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Abstract 
Landström, L., 2012. Med Uppsala I centrum. Uppsalaområdet under bronsålder och äldre järnålder in i vendeltid. En arkeologisk 
förhistoria baserad på områdets miljöförutsättningar och en GIS-utvecklad kartvärld med Mälardalen, Östersjöbäckenet och Europa 
som bakgrund. Occasional papers in archaeology 56. 714 pp. Uppsala. ISBN 978-91-506-2275-1. 
 
The study describes and explains the geographical, economic and power political development in the Uppsala area in the Bronze Age 
and Early Iron Age into the Vendel Period. The Uppsala area is defined as a rectangular area of 2500 km2 stretching from Vendel in 
the north to Skokloster in the south, with its central point 10 km north of Uppsala Cathedral. 

The flat terrain in a landscape risen from the sea over the past 6000 years means that the shore displacement and the subsequent landscape 
development have been important for migration, subsistence, settlement and population development. In the 1990s, 14C datings were used more 
consistently. This made it possible to clarify the sea levels in the area during the Bronze and Iron Ages. The great differences between north and 
south and some differences between east and west gradually changed the interactions in the landscape. Based on the reported lowest levels for 
different parts of the Uppsala area, detailed maps were created using GIS technology for 1800, 1400, 1000 and 600 BC, for AD 0 and AD 600. In 
some analyses, these have been overlaid with layers from the digital soil map or with a rectified soil survey map.  

The area contains tens of thousands of known constructions from the Bronze and Iron Ages catalogued in the Ancient Remains register 
of the National Heritage Board. Divided into types and sometimes dated, they provide a picture of the area use in different time periods when 
digitally plotted in their geographical time sequences. The finds of the Mälardalen Valley are quite well catalogued and available concerning 
gold, bronze and weapons and to a certain extent ceramics. Together with increased knowledge of the prehistorical climate, pollen analyses 
and the external economic and political development, a set of conditions was discerned for the Uppsala area. 

The key to the area’s development was its strategic position at the edge of the expanding mainland north of Lake Mälaren. The vicinity 
to earlier cultures, the River Dalälven and Åland Island together with the possibility of contacts with southern cultures through e.g. the 
Norrköping area were significant. It was also important that the Baltic Sea region’s population density was highest at the lower deltas of the 
German/Polish rivers. For thousands of years, that region functioned as a central link towards the Continent and its cultures. 

The development of the boat in the centuries around AD 0 expanded the contacts, mainly through recurrent long-distance travel for 
catching herring or seal. This is supported by place names and finds with origin from the Mälardalen Valey along the Swedish Baltic Sea 
coast. However, as indicated by denarii, solidi and other forms of gold, the organized trade and the elite trade were limited. Although 
agriculture provided a basis for subsistence and cultivation markedly increased during the period under study, agriculture had no dominant 
position in the area. In spite of what is often stated, fishing, hunting and gathering together played an equal role. 

In the Uppsala area, the ties to the European “bronze machine” had a serious impact on the area’s involvement in the south-Scandinavian 
Bronze Age culture, although ties to epineolithic cultures also existed. While the Bronze Age cultures collapsed around the Mediterranean, 
the northern parts of the Mälardalen Valley felt uneasy. In Periods III-IV this led to collaboration and the markings of territories. Cairns, hill 
forts and large stone settings as well as the great cult house in Håga were constructed. Nevertheless tensions remained. The Håga mound was 
probably constructed in an attempt to retain the old order, but towards the end of the Bronze Age, the collaboration withered and there were 
indications of border zones to power political structures. These disappear during the severe climatological periods in the Pre-Roman Iron 
Age, when the societal systems deteriorated. They are again visible around AD 0, in the areas between the medieval folk lands, although 
somewhat more to the north-east regarding Fjädrundaland/Tiundaland. 

The limited resources in the Mälardalen Valley caused Helgö to develop into a collaborative project, or at least a protected isle for 
specialized handicraft and trade for luxury goods. This was the Mälardalen Valley’s chance to tie in to the international trading networks in 
the Baltic, which most likely had been directed from Himlingøje and subsequently from the Norwegian Vestlandet. 

Helgö’s decline coincided with the domination of power in the Mälardalen Valley by Tiundaland’s predecessor c. AD 600. Reasons for 
this domination are unknown. The Mälardalen Valley was germanized.  After the Roman Period, Fjäd-rundaland’s predecessor/ 
Västmanland  was no longer an autonomous power. In connection with the climate crisis of the 6th century that lasted through the century, 
extensive fighting occurred between the precursors to Attundaland and Tiundaland. The fighting ceased around 600 AD, and it seems likely 
that a federation was formed. Gamla Uppsala became the ideological cement and the royal election site at Mora on the border between 
Tiundaland and Attundaland became – perhaps together with the three royal mounds – the formal insignia for the federation. The federation 
formed a power political impasse which, together with the economic situation may be the cause of the slow changes that can be seen in the 
Mälardalen Valley in the Vendel Period. The unification of the Valley probably took place in the late Vendel Period/Viking Age. Regardless 
of this development, Gamla Uppsala became a mythological triumph with reverberations into our time.      
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            FÖRORD 
 
                  Med Uppsala i centrum ger en bakgrund till och strävar efter att beskriva 
                     och förklara Uppsalaområdets utveckling under bronsålder och järnålder in i 
                     vendeltid. Den breda ansatsen innefattar gammal och ny information – ibland 
                     med mindre  traditionella slutsatser som följd. 
           Områdets förhistoria i sagor och i sägner liksom i antikvarisk forskning 
                     går så långt tillbaka vi i Sverige kan följa dessa företeelser. Också den mo- 
                     derna arkeologins uppkomst är genom tidiga paradutgrävningar i Gamla Upp- 
                     sala knuten till området.  En omfattande undersöknings- och analysverksam- 
                     het har därtill successivt ökat kunskapen om regionen och den förhistoriska 
                     omvärlden.  
        Försöken att knyta samman all denna information i översiktliga genom-   
                  gångar har dock varit förvånansvärt begränsad. Liksom inom andra ämnesom- 
                     råden behöver punktvisa  klarlägganden växla med mer översiktliga analyser 
                     för en mer heltäckande förståelse. Även om översikter naturligtvis sällan kan 
                     ge specialundersökningarnas djup och säkerhet i delfrågor indikerar de ofta  
                     oväntade  samband och öppnar upp för  infallsvinklar som ger ny information. 
.               GIS utgör en stöttepelare i min genomgång. Per-Olov Hårdén, som ti- 
                     dig lärare men också som senare rådgivare har i kritiska lägen gjort avgörande  
                     insatser för att få tekniken på rätt köl. Den stora informationsvolym  jag be- 
                     hövt när det gällde Riksantikvarieämbetets anläggningsregister hade inte va- 
                     rit möjlig att tappa av utan Cissela Génetay-Lindholms generösa hjälp. Tryck- 
                     ningsbidrag har erhållits från Berit Wallenbergs stiftelse. 
                        Bertil Schölin har vänligen korrekturläst kapitel i studien. Det har också  
                     min hustru Birgitta gjort, men framför allt har hon under dessa år som blocke- 
                     rat så mycket annat av vårt liv, haft ett helt enastående tålamod med hur jag  
                     levt med Uppsala i centrum. 
 
                     Uppsala i januari 2012 
                     Lars Landström               
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Del 1 omfattar två kapitel. 

Inledningen redovisar studiens inriktning och upplägg. Det handlar om en strukturering av de 
omfattande men fragmentariska kunskaper som idag på ett eller annat sätt finns om bronsålderns och 
den äldre järnålderns förutsättningar och förhållanden inom norra Mälardalen, Det godtyckligt valda 
”Uppsalaområdet” definieras. Det rör sig om en yta i centrala Uppland som omfattar ett sextiotal 
socknar. Att området står i centrum innebär att dess förhållanden och utveckling i större eller mindre 
utsträckning uppfattas delade av andra och påverkade av andra.    

Vetenskapshistoriken har två syften.  Det första är att ge en överblick av omfattningen, arten och 
inriktningen på de månghundraåriga spekulationer och arkeologiska insatser som berört området. Det 
andra att redovisa huvuddragen från de centrala undersökningslokalerna, liksom att visa på den 
arkeologiska täckningen av området. Informationen i kapitlet eller i där omnämnda studier utgör ofta 
underlag för eller element i studiens senare resonemang och tolkningar. 
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1 
UPPSALAOMRÅDET  
 
 
Det är något speciellt med Uppsala. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Från studentikost 1840-tal till isländskt 1200-
tal är det ett långt hopp, men stämningen av 
ett Uppsalaområde med speciell nimbus fanns 
redan då. Snorre Sturlasson ger i Olov den 
heliges saga följande skildring: 
 ”Tiundaland är det förnämsta och bäst be-
byggda landet i egentliga Svitjod. Dit bugar hela 
riket, där är konungastolen och ärkebiskopsstolen 
och därav har Uppsala öd sitt namn. I varje 
landsdel är ett lagting med egen lag i många 
hänseenden. Över varje lagsaga är en lagman, … 
Men överallt där det är skillnad i lagarna skall 
sakerna rättas efter Uppsalalagens bestämmelser, 
och alla de andra lagmännen skall vara under-
ställda den lagman som är i Tiundaland.” 
 
(Ohlmarks, 1961: 61 f.) 
 
 
En mytisk rot till Sverige 
Snorre uppfattade alltså redan under relativt 
tidig medeltid Uppsala som den välmående 
kärnan i en utvecklad och hierarkisk riksbild-
ning – något som krävt en lång förhistoria. En 
förhistoria som mot bakgrund av sagobild-
ning, århundraden av antikvariskt intresse 
och arkeologisk forskning fortfarande är för-
vånansvärt dimmig – och ostrukturerad.  

Sverige har på oklara vägar sitt namn ef-
ter svearna. En  beteckning  som med viss o- 
 

 
säkerhet, uppfattats stå för ett eller flera folk 
som fanns i Mälardalen. Fortfarande i modern 
tid har svearna, i konkurrens med danskarna, 
setts som Östersjöbäckenets ledande makt un-
der folkvandringstid och århundraden däref-
ter. Med Gamla Uppsala som centrum skulle 
man ha påverkat Östersjöbäckenet.  
  Uppland är Sveriges yngsta landskap 
och har frilagts under de senaste sex tusen 
åren. Uppsalaområdet i dess centrala del är en 
relativt sent socialt organiserad miljö. Trots 
neolitiska fynd och signaler som Dragbykis-
tan och gravläggningsmiljön vid Sommar-
änge skog, är det först långt in i bronsålder vi 
ser tecken på samverkan mellan bygder. 
Fornborgen vid Lurbo, det större kulthuset 
vid Håga och Hågahögen har setts som teck-
en på att det förekommit en samhällsstruktur 
från mellersta bronsåldern.  

Området utvecklades från att under 
bronsåldern ha varit en region med spridda 
kult- och bosättningsmiljöer, via att under 
yngre järnålder få en ledande funktion i Mä-
lardalen och längs Östersjökusten, till att så 
småningom härbärgera huvudorten i en na-
tion.  
 
Kultiska anläggningar i centrum 
Under den här processen fungerade Uppsala 
och dess närområde som metropoler för tre à 
fyra religioner. Betydelsefulla kultlokaler 
från tre tusen år – Håga, Broby, Gamla Upp-
sala och Uppsala (domkyrkan), ligger alla 
inom ett område på 5 x 6 km. Anläggningar-
na är belägna kring en förhistorisk vik av 
Mälaren [Bild I:1]. Miljöer av stor lokal, se-
dan regional och så småningom nationell be-
tydelse från bronsålder till medeltid. 

Lokalisering och utformning av lokaler 
och anläggningar var en följd av medvetna 
och strategiska beslut – såväl under förhisto-
risk tid som under medeltid. Samtiden och 
framtiden skulle påverkas genom delvis ko-
lossala projekt som syftade till att bygga upp, 
stötta och långsiktigt säkra egen ideologi och 
ställning.  

 

Magistern: 
Svara mig Glunten, på ära och tro, 
Utan avseende på små fataliteter – 
Sådana, vet du ju, bygga och bo, 
Varhelst du kommer inom alla fakulteter – 
Är inte Uppsala märkvärdigt bra, 
Bättre än alla andra städer här i Norden? 
Jag vågar till och med påstå – jaha! 
Bättre än någon annan fläck på hela jorden? 
 
Glunten: 
Du talar som en häst, 
Uppsala är bäst, 
Bäst utav allt, som finns på denna sidan 
solen, 
Och maken till den stan, 
Finns ej, ta’ mig fan, 
Letar du också från ekvatorn och till polen. 
 
Ur Gluntarna (G. Wennerberg 1817-1901) 
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Bild I:1 Centra från bronsåldern inom Uppsalaområdet 
                                                Geografisk miljö: 600 BC 

 
Kunskapen om Uppsalaområdet 
riklig men fragmentarisk  
Uppsalaområdet är i konkurrens med Gotland 
och Skåne Sveriges arkeologiskt kanske mest 
behandlade region. I likhet med vad som gäl-
ler för andra delar av Sverige, är ändå kun-
skapen om den övergripande förhistoriska 
samhällsutvecklingen begränsad – delvis när-
mast obefintlig.  

Specialöversikter av hög kvalitet publi-
cerades tidigt – som Bernhard Salins ”Den 
förhistoriska tiden” (1905), Arvid Högboms 
”Studier öfver Upplands äldre bebyggelsehi-
storia” (1912) och Joel Erikssons ”Studier 
över Upplands förhistoriska geografi” (1913) 
liksom Gunnar Ekholms arbeten om sten- och 
bronsålder från åren 1910-1921. Äldre över-

siktsbeskrivningar utgick emellertid länge 
från den norröna sagolitteraturen och tidens 
storsvenska ideal. Håga och Gamla Uppsala 
uppfattades som centra i omfattande välden – 
exempelvis i Birger Nermans ”Sveriges rikes 
uppkomst” (1941) och föregångaren Nerman 
(1925). 
 Uppsalas tidiga maktpolitiska utveckling 
försvann i det närmaste som problemområde 
när de nationalistiska övertonerna falnade 
kring och efter andra världskriget. Av någon 
anledning försvann också mycket av analy-
serna avseende Mälardalens och Uppsalaom-
rådets långsiktiga utveckling i andra avseen-
den. Ämnen och frågeställningar begränsades 
även om de också fördjupades bland annat 
som en följd av den uppsjö av samhällsut-
byggnadsstyrda utgrävningsprojekt som ge-
nomfördes. Dessa ökade påtagligt kunskapen 
om tidiga livsförhållanden. Förenklat uppkom 
ett allt bättre men fortfarande fragmentariskt 
kunskapsläge med geografiska och ämnes-
mässiga skillnader.  

De få moderna sammanhangsbeskriv-
ningar som publicerades före de sista åren av 
1990-talet, avsåg främst den byggtekniska ut-
vecklingen och Uppsalas roll vid den svenska 
statsbildningen under vikingatid och medel-
tid. Samhällspolitiska probleminventeringar, 
med en ny övergripande grundsyn, inriktade 
mot yngre järnålder som Hyenstrand (1989), 
Sawyer (1991) och Hyenstrand (1996), hade 
dock publicerats. 
 
Ett nytt läge 
Fakta och tekniskt kunnande som samman-
ställdes och kommunicerades efter andra 
världskriget både avseende Skandinavien och 
Europa innebar i mitten på 1990-talet en ny 
arkeologisk kunskapssituation. Sovjetunio-
nens fall, med ökad information från Polen 
och DDR som följd, medförde nya inblickar i 
den förhistoriska svenska kopplingen till kon-
tinenten. Äldre och yngre kunskap om brons-
ålder och järnålder i Europa och Mälardalen 
kunde lättare sammanföras med specifik in-
formation från Uppsalaområdet. En massiv 
ökning av lokala 14C-data, GIS-teknologin 
och mer lättillgängligt material från geologer, 
biologer och klimatforskare gav andra möj-
ligheter än tidigare att registrera, följa och 
tolka förhistorien. I norra Mälardalen har ut-
grävningar föranledda av väg- och järnvägs-
utbyggnader samt undersökningar och analy-
ser av lokaler som Broby, Håga, Gamla Upp-
sala, Vallsgärde och Vendel gett ny kunskap.  
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STUDIENS BAKGRUND, 
SYFTE OCH GRUNDSYN 
På 1960-talet bedrev jag forskningsstudier i 
ekonomi på Uppsalas universitetsbibliotek, 
Carolina Rediviva. Pauser ägnades åt arkeo-
logiska tidskrifter. Två förhållanden störde 
när det gällde redogörelser för utgrävningar 
och fynd. Lokalerna identifierades normalt 
bara med lokalnamn och socken.  Kartor var 
sällsynta och närmare uppgifter om var plat-
serna eller socknarna fanns gavs inte. Be-
skrivningen av närmiljön var ofta mager eller 
obefintlig. Förklaring till varför gravar eller 
fynd från bedömd tid fanns på angiven plats – 
någon form av samtidsbeskrivning för områ-
det – gavs sällan. Vad gäller bristen på regio-
nala övergripande sammanhang, antog jag att 
de var kända i sina huvuddrag och uteslöts 
för att ej tynga framställningarna. 
 
Få övergripande områdesanalyser 
Så var ej fallet. Tre årtionden senare visade 
det sig att kunskapen om den förhistoriska 
samhällsbakgrunden när det gäller olika delar 
av Sverige var ojämn. I ett fåtal fall god, 
ibland medioker men vanligtvis svag eller 
obefintlig. Regional kunskap om den förhi-
storiska miljön och dess samhällen hade 
börjat formas inom vissa delar av Sverige, 
men var i allmänhet inte sammanställd och 
tillgänglig. Övergripande synergier och ana-
lyser var få. Ystadprojektet (Berglund, 1991) 
var något av ett undantag.  

Inte ens när det gällde Uppsalaregionen 
kunde jag trots områdets rikshistoriska bety-
delse se några sentida försök att koppla sam-
man den omfattande, ständigt pågående, för-
historiska forskningen i bredare översikter. 
Var jag intresserad av att få en bild och för-
ståelse av Uppsalaområdets förhistoriska ut-
veckling och roll baserad på aktuell kunskap, 
var jag själv tvungen att foga samman en så-
dan översikt.  
 Hur skulle då en sådan formas? Syfte 
och källäge, men också för mig tillgänglig 
teknisk kapacitet och min grundsyn när det 
gäller födoämnesproduktionens grundläggan-
de betydelse och omvärldens roll har till stor 
del varit avgörande för studiens ansats och 
gjorda begränsningar.  

 
SYFTE 
Studien syftar till att översiktligt ge bakgrund 
till, beskriva och förklara Uppsalaområdets 
samhällsekonomiska och maktpolitiska ställ-

ning och utveckling under bronsålder och 
äldre järnålder in i vendeltid. 

Strävan är att koppla natur- och om-
världsförutsättningar med områdets fynd- och 
anläggningsbild och utifrån detta spåra och 
tolka en övergripande händelseutveckling. 
Det är alltså frågan om ett försök till ”förhi-
storisk historieskrivning” där källäget i 
mycket är avgörande för VAD som kan be-
skrivas, VAR det skett och NÄR det uppfat-
tas ha skett. VARFÖR det skett går ibland att 
förstå, men HUR det skett är i linje med Wei-
bulls (1921:325) inställning sällan åtkomligt.  

 
FRÅGESTÄLLNINGAR 
Fem problem har varit centrala:  
1.  Levnadsförutsättningarna inom Uppsala- 
     området?  
2.  Hur såg försörjningsbasen ut? Hur utveck- 
     lades och förändrades näringsinriktning  
     och ekonomi i stora drag?  
3.  Hur förändrades befolkningens lokali- 
     sering och Uppsalaområdets utnyttjande ?  
4.  Vad var bakgrunden till, formerna för och  
     utsträckningen av de samhällsbildningar  
     som successivt utvecklades inom områ- 
     det?  Hur långt hade de nått vid vendelti- 
     dens mitt. Hade en överregional makt- 
      ställning etablerats med området som bas 
     och hur såg den i så fall ut ?    
5.  Uppsalaområdets roll i Östersjöbäckenet?
   
Inom ramen för analysen och diskussionen 
om utvecklingen under två och ett halvt årtu-
sende inom norra Mälardalen har naturligtvis 
många mer specificerade frågeställningar 
gjort sig gällande, exempelvis: 
  
-   Hur såg brons- och järnålderns klimatolo- 
    giska och geografiska utveckling ut?       
-   Vad innebar förändringarna för tillgäng- 
     lighet, flora, fauna samt områdets utnytt- 
     jande och näringsinriktning?   
-   Vad innebar de geografiska förändringarna  
     för Uppsalaområdets strategiska läge och  
     livsviktiga förbindelser med Östersjön?  
-   Hur påverkade båtens utveckling det exter- 
     na hotet och den egna räckvidden när det 
     gällde räder och näringsfångst?  
-   Hur såg anläggningsutvecklingen ut inom  
    Uppsalaområdet från bronsålderns början  
    in i vendeltid. Hur såg maktlandskapet ut  
    och hur förändrades det?  
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-   Hur såg områdets försörjning ut? Är det  
    troligt att näringsinriktningen i den  
    kustmiljötyp Uppsalaområdet tillhörde  
    – där jakt och fiske såväl tidigare som  
    från medeltid och framåt ingått som  
    viktiga komponenter – inte gjorde det 
     under brons- och järnålder? Hur stor andel  
     av försörjningen svarade jordbruket för  
     vid äldre järnålderns slut? 
 
-    Brons, medelhavskulturen, germanisering- 
     en, Romarväldet, elithandelskonjunktu- 
     rer, religioner och ideologier påverkade  
     Skandinavien, Mälardalen och Uppsala- 
     området under tidens gång. På vilka  
     vägar och i vilken omfattning?. 
 
-    Vad berättar  omvärldens ekonomiska  
      signaler och Uppsalaområdets ekonomi  
      och fynd om områdets förhållanden? 
  
-   Vad innebär en agrar samhällsstruktur  
     ideologiskt i förhållande till ett samhälle  
     där jakt- och fiskeexpeditioner är centrala  
     element? 
 
-   Uppsalaområdet utgjorde en ekonomisk  
     och maktpolitisk del av Mälardalen och  
     Östersjöområdet. Hur utvecklades relatio- 
     ner, hot och konflikter? 
 
-   Vi inser att maktstrukturer funnits inom  
     Mälardalen och Uppsalaområdet åtmin- 
     stone långt ned i bronsåldern, men hur  
     såg de ut och hur förändrades de? När  
     enades Mälardalen och vad betydde  
     Gamla Uppsala och Mora?     
Inom ramen för dessa problem finns än mer 
konkreta frågeställningar.  Vilken roll spelade 
Håga? Varför denna exceptionella gravhög i 
ett område som inte kunde mäta sig med 
Enköpingsregionens äldre och rikare kultur? 
Varför brändes fornborgen i Lurbo? Var det 
verkligen fråga om externa anfall? Varför var 
”Uppsalaön” trots sin fördelaktiga lokalise-
ring och sin glaciallera så lite utnyttjad? Var-
för utvecklades inte Broby vidare?  

Vilka var aktörerna i Östersjöbäckenet? 
Är den äldre bilden av svear och göter som 
stora svenska förhistoriska folk i konflikt 
med varandra korrekt – eller stod beteckning-
en göter/goter kanske för något helt annat än 
ett mer eller mindre politiskt organiserat 
folk? Varför hittar vi annars goter på konti-
nenten vid Kristi födelse och i Danmark 
under tidig vikingatid? En vida större bety-
delse för det ”gotiska” namnet kan ligga ba-
kom att också Beowulfs folk rymdes under 
denna beteckning. 

Varför dessa förromerska/romerska va-
pengravfält i Läby- och Knivstaområdet och 
grupper av fornborgar inom Ålands och Hus-
by-Långhundra socknar? Varför brändes Bro-
borg? Vilken roll spelade den enorma Ture-
holmsskatten i kampen om Mälardalen? Ett 
fynd som förmodligen var den centrala kas-
san i ett välde. Varför byggdes kungshögarna 
i Gamla Uppsala, som vad vi hittills vet knap-
past var kungagravar? Kan vi sätta likhets-
tecken mellan högarna och en övergripande 
kontinuerlig maktställning? Var Gamla Upp-
sala överhuvudtaget ett tidigt vendeltida 
kungssäte? Var det inte så att lokalen i prin-
cip inskränkte sig till att vara kulturkittet i ett 
politiskt system av federativ karaktär? Valls-
gärdes roll? Mora stenars bakgrund? Vilken 
roll hade Vendel och varför denna lokalise-
ring? 

Är det kanske till och med så att vendel-
tidens högreståndsgravar ljuger om allmän 
rikedom och makt i området? Mot bakgrund 
av tidens klimatkris och långvariga ekono-
miska problem kan det inte utan ytterligare 
stöd i arkeologiskt material uteslutas att det i 
mycket är fråga om en importerad extrava-
gant gravkultur hos samhällets ledning som 
alltför lättvindigt översatts till ett mer allmänt 
välstånd och generellt kontaktnät  

I grunden är det en fråga om inte mycket 
av  den  traditionella  Uppsalabilden är efter- 
handskonstruktioner från vikingatid och fram-
åt. För eftervärlden styrkt av fynden från spe-
ciella  vendeltida  gravformer, för att inte tala 
om den exceptionella Hågahögen. 

 Utvecklingen mot den statsbildning vi 
kan se en bit in i medeltiden har förvisso ägt 
rum, men varken i det tempo eller på det sätt 
som traditionellt antagits. Det är kanske så att 
det mesta av den politiska hopkopplingen 
även inom Mälardalen ägde rum under sju- 
till elvahundratalen – närmast under vikinga-
tid. Något som inte gör det mindre angeläget 
att få en bild av Uppsalaområdets resa och 
roll från bronsålder till vendeltid.  

 
GRUNDSYN 
Studiens syfte kräver en bred ansats. Prin-
cipmodellen [Bild I:2] avseende faktorer och 
relationer av betydelse för områdets utveck-
ling, har styrt en hel del av uppläggningen. 
Modellen tillkom vid studiens inledning inte 
för att lösa problemen utan som hjälpmedel 
att fånga upp dem – en ryssja.   
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Livsmedelsförsörjningen engagera-
de nästan alla 
Under bronsålder och äldre järnålder spelade 
landskapet som resursmiljö en avgörande roll 
för befolkningens bosättning, överlevnad, 
handlingsförmåga och begränsade tillväxt. 
Fortfarande i slutet av 1800-talet var 70 % av 
arbetskraften i Sverige sysselsatt med livs-
medelsförsörjning. Detta var ändå en kraftig 
nedgång från förhistoriens successivt fal-
lande nivå kring kanske 95 %. Idag är 2 % 
engagerade.   
 Födoämnesproduktionens betydelse in-
nebar att geografiska förhållanden, klimat, 
och biologisk tillväxtmiljö på land och i vat-
ten, var centrala för den långsiktiga samhälls-
utvecklingen. Starka avvikelser i förutsätt-
ningarna utgör signaler om troliga kopplade 
samhällsförändringar på ont eller gott. Studi-
er av långvariga kinesiska förhållanden har 
visat på nära samband mellan missväxtförhål-
landen och krig (se kapitel 10). 

Försörjning genom plundring, träleko-
nomi och externt handelsutbyte kan ha haft 
en viss kompletterande roll, men inte utgjort 
en väsentlig del av ett områdes ekonomi. Det 
här gör att grunden till Uppsalaområdets för-
modade relativt goda levnadsbetingelser, 
främst måste sökas i naturgeografiska förut-
sättningar och i orsaker till att man inom och 
i anknytning till området kunde utnyttja och 
bygga vidare på dessa resurser. 
 
En ungefärlig befolkningsbild ger 
betydelsefulla relationer 
Inledningsvis hade jag uppfattningen att det 
med förekommande förhistoriska befolk-
ningsstatistiska ansatser avseende Mälardalen 
skulle vara möjligt att på ett eller annat sätt 
utveckla och forma en grov lokaliserings- och 
förändringsbild. Modellerna visade sig dock 
alltför generella och lösligt baserade. Den 
befolkningsstatistiska problematiken uppfat-
tades därmed som en alltför omfattande upp-
gift inom studiens ram. Förhistoriska be-
folkningsstorlekar i Mälarområdet har inte 
heller på allvar behandlats de senaste årtion-
dena. Se också Wikborg (2007:185).  
 Inte desto mindre skulle någorlunda tro-
liga befolkningsuppskattningar vara av vä-
sentlig betydelse för förståelsen av Mälarom-
rådet och Nordens plats i ett europeiskt sam-
manhang. Det finns försök till översiktliga 
analyser och sammanställningar. I ett arbete 
utgivet av OECD i Paris (Maddison, 2001) 
redovisas en relativt detaljerad bedömning av 

Bild I:2 Faktorer av betydelse för Uppsalaområdets utveckling –  
                  Principmodell 

 
världens befolkning år 0, år 1000 och mot nu- 
tid. Nuvarande Sverige ges här 200 respekti-
ve 400 tusen innevånare. Danmark 180 och 
360 tusen. Norge 100 och 200 tusen samt 
Finland 20 respektive 40 tusen. Siffrorna får 
tas för vad de är värda, men intressant är att 
Europa inklusive Östeuropa, men exklusive 
det forna Sovjetunionen bedöms ha haft strax 
under 30 miljoner innevånare kring Kristi 
födelse. En siffra som inte nämnvärt ökas till 
år 1000. Tyskland bedöms ha haft 3 respekti-
ve 3,5 miljoner innevånare. Frankrike uppfat-
tas ha ökat från 5 till 6,5 miljoner medan 
Italien minskat från 7 till 5. 

 Inom ramen för denna ungefärliga be-
folkningsbild är Uppsalaområdet myggan på 
oxens horn. Siffrorna har betydelse för insik-
ten om vad de tyska flodmynningsområdena 
betydde för Skandinaviens kontakter och ut-
veckling. Det går också från de här nivåerna 
att härleda en uppfattning om den begränsade 
kapacitet som fanns inom Skandinavien och 
Mälardalen när det gäller härnadståg och be-
sittningstagande.   
 
Uppsalaområdets övergripande 
lokalisering    
Det geografiska och kommunikativa läget var 
betydelsefullt. Uppsalaområdet kunde inte 
ändra sin lokalisering söder om det stora jakt- 
och fiskebaserade Norrland, inte heller på 
närheten till den åländska jakt- och fiske-
bryggan och inte heller på det kommunika-
tionsmässigt stora men krympande avståndet 
till södra Östersjön och kontinenten. Uppland 
utgjorde dessutom ett lås för färder såväl åt 
norr som åt söder. För åsarna till lands likaväl 
som för korsande vattenleder och kustleden 
längs Östersjön.  
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Central maktutövning sätter spår 
En stark ekonomi var ett nödvändigt men inte 
tillräckligt villkor för en överregional domi-
nerande ställning. Styrkan i en förhistorisk 
elitekonomi bör delvis kunna avläsas i jämfö-
relser med rika samtida miljöer inom Skandi- 
navien/Östersjöbäckenet. Långvariga och om- 
fattande kontakter kan spåras.  
 En stark regional och strategisk maktut-
övning fordrade stora resurser och skulle ha 
gett svallvågor när det gäller maktcentra och 
anläggningar – hamnar och båtskyl, dyrbara 
och ovanliga lösfynd, stora betes- och åker-
marker, etc. Också kontinentala spår. Utan 
lokala materiella eller, från folkvandrings- 
och vendeltid litterära kontinentala lämning-
ar, framstår existensen av förhistorisk långva-
rig överregional maktutövning knappast tro-
värdig ens inom det marginella Östersjöom-
rådet.  Det här har betydelse både för Mälar-
dalen och för Danmark. 
 
Samverkan - en tidsbegränsad affär 
Myter och berättelser är viktiga. De utgör ett 
kitt som håller folk och organisationer sam-
man. Vilka faktorer som i detalj utgör driv-
kraften för olika organisationers, kulturers 
och samhällens utveckling, och varför dessa 
så småningom försvinner, delas upp eller 
assimileras varierar. Vad vi vet är att sam-
hällsstrukturer och organisationer vanligtvis 
är relativt kortsiktiga företeelser.  Med un-
dantag för den katolska kyrkan, finns i Väs-
terlandet knappast någon organisation eller 
statsbildning som är mer än tusen år gammal. 
Universiteten med sin medeltida bakgrund 
tillhör de äldsta samverkansformerna. Bland 
affärsdrivande organisationer finns inga som 
är mer än några århundraden även om de kan 
innehålla äldre verksamheter. 
 
Ledarna 
Det är inte en händelse att historien i stor 
utsträckning kopplas till ledarna och deras 
agerande i avgörande lägen. Vad de gör och 
inte gör, liksom deras kontaktnät och förmå-
ga, är av betydelse för alla organisationer och 
deras utveckling. Inom arkeologin innebär 
detta ett problem. Ätter och ledare från förhi-
storisk tid är inte kända. Vad innebar det för 
Uppsalaområdets del? Vad vet vi om ätter 
och närliggande maktstrukturer under brons-
ålder och äldre järnålder – ingenting, utom 
vad gravar avslöjar. Aktörerna – människorna 
förblir undflyende. Ynglingaätten, hur om-
skriven den än är, framstår utan stöd i fynd 

och samtida källor när det gäller den östnor-
diska grenen, som en under lång tid driven 
och utvecklad skaldepersonifiering av ledar-
typer man vet måste ha funnits och längtat 
efter att få höra om.  
  Beskrivningarna av de olika sagokung-
arna och deras öden stämmer heller ofta inte 
med den tekniska och administrativa utveck-
lingsnivån som vi känner den. Det är troligt-
vis frågan om en blandning av legender och 
händelser i vikingatida miljöer, som rullats 
bakåt för att gestalta en bragdrik forntid. En 
forntid 10-20 generationer bakåt, som ingen 
hade minsta grepp om. Den medeltida littera-
turen är full av sagohjältar utan verklighets-
förankring – hjälten Starkodder hittar vi på 
många håll. Kungalängder och kungaberättel-
ser från äldre järnålder och tidig vendeltid i 
Norden är knappast användbara annat än som 
signaler om vikingatida och medeltida arka-
iska stämningar. Se Krag (1991:244), Sawyer 
(1991:15) och Hyenstrand (1996:52 ff.). 

Utan skriftligt stöd är det kollektiva 
minnet svagt. Vid 1600-talets kartläggning av 
fornlämningar inom ramen för Rannsakning-
ar efter antikviteter saknade man såväl håg-
komst som förståelse för bakgrunden. An-
läggningarna ansågs ofta vara jättars verk. 
 
Effektiviteten närmast optimal 
Det förhistoriska kunnandet skall däremot 
inte underskattas. Bronsålders- och järnål-
dersmänniskornas långa erfarenhet formade 
lösningar i stort och i smått som gav dem en 
kunskap och kapacitet vi inte är i närheten av 
att förstå utifrån kända materiella lämningar. 
Produktiviteten i kontinuerlig verksamhet 
ökar successivt – även utan investeringar. 
Förbättringar tar längre och längre tid, men 
upphör inte. Små eller stora projekt. Erfaren-
het ger förbättringar. Lång erfarenhet ger sto-
ra förbättringar. Det här innebar att när 
bronsålderns och järnålderns livsstilar upp-
hörde, var kunnandet inom ramen för dess 
olika teknologier extremt utvecklad. 
 
 
UPPLÄGG, KÄLLOR 
OCH BEGRÄNSNINGAR 
Det finns skäl till att det trots ett omfattande 
arkeologiskt material fortfarande saknas en 
mer samlad bild av Mälardalens och Uppsa-
laområdets förhistoriska samhällsutveckling. 
Komplexiteten i en sådan ansats gör det nöd-
vändigt att gå utanför traditionell arkeologi. 
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Fakta och föreställningar måste hämtas från 
många ämnen och geografiska områden. De 
måste också formas och tolkas för att använ-
das.  
 En vid och tidsmässigt omfattande an-
sats ger emellertid också fördelar. Stora mate-
rial och långa tidsserier ger information som 
annars inte är iakttagbar eller uppfattas som 
betydelsefull. Också signaler om påtagliga 
arkeologiska kunskapshål kan erhållas. 

 
UPPLÄGG 
Studien behandlar bronsålder, äldre järnålder 
och tidig vendeltid även om jag glider något i 
såväl början som slutet. Det här innebär ett 
försök att få ett grepp om Uppsalaområdet 
under den ungefärliga tiden 1800 BC till AD 
600+. Studiens tyngdpunkt ligger i dess sena-
re del – i analysen av Uppsalaområdets makt-
politiska utveckling under 
-  bronsåldern och äldre förromersk järnålder 
-  århundradena kring Kristi födelse 
-  folkvandringstid och början av vendeltid. 

För att kunna följa ett så långt tidsspann 
har det varit nödvändigt att få en relativt ge-
digen uppfattning om tidigare forskning och 
allmänna förutsättningar. Det innebär till en 
början  en  genomgång  av den antikvariska/ 
Arkeologiska forskning som berört området 
(Kapitel 2).  

 Periodens geografi, klimat och växtlig-
het liksom försörjningsinriktningen och dess 
koppling till den båttekniska utvecklingen är 
bakgrundfaktorer, som klarlagts och sam-
manställts i den utsträckning som studiens 
omfattning tillåtit (Del 2). 

Även om vi har och behöver information 
från många håll vid en genomgång av ett 
förhistoriskt område, är naturligtvis gjorda 
fynd och fasta anläggningar primära. En 
totalgenomgång har gjorts avseende det kän-
da läget 1999/2000 med vissa senare kom-
pletteringar från större utgrävningsrapporte-
ringar. Lokalisering och åldersbedömning av 
ett stort antal anläggningstyper inom Uppsa-
laområdet har genomförts. Med detta och ett 
utvecklat kartmaterial som bas har sedan 
användningen av olika delområden från 
bronsålder till vendeltid bedömts. Något som 
varit betydelsefullt eftersom därmed också 
klarlagts vad som inte finns, eller i varje fall 
inte är känt. (Del 3).  
 Uppsalaområdets ställning och utveck-
ling är emellertid i varierande utsträckning en 
följd av ett samspel med dess omvärld. Ett 

samspel som ofta berört Mälardalen, ibland 
Östersjöbäckenet och då inte sällan Danmark 
och norra Tyskland, men ibland också indi-
rekt händelser längre bort på kontinenten. 
Händelser inom ett samtida Europa med en 
befolkning förmodligen tusentalet gånger 
större än Uppsalaområdets. Aktörer och för-
hållanden redovisas i anslutning till diskus-
sionerna av den maktpolitiska utvecklingen 
inom norra Mälardalen och Uppsalaområdet 
(Del 4). 

 
KÄLLOR OCH BEGRÄNS-
NINGAR 
Vid analyser av förhistoriska perioder över 
stora ytor finns ju a priori sällan textspår av 
generell betydelse. Kunskapen om den mate-
riella kulturen är gles samt geografiskt och 
tidsmässigt ojämn. 
  Att få grepp om ett tvåtusenfemhundra-
årigt förhistoriskt skede avseende Uppsala-
området – från bronsålderns början in i ven-
deltid – är emellertid i viss mån möjligt med 
hjälp av material och vetande från andra 
vetenskapsområden än arkeologi. Tolkning 
och förståelse kräver också kunskap om sam-
tida förhållanden i omvärlden. 
 
Bild I:3  Källtyper 
 

 
 
 Oavsett källornas ursprung gäller att de 
ofta baseras på information utifrån, eller i 
varje fall från vida större områden än Uppsa-
laområdet. En fördel är just att den övergri-
pande strukturen där analysområdet ingår 
indirekt kan bidra med information. Det gör 
det möjligt att forma analogier, göra jämfö-
relser och kanske framför allt notera frånvaro 
och avvikelser.  
 Basinformationen i studien om bronsål-
der och äldre järnålder består i princip av tre 
skilda komponentgrupper med olika anknyt-
ning till Uppsalaområdet: 
 

Skillnader i kunskap 
avseende olika delar 
av Uppsalaområdet  

 Liksom på andra håll i 
Sverige gäller på grund
av exploatering att vissa 
stråk- och delområden un-
dersökts i större omfatt-
ning än andra. Kunskapen 
om delarna återspeglar ej 
deras förhistoriska bety-
delse. Det ledande brons-
åldersområdet i sydväst är 
till exempel knappast un-
dersökt i modern tid.
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1. 

 
 
 
 
   Data som är direkt knuten till området  
   (Fyrisån, pollenprov från Fiby urskog, 
   en rest sten i  Rasbo, etc.) 

 
2.  

   
             
 

 
 
 

   Med ”överförd information” avses kunskap 
   som gäller Uppsalaområdet men också    
   vida större  områden.  Informationen har  
   i allmänhet hämtats från andra håll.  
 

3.          
 
               
 
 
 
 
        
   
   Detta  är  kunskap om förhållanden som ej 
   direkt  avser  Uppsalaområdet men som på- 
   verkat   dess  beslut,  utveckling  och   roll. 
   Kunskapen är ofta lokal och fragmentarisk. 
   Den samlade omfattningen är emellertid så 
   stor att vi kan avläsa förändringar och där- 
   med också ofta dra slutsatser från helheten 
   till analysområdet. 
  

Bild I:4 Uppsalaområdet har exklusiv information av betydelse för området 
                    men också förhållanden man delar med eller påverkas av som andra 

 
         OMVÄRLDEN 

                    Mälardalen  
               Östersjöbäckenet  
                       Europa 
                
               
 ÖVERFÖRD INFORMATION 
            
                           
  
 
           Främst svensk och 
     skandinavisk information 
                      
                  2 
              

                  3 
   
 
Förhållandena avseende de tre grupperna har 
styrt både arbetet och studiens uppläggning.  

När det gäller Grupp 1 fanns i princip grund-
data, men ett omfattande konstruktions- och 
sammanställningsarbete fordrades för att göra 
det användbart. Resultatet redovisas i kapitel 
3, 4 och 6. 

 Grupp 2 är inte heller direkt skräddar-
sydd för Uppsalaområdet.  Dessutom gäller 
att rådande närmast helt jordbruksbaserade 
försörjningsbild inte är trovärdig. Dessa för-
hållanden fordrade utsortering, analyser, och 
värderingar. Materialet avseende teknologier 
exklusive båtteknologi, levnadsvillkor och or-
ganisationsformer ingår direkt i synteskapit-
len 8-11, i övrigt i kapitel 4 och 5.  

 Vad gäller grupp 3 finns data på många 
håll, dock splittrad och bara delvis i Sverige 
när det gällde internationella förhållanden. 
Det hänger samman med att vi fortfarande 
lider av sviterna efter att andra världskriget 
och det kalla kriget forskningsmässigt av-
lägsnade den svenska förhistorien från den 
europeiska. Information återfinns i inledning-
arna av de tidsuppdelade kapitlen 8, 9 och 10.  

Av betydelse är att grupp 3- information 
bara delvis och indirekt kunnat användas utan 
omfattande strukturering och i vissa samman-
hang efter relativt djupgående analyser. De-
narer, solidi och guld är exempelvis inte bara 
rikedom och numismatik i inskränkt mening, 
eller grupperings-, tids- och flödeskomponen-
ter, utan kan också ge en annan information 
om folkvandringstid än vad fyndbilden hittills 
använts för. Mynt- och guldfynden berättar 
om Mälardalens och Uppsalaområdets dåtida 
begränsade och outvecklade ekonomi, orga-
nisationsgrad och Östersjöinflytande.  

  Grundmaterialet måste också tolkas när 
det gäller Nordens förvånansvärt sena krist-
nande. Århundraden tidigare var de germaner 
som behärskade stora delar av Syd- och Mel-
laneuropa liksom irländare och anglosaxer 
kristna. Kontakterna med dem var relativt tä-
ta. Normer, symboler och klädmoden vandra-
de kors och tvärs mellan Europa och Skandi-
navien, men inte kristendomen som samhälls-
form. Det var inte tro utan etablerade, någor-
lunda stabila samhällsstrukturer, som avgjor-
de Skandinaviens kristnande. Något som har 
betydelse för bedömningen av utvecklingsni-
vån på Östersjöbäckenets samhällsbildningar 
under folkvandrings- och vendeltid – anting-
en det nu gäller Danmark eller Mälardalen.   
 
Religion  och kultinriktning ej behandlad 
Religionen har i alla tider spelat en väsentlig 
roll i legitimering av makt och herravälde. I 

           1 
 Uppsalaområdet 

 Områdestillhörig information 
  -   Geografi 
  -    Växtförhållanden 
  -    Anläggningar och fynd 

 Överförd information 
  -   Klimat och klimatförändringar 
  -   Teknisk nivå /teknologi 
  -   Organisationsformer 
  -   Allmänna levnadsförhållanden

Omvärlden   
 -   Geografi och aktörer 
 -   Normer och regelsystem 
 -   Produkter, produktionssystem 
      och varuflöden 
 -   Ekonomisk och politisk situation  
             och dess förändringar 
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det sammanhanget har religion och kult bety-
delse för studien. Anläggningar har fungerat 
som signaler för frågeställningar kring funk-
tions- och maktstrukturer. Inriktning, innehåll 
och utövandet i sig har däremot inte uppfat-
tats betydelsefullt. Förhållandet att kulten 
gavs tid och resurser betyder inte att religi-
onsutformningen i sig hade annat än margi-
nella effekter på områdets utveckling – om 
alternativen var likartade. 
 
GIS–teknologin, ett nytt men inte opro-
blematiskt hjälpmedel. 
En grundläggande källa för att få grepp om 
aktiviteter inom området är den materiella 
kulturen. En tolkning kräver dock att geogra-
fi, anläggningar, fynd, tid och samtidsinfor-
mation från omvärlden kan kombineras. Här 
är GIS-tekniken ett element. 
  Genom datortekniken har ett verktyg 
tillkommit som inte tidigare stått till buds – 
GIS-teknologin (GIS = geografiska informa-
tionssystem) som utnyttjar förhållandet att 
alla välkända objekt/händelser i princip kan 
kopplas till en geografisk position.  Selekte-
ring, förändring och undertryckning av valda 
data i olika förstoringsnivåer möjliggör nya 
informations- och analysmiljöer. GIS fordrar 
inlärning och anpassade data, men har möj-
liggjort framtagandet av detaljerade förhisto-
riska kartor över Uppsalaområdet och till 
dem kopplade anläggningar, fynd, strukturer, 
jordarter och jordmån.  

GIS möjliggör hantering av stora data-
volymer och lämpliga bildutsnitt. Information 
som ofta är svår att förmedla i text. Studiens 
många bilder är en följd av detta. Samtidigt 
gäller att digitaliseringen gjort att analyserna 
på dataskärm kunnat göras i betydligt större 
detaljeringsgrad än bilderna i studien förmed-
lar. GIS är ett användbart verktyg i många 
arkeologiska sammanhang. Uppläggningen 
av system, inläggning av data och problem 
kring program och hårdvara gör emellertid 
användningen ofta alltför tidskrävande för 
enstaka problem utan koppling till långvariga 
GIS-strukturer. 
 
Källor för anläggningar och fynd  
Fornlämningsbilden har listats, granskats och 
värderats främst utifrån Riksantikvarieämbe-
tets anläggningsregister. Värderingen baseras 
i stor utsträckning på registrets texter, egna 
konstruerade kartor och kontextsammanställ-
ningar. I vissa fall också på Upplandsmuseets 
register, utgrävningsrapporter och på anmäl-

ningar till ATA. Analyserna har baserats på 
en total inläggning och typbestämning av 
Uppsalaområdets 1999/2000 registrerade för-
historiska anläggningar, exklusive runstenar.   

Riksantikvarieämbetets anläggningsre-
gister innefattar också lösfynd. Utöver denna 
information har jag utnyttjat Ekholm (1921), 
Oldeberg (1974, 1976) och Baudou (1960) 
avseende bronsåldern. Nicklasson (1997) och 
Wikborg (1998) är mina källor för äldre järn-
åldersvapen och Ljungqvist (2000b) för ven-
deltida vapenfynd. Vid granskningen av äldre 
järnålder i Mälardalen har jag använt Kent 
Anderssons arbeten över romartida fynd och 
guld (Andersson, 1993 och 1993b). 

 Rapportmaterialet avseende keramiken i 
norra Mälarområdet är relativt omfattande – 
och har påtagligt ökat under senare tid. Här 
finner jag att de referenser jag använt i stor 
utsträckning går tillbaka på arbeten av Tho-
mas Eriksson. Dock ej på hans avhandling 
från 2009 som publicerats för sent för att an-
nat än delvis ingå som underlag.  

För den kontinentala bakgrunden har vid 
sidan av litteratur och rapporter, information 
främst hämtats och sammanställts från det ar-
keologiska uppslagsverket ”Reallexikon der 
Germanischen Altertumskunde”. 

 Den biologiska, kulturgeografiska och 
osteologiska ämneslitteraturen avseende Upp-
land är omfattande. Ändå är det svårt att få ett 
grepp om det som är centralt vid en bedöm-
ning av jordbrukets roll – dess andel av den 
totala ekonomin, fördelningen boskapsskötsel 
/odling, produktionsvolymer och känslighet. 
Kombinerat med moderna jordbrukshistoris-
ka arbeten har de förhållanden som rådde 
under 1800-talet, före konstgödselrevolutio-
nen, i en hel del fall fått fungera som led-
stång. Juhlin-Dannfelts (1908) redogörelse 
för lanthushållningen i Uppland är en viktig 
källa.  
  
 
UPPSALAOMRÅDET 
Geografiska förhållanden är väsentlig för den 
förhistoriska utvecklingen. Kunskap om ana-
lysområdets föränderliga geografi från brons-
ålder till vendeltid har därför uppfattats som 
nödvändig. Kartor har konstruerats avseende 
sex tidsperioder. De över ytan tidssynkrona 
digitala kartorna har gjort det möjligt att på 
ett annat sätt än tidigare lägga in anläggning-
ar och fynd i sitt geografiska sammanhang. 
Området och dess förändrade förutsättningar 
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och användning har därigenom kunnat bedö-
mas både översiktligt och i detalj.  
  
Begränsad datorkapacitet  
Tillgänglig datorkapacitet under andra hälften 
av 1990-talet satte gränser för storleken på 
det område som jag kunde karlägga med hög 
detaljeringsgrad. Unixdatorer och personda-
torer vid Geocentrum i Uppsala klarade 1997 
inte av att behandla större datamängder än de 
som fordrades för 2 m höjdnivåer inom de 
ytor som var aktuella.  

Datorkapaciteten tillsammans med de 
dåvarande kostnaderna per ytenhet för utdrag 
ur Lantmäteriverkets höjddatabas och beho-
vet att kunna återge kartmaterialet inom ra-
men för A4-formatet, har påverkat storleken 
på det primära analysområdet. 
  Inledningsvis var strävan att arbeta med 
ett mindre Uppsalaområde och en vida större 
Uppsalaregion. Begränsningarna skapade en 
nödlösning – ett mellanting. Det område jag 
kunde täcka med mina kartkonstruktioner och 
som  innefattar de  centrala  delarna  av  den  

 
Bild I:5    Uppsalaområdets omfattning 

                                 
                             Bakgrundsbilden hämtad från  NE 

problematik jag behandlar benämns ”Uppsa-
laområdet”. Större översikter som är nödvän-
diga för analysen görs på blindkarteunderlag.                               
 
Definition av Uppsalaområdet 
Med Uppsalaområdet avses den geografiska 
yta som begränsas av hörnkoordinaterna 
1580/6675, 1625/6675, 1625/6620 och 
1580/6620. Det är ett område på 45 x 55 km 
Ytan täcker ett område från Vendel i norr till 
Skokloster i söder och från Örsundsbro i väs-
ter till Husby Långhundra i öster [Bild I:5]. 
Ytan på bilden redovisas mot bakgrund av 
folklandens utsträckning. Dessa återkommer 
trots sin medeltida tillhörighet som betydelse-
fulla geografiska och politiska förhistoriska 
områden under studiens gång. 

Utsnittet ”Uppsalaområdet” innefattar 
ett större område norr om Uppsala stad än 
söder därom. Något som återspeglar ett anta-
gande om att en nordlig dragning inom regio-
nen under den studerade perioden inrymmer 
väsentliga ytor av betydelse för Uppsalaom-
rådets utveckling. I öst-västlig riktning ligger 
domkyrkan mitt i området. 

 
SOCKNAR   
Anläggningar och fynd utgör en hörnpelare i 
studien. Eftersom redovisningen av dem är 
knuten till sockenbegreppet, har Uppsalaom-
rådets socknar och sockengänser påtaglig be-
tydelse. Uppsalaområdet som jag definierar 
det innefattar såväl socknar som sockendelar. 
De socknar som helt eller delvis ingår i om-
rådet och vars anläggningar redovisas är 58 
stycken. Till detta kommer en handfull som 
endast marginellt ingår och ej analyserats 
avseende anläggningar och fynd. 

Sockenbegreppet är ej levande. Idag är 
församlingarna indelningsgrund. Uppgifterna 
avseende socknarnas omfattning härrör från 
olika tider. Osäkerheten är så stor att för vissa 
socknar uppgav lantmäteriverkets kartor dub-
bla gränser. En uppsjö av sockenenklaver –
fastigheter och andra ytor inom socknen som 
tillhör andra socknar – komplicerar bilden.  
Detta gäller speciellt i Uppsalaområdets nord-
västra del. Några få socknar är också geogra-
fiskt delade. 

 På det övergripande plan som studien 
rör sig spelar enklaver (i vissa trakter av 
Sverige benämnda ”skatar”) och uppdelning-
arna dock ingen nämnvärd roll. På de bilder 
som utnyttjas har sockenenklaver i huvudsak 
eliminerats. Av betydelse är däremot att den 

Kartornas 2m-ekvidi-
stans kan vid analyser 
ofta manipuleras  
 
Koppling mellan nivåer 
från olika tider har  i all-
mänhet medgett under-
sökningar ned på 0,5 m 
höjdskillnader. 
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gamla sockenindelningen kring Uppsala, med 
Uppsala stad, Bondkyrko- och Vaksala sock-
en behållits. 

 Film, Häggeby, Härkeberga, Litslena, 
Långtora, Skepptuna och Skäfthammar upp-

tar tillsammans ca 5 km2 eller 0,2 % av det 
definierade Uppsalaområdets yta, varför de 
eventuella anläggningar som finns inom dess 
ytor förbigåtts.  Den sockenindelning som an-
vänds redovisas å [Bild I:6.]. 
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 De 58 socknar som helt eller delvis omfattas är: 
 
Almunge Harbo Stavby 
Alsike Hjälsta Tensta 
Alunda Holm Tierp 
Biskopskulla Husby Långhundra Tuna 
Balingsta Jumkil Uppsala 
Björklinge Järlåsa Uppsala Näs 
Bondkyrko Knivsta Vaksala 
Bälinge Kulla Vassunda 
Börje Lagga Vendel 
Dalby Lena Vidbo 
Danmark Läby Viksta 
Dannemora Morkarla Vänge 
Fittja Nysätra Västeråker 
Fröslunda Odensala Åkerby 
Funbo Ramsta Åland 
Gamla Uppsala Rasbo Ärentuna 
Giresta Rasbokil Östervåla 
Gryta Skogstibble Östuna 
Haga Skokloster  
Hagby Skuttunge  

 
ANLÄGGNINGAR 
Anläggningsregistret hos Riksantikvarieäm-
betet avseende Uppsalaområdet omfattar över 
fyrtiotusen anläggningar som kan hänföras 
till brons- och järnålder. Då saknas ändå an-
läggningar som ännu inte fångats upp vid nå-
gon inventering eller sådana som kommit 
fram vid undersökningar de senaste 10-20 
åren och inte registrerats. Samtidigt är många 
anläggningar, främst gravar, yngre än tidig 
vendeltid. När det gäller ett fåtal betydelse-
fulla lokaler, främst undersökta från år 2000 
eller senare, vilka jag hämtat från rapporter, 
artiklar och monografier, har jag inte haft 
tillgång till och ej inhämtat koordinaterna. 
Lokalerna är inlagda på kartorna utan att ingå 
i koordinatförteckningar. Anläggningarna i 
övrigt är inlagda enligt koordinatsystem RT 
90. 

En del kompletteringar har gjorts från 
80- och 90-talets arkeologiska verksamhet – 
bland annat har databasen från BUV (Projekt 
boplatser i Uppland och Västmanland genom-
fört av UV Uppsala) utnyttjats, liksom Upp-
landsmuseets och Riksantikvarieämbetets öv-
riga rapportering från området.  

I vissa fall kan koordinatangivelserna le-
da fel. I det utdrag som gjorts avseende de 
socknar som ingår i området, är samtliga ko-
ordinater inmätta som punktkoordinater med 
10 meters noggrannhet. För att de skulle 
kunna användas i dataprogrammet ArcView 

har precisionen ökats genom tillägg av en 
nolla. Saknade koordinater har kompletterats. 
Felaktigheter i angivelser som upptäckts och 
som antas ha haft nämnvärd betydelse och 
justerats rör sig om ett hundratal. Det har 
vanligtvis varit frågan om fel som placerat 
anläggningar i en annan socken, eller samma 
Raä-nr i olika socknar som förväxlats.  

Det stora antalet anläggningspositioner 
gör att någon generell kontroll av registrets 
koordinatangivelser ej gjorts. Därför kan 
bland de många tusen anläggningsangivelser-
na finnas objekt i rätt socken och i kartmäs-
sigt trovärdig position, men ändå felplacerad 
med missledande koordinater. Riksantikva-
rieämbetets digitala kartinläggning av an-
läggningsregistret, som ej innefattar typindel-
ning, var påbörjad men inte genomförd i 
slutet av 1990-talet och kunde ej utnyttjas.  
 
Typer och inventeringsproblem 
De flesta av registrets Raä-nummer avser 
lokaler med många anläggningar och skilda 
typer. Inte sällan från olika tidsperioder. Ett 
omfattande arbete har varit att sortera an-
läggningarna efter typ och när så uppfattats 
betydelsefullt, efter storlek och specialvari-
ant. Detta har skett utifrån anläggningsre-
gistrets textavsnitt.  

Redovisade anläggningar på kartor och 
tabeller i studien baseras i allt väsentligt på 
vad inventerare i olika omgångar rapporterat. 
Problemet är att olika inventeringar inte säl-
lan gett olika resultat – gravfält har förstörts, 
snöförhållanden och igenväxning har stört 
granskningen. Dessutom är inventerarna in-
divider med något olika synsätt när det gäller 
reglerna. Förekomst av ”mittsten” och upp-
fattningen om vad som är en ”rest sten” har 
exempelvis varierat mellan dem. Trots regeln 
om att fem gravar konstituerar ett gravfält 
finns avvikelser, etc. Svårtolkade utskriftsfel 
påverkar också texterna. De här förhållande-
na plus andra gör att precisionen i materialet 
är god nog för sina syften, men att uppgifter-
na i detalj ej kan betraktas som säkra.  
 Vid vissa bedömningar är anläggnings-
typernas ungefärliga ålder och samvariation 
av betydelse. Jag har bland annat valt att 
arbeta med de 58 socknarna/sockendelarna  
inom Uppsalaområdet som lokala baser för 
en linjär korrelationsöversikt avseende ett 
stort antal anläggningstyper [Bilaga 4]. Dis-
kutabelt är att korrelationsvärdena ges med 
två siffrors noggrannhet. Jag har valt att inte 
avrunda värdena. Signalverkan för vidare 
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analys blir annars annorlunda i vissa fall. En 
jämförelse mellan 0,65 och 0,84 ger annan 
information än 0,7 mot 0,8, som ju också kan 
stå för 0,74 och 0,75. 
 
Stående problem 
Arkeologi är ett subjektivt ämne. Modeller 
byggs, analyseras, exemplifieras och görs 
troliga – men bevisas sällan. Ämnets dimmi-
ga verklighetsbas gör att det förmodligen är 
få andra vetenskaper där uppfattningar/delpa-
radigmer ändras så snart. Referensramarna 
rör på sig.  

Komplexiteten i och utvecklingen av ut-
grävningsmetodiken har visat att det är lätt att 
gå fel och att de flesta arkeologiska miljöer 
kan ge mer information. Ett typexempel på 
vad det här betyder även när det gäller väl-
analyserade lokaler har vi i sena tolkningar av 
bronsåldersanläggningen Bredarör i Kivik.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Förhållandet att Bredarör – trots den 

över åren överväldigande informationen – 
bedömts så olika av så många arkeologer, ger 
perspektiv på frågan: Hur säkra är redogörel-
ser och tolkningar avseende äldre punktvis 
utgrävda anläggningar inom Uppsalaområ-
det? Grävningar som före kriget utförts av 
lokal arbetskraft ledda av en ensam forskare 
under någon dag. Problemet är inte att ny 
eller mer forskning ger ny information. Pro-
blemet är det stora gap som vanligtvis före-
ligger mellan gamla och nya undersökningar. 
I brist på annan information avseende de an-
läggningar som är borta för alltid är de i ef-
terhand svåra att ifrågasätta. 

 Undantag finns. Exempelvis som en 
följd av den för sin tid flödiga information 
som Lindquist (1936) ger, är det möjligt att 
sätta frågetecken för hans storleksangivelse 
av Mellanhögens i Gamla Uppsala kärnröse. 
Storleken bedömdes efter borrningar år 1925 

i samband med några få dagars undersök-
ningar, vilka också omfattade en rad andra 
uppgifter. Storleken baserades på att borr-
ningen stoppades av sten. Problemet är att 
stensamlingar slumpvis finns i sandkärnor – 
något som Lindqvist själv påtalar i samband 
med Ottarshögsutgrävningen. 

 Mittrösets i Gamla Uppsala storlek har 
spelat en roll i den svagt faktabaserade upp-
fattningen att högen är äldst av kungshögar-
na. En bedömning som i sin tur satt sin prägel 
på många diskussioner kring Gamla Uppsalas 
ålder och funktion.   

 
 
PERIODINDELNING 
Periodisering är ett ämne i sig. Jag ger mig 
inte in i debatten om när den ena utvecklings-
fasen inom området följdes av en annan. De 
materiella och socialpolitiska faserna behöver 
heller inte gå hand i hand. Se resonemang hos 
Karlenby (2008b). I mitt fall har periodindel-
ningen främst haft betydelse som vägledande 
ramangivelse inom det tidsdjup som behand-
las. Det innebär att jag i beskrivningen främst 
arbetat med traditionella periodbeteckningar. 
För bronsåldern: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Med mellersta bronsåldern avser jag pe-
riod III och IV. Hågatid är en något dif-
fus del av period IV innefattande 1000 
BC. Järnåldern har fasindelningen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      Med begreppet äldsta järnålder avses äldre  
      förromersk järnålder med ibland (flytan- 
      de) delar av yngre förromersk järnålder. 
 

Äldre bronsålder 1800 - 1100 BC 
Period I 1800 - 1500 BC 
Period II 1500 - 1300 BC 
Period III 1300 - 1100 BC 
Yngre bronsålder 1100 - 500 BC 
Period IV 1100 - 800   BC 
Period V   800 - 600   BC 
Period VI   600 - 500   BC 

Äldre järnålder  500 BC - AD 550  
Äldre förromersk järnålder        500 - 200 BC 
Yngre förromersk järnålder        200 - 1     BC 
Äldre romersk järnålder   AD     1- 200  
Yngre romersk järnålder  AD 200 - 400  
Folkvandringstid  AD 400 - 550  
Yngre järnålder        AD 550 - 1050  
Vendeltid  AD  550 - 800  
Vikingatid  AD  800 - 1050  

Kivik 
Efter mer än en hundraårig debatt inklusive 
arbeten om Kiviksgraven som Thrane (1990), 
Randsborg (1993), Acta Archaeologicas spe-
cialvolym, Verlaect (1993) och Kristiansen 
(2004) dyker det upp nygammal information. 
Goldhahn (2005) har genom åldersbestäm-
ningar av förbisedda ben från Gustaf Hall-
ströms utgrävning 1931, gett en delvis ny syn 
på anläggningen, dess utnyttjande, de grav-
lagda och anläggningens roll. Anläggningen 
skall ha utnyttjats i återkommande faser, 
belagda avseende 1300 och 1200-1000 BC 
när det gäller barn/ungdomar och en vuxen 
om 25-35 år 900 BC. 
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 I vissa fall vidarebefordrar jag en ro-
mersk sifferbaserad indelning. Källorna ut-
nyttjar ibland sådana på ett sätt som annars 
gör en översättning svårförståelig eller en år-
talsprecisering omöjlig. Den sifferbaserade 
fasindelning av romersk järnålder som oftast 
möter i svensk litteratur bygger på Lund 
Hansen (1987) vilken i sin tur bland annat 
haft Eggers (1951) som utgångspunkt: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Ytterligare preciseringar och något an-

norlunda lokalt knutna indelningar förekom-
mer i studien. Jag redovisar då också fas-
gränsårtalen.  
 Min inställning är annars att behövs 
precision är det ofta bättre att övergå till rena 
årtalsangivelser vid avvikelser från etablerade 
schablontidsättningar. I nästan alla texter 
kompletteras för övrigt periodangivelserna 
med fasgränserna. Det finns naturligtvis un-
dantag då fasindelningsbeteckningar är moti-
verad – exempelvis vid specialanalyser av 
stora fyndslag då en årtalsexercis skulle för-
svåra jämförelser och beskrivningar. 

I medvetande om avsaknaden av något 
år 0 (vilket dock brukas internationellt) an-
vänder jag mig i bildtexter av begreppet AD 
0 BC för övergången mellan förkristen och 
kristen tid. Att jag valt denna som det kan 
tyckas inkonsekventa ordningsföljd hänger 
samman med det anglosaxiska skrivsättet, där 
årtalet kommer efter AD men före BC. AD 0 
BC behöver emellertid inte ses som ett år. 
Möjlighet saknas ju att gå från -1 till +1 utan 
att i numerisk bemärkelse passera 0. 
 
 
STUDIENS VIDARE 
UPPLÄGGNING  
Utöver detta inledande kapitel innefattar 
studien tio ytterligare avsnitt (kapitel 2-11) 
och en sammanfattning på engelska.  
 Flera kapitel och delar av kapitel 8-10 är 
underlag för genomgången i kapitel 11. Hit 
hör redan kapitel 2 med sin huvudsakligen 

forskningshistoriska inriktning. I kapitlet görs 
en genomgång av antika redogörelser avse-
ende Östersjöområdet. Jag redovisar också 
kortfattat den månghundraåriga antikvariska 
och arkeologiska litteraturen avseende Upp-
salaområdet. Till detta kommer information 
om den minst hundraåriga, tidvis intensivt 
polemiska litteraturen avseende svearikets 
ekonomiska grund samt forskningen avseen-
de områdets brons- och järnålder. En bak-
grundsöversikt över Uppsalaområdets omfat-
tande undersökningsflora ingår. 

 Avsikten med kapitlet är att utan större 
invändningar både redovisa centrala delar av 
det stora material som under århundraden 
producerats kring Uppsala och samtidigt kon-
centrera den mest kända undersöknings- och 
fyndinformationen till ett kapitel. Därmed 
behövde materialet ej repeteras i senare sam-
manhang, där informationen används, utvid-
gas eller ifrågasätts.  
 Kapitel 3 redovisar en av grunderna för 
studien – strandnivåerna inom området under 
olika tider och inom olika delar – och hur de 
framtagits och omsatts till digitala detaljerade 
tidssynkrona förhistoriska geografiska kartor.  
Kapitlet inleds med en forskningshistorisk 
genomgång.  

Kapitel 4 behandlar klimatet, landskapet 
och dess förändring under de två och ett halvt 
årtusende som studien omfattar samt en över-
sikt över områdets vegetation och dess för-
ändringar baserat på gjorda pollenanalyser 
inom området. En genomgång av förutsätt-
ningar som varit av central betydelse för 
Uppsalaområdets ianspråktagande samt eko-
nomiska och politiska utveckling. 

Kapitel 5 är en hybrid. Den behandlar 
och värderar betydelsen av områdets grund-
läggande näringsgrenar – jordbruk, jakt, fiske 
och samlingsverksamhet. Eftersom problema-
tiken täcker hela analysperioden har jag här 
valt att gå igenom dem och deras betydelse i 
ett sammanhang och inte fördelat diskussio-
nen på analyskapitlen 8-10, där slutsatserna 
utgör bakgrundsinformation.  

Kapitlet innefattar emellertid också en 
redogörelse avseende den för Uppsalaområ-
det så centrala båten. Den oklara båtutveck-
lingen under äldre järnålder borde kanske fått 
ett eget kapitel. De betydelsefulla fiske- och 
säljaktsfjärrfärdernas uppkomst och den för-
ändrade hotbilden inom Östersjöbäckenet 
århundradena kring Kristi födelse hänger 
emellertid så nära samman med båtarnas 
förändrade förmåga att jag valt att integrera 

B1a   AD    1-40                     Äldre  
B1b   AD  40-70                     romersk 
B2     AD  70-150/160            järnålder 

C1a   AD  150/160-210/220   Yngre 
C1b   AD  210/220-250/260   romersk 
C2     AD  250/260-310/320   järnålder 
C3     AD  310/320-400  
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avsnittet i kapitlet. Båtutvecklingens betydel-
se för hotbild och fjärran räder inom Öster-
sjöbäckenet från förromersk järnålder och 
framåt diskuteras utförligt i kapitel 9 och 10.  

I kapitel 6 redovisas och diskuteras om-
rådets fasta anläggningstyper, deras ålder och 
geografiska lokalisering i detalj. Något som 
genom den omfattande täckningen och skill-
naderna i tillkomsttid ger infallsvinklar för 
förståelsen av området. Redovisningen base-
ras på Riksantikvarieämbetets anläggningsre-
gister. Redogörelser, iakttagelser och fråge-
ställningar avseende de olika anläggningsty-
perna sker i anslutning till synkrona kartut-
drag från aktuella anläggningsperioder.  

För att förstå förhållandena inom Uppsa-
laområdet, görs i kapitel 7 ett försök att få ett 
grepp om delutvecklingen inom området. Det 
är då lika mycket frågan om att geografiskt 
klarlägga vad som finns, tidsanknytning och 
innebörd som till att få grepp om vad som 
inte finns. Förekomst av stora outgrävda 
anläggningssystem påverkar och gör tolk-
ningsalternativ osäkra. 

 Uppsalaområdet har indelats i sex zo-
ner. Inom ramen för vart och en av dessa 
zoner följs och analyseras utvecklingen base-
rad på anläggningar och fynd. Det visar sig 
att utvecklingen i flera av delzonerna hänger 
samman med strandförskjutningseffekter, sjö-
sänkning och avvattning – i de senare fallen 
inte sällan med mänsklig hjälp. Men föränd-
ringarna har inte alltid ägt rum på sätt som 
antagits. Ett åsgenombrott vid Långhundrale-
den och förekomsten av en eventuell Skut-
tungesjö analyseras, liksom den successiva 
krympningen och avtappningen av Börjesjön 
och Läbysjön samt ett förhistoriskt tidigt 
avtappat Ålandssjösystem inom Hagunda 
härad. Sammantaget ger kapitel 6 och 7 en 
miljö- och anläggningsbaserad förhistorisk 
bild av Uppsalaområdets 2500 km2 som fort-
farande torde vara sällsynt för större områden 
inom svensk arkeologi. 
  Kapitel 8 behandlar utvecklingen under 
bronsålder och äldsta järnålder. Det sker 
liksom i nästföljande kapitlel i två steg. Först 
genom att översiktligt redogöra för delar av 
händelseförloppet i omvärlden av betydelse 
för Mälardalen och Uppsalaområdet. Sedan 
genom att analysera och tolka Uppsalaområ-
det med omvärldsbilden som bakgrund.    
Främst då ekonomiska och maktpolitiska 
förhållanden och samband.  

Det innebär en genomgång vad gäller 
den europeiska utvecklingen och en översikt-

lig redovisning av den fortfarande oklara si-
tuationen inom angränsande regioner till 
Uppsalaområdet. För Uppsalaområdet är 
Fjädrunda/Västmanlands tidiga relativa stor-
hetstid betydelsefull. En regional samord-
ning/samverkan ägde så rum under period III 
inom norra Mälardalen där Håga fungerade 
som viktig kultlokal. Konkurrens, konflikter 
och klimatkatastrofer – sammanbrott och för-
ändringar. Spår av politisk zonbildning av-
tecknar sig och försvinner. Brobybosättning-
ens läge och borttynande diskuteras.  

Kapitel 9 redovisar och analyserar ut-
vecklingen under århundradena före och efter 
Kristi födelse. Med båtutvecklingen följde 
hot och möjligheter. Fångst, handelsutbyte 
och räder över långa avstånd blev möjliga. På 
kontinenten är det romarnas tidevarv. För 
Mälardalens och Uppsalaområdet är det dock 
främst den germanska kulturens organisato-
riska utveckling och romarnas påverkan på 
dess värderingar som är betydelsefull. Tacitus 
karaktäristik av svearna avser knappast några 
folk i Mälardalen, mer troligt en etniskt sam-
mansatt fiskeflotta från Mälardalen, Östergöt-
land, Gotland och Öland. Romersk import i 
Mälardalen och Uppsalaområdet framstår 
som begränsad. Inte heller stora vapengrav-
fynd föranledda av segrar har i nämnvärd 
utsträckning återfunnits i Mälardalen trots 
områdets närmast extrema fornborgs-/vallan-
läggningsförekomst.  

I Mälardalen medverkade en kombina-
tion av goda klimatförhållanden, åkerbrukets 
expansion och befolkningstillväxt via kon-
kurrensen om nya bosättningsmiljöer i an-
slutning till Mälaren till att de politiska/mili-
tära systemen utvecklades och expanderade. 
En politisk områdesindelning med klart 
skönjbara zongränser blir efter ett halvt årtu-
sende åter synlig. Utfarterna mot Mälardalen 
och Östersjön blev potentiella strategiska 
konflikthärdar.  

Kapitel 10  behandlar  folkvandringstid/ 
inledande vendeltid. Ännu ser vi inget poli-
tiskt enat Mälardalen – fornborgar, klimatka-
tastrof och konflikter liksom förändringar i 
språk och runor indikerar stora omvälvningar. 
Delar av Nordeuropa var krisdrabbat. Ler-
marksbosättningarna övergavs. Mälardalens 
politiska struktur förändrades. Gamla Uppsa-
las ställning är trots kungshögarna ett fortsatt 
komplicerat problem. Mycket talat för att vi 
ser en federativ makt utvecklas med det bli-
vande Tiundaland som central maktfaktor. 
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Baserat på de tidigare kapitlen innehåller 
så kapitel 11 slutligen en samlad beskrivning 
av Uppsalaområdets förutsättningar, utveck-
ling och roll under brons- och järnålder.  

Studien avslutas med en Summary på 
engelska, där bakgrund, syfte, antaganden 
och huvudelementen i analyser och slutsatser 
redovisas. 

Tjugo bilagor stöder studien, Bilaga 20 
utgörs av en relativt detaljerad innehållsför-
teckning. 
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                                                           2 
VETENSKAPSHISTORIK 
 
Litteraturen som berör Uppsala är slösande 
rik. Trots detta skulle en probleminriktad his-
torik koncentrerad på litteratur avseende om-
rådets långsiktiga förhistoriska samhällsut-
veckling inte ge mycket. Det äldre materialet, 
fram till 1950-talet, är dominerande och ändå 
med få undantag inte användbart och yngre 
översiktsmaterial är begränsat. Jag har i stäl-
let sökt forma något av en litteratur- och fak-
tabas avseende den historiska och arkeologis- 
ka uppsalaforskningen. Därmed har jag byggt 
upp en kunskapsbakgrund och kan i de kom-
mande redogörelserna och analyserna ofta gå 
förbi annars nödvändiga förklaringar. 

Den övergripande ansatsen i studien in-
nebär att jag nyttjar element från många forsk- 
nings- och lärdomshistoriska discipliner och 
arkeologiska delområden. En någorlunda 
täckande vetenskapshistorik skulle därmed 
kräva en avhandling i sig själv. Jag inskrän-
ker mig till att redogöra för hur äldre texter, 
litteratur och forskning med arkeologisk an-
knytning behandlat och försökt få ett grepp 
om det förhistoriska Uppsalaområdet. Det 
innebär en genomgång av  
-     namnet Uppsala,  
-     äldre ”historisk” litteratur,  
-     den ekonomiska basen, 
-     klassiska undersökningar, 
-     utgrävningar och  texter  från 30-80-talet,  
-     yngre undersökningar och studier samt 
-     bebyggelse- och landskapsstudier. 
 
Jag kombinerar alltså den äldre vitterhetsut-
vecklingen och den äldre debatten om Uppsa-
laområdets ekonomiska bas med en redogö-
relse av äldre och yngre arkeologisk verk-
samhet inom Uppsalaområdet. Denna följs i 
princip till 2007. Resultaten av de arkeolo-
giska undersökningarna återges till den del 
det har bäring på studiens analyser i stor ut-
sträckning inom ramen för kapitlen 6-11. 
  I studien finns en snedfördelning till för-
mån för äldre järnålder efter Kristi födelse 
och vendeltid. Det är delvis en följd av den 
inriktning som gällt för arkeologisk forskning 
inom Uppsalaområdet.  

Vetenskapshistoriska inslag från andra 
discipliner finns också i senare kapitel. En 

genomgång av den äldre synen på strandför-
skjutningen och de förändringar som blivit 
följden inleder nästa kapitel. Även när andra 
ämnesområden används som bas för analyser 
– vilket ofta är fallet – ingår inte sällan veten-
skapshistoriska element.  
  
Utvidgningar förekommer 
När det gäller den arkeologiska delen in-
skränker jag mig, trots utsvävningar, i princip 
till att i kapitlet behandla arbeten som avser 
Uppsalaområdet eller delar av det. Undanta-
gen berör ett fåtal större projekt i Mälardalen 
som uppfattas ha speciell betydelse för be-
dömningen av områdets förhistoria. Till detta 
kommer viss generell litteratur som inte di-
rekt avser Uppsalaområdet men som också 
här utgör bakgrund till debatter i olika fråge-
ställningar – djurstilar, smycken och krono-
logier samt import av varor, tjänster och idé-
er. Området är vidare i äldre debatt så för-
knippat med Sveanamnet och det mytiska 
Svethiudh att detta och dess förgrundsfigurer 
ansetts tillhöra redogörelsen. 
  Den tidigaste internationella informa-
tionen om Skandinavien och Mellansverige 
behandlar inte Uppsalaområdet specifikt, 
även om svearna omnämns. Materialets gene-
rella täckning gör emellertid att antika förfat-
tare och texter avseende kontinenten får en 
återkommande plats i studien. Det är författa-
re som också svarar för en stor del av den 
tidiga textinformation vi har när det gäller 
Nordeuropa och dess folk. Information som 
utgör den yttersta basen för vår kunskap om 
skeenden före kristendomens etablering. 
 
 
 
NAMNET ”UPPSALA” 
Även om kunskapen när det gäller Uppsala-
namnet och dess ålder är skäligen tunn, känns 
det rimligt att i ett arbete om områdets förhis- 
toriska utveckling inleda med framförda tolk- 
ningar och åldersbedömningar. 
 
Ett äldre Sala? 
Tolkningen av namnet Uppsala har varierat. 
Från vidlyftiga förklaringar, kopplade till sa-
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gokungen Uppo/Ubbo/Uffo/Ubbe [Ulf], in-
riktades intresset på namnöverföringar från 
äldre lokala namn – exempelvis från ett äldre 
namn på Fyrisån, ”Sala å” eller från en äldre 
by ”Sala” i närheten av Vaksala med tillägget 
upp-. Detta eftersom det ju var frågan om en 
yngre, längre upp längs ån liggande, sam-
hällsbildning. En förklaring som ges i svenskt 
ortsnamnslexikon (Wahlberg, 2003). 
 På 1990-talet menade ortsnamnsforskare 
inspirerade av Jöran Sahlgren att (Gamla) 
Uppsala kunde ha fått sitt namn efter ett om-
råde med ängslador (sal = lada).  (För bak-
grund – se Hellberg, 1967:180 ff.).  Arkeolo-
ger kopplade främst sala-delen av namnet till 
hallar från järnåldern som vid utgrävningar 
indikerats vid Gamla Uppsala kyrka. Markra-
darundersökningar har om än tveksamt ökat 
antalet. Ett synsätt tangeras som kan spåras 
tillbaka till Snorre Sturlasson på 1200-talet 
och till Matthias Lincopensis på 1300-talet då 
denne  i ”Wpsal ”såg grundaren Wppos namn 
kombinerat med ”aula auri” – guldets sal (hed-
natemplet), Sawicki (1936:143).  

Snorre Sturlasson gav bilden av att det 
funnits många hallar vid Gamla Uppsala.  
  ”Kung Ingjald lät tillreda ett stort gäs-
tabud i Uppsala då han tänkte dricka arvsöl 
efter kung Anund, far sin. Han lät rusta till en 
sal, i ingen mån mindre eller mindre präktig 
än själva Uppsalen, och den kallade han Sju-
kungasalen, ty där restes sju högsäten.”  
(Ohlmarks, 1961:52). 

Skeendet utgör ett förspel till Ynglinga-
ättens avlägsnande från kungamakten och har 
i äldre sagopåverkad arkeologi knutits till 
600-talet.  

Ett romartida bronskärlsfynd inom nu-
varande Uppsalas östra del – ibland felaktigt 
uppfattat från en bosättning vid Sala – indike-
rade tidigt förekomsten av en högreståndsmil-
jö inom nuvarande Uppsalas östra del.  Spe-
kulationer om en centralplats, kanske med 
hallar (sala) har förekommit. Prefixet ”upp” 
med betydelsen ”högre upp”, ”längre ut” eller 
”norr om Mälaren” är alla möjliga. Kanske 
just på grund av detta har ”Uppnamnet” över-
levt även om innebörden gått från ”högre 
upp, längre ut” till ”norr om Mälaren” när 
platsen blivit mer känd. 
  Olof Rudbeck använde åtminstone se-
dan 1670-talet namnet Fyrisån om Sala å på 
sina kartor och så småningom blev namnet 
vedertaget. Gräslund (1993) ser det som möj-
ligt att namnet Sala å tillkommit under infly-
tande av att hallarna, ”sala”, tryckt undan ett 

eventuellt äldre namn ”Full” på Fyrisån [I 
Sahlgren (1930) påvisat som bevarat i by-
namnet Fullerö]. Ett sådant övertagande är 
tveksamt eftersom Sala å inte tycks belagt 
före mitten av 1500-talet. Namnet återfinns 
som jag uppfattat det först i bröderna Magnus 
arbeten, vilket är mer än trehundra år senare 
än ”Fýri” i nedan nämnda Skáldskaparmál. 

 Hellberg (1982) anger att redan Yng-
lingatal nämner ett av Fyris ”fören” men med 
en namnform – med y istället för ö. Detta 
skulle ha lett till den västnordiska och all-
männa benämningen Fyris. Han går dock i 
artikeln inte närmare in på detta. 

 Olof Verelius pekade på Fyrisnamnets 
tidiga förekomst i striden med Johannes 
Schefferus efter det att denne framfört att 
Uppsala fått sitt namn av ”Sala å” (se Sund-
quist, 1953b:25 ff. och Lindroth, 1989 b:312 
ff.). Det kan dock inte uteslutas att ån tidiga-
re, liksom senare, varit känd under olika 
namn beroende på vilken sträcka som avsetts. 
 
Uppsalanamnets geografiska utbredning  
Det förhistoriska namnet Uppsala hänförs 
idag till vad vi kallar Gamla Uppsala. Nils 
Sundquist hävdade dock i sin stadshistoria 
över Uppsala (1953) att ”Ubsal” var en dub-
belplats, där åshöjderna i dagens Uppsala ut-
gjorde ett betydelsefullt element. 

Gamla Uppsala skulle ha varit säte och 
gravläggningsplats för kungaätten, men utan 
marknads- och tingsplats. Åmynningen med 
hamn, marknadsplats, tings- och kultplatsen 
Ulleråker (kanske med anor från bronsål-
dern), belägen på västsidans höglänta delar, 
skulle ha utgjort en äldre del av detta större 
Uppsala – och så småningom blivit platsen 
för hednatemplet. När kungamakten som stod 
den kristna kyrkan nära så upplät plats åt kyr-
kan inom sin privata sfär i Gamla Uppsala, 
kom enligt Sundquist åsikt, områdesnamnet 
Uppsala att förknippas med denna lokal.  

Naturnamnet Arosa (åmynningen) skul-
le ha förvandlats till ett bebyggelsenamn när 
en köpstadsbebyggelse utvecklades på östra 
sidan av Fyrisån. Namnet kom också att om-
fatta västra sidan – Ulleråkerssidan, som stod 
under kunglig kontroll. Det gjorde för övrigt 
också delar av östra sidan (gamla kungsgår-
den med omland). 

 
NAMNETS ÅLDER 
”Uppsala” i olika former uppfattas välkänt i 
Sydskandinavien under förhistorisk tid. Beva-
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rade belägg är dock få. Den äldsta text som 
antas innehålla namnet är Sparlösastenen 
(Västergötland 119) från 700-talet (?). Stenen 
har tolkats som en dokumentation av den lo-
kala kungamaktens överförande mellan två 
bröder vilkas far var kung i Uppsala – se Norr 
(1998). I princip en registrering liknande den 
vi senare känner från Mora stenar. 

 Uppsala finns också på några ställen i 
Ynglingatal, med stor tvekan hänförd till slu-
tet av 800-talet. Krag (1991) som utförligt be-
handlat dess tillkomst ser ynglingatraditionen 
som betydligt yngre – främst utformad under 
1100-talet, med en viss senare utveckling.  

Namnet finns vidare på två runstenar 
från Skåne, en i Hällestads kyrka – Hällestad 
1, Torna härad (DR: 295) och en från Sjörups 
kyrka (DR:279), Ljunits härad. På stenarna 
står ”han flydde ej vid Uppsala (ubsalum)” 
(se också Jansson, 1963:88 f.). Texterna antas 
syfta på den strid som enligt Knytlinga saga 
från 1270-talet och Flatöboken från slutet av 
1300-talet ägt rum på Fyrisvallarna då Styr-
björn Starke i slutet av 900-talet skulle ha 
genomfört ett misslyckat anfall mot Erik 
Segersäll.  
  Landmæri I behandlar en gränsbestäm-
ning mellan Sverige och Danmark. Originalet 
saknas men finns i många kopior. Texten har 
hänförts till mitten av 1000-talet, och ansetts 
bevisa förekomsten av ett enat svenskt rike, 
lett från Uppsala under kung Emund slema. 
Åldern och äktheten på dokumentet har dock 
ifrågasatts. Sawyer (1991) hänför ursprunget 
till 1200-talet. 

Den mest omskrivna tidiga förekomsten 
av Uppsalanamnet finns hos Adam av Bre-
men i hans krönika om ärkestiftet Hamburg-
Bremen och hänför sig till 1070-talet. För 
honom som hade alla uppgifter i andra hand 
var namnet på orten och dess hedniska tempel 
detsamma – Ubsola. 

Are Frodes Islendingabók från 1120-
/1130-talet, Langfedgatál (en isländsk bear-
betning av engelska krönikor) från senare 
hälften av 1100-talet, och Snorre Sturlassons 
Skáldskaparmál från omkring 1220, som alla 
antas baserade på äldre källor, nämner också 
Uppsala på ett flertal ställen.  

Förekomsten av ”ubsal” på Sparlösaste-
nen, skulle om tolkningen är korrekt, tyda på 
att namnet var vida känt åtminstone under sen 
vendeltid. Stämmer inte tolkningen saknar vi 
säkra belägg avseende namnet äldre än vi-
kingatid. Baserat på bland annat den förhål-
landevis rikliga förekomsten av namnet i äld-

re norröna och danska skrifter går Gräslund 
(1993) vid bedömningen av dess ålder dock 
så långt tillbaka som till folkvandringstid el-
ler eventuellt ännu längre tillbaka i tiden. 
  Mot bakgrund av den allt större tvek-
samhet som råder om sagolitteraturens fakta-
bakgrund och tidsangivelser samt vad vi nu 
vet om Gamla Uppsala, tillhör Uppsalas rykt-
barhet, om än inte namnet, förmodligen tidi-
gast vendeltid. 
 
Uppsala (?) - Aros - Uppsala 
Det nuvarande Uppsala bar under tidig me-
deltid namnet Aros – åmynningen. Namnet 
finns inte dokumenterat som bebyggelsenamn 
före 1100-talet. Det var dock namnskicket 
under åtminstone andra hälften av 1100-talet 
och första hälften av 1200-talet. Snorre Stur-
lassons användning av Aros som bebyggelse-
namn avseende 900- och 1000-talet är ej 
styrkt. Betydelsefullt är att namnet inte är 
känt från någon runsten.  
 Sundquist (1953) ser Aros-Uppsala som 
namnled i en utveckling inom ramen för ett 
mer ytmässigt omfattande bygdenamn ”Upp-
sala”. Hans idéer har initierat omfattande dis-
kussioner och kritik. Oklarheterna om Aros 
under 1100-talet och dessförinnan är emeller-
tid stor. Stadsutgrävningarna i slutet på 1900-
talet har dock medfört kunskap om att en lik-
formad bebyggelse existerat på båda sidor om 
ån under inledande medeltid – med en tidig 
bebyggelse söder om Domberget (på vilken 
domkyrkan står). En Kungsstad på västsidan, 
med en annorlunda uppgift och struktur än en 
samtida köpstad på östsidan, som Sundqvist 
trott sig urskilja har inte belagts. 

Anund et al. (2000:292) menar att det 
inte fanns några större skillnader i utveckling 
på Fyrisåsidorna före domkyrkobygget vid 
slutet av 1200-talet. På båda åstränderna hade 
bebyggelsen tätnat under 1100-talet, och be-
stått av bostads- och hantverkshus. Inga vi-
kingatida bebyggelseaktiviteter har ännu spå-
rats, även om två öppna härdar och glaspärlor 
som registrerats i kvarteret Rådhuset ger in-
dikation om ett äldre skede (Beronius Jörpe-
land & Lindeblad, 2000:33). Andra vikinga-
tida dateringar har i princip omvärderats.  

Kunskapen om de högre delarna av väst-
sidan, och om hur dessa utnyttjades under 
1000-talet och dessförinnan i riktning mot 
kända byar som Billinge, Lasseby, Ovandal 
och Kåbo är i stor utsträckning okänd.  

Stadsarkeologerna räknar med 1000-
1200 som den fas då Aros etablerades som 
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hamnplats och utvecklades till stad (Anund et 
al. 2001). Anund (2002) ger i en principre-
konstruktion en förhållandevis balanserad 
bild av åsidorna under medeltiden. Med hjälp 
av kyrkornas gruppering understryker han i 
en terrängmodell åsens avgörande betydelse 
för hamnplatsens omvandling till stad [Anund 
(2002:48). Se också Anund (2000:12)].  

Första gången namnet Aros eventuellt är 
belagt är under namnformen Arosa i en bis-
kopsförteckning från omkring 1120 (Florens-
förteckningen). Diskussioner har emellertid 
förts om det gäller Västerås eller Uppsala. 
Från 1160-talet finns säkra belägg för Aros 
när det gäller Uppsala. Namnlikheten med 
Västerås blev uppenbarligen besvärande och 
från 1260-talet är benämningen ”Östra Aros” 
känd. Användningen var dock kortvarig – en-
dast 10-20 år. Överflyttningen av domkyrkan 
till Östra Aros medförde ingen förändring av 
domkyrkans namn. Därmed kom Östra Aros 
att betecknas som Uppsala från omkring 
1280. Sundqvist (1953).  
 
Uppsalanamnets bakgrund fortfa-
rande osäker 
Vi vet att ”sveakungar” residerat i Uppsala.  
Ett platsnamn känt från förhistorisk tid. Vi 
vet att Gamla Uppsala benämndes Uppsala 
under tidig medeltid och att namnet följde 
kyrkan till den ort som vid beslutet om flytt-
ningen hette Östra Aros. Som jag behandlar i 
kapitel 7 bör hamnplatsens uppkomst tillhöra 
900-talet och framåt trots att kvarnfallet i 
Fyrisån troligtvis blev ett avgörande hinder 
först under 1000-talet. Det gör att namnet 
Arosa knappast fanns dessförinnan annat än 
som ett glidande naturnamn. Vad platsen 
kring åsgenombrottet med de korsande fjärr-
vägarna kallades före sen vikingatid är okänt. 
       Vi vet fortfarande inte heller vad namnet 
Uppsala betyder och dess bakgrund. De som 
studerat frågan har mer eller mindre välgrun-
dade hypoteser både när det gäller upp- och 
när det gäller sala, men sammanfattningsvis 
känns namnets bakgrund, tidiga användning 
och utveckling fortfarande osäker. 
 
 
 
ÄLDRE KÄLLOR OCH 
LITTERATUR  
Här avses i princip texter från tiden före 
1850. De behandlar ibland dock endast mar-
ginellt de tidiga förhistoriska perioder som 

studien behandlar, om ens det. Jag har ändå 
ansett det motiverat att ta med äldre redogö-
relser för centrala förhållanden av betydelse 
för Uppsalaområdet. När de skrevs förstod 
man inte tidsdjupet och sambanden mellan al-
la lämningar och legender som skulle rym-
mas inom bibelns tidsschema. Litteraturen in-
går i det mytiska bakgrundssorl som präglat 
bilden av det förhistoriska och tidigmedeltida 
Uppsala. I sin obestämbarhet finns inte sällan 
element som ännu inte är utklarade – till ex-
empel tidstillhörigheten och bakgrunden till 
de för länge sedan borttagna storhögarna in-
om centrala Uppsala. 
  Sambandet mellan regionen och den 
äldsta rikshistorien, som den uppfattades un-
der 1300- till 1600-talet ger avsnittets redo-
visning en lärdomshistorisk prägel. En del av 
materialet, bland annat vad avser Gamla Upp-
sala, återfinns i Landström (1995). 

 
ANTIKEN OCH EUROPEISK 
MEDELTID 
De äldsta skildringar och redogörelser avse-
ende Östersjöområdet vi känner härrör från 
grekiska och latinska kulturmiljöer vid Me-
delhavet. Författarna dyker ofta upp som hän-
visningar i litteraturen avseende den mellan- 
och nordeuropeiska utvecklingen under äldre 
järnålder. I Sverige fanns vid den tiden i bästa 
fall det äldre runalfabetets kortfattade inskrip-
tioner. 
 
Pytheas 
Den grekiske geografen, astronomen och 
matematikern Pytheas från dagens Marseille-
område levde under andra hälften av 300-
talet BC. Tillsammans med feniciska sjöfara-
re reste han från Cádiz mot Britannien – och 
vidare. Antikens kunskap om västra Nordeu-
ropas geografi grundade sig i mycket på 
Pytheas.  Hans reseskildring har gått förlorad, 
men finns som fragmentariska utdrag eller 
delreferat hos starkt skeptiska skribenter som 
Strabon och Plinius. Han är kanske mest känd 
på grund av sin påstådda sex dagar långa 
nordliga resa från Brittanien – en resa som 
förde honom till ön Thule, vilken inte utan 
alternativa tolkningar identifierats som Nor-
ges västkust. Han berättade om havet och 
midnattssolen. Han redovisade hörsägen om 
en kunglig ö i öster och lärde känna en bärn-
stensö vid en tidvattenpåverkad kust (Helgo-
land?). Han kopplade samman tidvattnet med 
månens dragningskraft. Nordén (1943:87) tar 
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upp ett eventuellt omnämnande av gutones, 
göter/goter, men förkastar det. 

  Nordvästeuropas okända kuster uppfat-
tades i antikens värld som ”skytiska”. Pytheas 
resa med många kopplingar till den skytiska 
kusten dyker direkt eller indirekt upp i en 
lång rad grekiska och romerska verk. Ekon 
återfinns så småningom även hos Olof Rud-
beck.  Ön Thule blev ett begrepp för den be-
bodda världens yttersta utpost. Fastspikat ge-
nom Vergilius ord i lärodikten Georgica (30-
talet BC) om ”ultima Thule”. Svennung 
(1974:7 ff.) och Alexandersson (1915).  
 
Strabon 
Den grekiske geografen och historieskrivaren 
Strãbon, som levde ungefär 63 BC–AD 25 i 
Rom och förmodligen Alexandria, hade inte 
mycket till övers för Phyteas. Av Strãbons 
omfattande produktion är det framför allt 
Geographica om sjutton böcker som uppfat-
tas värdefull. Verket anges som det främsta 
geografiska arbete forntiden efterlämnat. Åtta 
av böckerna behandlar Europa. För Östersjö-
områdets del är det hans beskrivning av för-
hållandena i nordväst och hans påstående om 
att Cimbrerna ursprungligen bott på en halvö 
som varit av störst betydelse. För en diskus-
sion – se Svennung (1974:178, 190 ff.). Som 
jag återkommer till är Strãbons omnämnande 
av goter inom kontinentens norra del redan 
omkring AD 19 av väsentlig betydelse för 
synen på vad namnet egentligen stod för. Se 
också Nordén (1943:87). 
 
Tacitus 
Mälarområdet har nära förknippats med sve-
arna. Första gången vi möter detta begrepp i 
litteraturen, är  i  den romerske militären, äm- 
betsmannen och historieskrivaren Tacitus verk, 
Germania, troligen från AD 98. I Germania, 
kapitel 44 (Önnerfors, 1960), finns ett antal 
textavsnitt som haft direkt betydelse för sy-
nen på svearna under romersk järnålder. 
 
 ”[2] Svionernas samhällen (civiates) föl-
ja nu; de ligga ute i själva oceanen. Förutom 
i män och i vapen ha de sin styrka i flottor. 
Skeppens form avviker från den vanliga i det 
hänseendet, att en spetsig stäv åt båda hållen 
bildar en framstam, som alltid är klar för 
landning. Segel föra de icke, ej heller an-
bringa de åror i rad vid sidorna. Årorna är 
lösa, såsom brukligt är på vissa floder, och 
det går att flytta dem från den ena sidan till 
den andra efter lägets krav. 

 [3] Hos dem hålles även rikedom i an-
seende; därför är det blott en som härskar, 
och här utan några som helst inskränkning-
ar: hans rätt att kräva lydnad är ovillkorlig… 
Det ligger förvisso också i konungens intres-
se…” 

Enligt Tacitus tycks alltså svearna med 
stora båtresurser och god maritim kunskap 
under tidig romartid ha fungerat inom ramen 
för ett auktoritärt, militärt präglat kungadöme 
eller stamförbund. Ingen text har som ”Ger-
mania” präglat synen på nordeuropeiska kul-
turer under tidig romersk järnålder. Ofta 
tycks ”Germania” indirekt ha medfört anta-
ganden om en i det närmaste gemensam ger-
mansk kultur oavsett region eller bosätt-
ningsmiljö. Avsnitt om jordbrukets betydelse, 
åkerbrukseder och boskapsskötsel antas ex-
empelvis inte sällan gälla germanska stammar 
oavsett om de finns vid Rhen eller vid mel-
lersta Skandinaviens vikar.  
 
Plinius d.ä. 
Det diskuteras om inte svearna omnämnts 
tidigare än av Tacitus. Då i Plinius d.ä. om-
fattande författarskap. Denne härstammade 
från Como i norra Italien och levde åren AD 
23/24-79. Plinius omkom i samband med 
Vesuvius utbrott, något som skildrats av hans 
systerson Plinius d.y. 
  
Bild II:1 Plinius eventuella uppfattning om 
                    Nordeuropa enligt Svennung (1974). 

 I Plinius d.ä. omfattande encyklopedi 
Naturalis historia IV 96 förekommer en pas-
sus ”hilleuionum gente”. Den tolkades av 
forskare kring förra sekelskiftet som en fel-
skrivning av ”illa <s>uionum gente” – svio-
nernas berömda folk. Något som vunnit vari-
erande stöd. En orsak som anförs som motiv 
för osäkerheten är att endast en liten del av de 
hundratals kända avskrifterna utnyttjats som 
underlag för de tryckta versionerna. 
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Plinius hade vistats en hel del i Germa-
nien, och flera av hans skildringar därifrån är 
klassiska. Han redovisar och grupperar en 
lång rad germanska folk i Nordtyskland [se 
det latinska, inte helt översatta utdraget i Nor-
dén (1943:87 f.)] ”Friserna” är för första 
gången belagda hos honom. Hans beskriv-
ningar av Östersjöområdet, dess natur och 
djurliv bygger dock på hörsägen och äldre lit-
teratur. Svennung (1974:57 ff., 181 ff.). Se 
också Gahrn (1993:9 f.). 
 
Ptolemaios 
Den grekiske astronomen, geografen och ma-
tematikern Ptolemaios levde ungefär AD 
100-165. Hans härkomst- och livsförhållan-
den är dåligt kända även om hans arbete 
främst tycks knutet till Alexandria. Inom ast-
ronomin förde han till eftervärlden den mång-
hundraåriga grekiska forskningen i ett verk 
som är känd under sin arabiska titel Alma-
gest. Det ptolemaiska världssystemet som bär 
hans namn med jorden i centrum och med 
månen, solen, planeterna och stjärnorna rote-
rande i olika system, användes till dess Cop-
pernicus och Keplers synsätt tog över. 

Även om han också är ett stort namn 
inom matematiken, är det för vår del hans ar-
bete som geograf som är av betydelse. I ver-
ket ”geografiké hyfégesis” angav han grund-
dragen av den matematiska geografin och re-
dovisade omkring åtta tusen ortsangivelser 
till longitud och lattitud – om än inte alltid 
korrekt. Till arbetet hörde även kartor, vars 
idag tillgängliga avritningar och textavskrif-
ter uppfattas mer eller mindre trogna origina-
len. (Bergstrand, 1915). 

”Ovanför Germanien, utanför Elbes 
mynning,… ligger de så kallade sachsiska 
öarna [nu de nordfrisiska öarna]. Ovanför 
den Kimbriska halvön ligger tre andra öar, 
de så kallade Alokiai [Hågoland] och öster 
den Kimbriska halvön fyra öar, som kallas 
Skandiai, närmare bestämt tre små [Själland, 
Langeland, Lolland]… och en stor, den störs-
ta och östligaste, vid mynningen av Vistula 
[Wisla], och den uppfattas av alla som det 
egentliga Skandia. Väster därom bor Chaide-
inoi [Hei(ð)nir, invånare i Hedmark], i öster 
Favonai [invånare i Savo?] och Firiaisoi [”de 
främmande”?], i norr Finnoi [lappar, samer], 
i söder Gutai [göter] och Dan[k]iones [dans-
kar], i mitten Sueonoi [svear, svenskar].” 
Svennung (1974:198) i min översättning och 
med min markering. 

Svennungs redovisning av Ptolemaios 
text innehåller i likhet med andra översätt-
ningar en hel del tolkningar. Ptolemaios grek-
baserade skrivning anger uttryckligen att 
”Leuonoi” bor i mitten på Skandiaön (Sven-
ning, 1974:208). Av textsammanhanget är en 
tolkning av Leuonoi som Sueonoi lockande. 
Svennung bedömer också att det utifrån 
språkliga argument och analogier går att göra 
en sådan bedömning. Nordén (1943:88) upp-
fattar också att det är svear som avses. 

Inte desto mindre. Från Ptolemaios här-
rör en tidig beskrivning av Östersjömiljön 
men ingen säker identifiering av något folk 
benämnt svear. Se också Gahrn (1993:10). 
 
Prokopios 
Den östromerske historieskrivaren Prokopios 
från Caesarea i nuvarande Israel antas ha levt 
ungefär AD 500-562. Han var jurist och råd-
givare åt Östroms främste befälhavare, Beli-
sarius, vilken han följde i en lång rad fälttåg 
runt Medelhavet. Det är Prokopios som redo-
visat historien om herulernas återvändande. 
Enligt Jordanes [23] hade herulerna sina röt-
ter i Skandinavien. En falang skulle ha åter-
vänt efter nederlaget mot Langobarderna år 
508 och bosatt sig nära göterna. Efter det att 
herulerna i Illyrien dödat sin kung skickades 
sändebud till Thule för att hämta en ny kan-
didat från kungasläkten. Thule är även hos 
Prokopios en ö. På ön finns 13 folkrika stam-
mar, med var sin kung. Historien är omdebat-
terad liksom herulernas bakgrund. I stort be-
döms dock skildringen trovärdig och uppfat-
tas ge värdefull information avseende norra 
delen av kontinenten. Centervall (1915), Ner-
man (1941:62 ff., Nordén (1943:89), Ellegård 
(1987) och Taylor (1999). 
 
Jordanes 
Munken Jordanes arbete ”De origine actbus-
que Getarum” kallad Getica, från ca AD 550, 
har en beskrivning av ön ”Skandza”. Getica 
är ett sammandrag av östgotakungen Teode-
riks sekreterare, Cassiderus, stora försvunna 
arbete i tolv böcker om Goternas historia. Där 
uppräknas många folk, bland dem ”suehans”, 
svear. Vissa övriga stammar har också identi-
fierats, andra åter är oklara.  
 Jordanes uppgifter om världserövrande 
goters, geters eller skyters gemensamma här-
stamning från Skandza blev långt senare en 
utgångspunkt för göticismen. Utifrån Getica, 
påverkades under många århundraden – från 
medeltiden och framåt – den svenska histo-
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rieuppfattningen och svärmeriet för en ärorik 
forntid. 
 I Getica [21] anges att Suehans var ett 
av folken på Skandza ”och liksom thyringar-
na använder de sig av utmärkta hästar. Det 
är också detta folk, som med sina indirekta 
handelsförbindelser med många andra folk-
stammar, skickar mörkblåa pälsar till romar-
nas nytta och tjänst. Berömda för sina päl-
sars vackra mörka färg klär de sig på det 
rikaste sätt, fastän de lever fattigt.” Nordin 
(1997). 

 Utdraget om svearnas hästar och skinn-
handel är ett återkommande element i diskus-
sionerna om Mälardalens näringsinriktning 
under folkvandringstid och vendeltid.  

 
NORDEUROPEISK SAGO-
LITTERATUR 
Förvånansvärt nog tycks de omfattande kon-
takter som fanns under äldre järnålder och 
tidigare delar av vendeltid mellan norra, mel-
lersta och södra Europa ha avsatt få, om ens 
några, kända texter avseende Skandinavien 
hos de litterata germanska eller latinska fol-
ken i Medelhavsområdet. Den nordiska iko-
nografins centrala ställning bland dessa (se 
Hedeager 1998:391) åtföljdes ej av berättel-
ser som överlevt. Legendtexter som Jordanes 
”Getica” och langobardernas myttexter be-
handlar en obestämd forntid.  Däremot finns 
återsken av händelser från mellersta och söd-
ra Europa i nordisk konst och litteratur an-
tingen de nu återges på ristning (t.ex. Ram-
sundsristningen), runsten (Rökstenen) eller i 
norröna texter som den poetiska Eddans Si-
gurdskväde.  
 De ”källor” vi har om skeenden i Skan-
dinavien från folkvandringstid och vendeltid 
är importerad traderad norsk, isländsk och an-
glosaxisk sagolitteratur – nedtecknad under 
sen vikingatid och medeltid. I brist på genui-
na källor används de ofta som sådana. 
 
Ynglingatal och Ynglingasagan 
Ynglingatal är ett fornnordiskt kväde som 
länge – om än i modern tid med invändningar 
– gällt som en viktig källa för Sveriges och 
Norges förkristna historia. Ynglingatal som 
inom ramen för Ynglingasagan återges av 
Snorre Sturlasson i Heimkringla, från åren 
omkring 1230, tillskrivs hovskalden Tjodolf. 

 Tjodolf var jämnårig med Harald Hårfa-
ger (860-930), vars son han fostrade. Han 
skulle enligt Snorre ha författat kvädet till ära 

för fylkeskungen Ragnvald som var kusin till 
Harald Hårfager. Ynglingatal utgörs av en 
kungalängd, som upptar alla de personer som 
skalden anser ha tillhört den så kallade Yng-
lingaätten. Kvädet tillkom för att visa Ragn-
valds anor tillbaka till Uppsalakungarna och 
Ynglingaätten. Kvädet har uppfattats som be-
vis på en långvarig kunglig släkthegemoni i 
Uppsalaområdet och att ätten och Uppsala 
som kungasäte haft ett vidsträckt rykte under 
lång tid. Lindqvist (1936) menar att kvädet 
skulle tillkommit när Tjodolf var ung och när 
det gäller den svenska kungalängden, bygga 
på en äldre svensk förlaga. 

  Som angivits har den här bilden ifråga-
satts. Krag (1991) går så långt att han ser Are 
Frode, den isländska historieskrivningens fa-
der (död 1148), som konstruktör. Frodes ar-
beten var viktiga källor för Snorre Sturlasson. 
Skre (2007) och Sundqvist (2007:83 ff.) ifrå-
gasätter dock Krags senareläggning av Yng-
lingatal och vill kvarstå vid den traditionella 
dateringen omkring år 900. Diskussionen 
avseende Ynglingatal berör inte direkt den 
svenska genealogin och dess eventuella värde 
utan om Ynglingatal verkligen kan ses som 
en samtida källa för den vikingatida historien.  
 Snorre Sturlasson levde ungefär 1171-
1241. Han beklädde en rad av de högsta poli-
tiska och juridiska befattningarna på Island 
och dödades av sin svärson på anstiftan av 
den norske kungen. Snorre Sturlassons mest 
kända skrifter är den prosaiska Eddan och 
ovan nämnda nordiska kungasagor – Heimsk-
ringla. Även Egil Skalla-Grimssons saga har 
tillskrivits honom. Snorre Sturlasson levde 
som ung på dennes gård Borg. 

Ynglingasagan är en utbroderad redogö-
relse med Ynglingatal som idémässig rygg-
rad. Enligt sagan var Odin Ynglingaättens 
stamfar. Ätten har fått sitt namn efter den 
förste, mytiske kungen Yngve-Frej. Efter ho-
nom följer en rad kungar av mer eller mindre 
sagoaktig karaktär. Blandningen mellan dikt 
och verklighet är oklar. Att Ynglingasagan åt-
minstone har en viss verklighetsbakgrund 
brukar motiveras med att en del av de uppsa-
liensiska kunganamnen är kända från det an-
glosaxiska Beowulfkvädet – bevarat i en 
handskrift från början 1000-talet, men sett 
som en avskrift av en flera århundraden äldre 
förlaga. Krags (1991) redovisning av date-
ringsdebatten pekar dock mot en allt yngre 
antagen tillkomsttid – skiftet 800/900 eller 
senare. 
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 För det fåtal gemensamma namn det 
gäller, stämmer händelser, släktrelationer och 
även namnen, endast i begränsad utsträckning 
mellan de två verken. Ett omfattande arbete 
har emellertid nödtorftigt tyckts säkra en till-
fredsställande verifiering. Se t.ex. Lindqvist 
(1936), som också uppfattar sig att på andra 
sätt kunna göra en positiv källvärdering. En 
mer källkritisk skola och generation har 
emellertid haft svårt att annat än kanske 
punktvis och som kulturindikator acceptera 
Ynglingasagan ur historisk synvinkel. Sawyer 
(1991:15) ser verket som en fantasiprodukt 
utan källvärde för den period den beskriver.  

Hur källkritisk en forskare än tycks va-
ra, blir ändå hänvisningar till och jämförelser 
med sagan svår att undvika inom dess skild-
ringsområde. I likhet med Tacitus säger Yng-
lingasagan (Ohlmarks, 1961:52) att kungen 
under äldre järnålder var envåldshärskare 
över hela sveaväldet. När Agne dog blev 
dock sönerna Alrek och Erik kungar. ”.. och 
sedan fortplantade sig makt och kunganamn i 
ätterna i efterhand som de förgrenades, var-
vid somliga kungar röjde stora skogstrakter 
och bebyggde dem och på så vis utvidgade 
sitt rike. Och den gång konung Ingjald (Illrå-
de) tog makt och konungadöme, då fanns det 
många häradskungar..” 

Efter det att Ingjald tillträtt bjöd han på 
arvsöl och brände i samband därmed inne sex 
gästande kungar – huvudsakligen från Mälar-
dalen – med allt deras folk. ”Sedan lade 
konung Ingjald under sig alla de riken dessa 
kungar ägt och tog skatter av dem.” 

Oavsett källvärde återspeglar texten en 
tidigmedeltida och åtminstone västnordisk 
tradition avseende Svea rikes utveckling – 
från ett småkungadöme, via en tillväxt och 
”regionalisering”, till ett hårdhänt enat Sveth-
iudh under vendeltid.  
 
Beowulfkvädet 
Kvädet handlar till två tredjedelar om händel-
ser vid Danakungens hov. En geatisk [götisk 
(?), jutisk (?), ibland även antagen gotländsk] 
kämpe, Beowulf, är hjälten. Den sista tredje-
delen har anknytning till det geatiska riket 
och till strider mellan geater och svear. De för 
tidsbestämningen och jämförelsen med Yng-
lingatal intressanta avsnitten finns i stroferna 
2911- 3007 (Colliander, 1959). Här omnämns 
Hygelaks död i Friesland och Ottars fars 
(Ynglingasagans Egils) död. De personer och 
historiska händelser som uppfattas identifie-
rade tillhör början och mitten av 500-talet. 

  Främst är det Hygelaks fall som anses 
belagd. Problematiken kring skeendet, tids-
bilden och den politiska bakgrunden är dock 
komplicerad. Som jag återkommer till i kapi-
tel 10 är frågetecknen kring kvädets källvärde 
många. 
 
Bråvalla, Kung Ubbo och Freys hög 
Heimskringla må vara den intressantaste tra-
ditionsuppteckningen avseende äldre förhål-
landen med anknytning till Uppsalaområdet, 
men är inte ensam. Det finns många. Den 
äldsta isländska sagoöversättningen (1664) 
gjordes av räntemästaren och professorn i an-
tikviteterna vid Uppsala Universitet, till nam-
net också ansvarig för Riksantikvarieämbetet 
– Olof Verelius. Betydelse i sammanhanget 
hade också den uppbringade islänningen Jo-
nas Rugman, vilken på sin resa till Köpen-
hamn medfört avskrifter av isländska sagor. 
Översättningen gällde Götriks och Rolfs sa-
ga. Lindroth (1989b:278 f.).  
  Sagan har ett visst intresse på grund av 
att den indikerar hur medeltiden såg på sam-
spelet Uppsala-Ulleråker (var de nu uppfattas 
ha legat). I sagan förekommer en kung Erik 
som härskade över Svethiudh. Han hade en 
dotter som hette Torborg, vilken fick en tred-
jedel av riket att styra över av sin far. Hon er-
höll Ulleråker som kungligt säte. Rolf friade 
till henne, blev avvisad men erövrade så små-
ningom fästet. I samband med detta skall hon 
enligt Liljenroth & Liljenroth (1990:65) ha 
yttrat ”Förr må du bliva getaherde i Gaut-
land, än du får något herravälde över denna 
stad eller något av dess rikedomar” Hon blev 
emellertid tillfångatagen och alla red därefter 
till Uppsala för att fadern skulle fälla skilje-
dom i äktenskapsfrågan. 

 Andra isländska sagor (t.ex. Hervarar-
sagan som är från 1200-talet men uppfattas 
innehålla element av äldre ålder och Flatöbo-
ken från 1300-talet) liksom ett antal danska 
uppteckningar/sagor berör i viss mån också 
kungamakten, Gamla Uppsala och svearnas 
otaliga strider. En sådan skrift är Sogubrot af 
Nockorum Fornkongum i Dana oc Svia vell-
di, ett fragment av en isländsk saga om de 
tidiga danska kungarna.  
  Här liksom i Hervararsagan omtalas hur 
Uppsalakungen Sigurd Ring, som var lyd-
konung i Svethiudh och Västergötland vid 
Bråvalla i Östergötland, besegrade den dans-
ke kungen Harald Hildetand som behärskade 
Östergötland. Därmed skulle Ring erövrat 
makten över både svear och göter. Slaget som 
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skulle ha frigjort Uppsalaområdet från ett 
danskt överherravälde antas, om det överhu-
vudtaget ägt rum, ha skett under 700-talet. 
Från att tidigare ha uppfattats som närmast ett 
fantasifoster har de vendeltida krigsoffergra-
varna i Finnestorp, Västergötland gjort att 
skildringarna av strider mellan svear och gö-
ter (eller mellan svear och andra på götiskt 
territorium) i viss mån aktualiserats. För Brå-
vallaslaget och olika medeltida källor – se 
Nordén (1929:196 ff.). 

 Ett annat arbete som tar upp slaget vid 
Bråvalla (då förlagt till Småland) är Saxo 
Grammaticus Gesta danorum – Danmarks 
historia från omkring 1200. I arbetet betonas 
Uppsalas betydelse både som andligt och 
världsligt centrum.  

 Saxo och andra medeltida historiker ha-
de skapelseberättelsen, och en sagovärld som 
utgångspunkt. Det innebar mytiska skildring-
ar och fantasifigurer, exempelvis berättelser-
na om kämpen Starkodder och kung Ubbo/ 
Uffo som Uppsalas grundare (Johannesson 
1978).  
 
Ubbo 
Saxo anger att en dansk kung Hadding av 
Uffo lockades till Uppsala och här överfölls. 
Alla följeslagare blev dödade, endast Had-
ding undkom. I en senare strid lyckades den-
ne emellertid döda Uffo. ”men med Døden 
var ogsaa hans Vrede vejret bort, han tuede 
en anselig Kœmpehøj over hans Lig og satte 
ham et herligt Gravmœle til Vidnesbyrd om 
hans Højhed ” 
 Under medeltiden tycks uppfattningen 
om en Ubbo som stadens grundare vara ve-
dertagen. I en hyllningsdikt Poetria till Upp-
sala – skriven i början av 1300-talet av Mat-
thias Lincopensis – anges namnet Uppsala 
(Wpsal) som redan angivits vara baserat på 
grundläggaren Uppos namn och på det krönta 
guldets ”sal” (hednatemplet).  

 I ärkebiskopen Johannes Magnus inter-
nationellt spridda verk Historia de omnibus 
gothorum sueonumque regibus – Historia om 
alla götars och svears kungar – utgiven i Rom 
1554, dyker Ubbo upp som sonsonson till 
Noak. Hans far Magog skulle år 88 efter syn-
dafloden ha kommit till Sverige och befolkat 
landet. Magog hade fem söner. Suenno blev 
stamfar för och kung över svearna, medan 
Gethar blev göternas upphovsman och regent. 

  När Suenno dog efterträddes han av sin 
bror Ubbo, som grundade Uppsala, vilket 
sades betyda Ubbos sal eller ha fått sitt namn 

efter att den ligger vid Sala flod. Ubbo efter-
träddes av Siggo som byggde Sigtuna (Hen-
rikson, 1982 och Sundqvist, 1953). Brodern 
Olaus Magnus anger också i sin Historia om 
de nordiska folken att kung Ubbe var grund-
läggare av den urgamla staden Uppsala.  

 Johannes Messenius, som var professor 
i juridik och politik i Uppsala i början av 
1600-talet, hävdade i en skrift (Messenius, 
1611), att kung Ubbo jordats i den hög som 
tidigare legat intill domprostens hus (platsen 
för den nuvarande ärkebiskopsgården efter-
som där ingår rester av den senmedeltida 
prostens hus). När kvarteren gavs namn, fick 
kvarteret söder om gården namnet Ubbo.  

 Lund (1954:84) ifrågasätter emellertid 
att Messenius avsåg det medeltida domprost-
gården och därmed indirekt högens placering. 
Det skulle ha rört sig om den samtida dom-
prostens hus med annan lokalisering inom 
Fjärdingen (S:t Lars rote).  
 
Plundringen av Freys hög 
En skröna som fått viss betydelse i spekula-
tionerna om Gamla Uppsala och dess eventu-
ellt förborgade skatter är plundringen av Fre-
ys hög.  I den ovan nämnda Flatöboken som 
är en krönika över Olav Tryggvesson, finns 
en återberättad skildring av ett försök till 
plundring av Västhögen i Gamla Uppsala 
(Freys hög). Gravplundringen slutade med att 
plundrarna bara vågade ta med sig två träbe-
läten i stället för högens guld och dyrbarhe-
ter. Se Lindqvist (1936). 

 
MEDELTIDA ”KÄLLOR” 
Det finns emellertid andra medeltida ”källor” 
som inte är av sagokaraktär – även om skill-
naden kan vara hårfin. Det gäller mer samtida 
texter och är alltså inte av direkt värde som 
redogörelser för äldre järnålder. Värdet ligger 
i resonemang om medeltida förhållanden som 
underlättar långsiktiga perspektiv.   
 
Adam av Bremen och hednatemplet 
Det mest kända avsnittet om Uppsala under 
förkristen tid, skrevs i slutet av 1070-talet av 
Adam av Bremen. I Gesta Hamburgensis 
ecclasiae pontificum skildrar han ärkestiftet 
Hamburg-Bremens historia från 800-talet 
fram till 1072. Han anger att det finns ett 
tempel i Uppsala med tre beläten – Thor, Frö 
och Odin. Templet omges av en gyllene ked-
ja. Han tar upp offerlund, källa och offerriter, 
liksom ett ständigt grönt träd.  
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 Den fantasieggande skildringen är om-
tvistad och utsatt för otaliga tolkningar. 
Adam av Bremen hade inte varit i Mälardalen 
och hans uppgifter anses inhämtade från den 
danske kungen Sven Estridson vid ett besök 
1068. När det gäller templet menar Stenber-
ger (1964:809 f.) att det kan ha varit biskop 
Adalvard i Sigtuna (sedan Skara) som var 
uppgiftslämnare. Han hade på 1060-talet kal-
lats till Bremen. 

 Redogörelsen påverkades av kyrkopoli-
tiska förhållanden. Idag lutar man mest åt att 
templet var en traditionell hall, vilken i skild-
ringen ”förbättrats” till att likna samtida kyr-
kobyggnader. 
 
Upplandslagen 
För kunskapen om liv och synsätt under tidig 
medeltid och till viss del århundradena dess-
förinnan, har vi en källa i Upplandslagen. 
Den är känd via fem handskrifter från förra 
hälften eller mitten av 1300-talet.  
 I stadsfästelsebrevet till lagen, som ut-
arbetades under Birger Magnussons förmyn-
darregering, och stadfästes år 1296, anges i 
Holmbäck & Wessén (1979) att den nämnd 
som utarbetat lagen ”hade noggrant övervägt, 
granskat gammal lag och formulerat, sam-
mansatt och översatt ny lag,”. 

Upplandslagen uppfattas byggd på relativt 
fast utformade lagar för de tre folklanden. La-
gen var också tillämplig i norra Roden och 
det nuvarande Gästrikland, som tidigare antas 
tillhört Tiundaland, men som i början av 
1300-talet skildes därifrån. 

  Ett problem i sammanhanget är den ka-
tolska kyrkans internationella auktoritet och 
kunskapsbas i lagstiftningsfrågor. Samman-
ställs den initiativ- och processkraft detta gav 
med dess starka politiska och administrativa 
ställning i Sverige vid den här tiden, bör lag-
stiftningsarbetet ha skett i nära samarbete 
med kyrkan. 

 I Konungabalken, finns avsnitten om 
”huru kung skall väljas och tagas” och ”om 
eriksgata”. I den äldre Västgötalagen står det 
i Rättslösabalken I: ”Svearna äga att taga 
konung och likaså att vräka”, men när man 
kommer till Upplandslagen är det fortfarande 
de tre folklanden som väljer kung, även om 
denne måste accepteras av Uppland och and-
ra lagsagor. Det ger intryck av att med ”sve-
ar” avsågs endast folklandens befolkning. 
Även i andra sammanhang understryks sve-
arnas och då i första hand Tiundalands histo-
riskt ledande ställning. 

Erikslegenden 
Legenden behandlar Erik den heliges, Erik 
Jevardssons, liv och död. Fakta om honom är 
magra och motstridiga. Legenden säger att 
han blev vald och krönt vid Uppsala, då riket 
blev utan kung. Han skulle därefter ha dött 
martyrdöden under sitt tionde regeringsår 
(Fogelklou et al. 1917). Företrädaren, Sverker 
den gamle, dödades emellertid i slutet av 
1156 och Eriks död anses fastlagd till 1160. 
Han nämns ej av Snorre Sturlasson och inte 
heller av Saxo som var född omkring 1150. 
 Sjöberg (1984) menar att ett mynt troli-
gen präglat i Uppsala på 1180-talet betecknar 
Erik den helige och därmed indikerar att le-
genden redan då var etablerad. Vidare anses 
en anteckning i Vallentuna kyrkas kalendari-
um från 1198 styrka att Erik dyrkades som 
helgon – åtminstone i Uppland. Den så kalla-
de större legenden bedöms vara författad om-
kring 1270 av ärkedjäknen/-biskopen Folke, 
mot bakgrund av relikernas överflyttning från 
Gamla Uppsala till Östra Aros (Schück, 1917 
och Henrikson, 1982).  
 Legenden anger att Erik den helige vis-
tades i Östra Aros, där han åhörde mässan i 
den Heliga trefaldighetskyrka som fanns där 
nu domkyrkan står. Han anfölls då av den 
danske kungaättlingen Magnus Henriksson 
som med sina män utanför kyrkan ”vanvörde-
ligen” halshögg den redan halvdöde kungen. 
 I en kortare legend, förekommer inte 
Östra Aros och ingen Trefaldighetskyrka på 
Domberget. Där anges att Erik den helige 
halshöggs av knektar som mutats av den 
danske kungaättlingen Magnus.  
 Skillnaderna i utformningen av legend-
utgåvorna har gett upphov till spekulationer. 
Sundqvist (1953) tar ordvalet i den kortare 
legenden till intäkt för att området kring 
Domberget redan under Arostiden kunde be-
tecknas med namnet Uppsala. 

 Vid georadarundersökningar av dom-
kyrkan som utförts av Magnus Alkarp har 
indikationer på en eventuellt äldre kyrko-
byggnad registrerats under högkoret. (UNT 
050713). Radarundersökningars osäkerhet 
gör emellertid existensen hypotetisk till dess 
närmare undersökningar genomförts. 
 
Erikskrönikan 
Krönikan ses som den äldsta och viktigaste 
av de svenska medeltidskrönikorna. Den till-
kom några årtionden in på 1300-talet, men är 
äldst bevarad i en skrift från 1457. Med un-
dantag för en kort lucka skildrar den händel-
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serna i Sverige 1229-1319. Krönikan har sitt 
namn efter hertig Erik Magnusson. Uppsala-
området nämns endast sporadiskt med undan-
tag av några kungaval vid Mora stenar. 
  Krönikans betydelse i det här samman-
hanget ligger i användningen av prefixet 
”upp”. Med ”uplenzko” menas svenskar, ofta 
i relation till danskar (Jansson 1992), Med 
”Uplandum” menas förmodligen i likhet med 
vad Gahrn (1993) anger vara vanligt i beva-
rade medeltidsbrev från 1300-talets förra 
hälft, att Upplanden är ett gemensamt be-
grepp för Uppland, Västmanland, Söderman-
land och Närke – ungefär likvärdigt med 
dagens ”Mälardalen”. 

 När Fjädrundaland, Tiundaland och At-
tundaland kom att ingå i en lagenhet för vil-
ken Upplandslagen skulle gälla, och som inte 
omfattade de övriga ”Upplanden”, försvann 
den mer vidsträckta användningen av namnet 
Uppland(en). Se Holmbäck & Wessén (1979) 
och Gahrn (1993). 

 
ÄLDRE HISTORISKA TEXTER 
Litteratur från medeltidens slutskede och 
senare som behandlar området före 1270-
talet, då domkyrkans lokalisering och ärkesä-
tets förflyttning beslutades och riksbildningen 
med säkerhet var avslutad, får karaktär av 
historieskrivning. 
 
Prosaiska krönikan 
”Prosaiska krönikan” – Sveriges krönika från 
Gog till och med Karl Knutsson – brukar 
anges som det äldsta bevarade försöket att 
skriva en svensk rikshistoria. Den bedöms 
vara av begränsat historiskt värde, men har 
haft betydelse främst genom en uppdiktad 
kungalängd. Författaren är okänd, men här-
rörde sannolikt från Gråmunkeklostret på 
Riddarholmen i Stockholm. Krönikan tros ha 
tillkommit på 1450-talet. 
        Författaren kallar nuvarande Uppsala 
”gambla upsala”, och anger att templet stod 
där domkyrkan nu ligger. Han säger att de 
som offrats vid bloten hängdes i en lund där 
Helga Trefaldighetskyrkan nu står. (Klem-
ming, 1868-81). 
 
Ericus Olai 
Ericus Olai var Uppsala universitets första 
lärare i teologi. På uppmaning av Karl Knuts-
son och ärkebiskopen författade han en sam-
manhängande rikshistoria, Chronica regni 

Gothorum, som förmodligen avslutades i bör-
jan av 1470-talet (Öberg, 1995). 
        Bland de källor Ericus Olai använde 
märks Prosaiska krönikan. Han var götisk 
historieskrivare med Jordanes ”Getica” som 
urkund. Enligt honom hade Sverige ett bragd-
rikt förflutet som gick tillbaka till tidernas 
morgon. Det nuvarande Uppsala är äldre än 
Gamla Uppsala och i likhet med den anony-
me stockholmsmunken anger han att hedna-
templet stått där domkyrkan nu står. Efter 
templets rivning skulle en trefaldighetskyrka 
ha byggts. Den som Erikslegenden hävdar att 
Erik Jevardsson besökte före sin död. 
        På andra sidan ån – ungefär på stadsbib-
liotekets tomt – fanns enligt Ericus Olai inom 
ett sankt område ett litet berg (en fortsättning 
av rullstensåsen efter Fyris genombrott), där 
Kungsgården under lång tid skulle varit belä-
gen. Kungsgården flyttades emellertid till en 
ansenligare ort med några höga kullar inte 
långt från ”staden”. Även här skall kungarna 
bott och residerat under lång tid. Orten kalla-
des nu Gamla Uppsala, därför att det var 
platsen för ärkebiskopssätet innan kungsgår-
den och rikets huvudkyrka flyttades till dom-
bergsområdet.  
 
Olaus Petri och bröderna Magnus 
Med Olaus Petri som undantag hade göticis-
men ett starkt grepp om historieskrivningen. 
Även om hans Swensk krönika i mycket byg-
ger på medeltida texter, Ericus Olai och Sax-
os ”Gesta danorum” uppfattas han ändå under 
århundraden varit oöverträffad som histori-
ker. Hans kritik av göticismen skall ha base-
rats på den historieskrivning han lärde känna 
under sina studieår i Wittenberg. Lindroth 
(1989:278 ff.). 
  Med bröderna Magnus nådde de götis-
ka strömningarna nya och internationellt upp-
märksammade nivåer.  Johannes Magnus, 
Sveriges siste katolske ärkebiskop, författade 
i samband med traditionen om kung Ubbo, en 
historia om alla göters och svears kungar. 
Den sagoaktiga skildringen fick stor genom-
slagskraft och kanoniserades som nationalhi-
storia. Den bestämde länge den allmänna 
uppfattningen om Sveriges förhistoria. Kun-
galängden gav upphov till föreställningen att 
Sverige haft åtta kungar med namnet Erik 
före Erik den helige, och sex med namnet 
Karl före Karl Sverkerson. 

Olaus Magnus, som delade exilen i Rom 
med brodern, blev efter dennes död förordnad 
till katolsk ärkebiskop i Uppsala – en utnäm-
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ning som inte hade någon betydelse på grund 
av den svenska reformationen. Hans Historia 
de gentibus septentrionalibus, Historia om de 
nordiska folken, som utgavs i Rom 1555, är 
det första stora verket om svenska folkets liv. 

  Verket är av övervägande natur- och 
kulturhistoriskt intresse. Den tredje bokens 
sjätte kapitel har titeln ”Om ett härligt tempel 
helgat åt de nordiska gudarna” (Granlund, 
1976). Där anges att hednatemplet låg i nuva-
rande Uppsala, i närheten av Salaån. Det var 
uppfört med lysande prakt. Väggar, takfält 
och pelare skimrade av guld. Också yttertaket 
lyste av guld och från dess krön hängde en 
gyllene kedja, som skulle ha ringlat över hela 
byggnaden, längs murarna och upp till temp-
lets tinnar. Genom sin underbara strålglans, 
ingav templet, som låg på en vid slätt, dem 
som nalkades en vördnadsfull känsla av reli-
gionens majestät. Som i andra skildringar 
finns här det ständigt gröna trädet och offer-
källan. 

 Fjärde bokens sjätte kapitel handlar om 
marknader på isen. Enligt Olaus Magnus 
fanns landets mest berömda marknadsplats i 
Uppsala. I början av februari frös ån så starkt 
att den kunde bära en ofantlig mängd männi-
skor. Marknaden skulle från urminnes tider 
ha kallats Disting, dvs. efter den plats där 
drottning Disa (ödesgudinnan) höll ting. Bo-
ken behandlar också kungavalet vid Mora 
stenar och Eriksgatan. 

 Bröderna Magnus båda verk bildar till-
sammans en enhet. Johannes svarade för häv-
derna och den politiska krönikan.  Olaus för 
natur, land och folk. Sammantaget karaktäri-
seras verken av Lindroth (1967) som en full-
ständig fäderneslandets beskrivning, en stor-
slagen ”Svecia illustrata” 

 
Götiska historiker 
Under 1600-talet behandlades Uppsalaområ-
dets forntid i en rad sammanhang. Göticis-
men nådde sin kulmen. Saga och verklighet 
blandades ohejdat. Sveriges tidiga historia, 
där Uppsala var ett väsentligt element, blev 
en fråga av betydelse både inom inrikes- och 
utrikespolitiken. 
 
Messenius 
 Johannes Messenius var som tidigare nämnts 
professor i juridik och politik i Uppsala. 
Våldsamma konflikter med professorn i heb-
reiska, Johannes Rudbeckius, och deras pro-
selyter uppfattades som att de höll på att 
äventyra universitetet. Båda professorerna 
skildes från sina tjänster.  

 1616 dömdes Messenius till döden för 
påstått samröre med kung Sigismund, men 
benådades och sändes med sin familj till fän-
gelse i Finland. Det historiska författarskapet 
uppehöll han där till sin död, 1636. Sonen, 
som arbetade vidare med hans litterära kvar-
låtenskap, hann både med att bli dömd till 
döden och benådas, bli rikshistoriegraf, och 
på  nytt  bli dömd  till  döden och halshuggen, 
1651. I samma förräderiprocess halshöggs och 
steglades hans 22 årige son, Johannes Messe-
nius sonson.  
 Ett av de historiska arbeten Messenius 
utgav under sina Uppsalaår var Sveapenta-
protopolis. Den behandlar Sveriges fem ”ur-
gamla” städer – Uppsala, Birka, Sigtuna, 
Stockholm och Skara. Messenius låter Upp-
sala inte bara bli svenskarnas utan nästan hela 
jordens helgedom. Han upprätthåller sig ut-
förligt vid Uppsalas uppkomst och äldre för-
hållanden (Messenius, 1612). Vad gäller hed-
natemplets läge är han beroende av Ericus 
Olai. Han förlägger det till nuvarande Uppsa-
la. Han anger Uppsala som det ”rätta” gamla 
Uppsala (Sundquist (1953b:24).  
 Det är som statsfånge på fästningen Ka-
janeborg, under vidriga förhållanden Messe-
nius utarbetar sitt storverk, Scondia illustrata, 
som blev utgivet först i början av 1700-talet 
genom Johan Peringskiölds försorg. Vad han 
ville skildra var Sveriges, eller snarare Scan-
dinaviens ”andliga och världsliga” krönika. I 
den beskrivs hur Oden från Mindre Asien når 
”Scondia” år 24 f.Kr. och väljer det rikaste 
och skönaste landet Sverige, medan sönerna 
får härska över Danmark och Norge. Han 
bygger först sin stad i Sigtuna men flyttar 
därefter till det urgamla Uppsala. För all 
framtid vördas därför kungen i Uppsala som 
den främste i hela Norden. 
 Messenius upprätthöll emellertid inte 
bara dåtidens retorik. Hans inställning till den 
götiska föreställningsvärlden förändrades. 
Han utmönstrade delar av Johannes Magnus 
uppgifter och tog avstånd från Ubbo som 
Uppsalas grundläggare. Han angrep både 
Saxo och Johannes Magnus för att de byggt 
på obefintliga eller förfalskade källor. Orsa-
ken till omvändelsen var främst kontakten 
med de isländska sagorna. (Lindroth, 1989b). 
 
Bureus 
Johannes Bureus (1568-1662) var en förkun-
nare och mystiker, men också en nydanande 
runforskare och inofficiell riksantikvarie. En-
ligt Gihl (1925) var han den förste som insåg 
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de fasta fornlämningarnas betydelse. (Hans 
medhjälpare, Martinus Aschaneus, är den 
förste ”arkeolog” vi känner som intresserade 
sig för lokal historia). Det tycks varit Bureus 
som kom med uppslaget om att de gamla gre-
kiska författarna med hyperboréer avsåg sve-
arna. Grekernas gudar var hämtade från Sve-
rige. Här hade de hämtat sin kunskap. (Sund-
quist, 1953b:23).  
 
Bazzius 
Johannes Bazzius som varit förmyndarreger-
ingens företrädare i kampen mellan stat och 
kyrka utgav 1642 kyrkohistorien Inventarium 
ecclesae sveogothorum. Dess inledande bok 
handlar om den hedniska tiden och om om-
vändelsen till kristendomen. Bazzius åbero-
par ”Manhem” som namn för det europeiska 
Skytien eller göternas hemvist och berättar 
om Odens invandring från Asien. Sverige är 
en efterföljare till den uråldriga götiska kultu-
ren. Som Noaks ättlingar hade göterna ur-
sprungligen den sanna gudadyrkan, med cent-
rum i det guldstrålande Uppsalatemplet. Ge-
nom Satan förföll människorna dock till av-
gudadyrkan. 
 Bazzius kände gotiskan, och för honom 
stod det klart att det götiska runalfabetet gick 
tillbaka till tidernas morgon och var närmare 
besläktat med hebreiskan än någon annan 
skrift. Svenskan var i det närmaste mänsklig-
hetens urspråk. Lindroth (1989b). 
 
Stiernhielm 
Göticismen gick till en del hand i hand med 
den grekiska filosofin och olika former av 
mysticism. Georg Stiernhielm (1598-1672), 
bland annat preses för Antikvitetskollegiet i 
Uppsala, var i detta avseende något av en 
lärjunge till Bureus. Han gick också vidare 
från Bazzius idéer om det svenska språkets 
närhet till hebreiskan. Särskilt fängslades 
Stiernhielm av den antika legenden om hy-
perboréernas lycksaliga folk. Han identifiera-
de dem som göter/skyter. Före Bureus-Stiern-
hielm hade visserligen de nordiska folken va-
rit speciella med en tidig anknytning till den 
grekiska och urbibliska världen, men nu insåg 
Stiernhielm att deras land, Hyperborei, fun-
nits i Skandinavien och haft Uppsala som 
centrum. 

Från Snorre Sturlasson kände Stiernhi-
elm till den ”historiske” Oden som skulle in-
vandrat från Asien. Men enligt honom fanns 
en helt annan – den ursprunglige hedniske 
guden Oden – sedan urminnes tider dyrkad av 

hyperboréerna och identisk med guden Apol-
lon. Dessa idéer som utgjorde basen för Olof 
Rudbecks Atlantica redovisas i Stiernhielms 
postumt utgivna arbeten. (Lindroth (1989).  
  Stiernhielm var enligt Henrik Schück 
(1917b) främst forskare även om han idag är 
känd som poet. Hans ekonomi var katastrofal. 
Efter jordfästningen sålde dödsboet kistan 
och liket kastades bort. 
  
Rudbeck och Atlantican. 
Atlantican – Atland eller Manheim utkom 
1679. Samtidigt utgavs det s.k. Atlasbandet, 
med träsnitt i mer eller mindre nära anknyt-
ning till Atlanticans text. Här finns kartor och 
översikter av intresse, exempelvis den osäkra 
”medeltida stadsplanen” över området väster 
om Fyrisån (se Anund, 1992 och Anund et 
al., 2001), liksom kartorna och illustrationer-
na över Gamla Uppsala (exempelvis Duczko, 
1993). 1689 publicerades det andra bandet 
och 1698 det tredje. Uppsalabranden 1702 
tog det redan tryckta partiet av en fjärde vo-
lym, sånär som på några få exemplar. 
 ”Atlantican” är göticismens höjdpunkt. 
Rudbeck behandlar i Atlantican hyperboréer-
na (de yverborne, kung Bores ättlingar). De-
ras lyckliga land avgränsades mot öster av de 
Rifeiska bergen (Riphällarna). 
 Med paradiset och de första människor-
na hade Sverige inget att göra. Invandringen 
skedde efter den babyloniska förbistringen. 
Baserat på ättebackarnas bedömda ålder an-
såg Rudbeck att invandringen skett först ca 
200 år efter syndafloden (Rudbeck, 1937). 
Sverige var emellertid inte bara hyperboréer-
nas land. När grekerna berättade hur Herkules 
(Här-Kolle) rövade hesperidernas gyllene 
äpplen avsågs Sverige. Hesperidernas träd-
gård var våra asplundar.  
 På detta sätt fortsätter det. Rudbeck är 
häpen över hur exakt Orpheus beskrivning av 
vägen till hyperboréerna leder hit. Orpheus 
kom på sin långfärd till Sverige österifrån – 
över Riphällarna och de finska floderna till 
Granviken. Framför allt – här låg Atlantis.  
  Allt stämmer. Det grekiska ordet för ö 
kunde betyda halvö, dvs. Atlantis var den 
Skandinaviska halvön. Herkules stoder låg 
vid Öresund. Platons beskrivning av Atlantis 
huvudstad med tempel och kungaborg tycktes 
Rudbeck som en direkt beskrivning av Gamla 
Uppsala. Ja, som om Platon själv varit här. 
Måtten stämde precis. Kanalen är Fyrisån och 
slätten är Uppsalaslätten.  Inte ens Jumkilsån 

      Atlantis 
Atlantismyten återgår 
på Platon som berät-
tar om den mäktiga 
ön utanför Herkules 
stoder, vilken efter 
strider med atenarna 
gick under och sjönk i 
havet.  
    Där låg Poseidon-
templet, strålande av 
guld och silver. Där 
fanns staden och en 
väldig slätt med byar, 
ängar och floder. 
     Lyckliga och gla-
da levde man på sin 
grönskande ö. 
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och Ultuna hamn hade undgått Platon. Posei-
diontemplet var givetvis hednatemplet. 
 Än betydelsefullare – från Uppsala och 
Sverige hade antikens gudar kommit. Deras 
utvandring från Sverige är en av Atlanticans 
huvudteser. Alla vetenskaper härstammar 
härifrån. (Lindroth 1989b). 
 I Rudbecks tappning har Uppsala inte 
varit ett relativt simpel förhistorisk kungamil-
jö. Området hade varit något vida mer – värl-
dens kulturella centrum.  
 
Den stora striden 
Rudbeck var inte direkt part i den kanske 
mest ryktbara fejden i Sveriges lärdomshisto-
ria – striden om hednatemplets lokalisering – 
men han spelade en roll. 
  Johannes Schefferus innehade sedan 
1647 den skytteanska professuren i Uppsala. 
Hans lapplandsskildring Lapponia är Sveri-
ges internationellt mest erkända vetenskapli-
ga verk från 1600-talet. De oribus tribus au-
reis från 1675 avseende tre guldbrakteater 
från Kristianstadsområdet är den äldsta rent 
arkeologiska skriften i svensk litteratur. Lind-
roth (1989b:315). 
  Schefferus tog avstånd från den götiska 
drömvärlden och 1666 utgav han Upsala an-
tiqua. Den behandlar stadens ålder och ur-
sprung, hednatempel och gudakult, markna-
der och ting, kyrkor och universitet. Asagu-
darna fick stort utrymme. I likhet med de 
flesta tidigare krönikörer hävdade Schefferus 
att hednatemplet stått i det nuvarande Uppsa-
la.  Någon kung Ubbo hade aldrig grundlagt 
staden. Uppsala hade fått sitt namn efter Sala 
å. Templet kunde inte vara uråldrigt – svear-
na  hade  ursprungligen dyrkat  sina  gudar  i  
 

 Bild II:2  Erik Dahlberg. Utsnitt från förlaga  
 till Pl I:102 Finsta  Antikviteter kring herrgården.   

lundar och skogar. Sundquist (1953b) och 
Lindroth (1989b). 
  För Olof Verelius – professor i antikvi-
teterna, påverkad av Stiernhielm och nära vän 
till Rudbeck – var detta blasfemi. Liksom 
Rudbeck uppfattade han kyrkan i Gamla 
Uppsala som det hyperboreiska Apollotemp-
let. Den strid som nu utbröt och under åratal 
växlade fram och tillbaka, gällde kärnan i den 
ännu inte utgivna Atlantican. Efter att Schef-
ferus år 1677 publicerat De situ et vocabulo 
Upsaliae förmådde han universitetskanslern 
De la Gardie att förbjuda strid i ärendet. 

Året därpå publicerade Verelius utdrag 
från anteckningar av en 1200-tals biskop Karl 
från Västerås, vilka han uppges ha funnit i 
Rudbecks bibliotek. Annotationes Scriptis ex 
Karoli episcopi Arosiensis excerptae anger 
att Sverker d.ä. år 1138 lät påbörja (Gamla) 
Uppsala domkyrka, vilket han skulle ha för-
enat med det tidigare hednatemplet. Sund-
quist (1953b). Lindroth (1989b). 
     Schefferus accepterade inte dokumentet 
som äkta och fick sin samtid och senare gene-
rationer att dela hans uppfattning. Efter Kum-
lien (1967) som efter en analys trodde på 
texten blev åsikterna dock mer kluvna. Efter 
att successivt ha börjat accepteras (se Gahrn, 
1993:45 f.) har den på nytt på goda grunder 
”avrättats” i Janson (2001). Förfalskningen 
behandlas också i Alkarp (2009:199 ff.). 
 När Verelius 1681, efter Shefferus död, 
utgav sitt slutangrepp på denne, notae.. de 
situ et vocabulo Upsaliae, var det i strid mot 
det av De la Gardies ännu gällande förbudet 
och medförde att skriften konfiskerades. 
Lindroth (1989b:315). 
 
Uppland och Uppsala i bild  
Om Olof Rudbeck förhärligade Sveriges 
forntid, så sökte officeren, fästningsingenjö-                                                                                                            

 
                                      Efter Wallin, 1966. Bild: 941 
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ren, arkitekten och konstnären Erik Dahlberg   
förhärliga sin samtid. Hans arbete med Svecia 
antiqua et hodierna pågick i mer än 40 år. 
Han fick dock aldrig se det färdigt. Arbetet 
blev klart omkring 1716. 
  Av Svecians 353 kopparsticksplanscher 
är tre tiondelar från Uppland (Wallin, 1966). 
De färdiga sticken är ofta starkt överdrivna 
medan förlagorna är mer realistiska. Från 
Uppsalaområdet finns ett stort material, spe-
ciellt från områdena kring domkyrkan, Gus-
tavianum och Gamla Uppsala, men också 
från Mora stenar. Skisserna från Finsta, där 
[Bild II:2] utgör en liten del av de stora ytor 
som redovisas, påminner om det fornläm-
ningstäta Uppland som en gång funnits. Dahl-
berg hade också som uppgift att skaffa mate-
rial till den nedan berörda Örnhielmska riks-
historien (Nordén, 1929:198). 

En annan Uppsalaskildrare och Rud-
beckian för vilken bilden spelade en stor roll 
var riksantikvarien Johan Peringskiöld. År 
1710 utgav han Monumentorum sveogothico-
rum liber primus… Thiundiam continens som 
i stor utsträckning handlar om Gamla Uppsa-
la. Monumenta Ullerakerensia från 1719 äg- 
nas nästan helt Uppsala och domkyrkan.  

Värdet av bilder och översiktsskisser i 
Dahlbergs och Peringskiölds arbeten är bland 
annat att de visar förhistorisk landbygd innan 
utdikningar och plöjningar förändrat dess ka-
raktär av vattenrika gravlandskap. 

I Uppsala publicerade Johan Busser 
åren kring 1770 en beskrivning av staden i 
två delar – Utkast till Beskrifning om Uppsa-
la. Redogörelsen för stadens äldre öden byg-
ger på Peringskiöld, Dalin, Schefferus, Vere-
lius och Rudbeck. När det gäller den stora 
1600-talsstriden om Uppsalatemplets läge, tar 
han ställning för Verelius och Rudbeck. Vär-
det i arbetet ligger inte så mycket i gången tid 
som i de illustrationer och uppgifter Busser 
ger från sina egna iakttagelser (Ehn, 1979).  

 

DEN MODERNA HISTORIE-
SYNENS INLEDNING 
Även om Götecismen/Rudbeckianismen var 
vedertagen under större delen av 1700-talet, 
blev den alltmer påfrestande. En ny genera-
tion mer källkritiska forskare tog över. Under 
1700-talet formades successivt en mer verk-
lighetstrogen bild av det forntida och medel-
tida Sverige och Uppsalaområdets roll. Det 
skedde inom ramen för en rad historiska arbe-
ten av varierande kvalitet. 

På sätt och vis fanns en imponerande 
ansats redan under 1600-talet, nämligen ge-
nom Rannsakningar efter antikviteter. 

1666 utfärdade Karl XI förmyndarreger-
ing skyddsföreskrifter för fornlämningar, följt 
av ett brev till samtliga biskopar. Där ålades 
prästerna att från sina socknar rapportera in 
förteckningar över alla slags fornminnen och 
med dem förbundna traditioner. Mannen ba-
kom inventeringen var riksantikvarien Johan 
Hadorph. Den banbrytande kartläggningen – 
något liknande fanns inte i andra länder – fick 
stort genomslag. Tack vare den känner vi en 
hel del anläggningar som idag är borta. In-
venteringsresultatet för Uppland finns redovi-
sad i Ståhle (1960, bd I). 
 Det tog bortåt två hundra år, en rad na-
tionella krigskatastrofer, en hackande stegvis 
historisk och kyrkohistorisk utveckling och 
en ny socialpolitisk värld innan 1800-talets 
portalfigurer inom förhistorisk forskning kun-
de starta om från ett rensat bord. Staten kom 
dessförinnan att djupt engagera sig i historie-
skrivningen. 
 
De nya historikerna                                            
Claes Örnhielm var medlem i Antikvitetskol-
legiet, med ansvar för den kyrkohistoriska 
forskningen. Han introducerade det latinska  
originalet till Rimberts biografi över Ansgar, 
S. Anschari Vita geminai, med parallellöver-
sättning år 1677 (verket fanns på svenska se- 
dan medeltiden). Örnhielms sammanställning- 
ar och avskrifter av kyrkliga urkunder an-
vänds fortfarande.  Han planerade en omfat-
tande kyrkohistoria baserade på dessa urkun-
der, men hann bara med första bandet (Histo-
ria sveonum gothorumque ecclesiastica), som 
täcker tiden från Ansgar till sekelskiftet 1200. 
Enligt Lindroth (1989b) skulle det dröja 
länge innan svensk kyrkohistorisk forskning 
nådde samma nivå.  

Jacob Wilde, var rikshistoriograf och 
utgav bland annat Samuel von Pufendorfs 
verk om den svenska statens historia med 
omfattande diskussioner och kommentarer i 
två band (1738-43). Han prövade en arkeolo-
gisk indelning av de äldsta perioderna efter 
begravningsskick. Först skulle ha kommit en 
kummelålder, sedan en bränn- och högålder. 
Wilde introducerade också epokbeteckning-
arna forntid, medeltid och nyare tid i Sverige. 
 
Dalin 
Trots stormaktstidens och frihetstidens histo-
riska intresse och den uppsjö av verk som 
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producerats, saknades mot mitten av 1700-
talet fortfarande en rikshistoria på svenska. 
Olaus Petris ”En svensk krönika” hade inte 
tryckts, utan bara spritts i avskrifter. Dessut-
om omfattade den bara tiden till och med 
1520. Påfrestande var också att Danmark på 
1730-talet hade skapat en rikshistoria av god 
kvalitet (Bollerup, 1946). Ständerna gav Olof 
Dalin i uppdrag att skriva fäderneslandets 
historia.  
  Känd som mannen bakom den satiriska 
tidskriften ”Then swenska Argus” och histo-
riekrönikan ”Sagan om hästen” utgav han år 
1747 Svea rikes historia – första bandet. 
”Som innehåller Hela Hedniska Tiden”.  
 Verket inleds med orden: ” Norden stod 
ännu til större delen under watn och war lik-
som en Skiärgård i mångfaldiga små Öyar 
delt, när dess mäst högländte orter blefvo in-
tagne af det folkslag, hvilkets Historia jag nu 
ärnar skrifva.” 
  Arbetet blev ryktbart genom att Dalin 
utnyttjade sin kunskap om landhöjningen för 
att attackera Rudbeckianerna. Baserat på An-
ders Celsius bedömda ”vattuminskning” me-
nade Dalin att stora delar av de under 1700-
talet mest bebodda områdena, skulle varit 
täckta av vatten under förkristen tid. Ett ly-
sande götiskt rike med någon av Noaks son-
söner som första kung kunde aldrig ha existe-
rat. En omfattande kolonisering av Skandina-
vien borde enligt Dalin inte varit möjlig för-
rän ca 500 f. Kr. Vattnet bedömdes ha sjunkit 
med 45 alnar (27 m) på 2000 år (Celsius, 
1743:48) – något vi nu vet är överdrivet.  

Använd på detta sätt blev vattuminsk-
ningsteorin ett element i en av den svenska 
lärdomshistoriens klassiska konflikter – vat-
tuminskningsstriden (se kapitel 3). Reaktio-
nerna blev starka. Det var ju inte bara den 
götiska historieskrivningen som underkändes. 
I praktiken ifrågasattes även den bibliska kro-
nologin. (Bollerup 1946, Dalin 1763-65, 
Lindroth, 1989c och Nordlund 2002). 

 
Lagerbring och af Botin 
Efter Dalins död var man på officiellt håll 
angelägen om att förmå någon historiker att 
fortsätta hans arbete. Det kan sägas ha skett 
genom Sven Lagerbring (Swea Rikes histo-
ria, 1769-83) och Anders af Botin (Utkast till 
svenska folkets historia, där tiden före 1250 
utkom 1789-92).  Rudbeckianismen var nu 
död, men Lagerbring hade en annan stark 
modellvärld. Han lutade sig närmast bok-
stavstroende mot den isländska litteraturen. 

Han tog avstånd från vattuminskningen och 
inledde den svenska historien med en fornjo-
tersk invandring omkring 400 f.Kr. Det var 
fråga om finnar eller joter (jättar), som också 
kallades lappar. Oden med sina asar invand-
rade söderifrån. De var runkunniga och med-
förde det götiska språket. I Lagerbrings ögon 
var den förkristna tiden barbarisk och vidrig. 
  Botin var mer försiktig och börjar sin 
historieskrivning med att den skytiske Oden 
invandrade på 100-talet f.Kr. Med honom 
grundades ett svenskt rike. Vad som existera-
de dessförinnan var okänt. Botin var dock en 
nydanare. Kulturhistorien införlivades på ett 
annat sätt än tidigare. (Bollerup, 1946:90). 
 Den kanske största betydelsen för 1700-
talets ändrade uppfattning om Uppsala, och 
dess allt överglänsande roll under forntiden, 
tycks trots allt inte stå att finna i historieut-
givningen utan i föreläsningar av en universi-
tetsbibliotikarie och blivande ärkebiskop i 
Uppsala, Erik Benzelius. 
 
Benzelius 
Utkast till svenska folkets historia, 1762, 
utkom 15 år efter hans död. Tryckt spelade 
den inte någon nämnvärd roll. Benzelius fö-
reläsningar, som hölls i början av 1700-talet, 
påverkade däremot i stort sett hela århundra-
dets rikshistoriska skrivverksamhet. Uppteck-
ningar av föreläsningarna spreds som avskrif-
ter över hela landet och finns bevarade i stort 
antal. Dalin, Botin och Lagerbring har hänvi-
sat till honom. 
  I sin undervisning började han med 
Sveriges tillstånd före kristendomen, där han 
bland annat redogjorde för ”dess, enkallerli-
gen Upsalas, konungar” (Bollerup 1946:96). 
Orsaken till Benzelius inflytande var hans 
kritiska inställning till den då officiella Rud-
beckianska historieskrivningen. Han kunde 
vara öppet negativ eftersom föreläsningarna 
inte var offentliga. Han höll dem på svenska 
och strävade vid genomgångarna efter att re-
dovisa källor. Före Wilde och Dalin tog Ben-
zelius ställning mot det åskådningssätt som 
hade nått sådana höjder hos Johannes Mag-
nus och Olof Rudbeck.  
 
Bibelns tidsnorm spräcks 
Benzelius och hans lärjungar fick många 
efterföljare i avståndstagandet från de hyper-
boreiska tankegångarna. Rudbeckianismen 
fick till följd att den förhistoriska forskningen 
råkade i vanrykte. Detta förstärktes under den 
gustavianska tiden. Fornforskningen förföll.  
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  En bit in på 1800-talet var det emellertid 
en historiker och skald som kom att påverka 
den allmänna inställningen till förhistorien – 
Erik Gustaf Geijer (1783-1847). I de ofull-
bordade arbetena Svea rikets hävder (1825) 
och Svenska folkets historia (1832-1836) be-
handlade han utförligt forntiden (Baudou, 
2004:135). Baserat på de isländska sagorna 
kopplade Geijer samman göternas utvandring 
(enligt Getica) med svearnas ankomst. 
 Samhället var fortfarande bundet av 
bibeln som konkret redogörelse för och tids-
sättare av världens och mänsklighetens ut-
veckling. Världen var ung. Skapelsen skulle 
ha ägt rum 3983 f.Kr., medan syndafloden 
skulle ha inträffat 1656 år senare, det vill sä-
ga 2327 f.Kr. (Schrockh, 1799). 
 Bibelns kronologiska tvångströja bröts 
inte av de arkeologiska pionjärerna i Norden 
– Christian Thomsen (Ledetraad til nordisk 
Oldkyndighed, 1836), Sven Nilsson (Skandi-
naviska nordens urinvånare, 1838-43), eller 
Jens Worsae (Danmarks Oldtid, 1843). Ge-
nom att Norden varit täckt av ismassor och i 
det närmaste saknar mänskliga spår som är 
äldre än Holocen, tycktes den bibliska krono-
login räcka till. Worsee daterade exempelvis 
den första ankomsten av människor i Dan-
mark till ungefär 3000 f.Kr. och bronsålderns 
början till mellan 1400 och 1000 f.Kr. 
 Först med arbeten som Charles Lyells 
Principles of Geology, 1830-33, Charles Dar-
wins On the Origin of Species, 1859 och 
Lyells The Geological Evidences of the Anti-
quity of Man, 1863, formades en annorlunda 
bakgrund än den bibliska skapelseberättelsen. 
Därmed fanns också en annan ram för den 
svenska arkeologin under epoken Hildebrand 
- Montelius. 
  En ny syn på den svenska förhistorien, 
kom emellertid också att innebära ett nytt 
intresse och en mer osäker syn på Upplands 
och Uppsalaområdets förutsättningar och ut-
veckling liksom på tidsskalan för denna ut-
veckling. 
 Det dröjde innan äldre föreställningar 
och de isländska sagornas starka inflytande 
tonade bort. Hans Hildebrand (1842-1913) 
ansåg exempelvis att befolkningen i större 
delen av Sverige hade varit göter, men att 
dessa i Svealand och Mellannorrland omkring 
AD 500 undanträngdes av de från öster kom-
mande svearna – bara tidpunkten skiljer sig 
från Geijer. Svearna skulle därmed också för-
ändrat tidigare kulturer (Biörnstad,1962:124). 
Jämför Fahlbeck (1884b:129) i kapitel 10. 

EKONOMISK BAS 
Utan resurser – ingen makt. Förekomsten av 
ett förhistoriskt mäktigt Uppsala har länge 
uppfattats som självklar, men var kom i så 
fall resurser och rikedom ifrån? Innan jag i 
nästa avsnitt går in på den arkeologiska un-
dersökningsverksamheten inom området tar 
jag upp delar av den äldre föreställningsram 
inom vilka utgrävningarna och deras tolkning 
ägde rum. 
 Frågeställningen om Uppsalaområdets 
ekonomiska bas och relativa välmående berör 
både hågatid, central äldre järnålder och folk-
vandringstid/vendeltid. Den tidvis omfattande 
diskussionen som åtminstone går tillbaka till 
början av 1900-talet har emellertid främst be-
rört vendeltidens bakgrund. Analyserna har 
kanske inte alltid varit så omfattande eller 
djupgående. Åsiktsskillnaderna har varit des-
to skarpare. Uppsalaområdets välstånd har 
främst hänförts till 
 
- plundring och överherravälde  
”Denna plötsligt uppväxande rikedom har sin 
förklaring i det segerrika utbredandet av sve-
arnas välde öfver de sydligare, guldrika 
landsändarna. Det var genom undergången 
av göternas själständighet, denna svearnas 
stora ställning köptes.” (Stjerna, 1905:23),  
 
- järntillgångar 
”Men åkerbruk och boskapsskötsel äga i 
Uppland icke överdrivet gynnsamma förut-
sättningar. Det är icke tänkbart, att enbart 
dessa näringsgrenar kunnat bilda den eko-
nomiska grundvalen för folkvandringstidens 
och vikingatidens stora kultur och giva Upp-
land dess mäktiga ställning i Sverige och 
Norden. …. Järnhantering och järnexport har 
givit Uppland en ekonomisk överlägsenhet 
över övriga land inom gammelsvenskt områ-
de. Denna ekonomiska överlägsenhet har va-
rit den djupast liggande förutsättningen för 
att Uppland blivit Sveriges politiska och reli-
giösa medelpunkt, det landskap kring vilket 
det svenska riket samlats.” 
(Weibull, 1922:85 f.). 
 
- jordbruk 
”Liksom under yngre stenåldern och bronsål-
dern är det Upplands egenskap av åkerbruks-
land, som även under romerska järnåldern 
skapar en ekonomisk grundval för utveck-
lingen. … De försök, som gjorts för att för-
klara Upplands maktställning vid början av 
yngre järnåldern såsom grundad på den be-
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gynnande järnberedningen, icke minst bergs-
bruket, ha av fackmännen på området blivit 
avvisade… Liksom det äldsta Rom är det 
gamla Sveariket en bondestat, och det är som 
sådan det måste betraktas och förstås ” (Ek-
holm, 1927:129 f.). 
 
- strandförskjutning 
”Anledningen till att innevånarna i Svia by 
kunde vara i stånd till en maktutveckling, som 
skulle föra deras namn vida utanför Sveriges 
gränser, voro flera…. Men den viktigaste 
anledningen till deras utveckling var deras 
lysande ekonomi… Den äldsta järnålderns 
viktigaste näring synes ha varit boskapssköt-
seln. Den tidens åkerareal var synnerligen 
ringa… Den viktigaste anledningen till svea-
väldets uppkomst är sålunda landhöjningen, 
som på kort tid mångdubblade svearnas bo-
skapshjordar… Uppsalaslätten var troligen 
den största sammanhängande landvinning 
som under den äldre järnåldern gjordes i 
Mälardalen.” 
(Sahlgren, 1931:141 ff.) 
 
”Det var landhöjningen som under årtusen-
denas gång gjorde Uppland till något annat 
än en abborrkammare, för att nyttja ett upp-
ländskt uttryck, och yttermera förvandlade 
det från en fornskärgård med spridda land 
och ögrupper till en het av trenne folkland. 
Den är grunden för landskapets välstånd…. 
Landhöjningen är också grundvalen till land-
skapets genom årtusenden så skiftande kom-
munikationshistoria. Den lyckliga föreningen 
av land- och vattenkommunikationer blev 
grundläggande för svearnas såväl inre sam-
hällsorganisation som yttre maktutveckling 
under forntiden.”  (Lundberg, 1937:45 f.) 
 
Citaten är hämtade från ledande företrädare 
för den i dåtidens anda nationalistiska arkeo-
logi- och historievetenskapen. Liknande för-
klaringar har också i senare sammanhang 
återkommit i varierande tappning. Järnet har 
t.ex. behandlats som förklaringsfaktor i 
många sammanhang men det synsätt som 
man idag möter – ofta underförstått – är att 
grunden för Upplands ekonomi under sen 
bronsålder och äldre järnålder in i vendeltid 
står att finna i jordbruket, och då främst i 
boskapsskötseln. Järnet antas ha varit en bi-
dragande faktor – enligt vissa av kanske cen-
tral betydelse.  

 Även 80- och 90-talets debatt om en 
riksbildning under vikingatid/medeltid har till 
en del rört sig i skuggan av frågeställningen 

om Mälardalens resursbas, och här dyker på 
nytt företeelsen ”plundringsekonomi” upp 
som förklaringsfaktor till och med för upp-
komsten av staten som politisk struktur, se 
t.ex. Lindkvist (1988:36 ff.). 

 
PLUNDRING 
Plundring som ekonomisk bas innebär att det 
i betydande utsträckning under långa tider 
skulle varit möjligt att försörja sig på plund-
ring eller herravälde och tvångsbeskattning 
av andra regioner. 

 Tron att detta skett bland nordeuropeis-
ka förhistoriska samhällen med deras magra 
ekonomier, fragmentariska samhällskonstruk-
tioner och begränsade fjärrtransportkapacitet 
grundar sig inte på kvantifierade ekonomiska 
analyser. Bakom ligger förmodligen intryck 
från kontinenten och föreställningen att över-
förda lyxartiklar och dyrbarheter relativt lätt 
kunde omvandlas till önskvärda resurser – 
och detta i en utsträckning som motsvarade 
stora delar av regioners försörjningsbehov.  

 
Stjerna 
Det övergripande plundringsscenario som är 
mest känt och som fick inflytande och mot-
hugg långt efter dess skapares död ges i 
Stjerna (1905). 

 Före Kristi födelse skulle en rad utvand-
ringar ha skett från sydöstra Skandinavien. 
Utvandrarna utgjorde tillsammans med de 
kvarstannande skandinaverna en etnisk enhet 
– östgermanerna. Från 300-talets början till 
500-talets mitt, då heruler, burgunder, vanda-
ler och östgoter besegrats, fortsatte delar av 
befolkningen från Öland, Gotland och södra 
Skandinavien i övrigt att utvandra och ansluta 
sig till de olika stamförbunden. När det gäller 
Bornholm menade Stjerna att huvuddelen av 
befolkningen utvandrat. Emigrationen och 
förbindelsen med de kontinentala östgerma-
nerna skulle ha fått påtagliga konsekvenser i 
Sydostskandinavien – i form av folkminsk-
ning, kulturimpulser, men också som ökad 
rikedom. I utbyte mot de förstärkningar som 
utvandrarna innebar för östgermanerna skulle 
dessa lämnat guld, vilket i stor omfattning 
återfördes till Skandinavien. 

  Det här gällde emellertid bara södra 
Skandinavien. En gräns skulle ha gått ungefär 
vid de stora sjöarna från Vänern till Mälaren. 
Stjerna såg Skandinavien vid folkvandrings-
tidens början som en miniatyr av Västeuropa. 
Ett rikt södern med hög kultur, men avfolkad 
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och med svag försvarsförmåga. I norr, bland 
annat i Mälardalen, fanns stammar med be-
gränsad eller ingen förbindelse med Södern. 
Folkmängden var inte påverkad av utvand-
ringar och även om befolkningen inte var fat-
tig så saknades givande förvärvskällor. 

 Senast omkring 550 bryts inte bara de 
sydskandinaviska förbindelserna med konti-
nenten och tillhörande guldströmmar, utan de 
gamla fornsakstyperna ersätts också från om-
råden norr om den nordiska gränslinjen. Orts-
namn, gravfält och i vissa fall befästnings-
konsten påverkades. Enligt Stjerna blev tradi-
tionerna i södra Skandinavien våldsamt och 
fullständigt avbrutna. Det var folkstammarna 
i norr som var ansvariga. Göterna nedkämpa-
des av svearna. I Uppland och Norrland upp-
kom rikedom och prototyper till fornsaksfor-
mer som sedan etablerades i östra och södra 
Skandinavien. Stjerna ser i Ynglingasagan 
och Beowulfkvädet skildringar av hur det gått 
till – ibland område för område.  

 Svearna blev nu rika och mäktiga ge-
nom att de behärskade stora delar av Sydost-
skandinavien. Som underförstådd självklarhet 
genom plundring och tributer.  
 
Nerman 
En relativt oreserverad tilltro till det historis-
ka värdet av uppteckningar och kväden med-
förde att Birger Nerman i en lång rad texter 
(Nerman 1914, 1917, 1918, 1919, 1920, 
1925, 1941, 1942, 1943 och 1954) skildrade 
Sveaväldets uppkomst och växlingar samt en 
vendeltida svensk riksbildning. De välden 
som indirekt beskrivs är organiserade territo-
riella maktsystem av snitt som snarare hör 
senmedeltiden till än folkvandringstid och 
vendeltid. 
  Sveaväldet inte bara influerade externa 
folk, byggde allianser och besegrade nyckel-
makthavare, man lade territorier under sig 
och kom därmed underförstått att behärska 
deras innevånare och produktion. Uppsala-
området blev rikt och dess ledare disponerade 
det växande väldets resursgenereringsförmå-
ga både för egen del och för väldets. Uppsala 
framstår som den styrande centralorten i ett 
omfattande rike med imponerande ledning 
och lång regentlängd. En likartad syn hade 
andra arkeologer av Nermans generation. Se 
exempelvis Lindqvist (1952), Svea rikes ål-
der, där denne förlägger riksbildningen till 
”folkvandringstiden – Uppsala högars tid”. 

 

JÄRNETS BETYDELSE 
Parallellt med den Nermanska sagoberoende 
tolkningen av Sveriges förhistoria, som inne-
bar att det var svärdet som byggde Uppsala-
områdets välstånd, utvecklade bröderna Lau-
ritz och Curt Weibull en aggressiv källkritisk 
historieskrivning. Stjerna och Nerman använ-
de arkeologiska fynd, för att förklara händel-
seutvecklingar. Curt Weibull menade att detta 
var vanskligt.  Det arkeologiska materialet 
”lämnar i motsats till det historiska i första 
hand endast kunskap om allmänna kulturtill-
stånd, endast i rena undantagsfall om hän-
delser, så gott som aldrig om händelseför-
lopp” (Weibull, 1921: 325). 

 Mot denna bakgrund underkänner Curt 
Weibull både Beowulfkvädet och berättelser-
na om Ingjald Illråde. Inte heller Ynglingasa-
gans bakgrundskväde, Ynglingatal, fyller kra-
ven på rimlig trovärdighet. Han såg geatarna 
som jutar och menade att svearna fram till 
1000-talet varit ett folk med ett sjövälde. 
Strider med göterna skulle varit närmast obe-
fintliga. 
 Nej, grunden till Uppsalaområdets eko-
nomiska styrka fanns på annat håll. Weibull 
(1922:85 ff.) menar att de gammalsvenska 
landen under stenåldern, bronsåldern och den 
äldre järnåldern varit fattiga och saknat till-
gång till gott och billigt råmaterial för vapen 
och verktyg. Något som enligt honom var en 
förutsättning för en högre kultur. Från samma 
tid som landen fick en framskjuten ställning 
inom den nordiska kulturkretsen skulle de 
första spåren av inhemsk järntillverkning ha 
påträffats. Det var enligt Weibull uppenbart 
att järnet låg bakom utvecklingen. 
 För Uppland skulle järnet betytt något 
ännu mer och större. Tillgången på järnmalm 
bör under folkvandringstid ha varit lätt att 
upptäcka och utnyttja. Weibull pekar på att 
järnmalmsförekomsterna finns i den norra de-
len. Samtidigt gäller att socknarna Vendel, 
Viksta, Tensta, Lena, Alunda, Tuna och Tierp 
alla är rika på fornlämningar från yngre järn-
ålder. Rikast är Vendel, som i äldre tid skulle 
haft ett ur samfärdselsynpunkt centralt läge i 
de järnmalmsrika trakterna av Uppland och 
Mellansverige. Förbindelserna från malmfyn-
digheterna vid nedre Dalälven och Gästrik-
land liksom från Norra Uppland påstås ha 
gått via åssystemen och vattenvägarna inom 
landskapet och inte längs Östersjökusten. På 
denna samfärdsled – Tämnarån, Vendelån 
och Fyrisån – sågs Vendel som den stora 
knutpunkten. Förhållandet att Vendel, som på 
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detta sätt låg i centrum av den förhistoriska 
järnmalmshanteringen, blomstrade från folk-
vandringstid till vikingatid var enligt Weibull 
en klar indikation på att järnhantering och 
järnexport varit den ekonomiska grunden för 
Upplands storhet. 
 Weibulls syn skapade en debatt i högt 
tonläge. Under rubriken ”Uppland och järnet. 
Källhänvisningar och litteraturcitat” i Lund-
borg (1925-26:80) avseende bl.a. professors-
tillsättningen i Lund behandlas ”Denne »Curt 
Weibulls egen och ganska nya förklaring«”.  

Weibull fick visserligen medhåll av den 
danske historikern Erik Arup, men en annan 
sakkunnig Sven Tunberg menade att Uppland 
erbjudit sämre förutsättningar för en primitiv 
järntillverkning än flertalet andra landskap. 
Förekomsten av en omfattande järnhantering 
med därpå byggande järnexport, var av flera 
skäl högst osannolik. 
 En av Weibulls medsökande, Nils Ahn-
lund menade att ingen samtida eller tidigme-
deltida källa ger ens en glimt av den under 
århundraden pulserande järnexport som skild-
ras. I uppländska urkunder dyker järnhanter-
ingen upp århundraden senare än i flera andra 
mellansvenska landskap. Dannemora nämns 
först 1532. Det här skall ses mot bakgrund av 
att medeltida urkunder som behandlar svensk 
gruvdrift enligt Ahnlund säkert kan räknas i 
hundratal. Det var inte volymen som utmärk-
te de uppländska järnfyndigheterna, de var re-
lativt små, utan kvaliteten. Vad gällde myr-
malmen, var Uppland vanlottad. 
 Som ovan citerats, tog också Gunnar 
Ekholm avstånd från synen att det var järnet 
som byggde det vendeltida Uppland. 
 
I Weibulls spår 
Andra forskare har dock följt Weibull.  På 
30-talet såg Per Nyström järnet som en viktig 
förutsättning för ”sveastammarnas expansi-
on” och menade att det var sannolikt att de 
rika järnmalmsfyndigheterna i norra Uppland 
redan på 500-talet var föremål för omfattande 
exploatering. Fyndigheterna låg väl till vid de 
gamla vattenvägarna i Uppland och han såg 
det som troligt att det var järnexporten som 
”bidragit till uppkomsten av den rika Mälar-
dalskulturen vid första årtusendets mitt.” 
(Nyström, 1939:91). 

  Listan över forskare som behandlat jär-
nets betydelse för Uppsalaområdets expan-
sion, ställning eller kultur under folkvand-
rings- till vikingatid kan göras lång (se refe-
renser i Englund (2002:301). Evert Baudou 

har i två arbeten från 60-talet (Baudou, 1963, 
1965) tagit upp järnproduktionen i Gästrik-
land och dess överregionala betydelse. Pro-
duktionen har varit omfattande och lockade 
till sig nykolonisatörer i början av vikingatid.  

 För en arkeologisk litteraturöversikt 
över Gästrikland och dess järn, se Appelgren 
& Broberg (1998:11 ff.). Åke Hyenstrand har 
i olika sammanhang fokuserat på järnproduk-
tion i randbygd och den distribution mot cen-
trala användningsområden som han menade 
ägt rum och därmed påverkat kopplingen 
mellan Dalarna och Mälardalen – Hyenstrand 
(1972, 1974b, 1979 och 1981).  

 Ambrosiani (1980) anser att båtgravarna 
egentligen ligger ”fel”. Om man ser båtgravs-
dynastierna som sjömilitära eller politiska 
ledare – levde de ju inte centralt eller gruppe-
rade mot havet. Ambrosiani menade att det 
snarare var makten över produktionen som 
var avgörande och såg vendelhövdingarna 
mer som sin tids brukspatroner. 

Per Ramqvist (1987) menar att järnet var 
en råvara över vilken den tidiga samhällsor-
ganisationen hade ett starkt inflytande och 
där regional arbetsfördelning kunde före-
komma. Kontrollen över järnproduktionen 
skulle ha spelat en central roll. Han ser för sig 
en kedja – tillverkning, regional uppsamling 
och fjärrtransporter. Jämtland skulle ha pro-
ducerat råjärn för strategiskt placerade kust-
gårdar i Medelpad, som förde järnet vidare 
till folklanden vid kusten. 
 
Nuläge och problem 
Det finns en omfattande litteratur som be-
handlar äldre järn-/ metallteknik och produk-
tionskontext. Inledningsvis var den relativt 
teknikinriktad. De senaste årtiondena har ett 
närmande skett mellan arkeologi och teknik. 
Beteckningen arkeometallurgi har introduce-
rats. Exempel på denna typ av litteratur är 
Serning (1984), Hansson (1989), Hjärthner-
Holdar (1993) och Englund (2002) som alla 
behandlar järn och järnframställning i äldre 
samhällsmiljöer. 
 Vad vi nu vet är att järnframställningen 
i Sverige är mycket äldre än vad som tidigare 
antagits. Många dateringar tillhör tiden långt 
före Kristi födelse. Hjärthner-Holdar (o.a.a.) 
visar på förekomsten av järnteknologi redan 
under bronsålder och menar att utvecklingen 
leddes av bronsgjutare, som skulle ha tilläg-
nat sig teknologin via idéer och kontakter 
med externa metallurger.  
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Skillnad på produktion och tillverkning i 
större skala med hantering av fjärrexport  
I det här sammanhanget är emellertid järn-
produktionens ålder i Mellansverige, Mälar-
dalen och Uppsalaområdet av mindre intres-
se. Mer betydelsefullt är de uppenbara svå-
righeter som med nuvarande kunskaper finns 
att förklara hur Mälardalen/Uppsalaområdet 
skulle blivit rikt på att producera och/eller 
administrera, en storskalig interregional och 
internationell handel av en vara, vilken i prin-
cip förekommer nästan överallt. Jordskorpan 
består till 6 % av järn och är näst aluminium 
den vanligaste metallen och det fjärde vanli-
gaste grundämnet. 

 Ingen ifrågasätter att produktion av järn 
förekommit inom eller i anslutning till Upp-
salaområdet (exempelvis vid Röda jorden i 
Västmanland), även om väl bara ett fynd av 
bergmalm från romersk järnålder/folkvand-
ringstid är känt inom Uppsalaområdet. Det 
gäller en oklar härdgrop/järnframställnings-
ugn i Fulleröområdet vilken innehöll slagg, 
som dock förmodligen tillförts. Detta slagg 
tillsammans med övrigt slagg som hittats i 
området anses ändå visa att järnhantering fö-
rekommit. Malmen har förmodligen kommit 
från ett stråk i Vattholmatrakten nära Fyrisån 
(Karlenby, 1993:35 ff.). 

 Ingen ifrågasätter heller idag att handel 
med smidesjärn förekommit i Mellansverige 
och Mellannorrland. De spadformiga ämnes-
järnen är ett bevis. Mälardalen har behövt 
mycket järn. Men har verkligen Mälardalen 
varit ett internationellt centrum för järndistri-
bution, baserad på perifera/externa produk-
tionsanläggningar, av en sådan magnitud att 
den lyft ekonomin i området i en tid då ro-
marrikets sammanbrott närmast släckte beho-
vet och därmed också produktionen på konti-
nenten?  

 En stor järnhandelsexport fordrade utan 
penningekonomi, förutom produktions- och 
distributionssystem, en än större organisation 
för att ta hand om och avsätta den uppsjö av 
produkter som erhölls i utbyte. Enda begrän-
sande undantag skulle ha varit om man hade 
fördelen av att vara underleverantör till kon-
tinentala metall- och smidestillverkare/distri-
butörer som samtidigt var involverade i den 
väldiga salthandel som förekom. 
 
Järnbehovet och produktionen enorm på 
kontinenten med mellansvenska mått mätt 
På kontinenten hade romartiden och vidmakt-
hållandet av Limes runt stora delar av väldet 

medfört en järnkonsumtion av stora mått. 
Englund (2002:303) jämför t.ex. ett fynd i ett 
romerskt fort, där uppåt miljonen spikar väg-
de mer än fem ton, med de spadformiga äm-
nesjärn som påträffats. Ämnesjärnens vikt 
uppgår sammantaget inte ens till 2 % av detta 
enda fynd. 

  Produktionsanläggningar fanns på mån-
ga håll på kontinenten och i Danmark och 
kunde vara enorma. I Danmark producerades 
järn i relativ stor omfattning från sen förro-
mersk järnålder (Nørbach, 1998).  Volymök-
ningen ägde där främst rum under äldre ro-
mersk järnålder i samband med att återan-
vändningsbara smältugnar av Skovmarktyp 
ersattes av engångsugnar av slagghålstyp 
(Nørbach, 1999:237).  

 Bielenin (1976) tar upp järntillverkning-
en i Swi�tokrzyskieområdet i Polen, som 
existerade från förromersk järnålder och kan-
ske in i folkvandringstid. Antalet ugnsan-
läggningar uppskattas till 4000. Anläggning-
arna kategoriseras i ordnade anläggningar 
som i medelvärde har 93 ugnar och som antas 
ha tillverkat för export och oordnade med i 
genomsnitt 18 ugnar som arbetade för hem-
mamarknaden. En ordnad ugnsverksstad pro-
ducerade 1,8 ton järn och en oordnad ca 360 
kg. Järnet från en ordnad ugnverkstad räckte 
till 1000 svärd. Det innebar att järnbehovet 
för svärd åt en romersk legion, kunde tillfred-
ställas med 5-6 ordnade ugnsanläggningar. 
Sammanlagt beräknas Swi�tokrzyskieområ-
det under 600 år ha producerat 3800-5400 ton 
järn.  Även om det inte är klarlagt tycks ned-
gången och avvecklingen av tillverkningen 
höra samman med det romerska väldets kon-
traktion och sammanbrott 

 
Järnets ekonomiska betydelse inte avförd 
Frågan om järnets betydelse för Uppsalaom-
rådets ekonomi under folkvandringstid och 
vendeltid är inte död. Duczko (1996:15) me-
nar att de begravda i Uppsala högar och i om-
rådets båtgravar tillhörde samma krigarkast, 
kanske samma kungliga ätt. Det krigiska ger-
manska samhällets ledare var knappast några 
storbönder eller framgångsrika företagare i 
järnbranschen. Jag tolkar det som att han när-
mast uppfattar plundring och överherravälde 
som nyckeln. Englund (2002:305) håller med 
när det gäller järnhanteringen. Grunden till 
välståndet låg inte där. 

  Hjärthner-Holdar är mer tveksam och 
ser ungefär som Ambrosiani (1980) det som 
troligt att järnet spelat en central roll.  ”Stor-
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mannagårdarna ligger tätt längs Fyrisån och 
Vendelån. Kanske kan det förklaras med att 
det inte bara var jordbruket, som gav in-
komst, utan också bergsbruket. Det är inte 
bara Vendel och Valsgärde som ligger längs 
dessa ådalar: Flera, till största delen ej un-
dersökta men förmodade stormannagårdar 
finns här bland annat vid Fullerö, Lena, Hus-
by, Lena Årby, Lena Kyrka, Gödåker och 
Tensta – listan kan bli lång.” (Hjärthner-
Holdar et al., 2007:740). 

 Järnet skulle ha blivit så vanligt att det 
påverkade vardagslivet i Mellansverige redan 
under förromersk tid. Det skulle då ha vunnit 
insteg på alla områden. Brons användes fram-
förallt till smycken och ornament.  Hon ser i 
likhet med Montelius (1913) bronsålderns 
period V som den sista riktiga bronsålderspe-
rioden. Hjärthner-Holdar et al. (2007:738). 

 
JORDBRUK 
Även om Englund (2002) inte ser den härs-
kande elitens välstånd som baserad på järn-
hanteringen hyser han liknande åsikter som 
Gunnar Ekholm när det gäller jordbrukets 
betydelse. Liksom för romarrikets härskande 
klass borde jordinnehavet varit den ekono-
miska grundvalen för området. 

 I Salins över hundra år gamla analys av 
Upplands förhistoria (Salin, 1905:177) antas 
att befolkningen under bronsåldern liksom 
deras förfäder, dels livnärde sig på jakt och 
fiske, dels på boskapsskötsel och åkerbruk. 
Det senare sannolikt i långt större utsträck-
ning än under stenåldern. Den traditionella 
arkeologiska bilden av Mälardalsekonomin 
som baserad på boskapsskötsel och åkerbruk 
har alltså gamla anor. 

  Synen på områdets kapacitet härvidlag 
har ibland varit närmast exalterad och tids-
perspektivet oklart. I debatten kring tillsätt-
ningen av historieprofessuren i Lund 1922-25 
som ovan behandlats, hävdar t.ex. en av de 
sökande, Nils Ahnlund ”Att låta järnhanter-
ingen förklara ej blott Vendeltidens uppsving 
utan hela det svenska rikets samling kring 
Uppland torde bli en ytterligt djärv hypotes. 
För Upplands roll som medelpunkt i Svea-
land måste andra tolkningar anlitas, kanske 
icke i sista rummet Tiundalands ställning som 
ett ”Rumboland”, en från skilda vädersträck 
besökt sädesalstrande bygd, känd under detta 
namn långt borta i Svealands och Norrlands 
avlägsnaste bygder, en hävstång för hela 
folkförsörjningen”. (Lundborg, 1925-26:81). 

 Hyenstrand (1974:32) är inte lika över-
tygad om åkerbrukets betydelse. Han saknar 
en utförlig diskussion kring den traditionella 
synen om att Mälardalens järnåldersbebyg-
gelse baseras på åkerbruk och boskapssköt-
sel. En översiktlig granskning av underlaget 
för att det skulle ha funnits ett omfattande 
åkerbruk tyder enligt honom på att materialet 
är magert. Till och med för vikingatid är det 
snarast fråga om en rimlighetsbedömning, 
grundad på vad vi vet om medeltida förhål-
landen och jämförelser med andra landskap. 
Vad gäller boskapsskötseln menar han att det 
arkeologiska materialet är mer upplysande. 
Ben från nötboskap är ofta väl företrädd. 
Dessutom bör de under lång tid sanka ler-
markerna ha erbjudit goda möjligheter till 
bete och fodertäckt.  

 

STRANDFÖRSKJUTNING 
Strandförskjutningen kommer med bara som 
en bakgrundsvariabel till jordbruket. Intres-
sant i citatet ovan av Oskar Lundberg är hans 
medvetenhet om att kommunikationsförhål-
landena spelat en central roll för såväl land-
skapets som den maktpolitiska maktens ut-
veckling. Idag kommer ingen som arbetar 
med landskapets långsiktiga förhistoria undan 
strandförskjutningen. Något som klart fram-
går av rapporteringen avseende E4-utgräv-
ningarna. Förskjutningen diskuteras där i en 
lång rad artiklar. 
 
 
 
 

KLASSISKA 
UNDERSÖKNINGAR 
Bilden av bronsålder och äldre järnålder i 
Uppsalaområdet var länge suddig och osäker 
– bland annat beroende på avsaknaden av 
anläggningar och fynd som kunde hänföras 
till dessa perioder.  

Oscar Montelius avhandling från 1872-
73, Bronsåldern i norra och mellersta Sveri-
ge, innehöll endast 34 föremål och 2 hällrist-
ningar hänförliga till Uppland. I Gunnar Ek-
holms sammanställning av uppländsk brons-
ålder – Ekholm (1921), hade föremålen stigit 
till omkring 230 och hällristningarna uppgick 
till ett 30-tal. Enligt Eriksson & Grandin 
(2008:327) finns nu omkring 600 föremål och 
fragment hänförliga till uppländsk bronsålder. 
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  I arkeologins barndom och under 1900-
talets första årtionden inriktade man utgräv-
ningar och analyser främst på gravmaterial, 
även om undersökningar av boplatser före-
kom. Utgrävningar var dock inget nytt inom 
Uppsalaområdet. Sådana genomfördes redan 
under 1600-talet. 1679 och 1681 sökte exem-
pelvis Olof Rudbeck genom grävningar kring 
och i Gamla Uppsala kyrka fastställa hedna-
templets  utseende.  Enligt  Lindqvist (1929b: 
49) fann Rudbeck i en av de rivna korsarmar-
na en absid med altargrund. 1689 grävde han 
i Karl XI:s närvaro ut en mindre hög (Lind-
qvist, 1949b:39).  
  När jag nu tar upp några få centrala 
undersökningar inom Uppsalaområdet före 
1930-talet inskränker jag mig till dem som 
har direkt bäring på bronsålder och järnålder 
in i vendeltid.  

 
GAMLA UPPSALA OCH 
OTTARSHÖGEN 
Gamla Uppsala är mycket mer än bara 
kungshögar och ett tveksamt hednatempel. 
Inte desto mindre var det dessa anläggningar 
som från den moderna arkeologins barndom 
ända fram till de senaste årtiondena i stor ut-
sträckning varit synonymt med Sveriges my-
tologiska forntid. Det var följdriktigt att det 
moderna utforskandet av Uppsalaområdets 
förhistoria började här. 
 
Uppsala högar 
Diskussioner om högarna var gravar eller 
naturfenomen ledde till att riksantikvarien 
Bror Emil Hildebrand 1846-47 lät undersöka 
Östhögen. Mellanhögen undersöktes år 1847, 
dock ej gravgömman. Den på uppdrag av 
Hildebrand, genomförda grävningen av Väst-
högen ägde rum 1874.  
   Vid undersökningarna kom man fram 
till att gravarna var ungefär lika gamla och 
inte äldre än från 400-talet. Däremot var man 
inte säker på om de var kungagravar. Smyck-
en och avsaknaden av vapen gjorde att man 
tolkade Västhögen och Östhögen som rika 
kvinnogravar (Lindqvist, 1936:123). Salin 
(1905:184) daterar dem som jag tolkar det till 
600- respektive 500-tal. Som närmare redovi-
sas i kapitel 10 hade även Stjerna (1908) och 
Nerman (1913) synpunkter i frågan. 
  Tolkningarna av gravfynden har sedan 
dess lett till varierande slutsatser om de grav-
lagdas kön och ålder. En kompletterande 
grävning och borrning i mellanhögen gjordes 

1925 av Sune Lindqvist och Lennart von 
Post. Lindqvist kom till slutsatsen att Östhö-
gen tillhör sent 400-tal, eller tiden omkring år 
500. Västhögen skulle tillhöra mitten av 500-
talet, medan Mitthögen skulle vara äldst och 
hänfördes till 400-talet. Dess påbyggnad (en 
andra topp som försvann vid 1800-talets ut-
grävning) ville han tidsätta till omkring 600. 
 Både Sune Lindqvist och Birger Ner-
man gick så långt att de ansåg att såväl Upp-
salahögarna, som den under första världskri-
get utgrävda Ottarshögen i Vendel, kunde 
knytas till Ynglingaätten. Sedan dess har frå-
gan och fynden diskuterats ett otal gånger 
utan att något som kan betecknas som en 
accepterad slutuppfattning nåtts. Dateringen 
av högarna i Gamla Uppsala och Ottarshögen 
samt vilka som gravlagts är fortfarande i 
högsta grad ett centralt problem för tolkning-
en av Mälardalens maktpolitiska utveckling. 
 
Ottarshögen i Vendel 
Högens namn är belagt sedan år 1677 i Rann-
sakningar efter antikviteter (Ståhle, 1960:24). 
Den undersöktes 1914 och 1916 av Sune 
Lindqvist. Redogörelser finns i Lindqvist 
(1917 och 1936) samt i Nerman (1917). Den 
senare artikeln knyter an till Nermans intresse 
att historiesätta traditionens ättelängder. Hö-
gen daterades av Nerman med precision till 
525-530, medan Lindqvist angav gravlägg-
ningen till omkring år 500 eller en ganska 
tidig del av 500-talet. Nils Åberg och T. 
(Ture) J. (Johnsson) Arne ville däremot hän-
föra högen till senare delen av 500-talet 
(Arne 1932:5). Av betydelse för dateringen är 
fyndet av en hårt sliten solidus, präglad under 
andra hälften av 470-talet. Både Lindqvist 
och Nerman fann det klart att Ynglingaättens 
Ottar Vendelkråka begravts i högen.  
 
Kyrkan/hednatemplet i Gamla 
Uppsala 
Det är svårt att säga vad som tilldragit sig 
mest intresse – högarna eller kyrkan som 
plats för det av Adam av Bremen omtalade 
hednatemplet. 

Carl M. Kjellberg genomförde i slutet på 
1800-talet undersökningar för att klarlägga 
Gamla Uppsala kyrkas ursprungliga storlek 
och grundplan. Han konstaterade att kyrkan 
haft stora likheter med S:t Per i Sigtuna. Ti-
digare spekulationer om att det skulle kunna 
vara frågan om ett hedniskt tempel som an-
passats till en kristen kyrka avfärdades 
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(Kjellberg, 1896:269).  Han bedömde kyrkan 
färdigställd omkring 1150. 

1926 genomförde Sune Lindqvist gräv-
ningar i och kring kyrkan. I Lindqvist (1927) 
rapporterar han om spår av byggnadsverk-
samhet före kyrkan. Två skilda lerlager och 
framför allt fynd av stolphål – vilka uppfat-
tades som rester av hednatemplet – redovisas. 
På den ursprungliga markytan fanns rester 
efter stora eldar. 

 ”Gamla Uppsala fordom så ståtliga ka-
tedral synes mig alltså hava blivit utstakad på 
samma plats, varifrån ett halvt sekel tidigare 
det av Adam skildrade templet med Tors, 
Odens och Frös bilder lyft sitt guldskimrande 
takkrön mot skyn.” (O.a.a.: 654).  
  Lindqvists tolkning grundlade en all-
män uppfattning om att det nu var klart att 
hednatemplet hade existerat, och på kyrkans 
plats [Bild II:3]. 
 
Bild II:3. Den under stora delar av 1900-talet 
vedertagna bilden av hednatemplets läge i anslut-
ning till kyrkan i Gamla Uppsala. 
 
Källa: Den svenska historien, del 1 (1981:201). Uppla-
gan anges i huvudsak vara oförändrad från originalupp-
lagen 1966-68. Bild och text finns kvar i upplaga från 
slutet av 1990-talet. 

Inställningen till ett tempel på kyrkans plats 
är idag annorlunda. Bland annat som en följd 
av Else Nordahls (1996) sammanställningar 
av Lindqvists grävningsmaterial samt senare 
undersökningar på platsen. 

 
BÅTGRAVARNA 
Det var inte bara de stora gravhögarna som 
väckte intresse. Andra hälften av 1800-talet 
kom att avslöja en gravtyp med fynd av hög 
kvalitet som indirekt så småningom kom att 
ge namnet åt en hel arkeologisk period (ven-
deltid). De gav också nya perspektiv på en 
marint påverkad kultur med förvånande kon-
tinuitet. Betydelsen av båtgravarna och deras 
innebörd är ännu inte på långt när genomlyst. 
 
Ultuna 
Det första fyndet av en båtgrav i Uppsala-
området gjordes i anslutning till en grustäkt i 
Ultuna år 1854. Graven grävdes ut och be-
skrevs av Bror Emil och Hans Hildebrand 
(1873). Gunnar Ekholm (1917) tolkade man-
nen i båtgraven som en medlem av den 
kungaätt han framför allt såg gravlagd i Ven-
del. Mannen hade begravts i full härbonad 
med praktsvärd och hjälm, i en långsmal båt 
tillsammans med två hästar. Graven ingick i 
ett större gravfält. 
  Gravarna i Ultuna hade dock successivt 
förstörts genom att området använts för grus- 
och jordtäkt. Förstörelsen av gravfältet i Ul-
tuna är en av den moderna tidens större arke-
ologiska förluster i Mälardalen. Von Post 
(1875:XIII) anger att gravfältet var på 8-10 
tunnland och bestod av svart jord som på 
Björkö. Han bedömde det ursprungliga anta-
let gravkullar till omkring 700 och från yngre 
järnålder. Då räknade han ej in vad han trod-
de var rester av hyddor – med ler och sten 
besatta runda brandbottnar – förmodligen 
också de gravar. 
  Olof Rudbeck hade vid grävningar in-
om området funnit mer än tusentalet skepps-
naglar, ofta tillsammans med gravurnor. Han 
antog att det funnits en hamn i Ultuna, 1000 
alnar lång och 500-600 alnar bred (Rudbeck, 
1937:117) – alltså omkring 20 hektar stor. En 
guldgubbe har hittats här (Almgren, 1904). 
Det är det enda kända exemplaret i Sverige 
norr om Mälaren (Lamm, 2004:42). 
 
Vendel 
Båtgravarna upptäcktes som en följd av an-
läggningsarbeten vid kyrkogårdsmuren hös-
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ten 1881. En dryg meter under markytan på-
träffades två svärd med delvis förgyllda 
bronsfästen. Då arbetarna trodde sig ha funnit 
en skatt, började man riva och slita med spett 
och hackor. Glasbägare och sköldbuckla kas-
tades och krossades. Av hjälmen förstördes 
allt utom bronskammen och några andra be-
slag. Tyvärr hade man hittat en av de få gra-
var som inte plundrats. En plundring som kan 
ha skett i samband med kyrkans uppförande i 
slutet av 1200-talet – eller långt tidigare. 

 Hjalmar Stolpe genomförde undersök-
ningar och grävningar på platsen 1881-82. 
Till den första båtgraven kunde läggas ytter-
ligare tio gravar i sluttningen från kyrkan. 
Tiotalet år senare hittades ytterligare tre. Där-
med uppgår antalet kända gravar till 14. De 
betecknas I-XIV.  V och VIII är ej båtgravar. 
 Gravarna är jämnt fördelade från om-
kring år 600 till vikingatidens slut, med i 
princip två eller tre gravar per århundrade. I 
gravarna fanns rester av hästar, husdjur och 
hundar. Grav III innehöll bland annat läm-
ningar av tre hästar och fyra hundar. I viking-
atida gravar var djuren färre än i vendeltida. 
 Vad gravarna är mest kända för, och 
detta i en sådan utsträckning att en tidsperiod 
uppkallats efter platsen, är kvaliteten på de 
personliga tillhörigheterna, vapen- och hus-
hållsutrustning samt hästarnas utstyrsel. 
 Stolpe publicerade bara två små uppsat-
ser avseende fynden – Stolpe (1884 och 
1894). Bernhard Salin analyserade emellertid 
många av dem i Salin (1904). Den grundläg-
gande redogörelsen skrevs av Arne, baserat 
på Stolpes material (Stolpe & Arne, 1912). 
Vendelfynden och deras bakgrund behandlas 
också relativt utförligt i Lundberg (1938), 
som utgavs med anledning av Vendelmonu-
mentets tillkomst. 
 Då hade redan omfattande diskussioner 
om fyndens bakgrund och kronologiska pla-
cering pågått ett bra tag mellan Sune Lind-
qvist och Nils Åberg. En tidvis hätsk diskus-
sion som skulle fortsätta in på 1950-talet och 
omfatta båtgravfälten, kungshögarna och 
djurstilarna – det vill säga, en lång rad fråge-
ställningar av betydelse för Mälardalens ut-
veckling. För en sammanställning av de 
många skrifterna i denna debatt – se Arrheni-
us (2001:9). Kombattanternas positioner be-
handlas i kapitel 10.  

 Kring 1980 kom Vendel i fokus igen. 
Då publicerade Statens Historiska Museum 
en antologi, Vendeltid, där man sökte sätta in 
gravarna i sitt sammanhang. Året därpå hölls 

ett symposium i Stockholm, som 1983 avkas-
tade Vendel period studies.  
 
Tuna i Alsike. 
Gravfältet upptäcktes 1893-95. Sistnämnda år 
gjorde Hjalmar Stolpe en undersökning som 
fortsatte 1896. Han fann både oskadda och 
svårt ramponerade gravar. Sammantaget no-
terade han tio gravar, varav sex båtgravar. 
Lösfynd gjorde att nya undersökningar blev 
aktuella. Denna gång under ledning av T.J. 
Arne och Nils Åberg. De fann ytterligare fyra 
båtgravar. Båtgravarna är från vikingatid. De 
täcker hela perioden. En del gravlagda är 
kvinnor. Gravfältet rymmer också fyra vi-
kingatida kistbegravningar. Utgrävningarna 
kunde inte visa på några vendeltida båtgravar, 
men en kammar-/kistgrav antogs tillhöra tidig 
vendeltid. Utgrävningarna och fynden redovi-
sas i Arne (1934). Som jag återkommer till 
har antaganden förekommit om äldre förstör-
da båtgravar. Dessutom finns nu noggrannare 
tidsbestämningar av kammargraven. 
 
Vallsgärde 
Fynd vid en grustäkt 1926 ledde till att ut-
grävningar påbörjades under ledning av Sune 
Lindqvist. Till och från pågick undersökning-
ar in på 1950-talet. 
 Båtgravarna var femton stycken. Fem 
uppfattas som vendeltida. De övriga är vi-
kingatida. Andra gravläggningsformer före-
låg också. Sedan övergången romartid/folk-
vandringstid hade området utnyttjats för be-
gravning i obrända kistor/kammargravar. I 
motsats till båtgravarna hade dessa plundrats 
i gammal tid. Något som vissa forskare tagit 
som intäkt för orostider eller bristande aukto-
ritet hos Uppsalamakten.  

 Tolv av båtgravarna låg i rad på västra 
åskullens sluttning, tre låg högre upp. Här, 
liksom i Vendel, tycks i princip släktens leda-
re ha gravsatts i varje generation. Seden av-
bröts vid mitten av 1000-talet, då man över-
gick till kistbegravningar. Fram till omkring 
år 1100 bibehölls dock seden med gravgåvor.  
 I Vallsgärde möter liknande uppsätt-
ningar av exklusiva, välformade vapen och 
munderingar som i Vendel och liknande om-
fattning av redskap och husgeråd. Till skill-
nad mot i Vendel var gravarna inte skadade. 
Preliminär information har över åren getts i 
ett antal artiklar – Lindqvist (1929), Dyfver-
man (1929), Fridell (1930), Odencrantz 
(1933) och Tjernberg (1948). Grundbeskriv-
ningen av båtgravarna återfinns delvis i Ar-
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widsson (1942, 1954 och 1977). Stora delar 
av utgrävningsmaterialet är ej publicerat. En 
mer kortfattad översikt görs i Arwidsson 
(1980) och i Lundström (1980). På senare tid  
behandlas Vallsgärde bland  annat  i  Ljung- 
kvist (2006), Larsson (2007) och Norr (2008).  
 
HÅGA OCH GÖDÅKER 
Folkvandringstid och vendeltid har kommit 
att dominera den arkeologiska bilden av Upp-
salaområdet. Under de första årtiondena av 
1900-talet genomfördes också uppmärksam-
made utgrävningar som gav inblickar längre 
tillbaka i tiden. Det var på platser som i viss 
mån diskuterats som föregångare till Gamla 
Uppsala – Håga och Gödåker. 
 
 Bild II:4  Föremål från Hågahögen. 
                      Olika skalor     

Håga 
1902/1903 års utgrävning av Hågahögen, el-
ler Kung Björns hög som den också kallas, 
var en paradutgrävning. Den initierades och 
finansierades delvis av dåvarande prins Gus-
taf Adolf och genomfördes under Oscar 
Almgrens ledning. Högen som under årens  
lopp beskrivits i såväl Rannsakningar om an-
tikviteterna på 1600-talet som i Peringskiölds 
Monumenta Ullerakensia ligger i Hågadalen, 
väster om Uppsala. Den uppfattades som 
samtida med högarna i Gamla Uppsala. Olof 
Rudbeck angav, då han vid Ulva kvarn funnit 
rester av en bro – ”därest K. Biörn hafft sin 
Wäg öfwer, när han ridit åt gambla Upsala 
till sin Broder” (Almgren, 1905:4). 

 Även när undersökningen av högen in-
leddes hade man uppfattningen att det var 
frågan om en järnåldersgrav. Det var en sen-
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sation när högen visade sig vara en rösegrav 
med torvtäckning från ca 1000 BC, med ett 
innehåll som snarast överensstämde med äld-
re danska storhögar. Bland fynden märks 
bland annat ett bronssvärd, med beläggning 
av tunt guldbläck på fästet, ett glasögonfor-
migt bronsspänne med guldbeläggning och 
två rakknivar och två pincetter. 

  Ben från minst tre personer utöver den 
gravlagde har hittats – varav troligtvis två 
män och en kvinna. Märgspaltning gav in-
tryck av att kannibalism förekommit i sam-
band med gravläggningen (Almgren, 1905:36 
och 44 samt Malmer 1993b:88). 

 Graven är unik i Mälardalen och uppfat-
tas tyda på samband med Sydsverige/Dan-
mark eller Nordtyskland. I Sverige har tiden 
kring 1000 BC, i varje fall i Mälarområdet, 
kommit att benämnas hågatid på grund av 
vad högen och dess innehåll indirekt berättar. 
Hågahögen har setts som en indikator på att 
det under bronsålder fanns en fastare sam-
hällsorganisation i området (Stenberger 1964: 
211). 

 Frågan som många försökt besvara är 
varför en person lyfts fram på detta uppseen-
deväckande sätt under en tid då man i Nord- 
och Centraleuropa övergått till mer kollektiva 
diskreta urnegravsritualer. Graven kan emel-
lertid jämföras med Lydshøj på Själland och 
Korshøj på Fyn från samma period. Parallel-
ler finns också i Pommern (Bahn/Banie) och i 
Moravia (Velatice) – Thrane (1994:99) och 
Carlsson (2001:61). 
 
Gödåker 
Som en följd av anteckningar i ”Rannsak-
ningar efter antikviteter ” (Ståhle, 1960:22), 
som talar om stenar och om en källa vid vil-
ken dyrkan och offer förekommit, valde Os-
car Almgren att, förlägga 1915 års student-
grävningar till Gödåker i Tensta socken. Un-
dersökningarna leddes av Eskil Olsson. Han 
avled emellertid innan resultaten hann offent-
liggöras. Publiceringen kom i stället att ske i 
Almgren (1916) och (1917). 
 Sammanlagt undersöktes tretton anlägg-
ningar, varvid man bland annat fann en kam-
margrav där den gravlagde ej var bränd – den 
första som hittats från äldre järnålder i Upp-
land. Bland fynden märks en romersk vinsko-
pa av brons och ett Hemmorkärl. 
  Den i ”Rannsakningar” omtalade källan 
återfanns inledningsvis ej. Gunnar Ekholm 
som återupptog grävningsarbetet 1924 lycka-
des så småningom. Enligt Stenberger  (1964: 

400) skall källan ha innehållit rester av flät-
verk, ovan en oval stenskoning samt ben efter 
bl.a. människa. Ett 70-tal nya gravar hittades 
– sjutton av dem med bautastenar. Bland det 
40-tal gravar som undersöktes innehöll endast 
tre skelett. En av gravarna var en kammar-
grav på över fyra meter. Här hittades bl.a. en 
ormhuvudring i guld samt två över 3 m långa 
skaft försedda med lans- respektive spjutspets 
(?).  Graven tidssattes till omkring år 300. 

Gödåkersundersökningen publicerades i 
Ekholm (1925b) och (1927). Ekholm resone-
rar om möjligheten att namnet Gödåker ur-
sprungligen haft betydelsen Gudinnans åker. 
Här skulle gudinnan Nerthus ha dyrkats och 
Gödåker utgjort en tidig residensort för svea-
kungarna. Parallellguden Ull skulle ha dyr-
kats vid Ulleråker som ett mellanled innan 
rikskulten flyttade till Gamla Uppsala. Här 
ansluter han nära till Almgren (1917). 
 
 
 
 
UNDERSÖKNINGAR 
OCH TEXTER 1930-1980 
Var gränsen mot yngre undersökningar och 
studier skall dras kan diskuteras, men de na-
turvetenskapliga analysmetoder och det da-
torstöd som står dagens arkeologer till buds, 
var inte allmänna förrän långt in på 1980-talet 
om ens då. Undersökningarna före den tiden 
har få om ens några 14C-bestämningar. Under 
det halva århundradet 1930-1980 finns dock 
undersökningar som, även om de inte berört 
lika spektakulära objekt som de klassiska ut-
grävningarna, har betydelse för förståelsen av 
Uppsalaområdets användning och utveckling. 
 Ett urval har gjorts. En del av undersök-
ningarna har legat utanför området. De har 
emellertid en sådan bäring på kunskapen om 
Mälardalen och indirekt på Uppsalaområdet 
under bronsålder och äldre järnålder att det är 
rimligt att ta upp dem. Det gäller Darsgärde, 
Hallunda och Helgö. 
 
BRONSÅLDER 
I Mälardalen utmärks tiden till 1980 av för-
söken att identifiera bronsålderns basfunktio-
ner och kontaktmönster. Ett intresse fanns för 
hällristningar och deras innebörd. Under pe-
rioden påverkades man av att även om gravar 
och skärvstenshögar fanns var det svårt att 
lokalisera hus och bosättningar. 60-talets 
danska avbaningsteknik blev först via exploa-
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teringsgrävningarna kring Stockholm och i 
Skåne en accepterad metod vid slutet av peri-
oden. Avbaningen kring Stockholm berörde 
dessutom först och främst järnåldersområden. 
Synen på bronsålderstillvaron i Mälarområdet 
påverkades därmed länge av ganska få under-
sökta lokaler.   
         
Broby 
En av de viktigaste arkeologiska undersök-
ningarna i Uppland under den här perioden, 
var Bengt Schönbäcks utgrävningar omkring 
1950 av ett omfattande grav- och boplats-
komplex i Broby, Börje socken, strax nord-
väst om Uppsala,  
 Enligt Schönbäcks redovisning finns 
inom komplexet 60-talet skärvstenshögar på 
19 lokaler, två rösen i södra delen och fem 
röseliknande stensättningar. Dessutom fanns 
mestadels runda, övertorvade stensättningar, 
ibland med skärvstenspackningar, ibland med 
speciella inre konstruktioner. Gravarna var 
både brandgravar och skelettgravar. Vissa 
gravar återfanns i vad som varit verkliga eller 
imiterade hyddor. Fynd av en leridol gjordes. 
En omfattande gjuteriverksamhet tycks ha fö-
rekommit.  
  På platsen finns ett antal vallanlägg-
ningar och/eller husgrunder. En på 17m längd 
undersöktes. De breda väggarna var byggda i 
skalmursteknik. Inga fynd gjordes, men 
byggnaden har länge stått som modell för 
kulthus, vilka betecknats som ”Dödshus av 
Brobytyp”. 
  Brobykomplexet täcker stora ytor. Va-
riationerna och frågetecknen är många. Loka-
len har osäkert daterats till den yngre brons-
ålderns senare del. Omfattande fynd av kera-
mik indikerar kontakter med såväl Finland 
som Lausitzkulturen. Schönbäck menade att 
Broby är ett exempel på hur det sydskandina-
viska inflytandet i viss utsträckning blanda-
des med den östliga kulturpåverkan som 
präglade Roslagen. 
 Undersökningarna redovisas i Schön-
bäck (1952) och (1959). Ronnie Jensen har i 
Jensen (1986) använt Brobykomplexet som 
bas för resonemang om bronsålderssamhäl-
lets utveckling och anpassning till förändrade 
naturförutsättningar.  
 
Darsgärde 
I slutet på 50-talet undersökte Björn Ambro-
siani ett repetitivt utnyttjat boplats- och grav-
fältskomplex vid Darsgärde i Roslagen, 5 mil 
ostsydost om Uppsala i Skederid socken. I 

den till lokalen hörande fornborgen på 
Hamnbrinken, vilken förmodligen brunnit, 
påträffades ett boplatslager med ett stort antal 
huslämningar. Timmerhusklining hittades på 
det så kallade Norra gravfältet. Inom boplat-
sen fanns brunn, husgeråd, knackstenar, mal-
stenar, enstaka vävtyngder, holkyxa och en 
tidig åderbill. Här fanns enligt Ambrosiani 
material av det slag som brukar förekomma 
på boplatser från järnålderns mitt. Det yngsta 
fyndet, ett så kallat Husbyspänne, dateras till 
omkring AD 500.   
 Inom områdets lägsta delar hittades res-
ter av ett äldre boplatslager från bronsålderns 
slut med omfattande keramik. Lagret identifi-
erades vara av främst finländsk epineolitisk 
karaktär. Bronstråd och bitar av en gjutform 
påträffades. Boplatsen bedömdes ej befäst 
under den äldre fasen. Den hade då ett skyd-
dat läge på en klippspets längst ut på en udde 
i en större fjärd.  
 Ambrosiani bedömde att kontakterna 
över Ålandshav och norra Östersjön varit liv-
ligare än förbindelserna inåt de centrala de-
larna av Uppland. Han går så långt att han 
ifrågasätter om inte Roslagen under den yng-
re bronsåldern och den äldsta järnåldern till-
sammans med Västfinland och Estland ur ke-
ramisk synvinkel skulle ses som tillhörig en 
nordbaltisk från Mälarområdet skild grupp. 
  Undersökningarna redovisas i Ambro-
siani (1958), (1959) och i hans avhandling 
från 1964. Där pekar han på det ur kulturpå-
verkanssynpunkt märkliga förhållandet att det 
ursprungligen neolitiskt inspirerade Dragby-
fältet, det både sydöstligt och sydvästligt på-
verkade Brobykomplexet och den epineoli-
tiska Darsgärdeboplatsen med östliga kontak-
ter, tycks ha existerat någorlunda samtidigt på 
endast få mils avstånd från varandra. 

 Darsgärde ingår också som en av forn-
borgarna i Kresten & Ambrosiani (1992), där 
man söker utröna möjligheten av att påträffad 
vitrifiering (glasning) av stenskyddet varit 
avsiktlig. Slutsatsen för Darsgärdes del blev 
dock att vitrifieringen uppkommit i samband 
med att anläggningen eldhärjades.  
 
Dragby 
Utgrävningen av Dragbyfältet, en dryg mil 
norr om Uppsala, var följden av ett försök att 
finna en undersökningslokal från bronsåldern 
för den arkeologiska institutionen i Uppsala. 
Gravfältet ligger på Uppsalaåsen vid skär-
ningspunkten mellan tre socknar. Projektet 
leddes av Mårten Stenberger. 
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 Under 1960 års säsong fann man en 
hällkista innehållande skelettdelar efter ett 
20-tal individer. Dragbykistan var den första 
säkra hällkistan av senneolitisk typ som påvi-
sats i Uppland. Den anlades möjligen redan 
under senneolitikum, användes in i äldre 
bronsålder, samt täcktes senare av en serie 
små stensättningar med gravar från bronsål-
dern. I området runt omkring fanns förmodli-
gen fler gravar från samma period. På längre 
avstånd vidtog gravar från järnåldern. 
 Rapporteringen kring Dragby är omfat-
tande – Stenberger (1960 och 1961), Gräs-
lund (1961), Rydh (1961 och 1962) samt 
Jaanusson & Silvén (1962). Särskilda kvar-
tärbiologiska undersökningar genomfördes av 
Maj-Britt och Sten Florin, som publicerade 
resultaten i Florin & Florin (1960).  
 
Hallunda 
Hallunda i Botkyrka socken, sydväst om 
Stockholm är en av Sveriges mest kända 
bronsålderskomplex. Undersökningarna av 
anläggningar och område skedde omkring 
1970 och redovisas i Jaanusson (1981). 
 Boplatsen var anlagd på en terrasserad 
sluttning nära en fjärd. Inom området fanns 
stolpbyggda långhus, med förrådsutrymmen 
och arbetsplatser. I anslutning finns bronsål-
dersrösen, skärvstenshögar, stensättningar 
med brandgravar. Spår fanns av en omfattan-
de metallproduktion (12 smältugnar inom ett 
arbetsområde), men också av stora mängder 
keramik (ca 400 kg). Komplexet uppfattades 
med viss osäkerhet ha använts från bronsål-
derns period IV in i period VI. [Östling, 
Eriksson & Hjärthner-Holdar (2008:43) me-
nar dock att aktiviteterna efter omkalibrering 
av 14C-dateringarna åtminstone kan dateras 
från period III till äldre förromersk järnålder.]  

 Bosättningens ekonomi baserades på 
åkerbruk, boskapsskötsel, bronsarbete och 
handel. Proportionerna är dock osäkra. Delar 
av keramiken ses som ”importerad” från 
Åland, sydvästra Finland, Estland eller even-
tuellt från Asvanpåverkade bosättningar som 
Darsgärde eller i mindre utsträckning från 
Lausitzbosättningar. 
 
Övrig basinformation  
Även andra bronsåldersbosättningar i Mälar-
dalen grävdes ut under den här perioden – till 
exempel Skrävsta, Botkyrka socken, Söder-
manland (Greta Arwidsson), Back Danielsson 
(1998), Skälby, Vårfrukyrka socken, Uppland 
(Andreas Oldeberg, 1960), där Ivar Schnell 

med hjälp av Olof Arrhenius genom fosfat-
kartering redan i början på 30-talet hade knu-
tit skärvstenshögarna till boplatser och Tuna, 
Västerljung socken, Södermanland (Gräs-
lund, B., Fornvännen 1963:321). 

 Skärvstenshögarna började uppmärk-
sammas. Hyenstrand (1968) redovisar då ge-
nomförda undersökningar i Mälardalen och 
diskuterar gjorda tolkningar.  
 Arbman (1938:84,105) definierar Mälar-
området som ett självständigt kulturområde 
delvis skilt från Sydskandinvien. En åsikt som 
han ansåg förstärkt av att Mälardalen redan 
under yngre bronsålder hade en ledande ställ-
ning inom Östersjöhandeln. Medan Arbman 
såg regionen som mötesplats för olika han-
delsflöden går Nerman (1941:25) så långt att 
han föreställer sig ett sveavälde med en med-
veten östorienterad politik. Med sin känsla för 
bronsålderns östkontakter är de föregångare 
till Ambrosiani och Jaanusson. 

 Översiktsverket Det forntida Sverige, 
Stenberger (1964), omfattar hela Sveriges 
förhistoria och kom genom den samlade be-
handlingen av bronsåldern och den punktvisa 
detaljeringsgraden att bilda en standardram 
för perioden. Två basverk av katalogkaraktär 
rörande bronsålderns artefakter medförde 
också förbättrade beskrivnings- och defini-
tionsförhållanden. Det gäller Evert Baudous 
avhandling om den regionala och kronologis-
ka indelningen av den yngre bronsåldern 
(Baudou, 1960) och Andreas Oldebergs arbe-
te om den äldre metallåldern i Sverige (Olde-
berg, 1974 och 1976). 
 
Hällristningar 
I Uppland finns ca 2000 kända ristningsytor, 
men bara omkring en fjärdedel har figurer. 
Av de 2800 figurerna är två tredjedelar 
skeppsbilder. Ristningsytornas majoritet be-
står av  skålgropar (Hyenstrand, 1994). 
  Antalet kända skålgropslokaler stiger 
snabbt. Framförallt inventeringarna inför Ar-
landautbyggnaderna och E4-undersökning-
arna har ökat antalet.  Även om det finns någ-
ra tiotal figurativa hällristningar inom Uppsa-
laområdet ligger de med få undantag i syd-
väst.  

 Intresset för hällristningar har länge varit 
stort – bland annat Gunnar Ekholm var sedan 
1910-talet engagerad i deras användbarhet för  
tolkning av bronsåldern. 

 En viktig roll i kartläggningen har spelats 
av Einar Kjellén. Vid inventeringar av Enkö-
pingsområdet har många ristningar lokalise-
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rats. Han har varit engagerad i två arbeten 
som sammanfattar det uppländska materialet 
– Kjellén (1976) och Kjellén & Hyenstrand 
(1977). 

 Trots att de ligger utanför i avsnittet be-
handlad tidsperiod, tar jag i det här samman-
hanget upp två senare arbeten. Den ena är en 
litteraturredovisning kring de uppländska 
hällristningarnas upptäcktshistoria och tolk-
ning i Hyenstrand (1994). Den andra är en 
förnyad, mer samlad kartläggning och relativt 
omfattande beskrivning av sydvästra Upp-
lands hällristningar som görs i Coles (2000, 
vol. 1 & 2). Arbetet som genomförts tillsam-
mans med Bo Gräslund behandlar visserligen 
i allt väsentligt ristningar utanför Uppsalaom-
rådet, men har implikationer för bedömning-
en av områdets funktionssätt och maktbalan-
sen visavi Enköpingsregionen. 

 Den stora förekomsten av skepp på häll-
ristningarna har medfört att man sökt skapa 
en kronologi när det gäller skeppens utform-
ning. Avsikter och bevekelsegrunder har va-
rierat, men det känns som att ett användbart 
dateringsverktyg åtminstone i viss utsträck-
ning finns tillgänglig i Fredell (2003) genom 
hennes vidareutveckling av Kaul (1995b).  

 
JÄRNÅLDER 
De flesta översikter glider snabbt från brons-
ålder till romersk järnålder. Stenberger 
(1964) talar om ett mellanliggande gåtfullt 
fyndfattigt skede. Avsaknaden av fynd från  
vissa delar av förromersk järnålder gjorde att 
en omfattande avfolkning och/eller keltisk 
handelsblockad diskuterats. Fynd framför allt 
på Gotland ändrade dock bilden och kontinu-
erligt utnyttjade gravfält, ibland ända från 
senneolitisk, tid som täcker hela eller delar av 
förromersk järnålder har blivit kända. Avsak-
naden av fynd kom därmed att mer ses som 
kulturellt betingat, eller som beroende av att 
man ännu inte hittat eller kunnat identifiera 
förromerska kulturyttringar. Inte desto mind-
re är kunskapen fortfarande skissartad och 
perioden förvånansvärt dimhöljd. I statistiken 
över undersökta gravar i Mälarområdet 1960-
1980 är förromersk järnålder sämst represen-
terad (Bennett, 1987b).  
 Överhuvudtaget var kunskapen om den 
äldre järnåldern i Sverige synnerligen begrän-
sad före 20- och 30-talen. Undersökningarna 
av Gödåker var inledningen till en forskning i 
området med inriktning på datering, import 
och gravformer (Hjärthner-Holdar & Söder-

berg, 1987). Det är framför allt Gunnar Ek-
holm som i en lång rad undersökningar och 
rapporter (t.ex. 1938, 1939, 1944, 1946 och 
1957 och 1957b) utvecklade kunskapen om 
den äldre järnålderns gravskick i Uppland 
och om den romerska importen till Norden. 
Till någon sammanfattande studie, liknande 
hans sammanställning av uppländsk bronsål-
der, ledde dock aldrig arbetet. 
 Före 1950-talets exploateringsgrävning-
ar var folkvandringstida gravfynd ovanliga i 
Mälardalen. Här skilde man sig från t.ex. 
Norge, men också från Öland och Gotland. 
Åberg (1953) och (1956) som gör jämförelser 
mellan folkvandringstid och vendeltid, re-
spektive mellan senromersk tid och folkvand-
ringstid, ser t.ex. folkvandringstiden i Upp-
land som en mörk nedgångsperiod. ”Men det 
uppländska spännet kan likväl sägas beteck-
na en av de sista livsyttringarna av ett upp-
ländskt blomstringsskede, som stod i begrepp 
att sjunka i folkvandringstidens tomrum.”  
(Åberg, 1956:185 f.).  
 De arkeologiska utgrävningar som på-
börjades i Spånga 1949 inför utbyggnaden av 
Vällingby och som fortsatte runt Stockholm i 
årtionden kom att innebära att stora ytor och 
därmed hela gravfält och boplatser frilades. 
1964 började man totalavbana grästorven. Då 
framkom många mindre kända fornlämnings-
typer, bl.a. gravar med flack profil som date-
ras till yngre romersk järnålder och folkvand-
ringstid (Bennett, 1987). 
 Stockholms universitet genomförde un-
der lång tid undersökningar på Lovön från 
1960-talet till åtminstone in på 1990-talet. Ut-
grävningarna visade på en lång kontinuitet 
från neolitikum och framåt. Undersökningar-
na omfattade bl.a. folkvandringstida och ven-
deltida gravfält med kammargravar. [Arwids-
son (1962), Lamm (1973) och Petré (1984 
och 1984 b)]. 
  Sammantaget innebar perioden en om-
fattande kunskapsökning om den senare äldre 
järnålderns gravskick och materiella kultur. 
Inte minst på grund av Helgö. 
 
Helgö 
Sedan 1950, då ägaren av en sommarstuga på 
Helgö väster om Stockholm skulle sätta upp 
en flaggstång, men hittade en bronsskopa av 
egendomlig form, har mycken tankemöda 
lagts ned på att förstå Helgös funktion och 
kontaktvärld. När fyndet anmäldes gjordes en 
mindre grävning. Därvid hittades skärvor av 
dekorerat glas, delar av en silverskål och 
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några krukskärvor. Vid undersökningar som 
påbörjades 1954 konstaterades stenrader och 
andra lämningar efter stora byggnader på ter-
rassartade, smala platåer. Gården visade sig 
inte vara ensam. Fornlämningsområdet, som 
saknar kända gränser, innefattar en kanske 
två fornborgar, flera husgrupper och gravfält. 
Bebyggelsen omfattar många tiotal husgrun-
der. Fynden tyder på användning från ro-
mersk järnålder till vikingatid, med tonvikten 
på folkvandringstid.  

Trots de många skiftande hustyper och 
funktioner som gjorde att man tyckte att ut-
grävningarna avslöjat en bebyggelseform och 
samhällstyp av tidigare obekant slag i Sverige 
(Stenberger, 1964), var det inte byggnaderna 
som i första hand väckte intresse, utan den 
omfattande verkstadsproduktionen och det 
rika internationella fyndmaterialet. En Budd-
hafigur från Främre Indien, en bronsskopa 
från Medelhavsområdet och en kräkla av iro-
skotsk typ tillhör de mest spektakulära fyn-
den. En rik förekomst av reticellaglas gör 
Helgö till den kanske största fyndplatsen med 
denna teknik i Europa. Gjutformar för relief-
spännen, agraffer, dräktnålar, armborstfibu-
lor, etc. tyder på en omfattande metallurgisk 
verksamhet (se Waller, 1996). På ön har ock-
så en stor del av Mälardalens solidi hittats.  
 Diskussionerna kring Helgö har rört sig 
om allt ifrån en storgård med ett diversifierat 
hantverksutbud (Kyhlberg, 1982, 1985 och 
1988) till att vara en frankisk/frisisk handels-
koloni (Hyenstrand, 1988) eller en lokal han-
dels- och kultplats (Lamm, 1988).  
 Undersökningarna leddes under lång tid 
av Wilhelm Holmqvist, som tillsammans med 
många andra var övertygad om att Helgö var 
en föregångare till Birka. I Holmqvist (1983) 
går han igenom den omfattande verkstads-
produktionen och de många fynden. Hans 
åsikt var att kungamakten i Uppsala med stor 
säkerhet legat bakom formandet av det konst-
industriella Helgö. Han såg Helgö som ett 
element i ett övergripande kungligt administ-
rativt system. 
 Fynd och analyser som berör Helgö har 
publicerats i stor omfattning. Grundredovis-
ningen har sedan 1961 skett inom ramen för 
en rapportserie med den gemensamma be-
teckningen Excavations at Helgö. Där har i 
allmänhet grupper av författare behandlat oli-
ka aspekter på bosättningen och dess fynd. 
 I Lundström (1988) ger tretton forskare 
sin mycket varierande syn på Helgö. I en 
artikel (Johansen, 1988) går Arne B. Johan-

sen så långt i sin frustration att han i översätt-
ning utbrister: ”det är omöjligt att ge någon 
som helst välgrundad tolkning av Helgö, trots 
en hel generations forskning”. 

 Det är kanske följdriktigt att Per Ram-
qvist som fick i uppdrag att recensera boken 
gav upp och gjorde ett inlägg med titeln 
”Helgö – unikt handelscentrum eller vanlig 
bondgård?” (Ramqvist, 1990) utmynnar i 
tanken att Helgö varit centralverkstad i små-
kungadömet Mälardalen.  
   
Högsta  
Strax söder om Dragbyfältet ligger Högstafäl-
tet som undersöktes under Margareta Biörn-
stads ledning år 1954. Vid den här tidpunkten 
var gravfältet det enda i Uppland med fynd 
från förromersk järnålder som totalunder-
sökts. Fältet bestod av ca 40 stensättningar. 
En del bronsfragment och spår av begrav-
ningar från bronsålderns tredje period konsta-
terades. Efter ett visst utnyttjande under 
bronsåldern tycks fältet ha övergivits under 
kanske 500 år. Därnäst tidsbestämda gravar 
tillhör sen förromersk järnålder. Många gra-
var med hartstätningsringar är dock odatera-
de. (Biörnstad, 1960). 
 Högstagravfältet omges på tre sidor av 
en vallanläggning, 350 m lång och upp till 
120 m bred. Biörnstad kunde ej fastställa dess 
karaktär. Som försvarsanläggning har den 
svårt att övertyga. Snarare påminde det henne 
om en kultisk anläggning med anknytning till 
gravarna eller till den äldsta bronsåldersgra-
ven. David Damell som senare undersökt en 
liknande anläggning i Sunnersta, söder om 
Uppsala, spekulerar i likheterna och såg som 
en möjlighet att den skulle bevaka vägsyste-
met norrifrån (Damell, 1974). Sedan årtion-
den har man alltså haft problem med att dra 
gränser mellan försvars- och kultanläggning-
ar, vilket fått till följd att begreppet ”forn-
borg” i viss utsträckning trängs ut av begrep-
pet ”hägnad”. 
 
Brillinge-Vaksala-Sala 
Ett annat fyndområde som före E4-under-
sökningarna egentligen inte var av samma 
dignitet som ovanstående vad gäller forsk-
ningsinsatsen, men som medtagits för den roll 
den spelat i debatten om ett Sveasäte före 
Gamla Uppsala är Vaksalaområdet. Här har 
också den forna byn Sala legat som haft be-
tydelse för diskussionen om Uppsalanamnet.  

600 m nordväst om Brillinge gård i Vak-
sala socken öster om Uppsala låg, åtminstone 

  Reticellaglas 
Glas som dekorerats 
med ogenomskinliga 
vita eller färgade glas-
trådar som bäddats in i 
klart glas så att de bil-
dar ett diagonalt kors-
mönster. Tekniken ut-
vecklades  i Italien.   
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i början av 1940-talet, vad som uppfattades 
som en offersten med älvkvarnar på en holme 
i åkern. 1936 upptäcktes ett gravfält från äld-
re romersk järnålder i dess närhet. Den barn-
grav som föranledde fyndet redovisas i Ar-
widsson (1941), där hon också spekulerar om 
Brillinge, som en urby i Sveariket.  

1947 tog Gunnar Ekholm initiativ till ut-
grävningar av andra närbelägna gravfält från 
romersk järnålder, vilka till stora delar bort-
odlats och som antagits ha fått sina bautaste-
nar använda som byggmaterial inom närlig-
gande bebyggelse. Bautastenarnas ofta speci-
ella markeringsfunktion gör dock detta tvek-
samt till sådana påvisats. 

Området kring Vaksala har haft naturli-
ga förutsättningar för bosättning ända sedan 
det var en halvö under äldre bronsålder. Ef-
terhand som vattnet sjönk undan har förhål-
landena för boskapsdrift och så småningom 
för åkerbruk förbättrats. Bosättningar och 
gravanläggningar ökade. En gravhög innehöll 
en skelettgrav i en förmodad träkista. Där hit-
tades också en 21 cm lång nål av brons, upp-
till hoprullad i en spiral. Graven dateras till 
slutet av bronsålder (Sundquist & Magnus-
son, 1956-57 samt Stenberger, 1964). 
 I Ekholm (1957b) redovisas iakttagelser 
om rester av flera skärvstenslokaler – en med 
28 skärvstenshögar, vilket gör den till den 
största i Uppland. Högarna är upp till 12 m i 
diameter och några har block. En del har 
kantskoning. Skelettbegravningar, en viking-
atida kammargrav och fynd indikerar att här 
har funnits bosättningar och elitmiljöer från 
bronsålder till vikingatid. Något som styrkts 
av E4-utgrävningarna. 
 
Kammargravar  
När det gäller förståelsen av Uppsalaområdet 
som maktpolitiskt landskap är eliten betydel-
sefull. Den återfinns vanligtvis på strategiska 
platser antingen det gäller kontroll över mar-
ker, sjöleder eller handelsvägar. De ledande 
och ekonomiskt välbeställda satte sin prägel 
på ett områdes utnyttjande och deras resurser 
återspeglade ofta områdets betydelse och 
ekonomi i större sammanhang. Det gör att 
man därför trots många felkällor inte sällan 
försöker förstå det maktpolitiska landskapet 
via gravtyper och gravinnehåll. 

 Kammargravarna från äldre järnålder är 
en klar elitindikator, men dessutom har för-
hållandet att gravgåvorna och kammarträet 
inte bränts gett information och skapat debatt. 
De har hittats och grävts ut från första världs-

kriget och skapat hållpunkter för kunskapen 
om det äldre järnålderssamhällets utbredning 
och struktur inom Uppsalaområdet.  Lamm 
(1973b) redovisar en förteckning över då 
kända skandinaviska kammargravar äldre än 
vikingatid. Grönwall (2008:116 f.) ger ytter-
ligare information avseende svenska gravar. 

Svensson (1995) redovisar 29 kammar-
gravar i Uppland, Södermanland och Väst-
manland. Av dem fanns 21 i Uppsalaområdet 
varav 14 i Danmarks socken En grav ligger 
också i Tibble, Litslena socken, just söder om 
min Uppsalaområdesgräns. Den rikaste kända 
graven i Mälardalen är en kvinnograv – X i 
Tuna, Badelunda socken, Västmanland. Ro-
martida gravar i Mälardalen, redovisas å 
[Bild IX:19] och i (bilaga 18). 
 Intressant är kammargravarnas sällsynt-
het. Frågan är om de många fynden i Dan-
mark socken kring 1970 visar på en instabil 
socialnivåtillhörighet  hos gravtypen  eller  på  
en speciell lokal (Danmarksbygravfältet). 

   Det finns skilda typer av kammargravar. 
Från veritabla rum till stora kistor. Båten 
uppfattas också ofta som en form av kam-
margrav. Det har framförts att kammargra-
varnas sällsynthet delvis beror på att man vid 
utgrävningar gärna skonar större gravkom-
plex från äldre järnålder inom blandade grav-
fält. Finns kammargravarna dessutom på lo-
kaler som idag ligger vid sidan av vägbyggen 
är det troligt att de inte upptäcks på länge än. 
 Inom området är det framförallt två 
kammargravar som väckt uppseende – grav 
nr 8 i Gödåker, Tensta socken och graven i 
Fullerö, Gamla Uppsala socken. I Gödåker är 
det vid sidan av begravningsgåvorna delar av 
det tidigare begagnade virket som diskuterats. 
Har det använts i ett hus med skiftverkskon-
struktion? Eftersom graven daterats till tre-
hundratalet har Ekholms hypotes mött visst 
motstånd. Idag när vi bättre känner det östliga 
konstruktionsinflytandet skulle kanske en ny 
diskussion se annorlunda ut.  
 I samband med ett vägbygge 1934 ska-
dades ett gravröse i Fullerö några km nordöst 
om Vallsgärde. Graven undersöktes av G. A. 
Hellman. Någon träkonstruktion fanns inte 
bevarad, men en gravgrop på 2,2 x 4,5 m tyd-
de på en kammargrav. Graven som daterats 
till 400-talet (eller något tidigare) bedöms i 
Arwidsson (1948) trots plundring överglänsa 
tidigare kända praktgravar (Badelunda var då 
inte känd). Här hittades en av de vackraste 
fingerringar från romersk järnålder som finns 
i landet (vikt 61g). Den påträffades tillsam-

Kammargravar 
Jensen (2004:195) upp-
ger att gravformen har 
sina rötter i andra hälf-
ten av 400-talet. De 
skulle då dykt upp i de 
norra och nordöstra de-
larna av frankerbehärs-
kade områden. 
   För Uppsalaområdets 
del kan det inte stäm-
ma. Här finns anlägg-
ningar från 100-talet 
och framåt. Betydligt 
äldre asiatiska anlägg-
ningar är kända,  
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mans med två andra guldfingerringar, ett 
romerskt guldmynt, guldhänge, vapen, spor-
rar och ett silverklätt bälte. Bältet uppfattas 
som en lokal kopia av de som bars av den 
kejserliga livvakten i Konstantinopel (Knape, 
1994). 
 
 Bild II:5   Ringen från kammargraven i 
                        Fullerö  Från omkring år 400.  

  Källa: Knape (1994:32)            Foto: Christer Åhlin 

 

SITUATIONEN 1980 
Den arkeologiska utvecklingen från mitten av 
1800-talet fram till efter första världskriget är 
imponerande. Nomenklaturen och ramarna 
för vår uppfattning om bronsålder och äldre 
järnålder sattes. Arkeologin i Sverige hade 
under sin 100-åriga uppbyggnadsperiod arke-
ologer som Bror Emil och Hans Hildebrand, 
Montelius, Stolpe, Almgren, Stjerna, Ekholm, 
Lindqvist, Nerman, Arne och Åberg – forska-
re med genomslagskraft som senare knappast 
förekommit i ämnet. Alla har de i större eller 
mindre utsträckning arbetat med och påverkat 
bilden av Uppsalaområdets förhistoria.  

Så kom 30-talet, världskriget och det kalla 
kriget. Svårigheterna att efter 30-talet kom-
municera med, och följa en eventuell arkeo-
logisk utveckling i områdena från finska vi-
ken och söderut, fick konsekvenser. Bronsål-
der och järnålder kom i områdesinriktning 
och analyser länge att framstå som något av 
en dansk-svensk affär med vissa finska och 
norska inslag. De äldre arkeologerna kunde 
använda sina gamla internationella kunskaper 
inom upparbetade forskningsområden, men 
det var svårt att utveckla dessa eller för yngre 

forskare att tillgodogöra sig ett mer avancerat 
internationellt synsätt.  
 När vi kommer fram till 1980 hade en 
ny generation forskare etablerat sig, som vis-
serligen stod på uppbyggnadsarkeologernas 
axlar, men som inte låsts av dessa inte sällan 
nationalistiskt påverkade dominanter. Till-
sammans med den naturvetenskapliga hjälp-
medelsapparat som successivt utvecklades 
under efterkrigstiden hade man nu både in-
tresse och möjligheter att bredda forsknings-
inriktningen. De omfattande exploaterings-
grävningarna i samband med efterkrigstidens 
omdaning av det svenska samhällets bebyg-
gelse- och kommunikationsstruktur bjöd ock-
så på nya sammanhängande infallsvinklar.  
 
Gravfältsarkeologi, men breddning 
Även om en del bebyggelse- och områdes-
studier hade gjorts under 60- och 70-talen 
baserades den arkeologiska kunskapsuppbyg-
gandet om bronsålder och äldre järnålder i 
Mälardalen under det halva århundrade som 
föregick 1980 i stor utsträckning på grav-
fältsundersökningar.  
 En stor kunskap om gravformer, grav-
gåvor och föremålskronologi byggdes upp. 
Man började få kunskap om det förhistoriska 
landskapet. Järnålderskronologin för det mel-
lansvenska gravmaterialet hade dock fort-
farande brister. Man var länge i väsentliga 
avseenden hänvisad till den gotländska lokal-
kronologin som framförallt Birger Nerman 
utvecklat från första världskriget och framåt. 
Den bild av standardnivåer och frekvenser 
som formades byggde emellertid på gjorda 
utgrävningar och inte på en representativ bild 
av det totala materialet. Större, äldre gravfält 
och elitgravarna inom de delvis grävda fälten 
hade ofta skonats (se Bennett, 1987b). 
 En utveckling ägde rum på många plan 
också när det gällde den tekniska sidan. Av-
baning blev betydelsefullt. Även om Helge-
andsholmsutgrävningarna i Stockholm avsåg 
tidig medeltid och inte brons- och järnålder, 
möjliggjorde de stora resurser som där dispo-
nerades, en kunskapsuppbyggnad också när 
det gällde andra arkeologiska projekt och 
deras redovisning. I det avseendet var under-
sökningarna något av en parallell till Birkaut-
grävningarna tjugotalet år senare 
 Hällristningarnas förekomst och utbred-
ning var nu känd på ett helt annat sätt än 50 
år tidigare. Däremot är det tveksamt om man 
hade nått så mycket längre i tolkningarna än 
t.ex. Almgren (1927). 
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  Ett område som sedan 20-talet också 
utvecklats, men under kontroverser och del-
vis under dödsskallemärkning av lärofadern 
Jöran Sahlgren, var ortsnamnsforskningen 
och dess tolkning av det förhistoriska kultiska 
landskapet (se Hellberg, 1986). 
 Igångsättningen   och   utvecklingen   av 
fornminnesinventeringarna och underhållet av 
bakomliggande registreringssystem innebar 
att en långsiktig central informationsbas för 
svensk förhistoria skapades.  
 
Fornminnesinventeringarna 
Riksantikvarieämbetets fornminnesinventer-
ing för den ekonomiska kartan utvecklade 
kunskapen om det förhistoriska samhällets 
utbredning. Förstagångsinventeringen i Upp-
land genomfördes i slutet av 1940- och början 
av 1950-talet. Revideringen 1976-80 kom att 
täcka hela landskapet med undantag för vissa 
nordliga delar. Där skedde kompletteringar 
1994-95. Hyenstrand (1978), Jensen (1984) 
och Hermodsson (1998). 
 
Tyska blev engelska 
Även om undantag fanns, gällde länge att den 
svenska arkeologin, och då också Mälarda-
lens arkeologi, låg närmare den tyska detalj-
redovisningskulturen än den engelska över-
siktskulturen. Utgrävningar som Broby, Dars-
gärde, Hallunda och Helgö, vidgade emeller-
tid ramarna och stärkte insikten om att tvär-
vetenskapliga arbetsformer och tekniker be-
hövdes för att genomlysa de mer komplexa 
system som större ytor, bosättningar och kon-
taktstrukturer innebar.  
 Samtidigt som tyskan i allt väsentligt 
upphörde som det svenska internationella ar-
keologispråket och efterträddes av engelskan, 
gled man också i viss mån också bort från 
den tyska detaljredovisningstraditionen och 
närmade sig den anglosaxiska traditionens 
mer övergripande ansatser. Att det inte sked-
de helt obemärkt framgår av debattinlägget 
Lamm (1985). 
 
 
 

YNGRE STUDIER 
De sista 25-30 årens forskning av betydelse 
för Uppsalaområdets brons- och järnålder be-
står dels av en allmän kunskapsuppbyggnad, 
dels av en områdesanknuten mer geografiskt 
baserad information. Som angivits begränsar 
jag mig i föreliggande inledning, om än med 
utvikningar, i mycket till områdesrelaterad 

verksamhet. Genomgångar redovisar i väsent-
lig utsträckning lokalisering och inriktning på 
de undersökningsinsatser och den forskning 
vars resultat ligger bakom den selekterade in-
formation avseende Uppsalaområdet som an-
vänds i kapitel 6 -11. 
 
Ökad kunskap på många områden 
– men inte på alla  
Efter att av olika anledningar länge varit pas-
sé som utgrävnings- och analysobjekt har 
klassiker som Gamla Uppsala, Håga, Vendel 
och Vallsgärde återkommit. 
  Stora vägprojekt har gett ny informa-
tion, både avseende bosättningsmönster och 
levnadssätt. Många av de studier jag tar upp 
skulle lika gärna kunna betraktas som bebyg-
gelsestudier. 
 Utöver de utgrävningsdrivna studierna 
har tillkommit ett antal övergripande pro-
blemanalyser, ibland anknutna till fornläm-
ningsregistret, ibland till olika typer av arte-
fakter – smycken, spännen, vapen, textilier, 
eller till metaller och metallframställning. 
När det gäller huskonstruktioner har kunska-
pen och jämförelsematerialet ökat markant.  
 Trots det relativt goda kunskapsläget 
inom Uppsala och Mälarområdet i en mängd 
avseenden, tycks många grundbultar saknas. 
Få har lockats att knyta samman forsknings-
materialet inom regionen och formulera mer 
övergripande samhällsbeskrivningar när det 
gäller bronsålder eller äldre järnålder. En av 
undantagen är Ronnie Jensen som i ett flertal 
artiklar gjorde övergripande analyser av norra 
Mälardalens bronsålder, t.ex. Jensen (1989b).  

Vrå- Apalle- och E4-undersökningarna 
har gett omfattande information avseende 
bronsålder i norra Mälardalen. Till detta kom-
mer Erikssons (2009) breda genomgång av 
dess keramik.  Avhandlingen ligger emeller-
tid så sent i tiden att jag ej utnyttjat den i full 
omfattning.  

 
GAMLA UPPSALA 
Kungshögarna och hednatemplet utgjorde 
länge Gamla Uppsala i det allmänna medve-
tandet. Lindqvist (1936) blev i ett halvt år-
hundrade den slutliga redovisningen. Gamla 
Uppsala  uppfattades  i princip  som klarlagd. 
Bebyggelse, kabelgrävningar och andra mark- 
Arbeten liksom djupplöjningar på åkrarna 
kunde nu ske i högområdets och kyrkans om-
givningar utan antikvarisk inblandning. 

 Kring 1990 då Gamla Uppsala på grund 
av förväntade stora utbyggnader av Ostkust-
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banan och E4 på nytt hamnade i fokus för 
intresset, vidgades emellertid perspektivet. 
Rahmqvist (1986) hade visat på den stora me-
deltida bosättningen i området med rötter 
längre tillbaka i tiden. I ett antal arbeten, som 
Duczko (1993, 1994, 1996b och 1997) och 
Anund et al. (1998) betonades lokalens kom-
plexitet. Fram tonade ett förvånande svagt 
och delvis svårbelagt utnyttjande från brons-
ålder till medeltid.  

Undersökningar och redovisningar av 
Fagerlund & Frölund (1993), Karlenby, 
(1994), Vinberg, (1995), Anund & Göthberg 
(1998), Carlsson & Göthberg (1998), Ljung-
kvist (1997, 2000, 2000c, 2005 och 2006) 
samt Göthberg (2008) har ökat våra kunska-
per. Undersökningarna inför Ostkustbanans 
dubbelspår har också bidragit – Häringe Fris-
berg & Göthberg (1998), Göthberg (1998 och 
1998b). Specialredovisningar i anslutning till 
E4-projektet som Frölund & Schütz (2007) 
har gett ytterligare bitar i pusslet. 

Högarna, kyrkan med sitt antagna hed-
natempel och den närmaste omgivningen, 
blev också föremål för nya diskussioner och 
undersökningar mer eller mindre parallellt 
med de mer ytmässiga projekten. Sune Lind-
qvist som efter sina opublicerade grävningar 
inom och omkring kyrkan blivit relativt över-
tygad om att man där funnit stolphål efter ett 
förmodat hednatempel (se t.ex. Lindqvist, 
1949b:24 ff.) är i Lindqvist (1967:238) mer 
tveksam i sin tolkning. Han påverkades av 
Kumlien (1967) och accepterade att kyrkan 
anslutits till Adam av Bremens hednatempel, 
men uteslöt inte att stolphål under kyrkan 
kunde hänföras till ett äldre tempel. 
 I Nordahl (1996) redovisas och analyse-
ras på nytt Sune Lindqvists undersökningar 
från 1926, baserat på hans efterlämnade ma-
terial. Hennes slutsats av att kristna gravar 
som förmodligen är äldre än kyrkan hittats 
under denna, är att en träkyrka bör ha föregått 
stenkyrkan. Skulle detta vara korrekt, fram-
står det beryktade Annotationes scriptis ex 
Karoli episcopi Arosiensis exerptœ uppgift 
om att biskopskyrkans vägg när den byggdes 
anslöts till hednatemplet, som omöjlig. Ut-
grävningar på en av platåerna nära kyrkan 
gav andra uppslag. 
 Christiansson (1958) hade framfört tan-
ken att Tingshögen/Domarhögen liksom de 
båda artificiellt uppbyggda Kungsgårdsplatå-
erna hade utgjort bas i en fortifikatorisk an-
läggning. För att pröva hypotesen genom-
fördes åren 1988-90 begränsade undersök-

ningar. När det gällde högen kunde inga 
byggnadskonstruktioner påvisas på toppen. 
Där under konstaterades en stenpackning som 
ej bedömdes naturlig. En rest sten på högen 
som stack upp ca 30 cm visade sig vara minst 
80 cm hög. Den gick ner mot och kanske in i 
stenpackningen (Hedlund & Christiansson, 
1991). 
  Utgrävningar på den högre kungsgårds-
platån ledde till fynd av stora stolphål. Hed-
lund (1993) tolkar dem som härrörande från 
två hus – det ena 40x10 m med risflätade ler-
klinade krökta väggar med 14C-värden på AD 
640-875, och det andra 10x26 m med väggar 
av stolpar och plankor nedsatta i stenpack-
ningar med 14C-värden AD 555-645. 
  Nordahl (1996) ser det dock materialet 
som spår efter endast en hallbyggnad, vilken 
varit utsatt för en förödande brand. Hon spe-
kulerar i att eftersom den inte byggts upp har 
en ny platå och en ny hall uppförts där kyrkan 
nu står. Senare markradarundersökningar in-
dikerar en eventuell förekomst av ytterligare 
hallar. De grävningar som av andra skäl skett 
i anslutning till vissa av indikationerna har 
dock ännu ej stöttat detta. 
 Debatten om kungshögarna, deras ålder 
och innehåll har tagit ny fart. Speciellt gäller 
detta kanske tidpunkten för den som äldst 
ansedda mellanhögens tillkomst. Birgit Arr-
henius som sedan 60-talet arbetat med fynden 
från högarna tog i Arrhenius & Freij (1992), 
Arrhenius (1995) och i Arrhenius & Sjövold 
(1995) upp fynden från de gamla utgrävning-
arna till ny granskning. Hon kom omstritt 
bl.a. till slutsatsen att den som gravlagts i 
Östhögen 525-550 AD var en ungdom som 
fått en tjänarinna med sig i graven. Lindqvist 
hade tidigare antagit att skallfragmentet här-
rörde från en kvinna i en dubbelbegravning 
(1936). Gravarna, deras innehåll och tidssätt-
ning har senare behandlats i bland annat 
Duczko (1996) och Ljungkvist (2005).  
 Redan 1993-94 hade kvartärgeologer 
med hjälp av bl.a. pollenanalyser sökt få en 
bild av områdets markanvändningsutveck-
ling. Uppläggningen och resultatet av pollen-
analyserna redovisas i Königsson et al. 
(1993) samt i Eriksson (1996 och 1999). 
 Henriksson (1995 och 1996) lanserade 
tanken att högarnas placering och form hade 
betydelse för kulten och dess tidschema. Ge-
nom att följa solens upp- och nedgång längs 
högarnas sidor från stenen på tingshögen och 
från en kulle 60 m norr därom, kunde man 
enligt Henriksson med precision följa solens 
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gång. Baserat på astronomiska och ka-
lendariska förhållanden hävdar han att blot-
cykeln i Uppsala varit åtta- och inte nioårig. 
 Det märkliga är att alla dessa undersök-
ningar, och ytterligare några till, avseende 
Gamla Uppsala, har kunnat föra in mer och 
mer fakta utan att platsens mer stadigvarande 
roll kunnat klarläggas och samsyn etableras. 
Förutom att lokalen varit en betydelsefull 
kult- och gravplats framstår den nu som mer 
obestämd och svårtolkad än kanske någonsin. 
Gamla Uppsala som residenssäte under folk-
vandringstid/vendeltid har ej kunnat styrkas. 

 
BÅTGRAVARNA MED NÄR-
OMRÅDEN 
I Gamla Uppsala påträffades under 1970-talet 
fyra båtgravar vid schaktningsarbete strax 
norr om prästgården. Tre män var gravlagda i 
var sin klinkerbyggd båt. En stockbåt med 
påspikade relingsbord hade utnyttjats som 
grav för en kvinna. Gravarna, som prelimi-
närredovisas i Nordahl (1984) och slutrappor-
teras i Nordahl (2001), bedöms som vikinga-
tida. Mansgravarna var plundrade. Om dessa 
båtar var unika i området eller utgjort ett led i 
en långvarig begravningstradition är oklart. 
Diskussion har förts om nitar funna i Öst- och 
Västhögen skulle tyda på båtbränning. 
 Gunnar Ekholm och Greta Arwidsson 
grävde 1944 ut några mindre högar med 
brandgravar inom Gamla Uppsalaområdet. 
En vikingatida grav innehöll ett 180-tal frag-
ment av järnnitar och järnspikar (Tillväxten, 
1945:90), vilket tyder på att en båt brändes 
vid begravningen (Nordahl, 2001:65). Enligt 
Sigvallius (1997) är dock nitar och spikar 
relativt vanliga i brandgravar och vanligare i 
”förmögnare” gravar. Om det innebär att 
båtar bränts eller inte är oklart. Det kan inte 
uteslutas att det är frågan om nitar och spikar 
från bålkonstruktioner baserade på slädar, 
vagnar, kistor, etc. 
  När det gäller de tidigare mera kända 
båtgravarna inom Uppsalaområdet – Vendel, 
Vallsgärde, Ultuna och Tuna i Alsike – har 
analyserna, och i vissa fall utgrävningarna i 
anslutning till gravområdena gått vidare.  
 
Vendel 
Efter upptäckten och utgrävningarna av båt-
gravarna vidgades successivt ringarna för att 
klarlägga olika aspekter på deras bakgrund. 
Hoppet från Arne (1932) till Seiler (2001) 
kan ses som steg från mer eller mindre tradi-

tionell gravfältsanalys till att söka redovisa 
Vendelområdets vikingatida tillkomst- och 
bebyggelsestruktur. Omfattande undersök-
ningar ledda av Birgit Arrhenius gjordes un-
der 1990-talet i kyrkans närmaste omgivning-
ar för att finna bebyggelsen med anknytning 
till båtgravarna. Man fann platser med olika 
status (Arrhenius, 2000). Insatser gjordes 
också för att få ett grepp om vegetationsut-
vecklingen, t.ex. Arrhenius et al. (1990), At-
kinson (1998) och Karlsson (1999). En sum-
mering av arkebotaniska undersökningar i 
Vendel men också i Vallsgärde och i viss ut-
sträckning avseende Gamla Uppsala finns i 
Hansson (1998). 

Platsen för båtgravarna nära kyrkan lig-
ger förmodligen inom en tidigare Tunagård – 
Eriksson (1938), Rahmqvist (1996) och Arr-
henius (1998). Arrhenius menar att på grund 
av de omfattande närliggande gravsamlingar-
na med gravar av såväl högre som lägre sta-
tus, liksom motsvarande differentierad be-
byggelse, måste här ha legat en vad hon kal-
lar ”mångmannagård”. Som hon ser det är det 
bara en av flera mångmannagårdar i Vendel-
området. En, kanske den ledande under äldsta 
tid, skulle ha legat vid Ottarshögen. Hon ser 
för sig en kolonisation och strukturuppbygg-
nad av Vendel från 400-talet och framåt – in i 
medeltid. Tunanamnet skulle varit kopplat till 
platser där kungen förlagt militär trupp – 
kavalleri/elitenheter. I Vendel skulle namnet 
ha uppstått i samband med en förflyttning av 
makten från Ottarshögsområdet i mitten på 
500-talet.  
 
Vallsgärde  
Utgrävningarna av båtgravarna i Vallsgärde 
avslutades 1954. I slutfasen gjordes begränsa-
de undersökningar för att finna bosättningar 
knutna till gravarna. På norra kullen fann 
man ett grophus och tecken som tydde på 
bosättningar. De uppfattades emellertid så 
skadade av senare aktiviteter, att det fanns fö-
ga hopp om att få någon bild av hur de såg ut 
i ursprungligt skick (Schönbäck, 1957). 
  I mitten på 1990-talet gjordes en ny 
kortvarig undersökning som studentgrävning. 
En konstruerad terrass och en oklar före-
komst av en gigantisk hall på 60 x 10-11 m 
tillhörde iakttagelserna. Spår av smide och 
eventuell järnframställning förekom också 
(Norr & Sundkvist, 1995). 
 Platserna för de vendeltida båtgravarna 
har med undantag för Vallsgärde varit Tuna-
orter. Sundquist (1953:75 ff.) som påverkats 
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av Nordén (1943) menar att också Gamla 
Uppsala kan ha haft ett försvunnet tunanamn 
som bevarats i ”Tunås(en)”. Förhållandet att 
det saknas belägg för att Vallsgärde varit en 
Tunaplats menar Arrhenius (2000) kan bero 
på att tunafunktionen här bara fanns en kort 
tid, för att senare övertas av Ultuna. 
 
Ultuna och Tuna i Alsike 
De undersökningar som gjorts i Ultuna om-
kring 2000 har berört vikingatida gravfält, 
men gravar i närheten av båtgravarna har 
härrört från 500-talet (Ljungkvist, 2000b). 
När det gäller båtgravarna i Tuna i Alsike är 
det kanske mest uppseendeväckande en mar-
kör i DNA-uppsättningen på en gravlagd som 
tyder på samisk härkomst. Zachrisson (2001) 
knyter samman detta med förekomsten av 
björkbark, ibland hopfogade med senor, som 
täckt gravar i Vendel och Valsgärde. Hon 
hänför barkkonstruktionerna till en typ som 
används för samiska tält. Zachrisson menar 
att kontakterna med samerna gick långt ner i 
Mellansverige. Det skulle ha funnits en kultu-
rell påverkan mellan samer och svear långt in 
i medeltiden. Hon hänvisar bl.a. till Yng-
lingasagans påståenden om att flera av de 
mytiska kungarna i Uppsala hade kontakt 
med samiska kvinnor. 
 Båtgravarna och vad de står för upphör 
inte att fascinera och utmana till olika tolk-
ningar av det samhälle och den roll som båt-
gravarna indikerar. Observationer och fakta 
ackumuleras, men klara övergripande tolk-
ningar tycks svåra att göra. Lindén et al. 
(2001) som jämför de klassiska båtgravarna 
och därvid klassificerar och strukturerar dem 
i en rad avseenden utbrister till slut frustrerat: 
”The overall impression is that the major 
common, and maybe the only common deno-
minator is the boat.” 

 

 HELGÖ OCH FORNSIGTUNA 
Att ta upp Helgö inom ramen för den aktuella 
forskningen kan i förstone tyckas onödigt. 
Aktivt utgrävningsarbete slutade ju redan 
1978. De som arbetat med Helgö tycks emel-
lertid ha svårt att släppa den komplicerade 
bosättningen och ständigt nya iakttagelser, 
analysresultat och idéer ser dagens ljus. 

 Jutta Waller (2001) menar att gravarnas 
antal tyder på att alla bosättningar ej lokalise-
rats. Hon tar upp frågan om Helgös tillhörig-
het genom seklerna och ställer sig tvivlande 
till Willhelm Holmqvists förslag – och där-

med också till Per Ramqvists – att Helgö var 
en del av Uppsalakungens direkta maktsfär. 
Hon tar på nytt upp diskussionen om intensi-
teten i verksamheten på Helgö utifrån gjorda 
14C-mätningar. Fallet i verksamheten som in-
leddes i mitten av 500-talet – även om det 
verkliga stupet kommer först en bit in på 600-
talet – överensstämmer både med den Justini-
anska pesten och ett kraftigt långvarigt kli-
matras.   
 Det finns fler som i sen tid intresserat 
sig för Helgö. Ortsnamnsforskaren Per Vik-
strand (2001) och John Ljungkvist (2006) är 
två.  Del XVI av Excavations at Helgö, som 
redovisar exotiska och kultiska fynd, tar 
bland annat upp Buddhafiguren. Den hänförs 
till 500-talets Kashmir [Gyllensvärd (2004) – 
kompletterad av Julie Melin]. Huvudet på den 
funna iriska kräklan är troligtvis tillkommen 
på Irland omkring år 800 (Harbison, 2004).  
Här finns också en redovisning av kända 
guldgubbar i Sverige (226 stycken i slutet av 
2003) och en karta av Margarethe Watt avse-
ende de skandinaviska fynden (Lamm, 2004).  

Torun Zachrisson (2004) redovisar indi-
kationer på Helgös tidiga och kontinuerliga 
kultstatus.  Hon menar att den först skulle ha 
varit en begravningsö från tidig yngre ro-
mersk järnålder för att snart bebyggas. Den 
kultiska verksamheten tycks under lång tid ha 
varit lokaliserad till en klippa. Helgönamnet 
bedöms av henne ha haft en sakral innebörd. 
Både Calissendorf (1964, 1991 och 1991b) 
och Vikstrand (2001) har tidigare behandlat 
problemställningen. Calissendorf valde så 
småningom den andra tänkbara innebörden – 
”fredad”. Som jag återkommer till i kapitel 
10 finns det goda skäl för en sådan tolkning. 
 
Fornsigtuna 
Fornsigtuna, eller Signhildsberg som blev 
namnet på 1670-talet, ligger vid vatten nord-
väst om Sigtuna. Platsen är tidigast belagd i 
ett påvebrev från 1170-talet och omnämns i 
Snorre Sturlassons Ynglingasaga. Den finns 
med i Rannsakningar efter antikviteter 1667-
1684 och har varit föremål för spekulationer 
av antikvarier som Verelius, Hadorph, Pe-
ringskiöld och Hildebrand. 
 Fornsigtuna undersöktes på 1980-talet 
under ledning av David Damell (Damell et 
al., 1991). Även om platsen utnyttjats mycket 
långt tillbaka i tiden och viss byggnadsverk-
samhet tycks ha påbörjats före år 100 tyder 
undersökningarna på att verksamheten inten-
sifierades under yngre romartid och folkvand-



Med Uppsala i centrum 64 

ringstid. Bosättningen skall ha uppkommit 
först under vendeltid. Damell menar att en 
kungsgård skall ha etablerats här under 600 -
700-talet på en plats som redan tidigare haft 
en centrumfunktion. Hammar (1999) kom-
pletterar Damells arkeologiska genomgång 
med en paleekologisk områdesanalys. 

 
HÅGADALEN 
Ett antal undersökningar i Hågaområdet, 
väster om Uppsala, har fört upp kunskapen 
om denna miljö till en ny nivå och visat på ett 
långt, mer eller mindre kontinuerligt utnytt-
jande av området och dess omgivningar. Här 
kan efter Ekholm (1938) nämnas Sjöberg 
(1968), Magnusson, (1973), Forsberg & 
Hjärthner Holdar (1985), Anund (1991), Ros-
borg (1993), Fagerlund (1994b och 1995), 
Fagerlund & Rosborg (1994), Göthberg & 
Holmström (1999).  
 Här bör också tas upp Karlenby (1995) 
som behandlar Rickombergas bebyggelsekon-
tinuitet från långt ner i äldre järnålder. I 
Rickomberga har ett enskeppigt hus med 
fackverkskonstruktion från troligen förro-
mersk/romersk järnålder lokaliserats (Frö-
lund, 2001). Ett sådant hus är på nuvarande 
kunskapsnivå unikt i Mälardalen. 
  Tillsammans med den bild som Hjärth-
ner-Holdar & Ullén (1984) tecknar av Malma 
och Valsätra och den information som kom-
mit fram genom undersökningar av bronsål-
dersfornborgen vid Lurbo (Olausson, 1993 
och 1995), och utgrävningen av dödshusen i 
Håga (Victor, 2002), finns nu en helt annan 
informationsbild än när Damell (1979) såg 
Hågadalen som närmast övergiven från håga-
tid till vikingatid. Analyser av Hågaområdet 
görs också i Jensen, R (1989), Johnsen & 
Welinder (1993) och Göthberg (1999c). 
 
Malma södra 
Av stor betydelse för förståelsen av bronsål-
derns och den äldre järnålderns utveckling i 
Uppsalaområdet har varit ett antal utgräv-
ningsprojekt inte långt från Hågadalen. Inför 
utbyggnaden av ett bostadsområde, Malma 
södra, i Uppsala genomfördes 1988 utgräv-
ningar i anslutning till en äldre känd boplats i 
en sluttning mot Ultuna. 
  Dateringarna ger en bild av en långvarig 
bosättning som antagligen hade sin början i 
äldre bronsålder och sedan sträckte sig in i 
äldre järnålder (Åstrand, (1996).  Det frappe-
rande är att bosättningen, dess stolpar och 

härdar, till och från under kanske 1400 år, 
legat på drygt 20 m höjd vid förhållandevis 
öppet vatten om än i en skyddad sluttning ned 
mot stranden. Det förutsätter en svag strand-
förskjutning under bronsåldern fram till åt-
minstone Hågatid. Som jag återkommer till 
var detta delvis en följd av en transgression. 

 
VÄGAR, JÄRNVÄGAR OCH 
PROJEKT  
Från 1980-talet och framåt kom en rad under-
sökningar att göras inom och i anslutning till 
Uppsalaområdet beroende på utbyggnader av 
vägar, järnvägar, huvudvattenledningar och 
markkabel, till exempel för E 18, E4, Riksväg 
55, Mälarbanan och Ostkustbanan. Till detta 
kom ombyggnader av före detta E3, mellan 
Vallentuna och Norrtälje. På senare tid har 
utbyggnaden av Norrortsleden söder Vallen-
tuna också gett ny information.  
 
E 18 
Ett stort antal rapporter har redovisats under 
samlingsnamnen Arkeologi på väg – under-
sökningar för E 18. Rapporterna behandlar 
resultaten från utgrävningarna mellan Enkö-
ping och Bålsta, dvs. sydväst till söder om 
Uppsalaområdet. Inom ramen för dessa un-
dersökningar analyserades bronsåldersboplat-
sen Apalle. Den är en av Mälardalens mest 
kända boplatser med många hus- och härdin-
dikationer, metertjocka kulturlager och om-
fattande ben- och lerkliningsrester. Undersökt 
1986-90. 

 Apalle [med namnmässig anknytning 
till vildapel – något som märkligt nog också 
gäller Pollista (Strid, 1989)] har betytt myck-
et för diskussioner och teoribildningar kring 
bronsålderssamhället. Rapportering har bl.a. 
skett i Ullén (1988, 1995, 1995b, 1995c, 
1995d, 1996 och 2003), Eriksson (1989 och 
1994) samt i Ranheden (1995). 
 Genom undersökningarna av Apalle, 
Dragonbacken, skärvstenshögen och anlägg-
ningarna i Fiskvik klarlades förekomsten av 
bronsåldersbebyggelse på Håbolandet [E 18-
projektet (1987) respektive Göthberg et al. 
(1996)]. Se också Ullén (1996b:11). Från äld-
re järnålder noterades omfattande lämningar 
över hela den centrala bygden (Karlenby, 
1989, Göthberg et al., 1996 och Franzén et 
al., 1996). Förekomst av övergivna bosätt-
ningar vid övergången mellan folkvandrings- 
och vendeltid noterades [Andersson et al. 
(1994:457) och Franzén & Göthberg (1996: 
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64 f.)]. Det gäller även på andra håll – t.ex. i 
närheten av Gamla Uppsala (Häringe Fris-
berg & Göthberg, 1998:65). 
  Den stora kunskapsökning som E18 - 
grävningarna innebar förstärktes av de några 
år senare genomförda undersökningarna inför 
Mälarbanan i samma område (Se t.ex. Eriks-
son & Anund, 1998 och Fagerlund, 1998). 
Även en vägbreddning och en delvis ny 
sträckning av riksväg 55 mellan Örsundsbro 
och Litslena kyrka medförde undersökningar 
och rapporter avseende bronsålder och äldre 
järnålder, exempelvis. Eriksson & Ählström 
(1997) och Eriksson & Lang (1998). 
 
Undersökningar och fynd inom 
Uppsalaområdet 
Bland andra platser inom Uppsalaområdet där 
ny information avseende bronsålder eller äld-
re järnålder av betydelse tillkommit är Bä-
linge (Annuswer, 1994 och Aspeborg, 1996). 
Aspeborg går så långt som att hävda att un-
dersökningen av Målsta, Bälinge, ”i ljuset av 
de senaste årens intensiva boplatsundersök-
ningar i åkermark måste ses som ett av de 
viktigaste vetenskapshistoriska genombrotten 
i Mälardalen.” (o.a.a.:22). Det gäller förhål-
landet att boplatser mycket väl kunde före-
komma på lermarker, vilket också noterats 
vid E18-undersökningarna. Vissa paradigm-
liknande uppfattningar ändras snabbt. Något 
som i det här fallet framgår av E4-projektet. 

 Andra undersökningar har gällt Knivsta 
(Andersson et al. (1996) och Karlenby 
(1997b), Skuttunge (Aspeborg, 1997b och 
Frölund, 1998), Vänge (Fagerlund et al., 
1999) och Danmarks socken.  

 Danmarks yngre järnåldersutveckling 
behandlas i Hyenstrand (1974). Han hade då 
inte tillgång till den arkeologiska information 
som två omläggningar av E4 inneburit. I sam-
band med motorvägen Märsta-Uppsala under 
1970-talet undersöktes Slinkbacken i Söderby 
och ett äldre gravfält i Danmarksby (RAÄ 
100) från folkvandrings- och vendeltid (Wex-
ell, 1975 & 1993).  Det senare uppvisade va-
rierande gravformer med klar tradition från 
romersk järnålder. Gravfältet hade som angi-
vits en uppseendeväckande stor andel skelett-
gravar/kammargravar. Gravfältet var folk-
vandringstida/vendeltida. Slinkbacken hade 
sin tyngdpunkt i vikingatid. 
  
Söderbyskatten 
Söder om Slinkbacken och Mora stenar gjor-
des på 1870-talet ett guldfynd, förmodligen 

ett våtmarksoffer, om nio brakteater, sönder-
klippta tenar och en spiral. Nedläggningen 
bedöms ha utförts kring övergången folk-
vandringstid/vendeltid. En till motiv och stor-
lek sällsynt guldbrakteat hittades också vid 
eftersökningar 1995-96. Wexell (1997) tolkar 
fynden som att det funnits en betydande folk-
vandringstida bebyggelse i området. Det är 
dock klent med indikationer på något sådant. 
Se också Lamm et al. (1999) och Lamm 
(2005) 
 
F16 
Ett relativt centralt beläget område nära Gam-
la Uppsala, har sedan början av fyrtiotalet på 
grund av dess användning som flygflottilj 
(F16) hållits undan från arkeologisk gransk-
ning. I Häringe Frisberg (1996) redovisas en 
inventering och ges förslag till skyddsområ-
den. Området har på grund av tidiga indika-
tioner på omfattande gravläggningar och sin 
närhet eventuellt en roll vid förklaringen av 
Gamla Uppsalas funktionssätt och utveckling. 
 
 Projekt söder Uppsalaområdet 
Projekt initierades söder om Uppsalaområdet 
genom utbyggnaden av Arlanda flygplats, där 
det främst var fråga om en stenåldersmiljö (se 
Johansson (1996) och byggandet av järnvä-
gen mellan Stockholm och Arlanda flygplats. 
Denna utgjorde också motiv för den omfat-
tande kvartärgeologiska miljöanalysen Karls-
son & Risberg (1999), vilken främst avser 
Norrsunda och Odensala socknar. Utgräv-
ningen av hägnaden vid Odensala Prästgård 
(Olausson, 1995), liksom senare kartläggning 
av Schützler (2002), tillkom väl också de som 
en följd av att Arlandabanan. 
 Banans tillkomst motiverade en special-
inventering av skålgropar inom delar av 
Knivsta och Odensala socknar (Broström, 
1996).  I Anund (2003) redovisas ett antal 
fördjupningsstudier från olika tidsåldrar med 
utgångspunkt från det område som tagits i 
anspråk för Arlandas tredje landningsbana.  
 Historiska översikter, liksom resultat 
och idéer från undersökningarna vid byggan-
det av Norrortsleden, redovisas i en ansats av 
ett antal författare i Olausson (2008). Även 
om området ligger väl söder om Uppsalaom-
rådet, har det betydelse för värderingen och 
förståelsen av folkvandringstidens förhållan-
den i Mälardalen. Inom ramen för projekten 
har många skärvstenshögar grävts. Kammar-
gravar har hittats och undersökts. Vissa fakta 
som redovisas berör Uppsalaområdet direkt. 
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Bland annat översikter avseende Mälardalens 
stensträngsområden även om vissa redovis-
ningar skiljer sig markant (Grönwall:117 har 
till skillnad mot Ericsson & Strucke:65 tagit 
med hela centrala Uppsalaområdet). Här 
finns också en uppdatering av den svenska 
delen av Lamms (1973b) kammargravsför-
teckning.  
  
E4-undersökningarna   
Det största projektet inom Uppsalaområdet 
hittills har avsett utgrävningarna i anslutning 
till E4 sju mil långa utbyggnad från Dan-
marks socken i söder till Månkarbo i norr. 
Projektet pågick i princip från 1990 till 2008 
då huvudrapporterna var klara. Vägen skär på 
längden rätt igenom Uppsalaområdet.  
 Grävningarna föregicks av ett stort antal 
förundersökningar under namnet Arkeologi i 
Tiundaland. Uppläggningen sammanfattas i 
utredningen Aspeborg et al. (1995) och följ-
des av en lång rad delundersökningar innan 
det egentliga utgrävningsarbetet påbörjades. 
 Förutom att ge en bild av fornlämnings-
landskapet från Danmarksområdet till Mehe-
deby gav för- och delundersökningarna infor- 
mation  om strandförskjutningsstrukturen då 
 

   Bild II:6  Den nya sträckningen av Europaväg 4 som föregåtts av om-  
               fattande arkeologiska undersökningar.  Geografisk miljö: BC 0 AD 

de relativt tidigt gav besked om ett stort antal 
lågt liggande fornlämningar från skilda peri-
oder och skilda breddgrader inom Uppsala- 
området. Den första slutrapporten, Persson et 
al. (2002), visar på lämningar från övergång-
en yngre bronsålder/äldre järnålder i Dan-
marks Kumla på höjdnivån 16,5 m. 
 Situationen vid Danmarksby under järn-
ålder och medeltid redovisades samma år i 
Göthberg (2002d). Sedan följde en lång rad 
delrapporter som Fagerlund (2003b) om Bril-
linge och den järnåldersmiljö som konstate-
rades där. Bland annat påträffades spår av ett 
43 m långt hus. Strax öster om Gamla Uppsa-
la vid Berget resulterade utgrävningarna i 
fynd av bosättningar från århundradena kring 
Kristi födelse (Frölund, 2005). En skärvstens-
hög Raä 119:1 inom Gamla Uppsala villaom-
råde visade sig täcka koncentriska stencirklar. 
En preliminär tidsangivelse var ca 1000 BC 
(UNT 070827). Skärvstenshögen låg då inom 
ett omfattande glaciärlerområde i mitten på 
den halvö som Gamla Uppsala utgjorde. 

 Undersökningen tillhörde inte direkt E4-
utgrävningarna. Det gjorde inte heller de för-
undersökningar Fagerlund & Åberg (2005) 
redovisar avseende anläggandet av en vatten-
ledning längst Samnans dalgång inom främst 
Uppsala socken. Slutsatsen som då också tar 
hänsyn till andra grävningar i området är att 
omgivningarna runt Lövstaholm, Berget och 
Bredåker började bebyggas under yngre 
bronsålder. Från och med äldre järnålder 
skulle det varit frågan om en omfattande be-
byggelse. Efter folkvandringstid upphör i 
princip spåren av hus. Bebyggelsen tycks ha 
flyttats till lokaler längre upp i landskapet.  

 Längre söderut i samma dalgång under-
söktes boplatserna Eke och Ytterbacken 
(Ölund & Hennius, 2004). Eke var en boplats 
från förromersk/romersk järnålder medan Yt-
terbacken hade utnyttjats i tre intervall – yng-
re bronsålder, övergången mellan brons- och 
järnålder samt under romersk järnålder. 
 
Ryssgärdet och Sommaränge skog 
De lokaler inom E4-projektet som väckt mest 
uppmärksamhet är Ryssgärdet och Sommar-
änge skog. Ryssgärdet i Onslunda mellan 
Björklinge och Vattholma visade sig vara en 
rik arkeologisk miljö. Långvarig bosättning, 
ett guldfynd, bronsgjutning och bronser. Bo-
platsen uppfattas främst ha fungerat 1400 – 
900 BC, men äldre senneolitiska spår fanns.  
På den norra delen av boplatsen låg två stora 
moränkullar på vilka det funnits konstruktio-
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ner. Den östra kullen hade spår av mycket 
stora stolphål från ett hus på 8 x 8 m. Här 
hittades en spiralformad tråd/armring av guld 
på 28 gram. En tidigare okänd skeppsristning 
har också registrerats nära lokalen. 

  En fältarbetsrapport (Eriksson & Öst-
ling, 2005) utgavs. En redogörelse finns ock-
så i Eriksson & Amaya (2005) som ingår i ett 
temanummer över E4-undersökningarna i 
Upplands fornminnesförenings årsbok. Re-
sultaten var emellertid sådana att Ryssgärdet 
givits en särskild bok, del 5, bland E4-pro-
jektets sex slutvolymer (Hjärthner-Holdar, 
Eriksson, Östling, 2008).  Här behandlas inte 
bara Ryssgärdet utan också anläggningar och 
fynd i ett bredare perspektiv. Genomgången 
av skärvstensflak i Lindfors, Amaya & Eriks-
son (2008:149 ff.) tar upp en sällan behand-
lad anläggningstyp.  

Sommaränge skog i Viksta sockent är en 
mångfacetterad kultplats som utnyttjades un-
der övergången mellan senneolitikum och 
bronsålder. Stora skärvstenshögar täckte en 
skärvstensgrav och kremeringsplattformar. På 
platsen gjordes ett guldfynd. Spår fanns av  
ett för Mälardalen tidigt treskeppigt hus. Lo-
kalen redovisas bland annat i Forsman & 
Victor (2004 och 2007) och i Victor (2007). 

 Slutredovisningen av E4-projektet be-
handlar inte bara resultaten från grävningarna 
utan gör också utflykter i anslutning till för-
fattarnas intressen. Splittrad är den ändå den 
största moderna redovisning vi har avseende 
det förhistoriska Uppsalaområdet. 
 
 
SPECIALSTUDIER 
Även om analysen av förhistorien fram till 
emot 1980 i mycket baserades på grav- och 
gravfältsundersökningar fanns som angivits 
också omfattande material av annan typ. 
Samma sak gäller den yngre forskningen –
skillnaden är väl att en lista över special-
områden idag kan göras betydligt längre. Jag 
har emellertid valt att endast ta upp ett fåtal 
områden där kunskapsbilden markant föränd-
rats de senaste 20-30 åren – om än inte alltid 
när det gäller Mälardalens förhållanden. 
 Vid sidan om 14C-metodiken torde kun-
skapen om bosättningar och huskonstruktio-
ner vara de områden där kunskapsutveckling-
en gått snabbast framåt.  
 
Bosättningar och huskonstruktioner 
De danska undersökningarna i Ristoft och 
Grøntoft, följd av den omfattande ytavba-

ningen i Vorbasse, liksom redovisningen av 
boplatsen Hodde från äldre järnålder, fick 
stor betydelse för synen på den förhistoriska 
bosättningsstrukturen. I Sverige fanns en bak-
grund, främst framtagen utanför området, i 
exempelvis Mårten Stenbergers Vallhagarun-
dersökning på Gotland kring 1950 och i sena-
re Helgöundersökningar. Kring 1980 kom 
redogörelsen för undersökningarna vid Fosie 
IV-komplexet utanför Malmö, Geneunder-
sökningarna från Örnsköldsvik och Dan 
Carlssons analyser av kulturlandskapet på 
Gotland. 
  Efter dem har en strid ström av rappor-
ter och artiklar sett dagens ljus som helt eller 
delvis behandlar bebyggelse och huskontruk-
tioner. När Riksantikvariatets projekt Hus & 
Gård (Kyhlberg et al., 1995) publicerades ha-
de kunskapsuppbyggandet nått så pass långt 
att man kunde göra regionala översikter. 
Hans Göthberg redovisar en huskronologi för 
Mälarområdet, Gotland och Öland. Projektet 
följdes upp med ett temanummer i Bebyggel-
sehistorisk tidskrift. Där diskuterar Michael 
Olausson (1998) olika aspekter på hus och 
boplatskonstruktioner i Uppland och Söder-
manland under yngre bronsålder och äldre 
järnålder. Göthberg (1998c) är en översikt av 
bebyggelseutvecklingen i Mälarområdet un-
der brons- och järnålder. Den var ett led i 
arbetet med avhandlingen Göthberg (2000) 
som behandlar bebyggelsen och dess föränd-
ring i Uppland från slutet av yngre bronsålder 
till tidig medeltid. 
  Specialstudierna är många, t.ex. Aspe-
borg (1998), Frölund (1998b), Karlenby 
(1994 och 1998), Sundkvist (1994 och 1998).  
I det här sammanhanget kan, även om de tas 
upp på annan plats, också nämnas Ulléns 
Apallestudier och Karlenbys (1997b)  genom-
gång  av bronsåldersboplatsen Vrå i Knivsta. 
De ger de dittills främsta beläggen för hur 
bebyggelsen från bronsåldern kunde struktu-
reras i eller i närheten av Uppsalaområdet.  

Liksom andra stora vägprojekt har ock-
så E4-utgrävningarna gett omfattande infor-
mation om den förhistoriska bebyggelsen. 
Karlenby (2008) som behandlar bebyggelsen 
på Ryssgärdet redovisar också slutsatser från 
2000-talets omfattande grävningar framförallt 
i södra Sverige.   
 
Vapen, vapengravar och militär 
organisation 
Efter att ha legat i träda under något eller 
några årtionden fick på 1990-talet forskning-
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en och analysen av den nordeuropeiska mili-
tära organisationens och utrustningens ut-
veckling i viss mån fart, åtminstone på ett 
mer övergripande plan (se Nørgård Jørgen-
sen, 2001:103).  

 I sin avhandling om vapenfynd från äld-
re järnålder på Sveriges fastland säger Nick-
lasson (1997:104) sig vara överraskad över 
de svårigheter han haft att finna litteratur om 
Mälardalens vapenfynd och äldre järnålder i 
allmänhet. Man skulle tro att den krigiska 
värld som den äldre järnåldern med sina forn-
borgar och stora krigsbytesoffer åtminstone 
skenbart innebar, skulle ha lämnat omfattan-
de vapenfyndsspår också i Uppland och inom 
Uppsalaområdet. Så är inte fallet. 

 Trots att definitionen på vad som är ett 
vapen och en vapengrav är tämligen vid – en 
sköldbuckla eller ett sköldhandtag, till och 
med en järnnit från en sköld räcker – tycks 
idag bara ett drygt tiotal vara kända inom det 
av mig definierade Uppsalaområdet. Detta 
från en period som omfattar 900 år eftersom 
Nicklasson ej inkluderar folkvandringstid.  Se 
också Wikborg (1998) – en översikt över Mä-
larområdets vapengravar från äldre järnålder. 
  Lägger vi till de drygt 20-talet folkvand-
ringstida/vendeltida vapengravar som Ljung-
kvist (2000b) redovisar, tredubblas antalet 
från järnåldern före vikingatid. En snabb-
granskning av vapenbronsfynd i området från 
äldre bronsålder i Oldeberg (1974) ger ca 20 
fynd och från yngre bronsålder i Baudou 
(1960) ca 30. Det ger i genomsnitt ungefär ett 
känt vapen alternativt en känd vapengrav per 
mansålder inom området under 2600 år, om 
än med en högre frekvens under bronsåldern 
och en lägre under järnåldern. Vapen och va-
pengravar är alltså en sällsynthet under dessa 
perioder, åtminstone före vikingatid. Lind-
bom (2006) som behandlar utvecklingen av 
pilteknologin i Skandinavien, och då främst i 
Norge, tar endast upp Mälardalen i begränsad 
utsträckning.  

 Lønstrup (1988:96) hävdar förekomsten 
av mängder av ”fabriksnya” romerska svärd i 
Skandinavien, Tyskland och Polen trots ro-
merskt exportförbud – han talar om hundratu-
sentals svärd. De uppländska fynden tycks 
alltså så få i förhållande till den kontinentala 
germanska världen i övrigt att det bör finnas 
en betydelsefull och rationell förklaring bak-
om detta förhållande – något som t.ex. Wik-
borg (1998)  och Ljungkvist (2000 b) till en 
del också är inne på. Enligt Lønstrup känner 

man i Skandinavien inte till något lokalt till-
verkat (romartida) svärd. 

 Fabech (1996) tycker sig genom att läg-
ga ut kända romartida vapenofferfynd i Syd-
skandinavien i princip se hur konfliktområ-
dena varierat åren 200, 300 och 400 [Bild 
IX:9]. Först finns en västlig struktur, sedan en 
östlig. Vid övergången mot folkvandringstid 
tycks strider ha ägt rum över stora delar av 
ytan. Förvånande är hur marginellt Mälarda-
len berörs. Uppsalaområdet inte alls.  Anting-
en skedde få räder mot östra Svealand eller 
då skulle man nästan kunna tro att östra Svea-
land vid den här tiden i stort sett inte klarade 
av varken anfall eller försvar (det var ju vin-
narna som offrade fångar och/eller deras va-
pen. Tankegångar om att fynden återspeglar 
segrarens hemtagna vinster har dock före-
kommit i debatten). 

 Yngre texter avseende organisation, tak-
tik och militär utrustning med direkt anknyt-
ning till Uppsalaområdet avser främst folk-
vandrings- och vendeltid. Nylén (1983) ser 
Vendelryttaren som en länk mellan östeuro-
peisk och västeuropeisk kultur, Engström 
(1994) behandlar det vendeltida rytteriet, 
Lindblom (1995 och 1997) behandlar pilspet-
sarna från Vallsgärde respektive pilkogrets 
utveckling. 

Nørgård Jørgensen (1996) tar i en översikt 
upp olika aspekter av den skandinaviska mili-
tära kulturen från folkvandringstid och ven-
deltid, och den påverkan som kan avläsas 
från kontinenten och/eller frankerna. I Lind-
blom (1997b och 1997c) ges en bild av båg-
skyttets och kavalleriets utveckling med ut-
gångspunkt från fynden i Vallsgärde. Wik-
borg (1997) går igenom fynd av sporrar från 
äldre järnålder. Engström (1997) tar på nytt 
upp vapenutvecklingen under äldre järnålder/ 
vendeltid samt vendeltidens kavalleritaktik. 
  Uppländsk vapenutrustning redovisas 
med olika infallsvinklar i ett antal student-
uppsatser och internationella översikter, kan-
ske främst danska. Vapen och vapengravar 
spelar också en roll i kronologiska diskussio-
ner, se till exempel Jensen, J. (1989) och Nør-
gård Jørgensen (1999 och 1999b). 

Kunskapen om Uppsalaområdets förhål-
landen under bronsålder och äldre järnålder 
har kanske inte ökat så mycket när det gäller 
organisation, vapen och vapengravar. Mot 
bakgrund av den nordeuropeiska kunskaps-
tillväxten och den ökade kunskapsvolymen 
blir de fåtaliga fynden ändå en faktor vid 
analysen av områdets funktionssätt. 
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Smycken, stilar och kronologi. 
Hur långt tillbaka i förhistorien vi än går 
tycks människan sett särprägel och tillhörig-
het som centrala. Ofta på en gång. Inte sällan 
har det skett med guld, silver och ädla stenar. 
Men också med halsringar, hängkärl och 
nålar i brons eller senare genom vapnens och 
hästutstyrselns utformning, med glaspärlor, 
dräktspännen, fibulor och klädesnålar av järn. 
Många av föremålen inom de här kategorier-
na har uppenbart varit modevaror med stor, 
ofta internationell, spridning. De har därför 
utnyttjats som ledartefakter vid kulturutbred-
ningsanalyser och som baser för – eller ele-
ment – i kronologiska analyser. 
  Produkterna, deras stilar och konstruk-
tion blev centrala för många arkeologer i 
slutet av 1800-talet. Idag är det ett specialom-
råde. Här har vi ett exempel där förmodligen 
den allmänna kunskapsnivån hos arkeologer i 
allmänhet är lägre än för 40-50 år sedan. 
Stora samordnade kartläggningar och diskus-
sioner över de nationella gränserna har emel-
lertid gjort att materialtillgänglighet och refe-
rensmöjligheter och därmed precisionen i 
tolkningen ökat. Dock inte i en sådan ut-
sträckning att de klassiska konflikterna kun-
nat biläggas. 
 
Djurstilar 
Från folkvandringstid och vendeltid är ut-
smyckningen delvis hårt stiliserad. Förenklat 
kan sägas att det sönderdelade fyrfotadjuret, 
stil I, utvecklades redan under första hälften 
av 400-talet i norra Tyskland/södra Skandi-
navien och spred sig under andra hälften över 
kontinenten och till England (Hedeager 1998: 
389 ff.). Langobarderna, liksom en del andra 
stammar, har utnyttjat stilarna för att under-
stryka sin påstådda skandinaviska härkomst 
och demonstrera mot det romerska och fran-
kiska inflytandet (Høilund Nielsen 1998). 
Flätbandsornamentiken, stil II, antas av t.ex. 
Arrhenius ha gått i motsatt riktning mot Stil I 
och under 500-talet vandrat från fran-
ker/langobarder till Norden. I sina tidiga vari-
ationer   uppfattas   stil  II  [Arrhenius (1994: 
208), Magnus (1999:123)] som något av 
Uppsalamaktens konst.  
 Ursprung, spridningsvägar och tidsätt-
ning innehåller emellertid fortfarande många 
oklara och debatterade element. Høilund 
Nielsen (1997:152 och 1998:9 ff.) menar att 
också Stil II utvecklades i södra Skandinavi-
en. Den skulle ha varit något av ett propagan-
dainstrument vid formandet av ett danskt ri-

ke. Bilden av Mälardalen som Skandinaviens 
dynamiska centrum under tidig europeisk 
medeltid var fel. Senare årtiondes forskning 
och fynd i Danmark påstås visa att det var 
södra Skandinavien, kanske rent av ett danskt 
kungarike, som hade den rollen (1997:151). 
  Stil II skulle först ha använts på vapen 
och seldon. Inte på smycken, vilket senare 
blev vanligt. Stilen skall tidigast ha identifie-
rats på Gotland omkring eller närmast före 
AD 550 (hänvisning till Nørgård Jørgensen, 
1992). Dessa fynd, liksom fynden i Mälarda-
len och i Finland skall enligt Høilund Nielsen 
ses som danska propagandagåvor, ibland kan-
ske som erkänsla för tjänster åt det sydskan-
dinaviska väldet. 
  År 2004 utgavs en sammanställning 
över ”Nordeuropeisk dyrestil 400-1100 e.Kr” 
i  hikuin 29. Den innehåller en lång rad artik-
lar av tongivande forskare på området och 
kan väl ses som en summering av den dåva-
rande inställningen i Norden. 
 
Kronologier 
Debatten om stilar och kronologi har i ett 
annat avseende varit intensiv. Det gäller ven-
deltiden och dess relation till kontinentala 
kronologiska förhållanden. I diskussionen 
spelar smycken, brakteater, vapen och de oli-
ka stilarna en betydelsefull roll. I processen 
ingår också diskussioner om dateringen av 
gravhögarna i Uppsala och båtgravarna i 
Vendel och Vallsgärde. 
  Arrhenius (1983) inledde debatten om 
en anpassning och tidigareläggning av den 
skandinaviska vendelkronologin. Høilund 
Nielsen (1987) justerade i en analys av Born-
holms vendeltid Mogen Ørsnes kronologi 
baserad på kvinnliga klädesaccessoarer. I 
Høilund Nielsen (1991) utsträckte hon sina 
studier till Sydskandinavien, Gotland och 
Mellansverige. Nørgård Jørgensen (1992) 
anger i sin analys av vendeltidens vapen på 
Gotland att vapenutrustningen påverkad av 
kontinenten och frankerna förändrades och 
blev enhetlig för vapenutrustade män från 
Högom och söderut. I Ahrrenius & Sjøvold 
(1995), daterar Ahrrenius östhögen till en 
”övergångsperiod” mellan folkvandrings- och 
vendeltid – AD 525-550. 
  Thunmark - Nylén (1995) är dock kri-
tisk till både Høilund Nielsens och Arrhenius 
tidigareläggning och  Duczko (1996) landade 
efter en genomgång av fynden från högarna i 
gamla Uppsala på ”mer framskridna delar av 
500-talet”.  
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 Diskussionen om vendeltidens inled-
ning har fortsatt i Magnus (1999) baserat på 
fynd i Gästrikland och i Axboe (1999) som 
behandlar och baserar sina åsikter delvis på 
det skandinaviska guldbrakteatermaterialet. 
Hon landar liksom Arrhenius (1983) och 
Høilund Nielsen (1987), någonstans på AD 
530/40. 2004 publicerade hon ett stort arbete 
avseende brakteater, Die Goldbrakteatern der 
Völkerwandrungszeit – Herstellungsprobleme 
und Chronologie. Gaimster (1998) är en ana-
lys av vendeltidens brakteater, kronologiska 
förhållanden och bakgrund. 
 Man får ibland en känsla av att den yng-
re kronologiska forskningen helt inriktat sig 
på början och slutet av vendeltid, se t.ex. 
Randsborg (1996:64). Så är naturligtvis inte 
fallet även om det finns en förskjutning åt det 
hållet. Lund Hansen (1988) redovisar huvud-
problemen i romersk och germansk järnål-
derskronologi i Skandinavien och på konti-
nenten och ger i samband därmed en översikt 
över den dåvarande situationen. I mycket rör 
det sig om en utveckling och justeringar av 
H.J. Eggers kronologi från 1951 och 1955. 
  När det gäller förromersk kronologi 
tycks det knappast finnas någon sådan ut-
vecklad för Mellansverige. Man har i mycket 
fått snegla på Oscar Almgrens och Birger 
Nermans arbete från 1920-talet och Erik Ny-
léns från 1950-talet avseende Gotland. I 
Rasch (1997) görs en ansats avseende Öland 
som rimligtvis också kommer att tillhöra 
referensbilden vid granskningar av Uppsala-
området under äldre järnålder, till dess att en 
kronologi avseende Mälarområdet utarbetats. 
Jørgen Jensens omfattande analys avseende 
övergången mellan bronsålder och järnålder 
ger en omfattande nordtysk-dansk bakgrund 
till Mälardalens förhållanden och berör i vis-
sa fall Mälardalen. Därmed kan väl Jensen 
(1997), även om arbetet är fokuserat på 
Danmark, också sägas vara något av ett refe-
rensverk vid en granskning av uppsvenska 
förhållanden. 
  
Guldsmide och smycken 
Två yngre avhandlingar berör smycken re-
spektive dräktnålar (och dräktskick) från 
äldre järnålder – Andersson (1995) och Wal-
ler (1996). Anderssons arbete om det romar-
tida guldsmidet i Norden avser givetvis en-
dast till en ringa del Uppland och Uppsala-
området. Han diskuterar emellertid många 
områden av generell betydelse för områdets 
funktionssätt, som t.ex. influenser på den nor-

diska smyckestillverkningen och diverse frå-
geställningar kring verkstäder och verkstads-
organisation. Wallers arbete, som har sin bas 
i den folkvandringstida Helgöproduktionen, 
ger bred information om bakgrundsmiljö och 
spridningsmönster i Östersjöbäckenet. 
  Här borde jag kanske också nämna Tor-
leif Sjøvold (1993) som gör en ny genom-
gång och klassificering av de folkvandrings-
tida reliefspännena i Skandinavien. Han har 
många föregångare, som Hildebrand, Monte-
lius och Salin. Reliefspännena berör inte di-
rekt Uppsalaområdet, men har genom sin 
spridningsbild betydelse för bedömningen av 
Uppsalaområdets samtidsvärld. 

 Birgit Arrhenius har sedan länge intres-
serat sig för regalier, ädelstenar och smycken 
under merovingertid och har bl.a. publicerat 
Arrhenius (1995), som behandlar tänkbara 
värdighetstecken i Uppsala högar, t.ex. den 
lilla fågeln (duva/anka?) vars rötter finns 
långt ner i den kontinentala bronsåldern och 
kanske längre än så. Arrhenius (1997), tar 
upp granater som regalier mer allmänt. Arr-
henius (1998b) ser kungens guldsmed som 
nödvändig i tidens gåvodistributionssystem. 
Hon tar också upp hur likheter i guldsmeds-
arbeten kan utnyttjas för att spåra svearnas 
och danskarnas inflytande i Östersjöområdet. 

 Arrhenius står vidare för en rikt illustre-
rad sammanfattad genomgång av den äldre 
järnålderns utsmyckningsvärld i första bandet 
av Signums svenska konsthistoria (1994). 
Thomas B. Larsson gör motsvarande genom-
gång vad gäller bronsåldern.  
 
Varor, tjänster, idéer och. handel. 
Ett områdes materiella kultur utvecklas lo-
kalt, kanske i konflikter med grannar, men 
också genom import av varor, tjänster och 
idéer. Problemet med handel ur arkeologisk 
synvinkel är att de flesta produkter förbrukas, 
återanvänds i omvandlat skick eller slits ner. 
Det gör att import av varor till ett område i 
princip bara kan avgöras om konstaterbara 
främmande föremål hittas i området och ex-
port bara om specifikt råmaterial, produk-
tionsredskap, speciella varor eller produk-
tionsanläggningar kan knytas till området. 
Handelsvaror har dessutom den egenskapen 
att de flesta kan imiteras, ersättas eller är så 
skrymmande/känsliga att räckvidden för han-
del är tämligen begränsad. 
  Ju mer avancerade och dyrbara, lätta 
och oömma produkter är, desto längre trans-
portvägar tål de som handelsvara. Samtidigt 
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ökar deras värde som gåva, relationsskapa-
re/relationsbevarare och byte. Det gör att 
många exotiska produkter under sin färd till 
Mälardalen och Uppsalaområdet förmodligen 
växlat både en och två gånger mellan att vara 
handelsvara, gåva eller övertagen med våld. 
Synnerligen få vapen, smycken, statyetter el-
ler bägare torde ha kommit med kontinentala 
handelsmän. Då är det förmodligen mer van-
ligt att de kommit antingen som brudgåvor 
eller med återvändande kombinerade fiske-, 
rövar- och handelsexpeditioner. En del har 
troligtvis också kommit som alliansgåvor. 
Som framkommer i senare kapitel tycks dock 
inte Uppsalaområdets ställning ha varit sådan 
förrän en bit in i vendeltid att dess ledare bör 
ha varit intressanta kontakter annat än för 
grannar i Östersjöbäckenet.  

 Handel har dock gamla anor i Sverige. 
Mats Malmer har i artiklar (1989, 1993) häv-
dat förekomsten av etablerade vikt- och där-
med värde- och handelssystem för prestigeva-
ror redan under bronsåldern – då främst för 
metaller och pälsverk. 
 Hur importföremålen kommit till Upp-
salaområdet – alltifrån det helgjutna Bragby-
svärdet från äldre bronsålder, förmodligen 
tillverkat i Donauområdet, till cloisonnéarbe-
ten i Gamla Uppsalas västhög, av förmodli-
gen frankiskt ursprung från vendeltid – får vi 
aldrig veta. En omfattande litteratur kring im-
portföremål finns emellertid sedan lång tid 
tillbaka. Internationellt och delvis i Sverige. 
Gunnar Ekholm publicerade en rad arbeten 
(Ekholm, 1940, 1941, 1956, 1956b, 1956c, 
1961 och 1965). För en komplett samman-
ställning, se Ekholm (1974). Silvén (1961) är 
inriktad på provinsialromerska emaljspännen 
och deras kontinentala relationer. Näsman 
(1984) behandlar glas och handel utifrån 
Eketorp II. 
 
Mynt 
Till detta kommer litteratur som berör mynt 
och betalningsmedel under olika tidsperioder. 
Numismatiken går åtminstone tillbaka till re-
nässansen. Dess användning som stödområde 
inom historia och arkeologi är omfattande. I 
modern tid tog inriktningen fart efter publice-
ringen av den belgiske historikern Henri Pi-
rennes idéer i Medieval Cities: their origin 
and the revival of trade från 1925 och den 
postuma Mohammed and Charlamagne från 
1939. 
  Numismatisk information har kommit 
att användas som indikator i en lång rad arbe-

ten om handel och kulturell utveckling. 
Frands Herschend har använt sådan i sina 
studier av Öland och södra Östersjöområdet 
och Ola Kyhlberg i analyser med Helgös so-
lidi som utgångspunkt. Arbeten avseende 
Uppsalaområdet eller Mälarområdet i övrigt 
under bronsålder eller äldre järnålder där 
mynt och andra betalmedel har utgjort ana-
lysgrund känner jag ej – om man inte räknar 
Basiliscusmyntets roll vid bestämning av Ot-
tarshögens ålder eller försöken att fastställa 
solidusmyntens på Helgö ursprung via stäm-
pelidentiteter.   
 Traditionell importlitteratur och tradi-
tionella importtexter finns också inom den 
yngre litteraturen, som katalogen över ro-
mersk import i Norden – Lund Hansen 
(1987), katalogen till utställningen ”Roman 
reflections” (1996), vilken också innehåller 
avsnitt av annan typ, eller läromedelstexten 
om handeln mellan germaner och romare –
Andersson (1997).  
 
Kulturpåverkan det centrala 
Det betydelsefulla med handel och import är 
inte förekomsten av ett fåtal statusföremål 
som vi känner, utan det spektra av råvaror, 
mellanstatusprodukter, idépåverkan och tek-
niskt kunnande som måste ha sköljt fram och 
tillbaka inom Östersjöbäckenet i större eller 
mindre utsträckning, och till en del ända från 
Medelhavsområdet och Svartahavsområdet. 
Dessutom vet vi att en bronsålder utan tenn 
från fjärran källor inte existerat. Samma sak 
gäller kanske kopparen, men där är läget mer 
oklart. Diskussion förekommer om att in-
hemska kopparkällor kan ha funnits. 
 I varierande utsträckning är kartlägg-
ning och diskussioner av importvaror ett sätt 
att hitta bakomliggande kontaktsystem. För-
enklat kan sägas att traditionell import- och 
influenslitteratur koncentrerade sig på im-
portföremålen och deras ursprung, medan 
diskussionen om de bakomliggande kontak-
terna och deras effekter kom i andra hand. I 
yngre litteratur är påverkan och kontaktvägar 
det primära och importföremålen väljs selek-
tivt som exempel och bevismaterial. Gräns-
dragningen är suddig. Dessutom utgår den 
yngre litteraturens exemplifiering från den 
traditionella litteraturens katalogisering. Den 
aldrig upphörande kronologidebatten förut-
sätter vidare en någorlunda löpande upp-
daterad registreringsverksamhet för att för-
djupas och förfinas. 
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  Eftersom löpande utbyte/handel, import 
av tjänster (exempelvis via mobila hantverka-
re eller trälar) och idépåverkan är svårare att 
strukturera och katalogisera än fysiska före-
mål, varierar ansatsen i analyserna och dis-
kussionerna en hel del. Ofta är inte ens förfat-
tarnas primära syfta att påvisa kontakter och 
idépåverkan. Se t.ex. Karlenby (1998:92 ff.) 
om hur de långa treskeppiga husen i Nord-
västeuropa omkring 1000 BC avlöses av kor-
tare hus, bl.a. av en kort hustyp med förmodat 
ursprung i den polska Lausitzkulturen. Se 
också Ramqvist (1991:313 f. och 1992). Ola-
usson (1999:378) tar upp hur en rad nyheter 
tycks introduceras inom hela den skandina-
viska bronsåldersregionen, ”mer eller mindre 
synkront”. 
  I andra arbeten är den kulturella påver-
kan det centrala. Larsson (1997) ger exempel 
på hur den äldre bronsåldern påverkades från 
Mindre Asien. Se också Larsson (1999). 
Sherratt (1997) går igenom hur användningen 
av hästen som riddjur och andra centrala 
kulturinslag spred sig över Europa.  

 Kaul & Martens (1995) tar i anslutning 
till en diskussion om Gundestrupkitteln upp 
Skandinaviens förromerska kontakter med 
Sydösteuropa. Relationer som sträckte sig 
över århundraden (jfr också Nylén, 1983 och 
Ramqvist, 1990b:89 ff.). Callmer (1992) 
behandlar kontaktmönstret i Östersjöbäckenet 
och dess eventuella orsaker under en i det här 
sammanhanget väl sen period – vendeltid och 
vikingatid – men hans analys är av så gene-
rell natur att den till väsentliga delar kan dras 
bakåt i tiden. 

  Idépåverkan har ibland varit så stark att 
det kan ifrågasättas om den inte ibland tagit 
över den verklighet befolkningen hade fram-
för ögonen. Exempel på detta är hällristning-
arnas skepp som mer hörde till Medelhavets 
och Nilens verklighet än Östersjöns. Ett annat 
exempel är de skandinaviska krumsvärden av 
flinta och brons. De är symboliska vapen med 
hetitisk kunglig/gudomlig idébakgrund (Gräs-
lund, 1964) utan funktionell förankring i de 
nordiska levnadsbetingelserna under senneo-
litikum och äldre bronsålder. 

    
Förhistorisk handel ett stort internatio-
nellt ämnesområde 
Renfrews (1979:24) inställning: “Trade can-
not be assumed; it has to be proved.” har haft 
många proselyter. Attityden att handel nor-
malt inte förekom utan i stort sett bara redi-
stributions- och bytessystem har emellertid 

successivt mjukats upp, och tycks nu i det 
närmaste övergiven. Hur systemen för lokal 
byteshandel, gåvoutbyte/redistribution, regi-
onal handel, interregional handel och interre-
gionala alliansgåvosystem såg ut och den 
relativa omfattningen har närmast blivit en 
litteraturgenre i sig själv. I Sverige har Nils 
Ringstedt varit intresserad av arkeologisk 
handelsteori (1987 och 1992).  Diskussionen 
av handeln och dess betydelse inom den för-
historiska utvecklingen inom större system 
tycks emellertid ännu mycket vara en konti-
nental företeelse – mycket på grund av den 
större mängden arkeologiska data, men också 
som en följd av tillgången på latinska och 
grekiska källor avseende Väst- och Mellaneu-
ropa. Som exempel kan nämnas Hodges 
(1982), Fitzpatrick (1993), Woolf (1993), 
Kristiansen (1993 och 1994), Brun (1994), 
Rowlands (1994) och Paterson (1998). Här 
kan också centrum – periferidebatten inord-
nas. 

 Utgående från Wallerstains syn på euro-
peisk 1500-talsekonomi (1974 & 1980) över-
fördes frågan om centrum och periferi efter 
mycket kritik till den förhistoriska scenen (se 
t.ex. Schneider, 1977 samt Sherratt, 1993 och 
1994b). Genren tycks i mycket inriktad på 
långa transporter, och därmed på varor med 
högt värdeinnehåll per viktsenhet.  
 
Kontakter med kontinenten 
Efter Östtysklands och Sovjetunionens upp-
lösning har texter avseende anknytningen 
mellan den tyska Östersjökusten och Balti-
kum å ena sidan samt Gotland och Mälarda-
len å andra sidan blivit vanligare, åtminstone 
i Sverige. Det gäller ofta fynd av skandina-
viskt ursprung från Pommern och norrut, 
exempelvis Machajewski (1992), Bitner-
Wróblewska (1991 och 1992) och Wyszo-
mirska-Werbart (1992). Eftersom den tyska 
och baltiska östersjökusten direkt eller indi-
rekt haft relativt täta kontakter med Mälarda-
len blir också dessa områdens materiella kul-
tur och vidare kontakter av intresse, exem-
pelvis artiklarna i Horst & Schlette (1988)  
och Nowakowski (1996). 
  Kaliff (2001) är en översiktlig samman-
ställning av kontaktmönstret mellan östra 
Skandinavien och kontinenten. Den avslöjar 
indirekt vilka hål i vår kunskapsbild som fort-
farande finns efter bortåt 60 års träda i en 
önskvärd gemensam internationell forskning. 
Genom att vara dåtidens samlade kommuni-
kationsmedium fungerade ju Östersjön med 
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anslutande vattendrag som ett kulturellt sug- 
och pumpsystem för Östersjöstaterna och för 
stora delar av Nordeuropa. Vi har fortfarande 
svårt att få grepp om de kontaktsystem och 
samhällen som utvecklades och förändrades i 
anslutning till vattenvägarna, så fort deras 
existens och förhistoriska kontaktmönster in-
te överensstämmer med dagens politiska och 
språkliga karta. 
 
 
 

OMRÅDESSTUDIER 
Föreliggande studie är i många avseenden en 
områdesstudie. För några årtionden sedan 
försökte man utan större framgång definiera 
vad man menade med bebyggelsearkeologi 
/landskapsstudier. I princip kvarstår nu bara 
att det gäller en analys av hur ett område ut-
vecklats, påverkats av och influerat andra 
områden  när det gäller ekologi, kolonisation, 
bebyggelsestruktur, näringsinriktning och eko- 
nomi, militär förmåga, samhällsorganisation, 
makt och politiska förhållanden samt religi-
on och kult – var för sig eller helt eller delvis.  

Med andra ord, är det begreppet ”område” 
som är minsta gemensamma nämnare. Vad 
som analyseras varierar från studie till studie. 
Det här innebär att när jag nu behandlar om-
rådesstudierna separat är det att dra en konst-
lad gräns mot mycket av vad jag behandlat 
tidigare, där många arbeten också passar in 
under den här rubriken. Det är ett sätt att trots 
allt försöka skilja mer övergripande, ytmässi-
ga studier från trängre specialundersökningar. 
 
ÄLDRE STUDIER 
Var början till den här typen av studier finns 
för Uppsalaområdets del är oklart. Kandidater 
kan hittas ned i 1800-talet. Det första över-
siktliga arbetet som är direkt lokalt områdes- 
och utvecklingsinriktat torde vara Bernhard 
Salin (1905). Det är en illustrerad beskrivning 
över Upplands förhistoria. Baserat på då kän-
da stenåldersfynd per kvadratmil anser Salin 
bl.a. att Bälinge, Ulleråker, Vaksala, Hagun-
da och Lagunda härader skulle varit de tidi-
gast och tätast befolkade bygderna. Beskriv-
ningen utgör dock bara en del av det omfat-
tande arbetet Uppland, skildring av land och 
folk som utkom i två band 1905 och 1908. 
Här finns också redogörelser avseende, geo-
logi, klimat, växtvärld, historia, kommunika-
tioner, jord- och skogsbruk, jakt och fiske, 
befolkningsstatistik, järnhantering och indu-

stri, språk, etc. Sammantaget en områdesstu-
die av imponerande omfattning och kvalitet.  

 Den klassiska starten på de uppländska 
bebyggelsestudierna är kanske annars Knut 
Stiernas program 1907 för en kartläggning av 
Sveriges stenålder där Gunnar Ekholm tog 
hand om Uppland. Han publicerade 1910 
(avhandling 1915) en översikt över Upplands 
stenålder. Detta arbete följdes raskt av Ek-
holm 1911 (avhandling 1921), där han gick 
igenom uppländsk bronsålder.   

 Ekholms arbeten renodlade stenålder, 
och bronsålder medan geologen Arvid Gustaf 
Högbom i en studie över Upplands äldre be-
byggelsehistoria, 1912, kombinerade fynd 
från sten- och bronsålder med landhöjnings-
förlopp och ortsnamnstyper. Bland annat re-
dovisar han en karta över norra Mälardalen 
med Sta-namnen och andra äldre ortsnamn 
inlagda. Till den klassiska inledningen brukar 
också räknas Oscar Almgrens Alundaunder-
sökning från 1912. En som metodologiskt ny-
danande ansedd, bebyggelsearkeologisk över-
sikt över Alunda socken. Undersökningen 
visar på järnåldersgravfält vid de flesta byar 
som har äldre namn. Äldre gravfält inom 
socknen finns huvudsakligen på utmarker och 
betecknas som ”bygdegravfält” till skillnad 
från den yngre järnålderns ”bygravfält”. 

 Efter dessa studier tycks med några un-
dantag, inga mer omfattande bebyggelseun-
dersökningar avseende Uppland ha varit ak-
tuella på många årtionden. Ett undantag är en 
serie studier avseende Altuna socken som när 
det gäller Karlinder (1924), på uppmaning av 
Oscar Almgren behandlar arkeologiska fynd 
och bebyggelsehistoria. Arbetet följdes av 
ortsnamn (Jungner, 1924) och runstenar (von 
Friesen, 1924). Ett annat undantag är en av de 
första större utgrävningar och studier som 
föranleddes av markexploatering – ombygg-
naden av Bromma flygfält, Hansson (1936 
och 1937). Till detta kan läggas Eriksson 
(1938) som behandlar byar och hamnor i 
Vendelområdet. Han går med hjälp av skrift-
liga källor tillbaka till år 1300, men via orts-
namnsresonemang för han analysen än längre 
tillbaka i tiden.   

 Så kommer vi då fram till Uppsala stads 
historia – Sundquist (1953), som behandlar 
Uppsalas uppkomst och utveckling fram till 
år 1300. Det kanske kan diskuteras om den 
skall inrangeras bland bebyggelseundersök-
ningar. Sundquist behandlar emellertid hela 
Uppsalas närområde och utveckling under 
förhistorisk tid i en mängd avseenden. 
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NYARE BEBYGGELSE- OCH 
LANDSKAPSFORSKNING 
Efter att en bas var lagd avseende sten- och 
bronsålder var det nog Gunnar Ekholms me-
ning att gå vidare med järnåldern. Det inne-
bar emellertid problem. I Mälardalen sakna-
des material för många delperioder. Omfat-
tande fältundersökningar var nödvändiga (Ar-
widsson, 1964). Oavsett motiv kom Ekholm 
att ända in på 1960-talet engagera sig i en rad 
breda undersökningar, inventeringar och stu-
dier, speciellt vad gäller äldre järnålder.  
  Så småningom började emellertid syftet 
med bebyggelsearkeologin att vidgas. Den 
ursprungliga grav- och föremålsbaserade kro-
nologiska utvecklingen syntes för begränsad. 
Bebyggelse- och landskapsforskning i mo-
dern mening växte fram under intryck från 
kontinenten och England. Detta i samverkan 
mellan arkeologer, kvartärgeologer och pa-
leoekologer samt kulturgeografer inriktade på 
agrarforskning. I grupperna kunde också fin-
nas bebyggelse- och ortsnamnsforskare. 
  Det största och mest mångfacetterade 
svenska projektet dittills – Ystadsprojektet 
(Berglund, 1991) – pågick i tiotalet år med 
30-talet forskare engagerade från sex olika 
discipliner. Ett senare projekt, Magnusson 
(2001) avseende Småland, initierades på 
grund av en ny vägdragning av E22 söder om 
Kalmar. Även om E4-projektet varit betydligt 
större än dessa båda, var karaktären i detta 
fall också annorlunda. Områdesanalysen har 
inte varit av samma betydelse och den arkeo-
logiska dominansen påtaglig. 

 Den nackdel det innebär att vi i Sverige 
inte har tillgång till så gamla dokument, lant-
mäterikartoroch jordfördelningsuppgifter som 
på vissa håll i Europa, uppvägs i Mälardalen 
delvis av strandförskjutningen. Den medför 
att äldre bebyggelselägen och fornlämnings-
miljöer bevaras när nya går mot mer strand-
nära lägen. Gravar, gravfält och så småning-
om skärvstenshögar har spelat en stor roll för 
analyser av bosättningsutvecklingen. Boplat-
ser och odlingsspår har emellertid, liksom i 
viss utsträckning ortsnamnen, fått en allt 
större betydelse. Användningen av äldre 
kartmaterial och förmågan att därifrån tolka 
och rekonstruera äldre skikt har dessutom 
successivt ökat.  
 
Stilbildande studier 
1960-talet var upptakten till några årtionden 
med stora landskaps- och utvecklingsanalyser 
med olika uppläggningskoncept. 

Stockholmsskolan 
Björn Ambrosianis avhandling från 1964, 
”Fornlämningar och bebyggelse. Studier i 
Attunalands och Södertörns förhistoria”, bru-
kar räknas som det första moderna bebyggel-
searkeologiska arbetet i Uppland. Delvis ut-
gick han från den metod som Oscar Almgren 
respektive Hans Hansson använt sig av vid 
sina bebyggelsestudier. Inom valda områden 
arbetade han utifrån den topografiska kartan 
med en kombination av fasta fornlämningar, 
ägomönster, äldre kartmaterial, ortsnamn och 
en del kameralt material. Ambrosiani menade 
att han föga överraskande kunde notera att 
bebyggelsen från äldre järnålder hade gått 
från ett fåtal enheter till ett allt större antal 
under vikingatid och medeltid. Det hade bli-
vit möjligt framför allt på grund av landhöj-
ningen. Så länge mark gick att nykolonisera, 
skapades hellre en ny anläggning än att en 
gammal delades. 

 Under några årtionden blev Ambrosia-
nis arbete normgivande för mellansvenska 
bebyggelsestudier. Bland dem märks kanske 
främst Åke Hyenstrands avhandling från 
1974 med titeln ”Centralbygd – Randbygd”. 
Hyenstrand tog också upp problemet koloni-
sation. Några socknar, eller delar av sådana, 
analyserades i enlighet med tänkta modellför-
lopp avseende yngre järnålder/tidig medeltid. 
Framför allt försökte han rekonstruera den 
forntida bebyggelsen i svealandskapen utifrån 
arkeologiska lämningar och ortsnamnsbe-
stånd och mot denna bakgrund forma en bild 
av den administrativa indelningen. Hyen-
strand (1981) som ingår i serien Excavations 
at Helgö är nära anknuten till avhandlingen. 
Den redovisar en mängd bakgrundsinforma-
tion vad gäller Mälardalen, bl.a. ifråga om 
vattendrag och åsar, gravar, gravfält och 
gravformer, fornborgar och järnhandel. Bak-
om analyserna ligger antagandet om en stark 
bebyggelseexpansion under yngre järnålder. 

 Den inriktning som Ambrosiani och 
Hyenstrand är de främsta företrädarna för, 
kallades ibland Stockholmsskolan – se Bro-
berg (1994). Andra arbeten från forskare som 
brukar räknas dit är exempelvis avhandling-
arna Petré (1984b) och Biuw (1992). 
 
Kulturgeografiska ansatser 
Det arbetssätt och inriktning som förekom 
inom Stockholmsskolan var emellertid bara 
en av tre ansatstyper som utvecklades. Ett an-
nat spektrum, i varje fall en ansats med annan 
tyngdpunkt, förekom inom den historiskt in-
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riktade kulturgeografin. Fossila odlings- och 
hägnadsspår kom mer i centrum. Här finns 
Lindquist (1968) – som räknas som pionjär-
verket i genren (Carlsson, D., 1989) och Wid-
gren (1983). Både Lindquist och Widgren 
arbetade med stensträngsbygden i Östergöt-
land. Göransson (1977) och Carlsson, D. 
(1979) är studier av kulturlandskapsföränd-
ring och samhällsutveckling (i Torstuna sock-
en, Uppland, respektive på Gotland). Spor-
rong (1985) behandlar utvecklingen av den 
agrara bebyggelsen och odlingen i Mälarom-
rådet. 
  
Miljöbaserade ansatser 
Jag går inte in på den livliga debatt som före-
kom mellan arkeologer och kulturgeografer 
kring ensamgårdar och bybildning utan tar 
upp det tredje konceptet – ett koncept där pri-
märt miljöutveckling kombinerat med forn-
lämningsbild är basen för landskaps- och be-
byggelseanalysen. Stig Welinder (1974 och 
1975) är här en tidig representant med sina 
genomgångar av ett 1200 km2 stort område i 
Västmanland, norr om Mälaren. Hans upp-
lägg innebär en granskning av området i ett 
långsiktigt perspektiv från neolitikum till och 
med järnålder. Landhöjning, klimatföränd-
ring, befolkningstillväxt, lantbruksteknisk ut-
veckling/använda grödor och ekologiska be-
gränsningar är element i hans modellarbete. 
Pollenanalyserna utgör en viktig del. Gruppe-
ring av bosättningsområden och befolknings-
utveckling baserar Welinder på föremålsfynd 
och fasta fornlämningar. Han menar att ana-
lyserna pekar mot förekomsten av fem ex-
pansionsfaser följd av en stagnationsperiod. 
Grunden till denna skulle vara förändringar i 
tillgången på näring. En växande befolkning 
krävde en ökad jordbruksproduktion. Expan-
sionsfas 4 skulle ha slutat i en agrar kris un-
der vendeltid. 
  Även om andra näringsgrenar nämns 
och boskapsskötseln ges en väsentlig roll, blir 
intrycket att kulturlandskapet norr om Mäla-
ren stått och fallit med odlingsutvecklingen. 
Welinders arbete blev med nödvändighet ge-
nerell. Ansatsen att söka integrera kvartär-
geologiska angreppssätt med arkeologi och 
kulturgeografi har dock när större resurser 
funnits tillgängliga, kommit att användas mer 
detaljerat i en mängd sammanhang.   

 De hittills väl mest omfattande är det 
omtalade Ystadsprojektet samt Barknårepro-
jektet. Det är en analys av ett vikingatida/me-
deltida randområde i norra Uppland. Projek-

tet har sin bakgrund i 1970-talets arbete om 
”det medeltida Sverige”, där den första voly-
men handlar om Norra Roden. Tiotalet fors-
kare och många studenter från sex olika insti-
tutioner i Stockholm och Uppsala, förutom en 
rad utomstående specialister och laboratorier, 
var engagerade i projektet. Resultat har pub-
licerats i artiklar och skrifter. Bland dessa kan 
nämnas den miljöhistoriska avhandlingen 
(Ranheden, 1989), den arkeologiska (Bro-
berg, 1990) och den kulturgeografiska (Win-
delhed, 1995). 

 Ett större projekt där arkeologer och 
kvartärgeologer varit verksamma avser Ven-
delbygden. Arbetet har avkastat miljöstudier 
liksom arkeologi- och specialrapporter (ofta 
publicerade i ”Laborativ arkeologi/jonas”, ut-
given av Arkeologiska forskningslaboratori-
et). Birgit Arrhenius har varit involverad både 
på miljösidan och i det arkeologiska arbetet. 
Seiler (2001) är den arkeologiska huvudrap-
porten. Seiler menar att området i princip ko-
loniserades under folkvandringstid. Det är 
tveksamt om några fasta fornlämningar kan 
hänföras till romartid.  

 Det kan kanske sägas vara en subtil och 
tveksam gränsdragning mellan de här projek-
ten och de största vägprojekten – E 18, E22, 
E4 och eventuellt Norrortsleden. I de senare 
fallen gäller att även om andra discipliner är 
företrädda, har tyngdpunkten i större ut-
sträckning legat inom arkeologin. 
 
Nordiska studier 
Internationellt produceras rader av områdes-
studier. I Norge kan som exempel nämnas 
Berglund (1996) om Tjøttariket på Helge-
landskusten, i Finland Uino (1997) om Kare-
len och i Danmark Jensen (1998) om Ribeeg-
nenområdet under 10 000 år, vilket liknar 
Ystadsprojektet till sin uppläggning. 
 
Studier i det mindre formatet  
Områdesstudier behöver inte var omfattande 
och disciplinövergripande för att ge värdefull 
information om landskapet och dess utveck-
ling. Ett exempel på detta är Ronnie Jensens 
artiklar från 1980-talet. Baserat på fynd och 
anläggningar från Uppland och Västmanland 
indikerar han tydligt bronsålderns koncentra-
tioner och rumsliga förändringar.  Det sker 
delvis i utvecklingssteg. I Jensen (1986) tid-
sätter han och spridnings- och höjdnivåbe-
stämmer i en översikt skärvstenshögarna i 
Uppland. [En påbyggnad av Jensen (1984)]. 
Han redovisar också en principmodell över 
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hur man anpassat sig till strandförskjutningen 
i Brobyområdet nordväst om Uppsala.  I Jen-
sen (1989) tar han upp spridningen av skärv-
stenshögar och bronsföremål i Uppland och 
delar av Västmanland. I Jensen (1989b) slut-
ligen fördjupar han diskussionerna under 
bronsåldern kring bosättningsmönstret. Lik-
som äldre föregångare gjort, baserar han ana-
lysen på täthetskartor – över sten- och flint-
yxor, enkla skafthålsyxor, skärvstenshögar 
och bronsfynd.   

 Ett annat exempel som nämnts i tidigare 
sammanhang är Hjärthner-Holdar & Ullén 
(1984), som behandlar landskapets utveckling 
söder om Uppsala. I centrum står Malma by 
från bronsålder och framåt. Även här har 
strandförskjutningen haft betydelse.  

 Raä UV genomförde 1994-96 en lång 
rad boplatsundersökningar i Uppsala och 
Västmanlands län. I Frölund et al. (1997) 
summeras de närmare 80-talet projekt som 
genomförts i form av statistik och artiklar. En 
överblick främst avseende yngre bronsålder 
och äldre järnålder. 

 Utanför området, men inte allt för långt 
bort, finns ett antal mindre studier jag noterat, 
och vilka jag med två undantag redan tagit 
upp i annat sammanhang – Karlenby (1989) 
Håbolandet, Hjärthner-Holdar (1989)  Trögd, 
Selinge (1993) kustområdet norr och nordväst 
om Norrtälje och Hermodsson (1998) Öst-
hammarområdet.  

 
Ortnamn 
En speciell sorts studier avser ortnamn. För-
utom att de kan ge värdefull information om 
en bygds åldersstruktur kan större översikter 
visa på samband – eller förvånande brister i 
kontakter – mellan olika delar av Skandinavi-
en. Ett exempel på en tidig uppländsk orts-
namnsgenomgång är Karlsson (1905). Hell-
berg (1979) och Bandle (1997) visar på en 
rad övergripande samband.   Hellberg (1986) 
behandlar teofora ortsnamn. Hans inställning 
är att övergången till kristendomen innebar 
att många kultnamn inte överlevt, men att de 
som finns kvar med få undantag företrädde en 
offentlig religionsutövning i ett organiserat 
samhälle. En senare genomgång av denna 
namntyp görs i Vikstrand (2001).  
  Namnen återfinns främst i Mälarland-
skapen, med en tydlig dragning mot den väst-
ra delen, anslutande delar av Västergötland, 
men därtill också i de gamla huvudbygderna i 
Östergötland, samt i Småland – främst då på 
Tjust och i Värend (Hyenstrand, 1989:92). 

Liksom i Hyenstrand (1996:124) anges att 
östra Uppland, dvs. i första hand Attunda-
land, inte har så många teofora namn som 
man kunde förvänta sig med hänsyn till forn-
lämningsbilden. Hyenstrand tar upp Fröja-
namnet och matchar det mot sin regionindel-
ning i Hyenstrand (1984), som han baserat på 
fasta fornlämningar och naturgeografiska för-
hållanden. Han finner därvid en påtaglig sam-
stämmighet. Innebörden skulle vara att kult-
namnen indikerar någon form av förkristen 
organisatorisk struktur.  

 Här tar jag också upp det religionshisto-
riska arbetet Sundqvist (2002). Studien ana-
lyserar kungamaktens anknytning till, ställ-
ning i och betydelse för religionen och Svea-
samhället. Det sker främst baserat på tidiga 
källor, sagolitteratur och analogier. Det är 
fråga om försök att klarlägga verkligheten 
bakom traditionen om den sakrala kungamak-
ten, exempelvis åskådliggjord i Carl Larssons 
”Midvinterblot”. Han ser Gamla Uppsala som 
troligt centrum från folkvandringstid och 
framåt för en skakig och ofta splittrad kun-
gamaktsfunktion. Han förkastar tanken på 
Sveadömet som en sakral bildning. Kungen 
skulle inte ha setts som en gud, vilket är en 
förutsättning för detta. Hans makt ser Sund-
qvist dock delvis som religiöst baserad.  

 
FORNBORGAR/HÄGNADER  
Ca 150 anläggningar i Uppland är registrera-
de som ”fornborg”. Typ, storlek och anlägg-
ningstid varierar. Den äldsta kända hägnaden, 
Draget i Håtuna socken, tillhör neolitikum 
(Olausson, 1997b:413). Även om få an-
läggningar är undersökta antas de flesta vara 
av betydligt senare datum. Fornborgar är inte 
enbart en uppsvensk eller skandinavisk före-
teelse. Hägnader för att skydda bosättningar 
och hägnader av kultisk karaktär utan påtag-
ligt försvarssyfte fanns internationellt på 
många håll under neolitikum – se Andersen 
(1997:278 ff.) för en översikt.  
 Omkring 1200 BC kollapsade östra Me-
delhavets bronsålder. I anslutning till detta 
byggdes en lång rad fornborgar i höjdlägen 
(Karageorghis & Morris, 2001). Från yngre 
bronsålder samt äldre järnålder och framåt 
anlades så fornborgar på många håll i Nord- 
och Västeuropa.  
 Den första kända fornborgsundersök-
ningen i Sverige genomfördes 1902 av Oscar 
Almgren och prins Gustav Adolf. Det var en 
undersökning av Runsa i Eds socken. An-
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läggningen daterades då till övergången mel-
lan vikinga- och medeltid. Undersökningen 
påverkade dateringen av Upplands övriga 
fornborgar.  Först med Ambrosianis under-
sökning av Darsgärde accepterades att forn-
borgar kunde vara folkvandringstida. 
 Den första översikten över Upplands 
fornborgar finns i Gihl (1918). Västra Upp-
lands fornborgar redovisas karterade i Schnell 
(1933). Han inriktade sig på borgar av för-
svarskaraktär och justerade materialet en del 
efter hur han trodde anläggningarna sett ut. 
  Många har varit intresserade av forn-
borgarnas ålder och funktion. Posse (1939) 
menade att ett av motiven för borgarna måste 
ha varit att fungera som tillflyktsort för be-
folkningen. Av den anledningen drog han 
cirklar med Gamla Uppsala som medelpunkt. 
En jämförelse kan göras med Sundquist 
(1953:86) och hans dubbla Tunakretsar runt 
nuvarande Uppsala (Ulleråkers antagna tings-
plats). Med förvåning noterade Posse att in-
om en radie av 7 km finns ingen borg. Un-
dantas Lurboborgen som uppenbart hade till 
uppgift att skydda Hågadalens infart, fanns 
heller ingen borg inom en radie av 10 km. 
Borgarna hade haft andra uppgifter, ofta an-
passade till förutsättningar som landhöjning-
en satt ur spel. De skulle enligt hans uppfatt-
ning således i vissa fall kunna vara mycket 
gamla – äldre än hågatid. 
 
Lurbo, Sunnersta och Broborg 
Lurbo fornborg är en av Upplands största 
fornborgar. Den är tudelad på 4,5 + 1,5 ha 
och ligger 3 km söder om Håga. Posse be-
dömde den som tillhörig hågatid. 1944 gjor-
des en utgrävning av fornborgen och den da-
terades tveksamt i linje med Runsaborgen till 
vikingatid. Michael Olausson, som undersök-
te borgen i slutet av 1980-talet kunde emel-
lertid visa att den hänförde sig till två faser av 
den mellersta och yngre bronsåldern (Olaus-
son, 1993 och 1995).  

Olausson menar att endast en del av an-
läggningarna som går under begreppet ”forn-
borg” i Uppland är rena försvarsanläggning-
ar. På 1990-talet skedde en förskjutning till 
att främst se borgarna som kult- och upple-
velseplatser. I konsekvens med detta över-
gavs begreppet ”fornborg” ofta till förmån för 
begreppet ”hägnad”. Se Olausson (1999b) 
och Carlsson (2001:58). Med åren tycks dock 
anläggningarnas uppenbara markerande lägen 
fått pendeln att svänga tillbaka något.  De 
folkvandringstida fornborgarna har ofta varit 

föremål för strid, bränts ned och åter byggts 
upp (Olausson, 1997:158). Av utgrävningar 
vid Runsa genomförda 2010 framgår att åt-
minstone under folkvandringstid de kontinen-
tala territorieöverskridande verkstads- och 
handelsborgarna idémässigt importerats.  

  I närheten av Uppsala finns förutom 
Lurbo två borgar/hägnader som daterats. Da-
mell (1974) hänför fornborgen i Sunnersta i 
södra Uppsala till yngre romersk järnålder-
folkvandringstid, baserat på ett kolskikt under 
borgvallen. Borgen tas på nytt upp i Damell 
(1993) där han då ser den som en del av ett 
försvarssystem för Uppsalaväldet från ro-
mersk järnålder och framåt. Han anknyter 
därmed nära till Sundquist (1953:83 ff.).  

Broborg, som ligger längs Långhundra-
leden sydöst om Uppsala, har daterats till 
folkvandringstid. Borgen har delvis sintrad, 
glasad sten som anses avsiktligt åstadkom-
men (Kresten & Ambrosiani 1992). Löfstrand 
(1984) ser Broborg som befäst bosättning. 
Efter 2010 års upptäckter avseende Runsas 
karaktär är en liknande roll för Broborg inte 
otänkbar. 

 

VÄGAR OCH LEDER 
Förhistoriska vägar och kommunikationsleder 
i Uppland är ett ämne som vanligtvis behand-
las i små portioner. I många artiklar finns en 
eller annan sida insprängd. Det är däremot 
ovanligt med omfattande redovisningar. Or-
saken är komplexiteten. Några århundraden 
av förändrade vattennivåer, och därmed i 
kärr- och myrmarkernas framkomlighet, på-
verkade sträckning och karaktär med undan-
tag för åsar och liknande huvudleder. Större 
studier avseende vägar och leder är relativt 
gamla. 
 
Rullstensåsar 
Redan Högbom (1905) understryker rull-
stensåsarnas betydelse för såväl kommunika-
tioner som bebyggelse. Upplands viktigaste 
platser under forntid och i nutid är belägna på 
eller vid åsarna. Städer och större orter i Mä-
lardalen ligger i påfallande utsträckning vid 
åsgenombrott – på platser där åsar och vat-
tendrag möts. ”Man får det intrycket att 
åsarna såsom kommunikationsleder spelat en 
icke mindre viktig roll än de stora vattendra-
gen” (sid.34). Artikeln illustreras med en bild 
av städernas lägen i förhållande till åsarna. 

Denna ansats om åsarna och åsgenom-
brottens betydelse som förbindelselänkar res-
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pektive centra i kommunikationsnätet utveck-
lar han i Högbom (1912) med en lång rad 
geografiska exempel. Ämnet tas också upp i 
Lundberg (1937). Denne går systematiskt 
igenom och exemplifierar vatten och landför-
bindelser, jakt och fiskestigar, hällstigen och 
något han kallar stenörsstigar, åsvägar och 
lervägar, sumpvägar och vattenövergångar. 
Inom avsnittet om åsvägarna redovisar han en 
karta över åsvägarna i norra Uppland och 
södra Gästrikland. 

Tankarna om kommunikationsledernas 
betydelse har levt vidare. Om inte annat indi-
keras detta av illustrationerna till Hyenstrand 
(1980) avseende vattensystem, rullstensåsar 
och järnåldersbygder i Mälarlandskapen, 
samt hans redovisning av naturliga farleder i 
förhållande till centralorter. Ämnet återkom 
också i Hyenstrand (1981). 

 
Vintervägar 
Kjellberg (1905) behandlar landsvägar och 
vattenvägar och betonar de senares betydelse 
under förhistorisk tid. Kjellberg arbetar ut-
ifrån ortsnamn och 1600-talskartor. Som bi-
laga till arbetet finns en karta sammanställd 
av von Friesen och Kjellberg över runstens-
tätheten i Uppland och landsvägsnätet före 
1742. Där anges också vilka vägar som tillika 
var vintervägar år 1670. Kartan har ungefär 
motsvarande detaljeringsgrad som lokala 
1600-talskartor. Sundquist (1953) går på någ-
ra sidor igenom huvudkommunikationsleder-
na i Uppsalas närområde – såväl vägar som 
vattenleder.  
 Gahrn (1989)  berör bara svagt Upp-
land, men är av intresse genom att redovisa 
förhistoriska transporthastigheter under olika 
förhållanden.  
  I övrigt finns seminarieuppsatser som 
Gustafsson (1974) vilken behandlar förhisto-
riska färdvägar i Uppsalas närhet eller artiklar 
som berör enskilda platser, oftast ett vadställe 
eller en bro med omgivande kommunika-
tionsförhållanden, exempelvis Lunda (Larsen, 
1952 och Ekholm, 1952). 
  
Broar 
En bro som givit upphov till många artiklar är 
Läbybron. En artikel av Rutger Sernander 
baserad på exkursioner där bl.a. Oscar Alm-
gren och Otto von Friesen deltog kom att 
utgöra en bas i den 26-årige Jöran Sahlgrens 
klassiska artikel om forntida vägar – Sahl-
gren (1910). Ordet bro skulle ursprungligen 
haft betydelsen ”utfyllning” en betydelse som 

enligt Sahlgren kvarstår i orden kavelbro, 
jordbro och farstubro. I samband med väg-
byggen betydde ordet ursprungligen ”utfyll-
nad av sankmark, vägbank”. Han tar sedan 
upp en rad Uppländska exempel på sådana 
broanläggningar – bl.a. Jarlabankes bro.  
 Brobegreppet skulle så småningom för-
ändras och innebära ”överbyggnaden över 
vattendraget i sumptraktens mitt”. Över vat-
tendragen i broarnas mitt gjordes, enligt vad 
Sahlgren hävdar, ingen överbyggnad under 
forntiden. Man nöjde sig med ett vad i själva 
huvudådran. Det var vaden som styrde vägar-
nas sträckning. Vaden påvisades av djuren. 
 En betydligt yngre artikel och som till 
en del går i Sahlgrens anda är Brink (2000), 
som ger exempel på ett antal förhistoriska 
broar inom Uppsalaområdet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
UPPSALAS LÄRDOMS-
HISTORIK– EN DANS 
MELLAN CENTRUM 
OCH PERIFERI 
Den långvariga och omfattande forskning 
som berört området gör talesättet ”inget nytt 
under solen” relevant.  Källor, beskrivningar, 
texter och forskning avseende det förhistoris-
ka Uppsalaområdet utgör ofta på ett eller 
annat sätt återsken av, eller opposition mot, 
äldre åsiktsbildningar. Knappast någon und-
kommer vedertagna föreställningar eller att 
behandla frågor som redan ventilerats. 
  
Äldre vetenskapshistoriska skeden 
Alla texter långt in i medeltiden som behand-
lar förhållanden under järnåldern av intresse 
för Uppsalaområdet härrör från utlandet – 
undantagandes runskrifter. 
   Fas ett.  De äldsta någorlunda samtida 
texterna härrör från Medelhavsområdet. Re-
dan då omnämns svearna av Tacitus. Förklar-
ingarna varierar. I vilket fall som helst är 
Mälardalen och Uppsalaområdet ur den dåva-
rande Medelhavsbaserade forskningens syn-
vinkel i högsta grad ett marginalområde. 
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 Fas två utgör sagolitteraturens tid. Tex-
terna var visserligen inte kända i Sverige 
förrän på 1600-talet – och Beowulf inte ens 
då, men de håller fortfarande greppet som åt-
minstone delvis trovärdiga/användbara re-
dogörelser för förhållanden århundraden före 
tillgängliga nedteckningar/avskrifter. De här-
rör från Island, Norge, England och Dan-
mark. Här är Uppsalaområdet inget marginal-
område. Inte centrum, men ett av flera centra.  
 Förvånansvärt dock är att sagolitteratu-
ren återigen i vissa avseenden tycks höjas upp 
till status av närmast historiska källor. Exem-
pelvis Kristiansen & Larsson (2005:22 ff.) 
har en stark tro på den muntliga traditionen. 
”..we maintain that in conditions of social 
and political continuity (or displaced conti-
nuity), oral tradition was persistent and able 
to transmit songs and myths over half a mil-
lennium  or more without major changes, but 
rather adding detail from later periods to 
make the songs comprehensible. ” och be-
handlar i det sammanhanget Iliaden och Od-
ysséen, men tillägger också: ”In Scandinavie 
it can be testified on archaeological and 
iconographical grounds that the dominant 
mythology written down by Snorre in the 
thirteenth century in Iceland originated in the 
fifth-sixth centuries”  
  Kristiansen & Larsson (2005) hänvisar 
som stöd för sin text avseende Snorre till He-
deager (1998) vilken överhuvudtaget inte 
nämner denne eller de isländska sagorna.  
Hon behandlar det skandinaviska inflytandet 
på de europeiska germanska folkens ikono-
grafi och ursprungslegender. Författarnas 
bakhuvudsuppfattning är såvitt jag förstår att 
den nordiska kulten, dess generella lokalise-
ring och tidssättning varit relativt statisk och 
oproblematiskt samt utan större förändringar 
överfördes över långa tider och långa av-
stånd. Oden på en brakteat i Tyskland från 
500-talet skulle därmed mer eller mindre au-
tomatiskt stå för samma ideologi, myter och 
normer som nedtecknades på Island 700 år 
senare. 
  Detta är tveksamt. Problemet eller för-
delen med myttexter är att de är så överty-
gande och anpassliga – annars hade de inte 
överlevt. De är öppet eller indirekt ofta idol-
/skurktexter i starka dagrar. De är användbara 
– berättelsernas element är intelligent bottna-
de, ofta drastiska, lättförståeliga om ej alltid i 
detaljer. Dessa kan accepteras eller förkastas 
efter behag. 

 När miljön i olika avseenden är bättre 
känd är vi inte lika okritiska. Alla texter vi 
känner långt in i 1600-talet som talar om hed-
natemplets i Uppsala läge – utom det troliga 
falsifikatet ”biskop Karls annitationes..” – 
lokaliserar templet till  Domberget i nuvaran-
de Uppsala. Trots Sundquists (1953) starka 
förord för denna plats har den inte övertygat. 
Avsaknaden av materiella indikationer och 
känslan av att Prosaiska krönikan och dess 
underlagsmaterial ständigt går igen i senare 
texter blockerar.  
 Förhållandet att Homeros övertygar om 
en bronsåldersbakgrund kan inte tas som in-
täkt för att också andra äldre nedteckningar 
avseende sedan länge svunna tider ofta är 
trovärdiga i bärande element och detaljer. Det 
kan väl vara så att vi i Iliaden har ett undan-
tag till regeln att varje tid skriver sin historia. 
Associationer uppkommer dock till den två-
tusenåriga katolska kyrkans unika livslängd 
som organisation. Undantag finns på många 
områden, men det leder lätt fel att generalise-
ra från stjärnan i klassen.  
 Fas 3 är runstenarnas, Ansgarskröni-
kans, legendernas och Upplandslagens tid. 
Här finns inslag av både centrum och periferi 
– men såvitt jag förstår utan storvulna över-
toner. Det är nu Uppsala etableras i den 
svenska historien. 
 Fas 4 gör Uppsala om inte till världens 
ursprung så till en av dess huvudpelare. Gö-
tecismen klingade emellertid så småningom 
av och vi har en fas 5 som utgör en övergång 
till modern historia/arkeologi. Fortfarande var 
man dock under denna fas bunden till bibeln 
och dess antagna tidsram.  
 
Den moderna arkeologins faser 
Baudou (2004), som behandlar hela Nordens 
arkeologi, indelar tiden från mitten av 1800-
talet i perioderna 1860-1900, 1900-1960 samt 
1960 och framåt.  
 Den vetenskapshistoriska utvecklingen 
avseende Uppsalaområdet sedan mitten av 
1800-talet har också den genomgått ett antal 
faser. Från den första utgrävningen av Östhö-
gen till och med Sune Lindqvists publice-
ringar avseende Gamla Uppsala finns natio-
nella intressen och en kontinuitet i den ökade 
kunskapsmassan som gör att det går att se 
hela perioden från 1847-1930-talet som en 
fas. En fas som definitivt såg Uppsala som 
centrum i ett mäktigt sveavälde från äldre 
järnålder och framåt – det gällde bara att 
klarlägga detta välde i olika avseenden. 
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 Kanske skall perioden utsträckas ett 15-
tal år, men under tiden breddades kunskapen 
på ett sätt som gör att dessa år likaväl kan 
föras till 1950-70 talens livaktiga, men i vä-
sentliga avseenden ”pre14C-metodologiska” 
och nationalistiskt lugnare fas.  

 Från 1980-talet har en kunskapsmassa 
byggts upp inom arkeologin i en rad avseen-
den och då också när det gäller Mälardalen. 
Från den här tiden finns underlag och jämfö-
relser tillgängliga i långt större omfattning än 
tidigare.  

 Samtidigt är läget att finansiering, men 
också hjälpmedel, ökad styrning av universi-
teten, tillgängliga databaser, metoder samt 
förbleknande ideologier i forskningen – an-
tingen de är nationalistiska eller marxistiska – 
märkligt nog delvis på nytt fört in arkeologin 
på såväl något av en fornteologisk som en 
deskriptiv fragmenterad linje. På det nationel-
la planet är Welinder (2009) något av ett 
åskådningsexempel. Se Andrén (2010).  

 Arbeten som behandlar den förhistoriska 
maktpolitiska utvecklingen i Mellansverige är 
få, och författarna med enstaka undantag 
gamla eller döda.  
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      DEL II    FÖRUTSÄTTNINGAR 
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Del 2 omfattar tre kapitel 
 Strandförskjutning inleds med en vetenskapshistorisk del som beskriver den långa vägen 
till förståelsen av förskjutningens bakgrund, men också de senaste årtiondenas försök att 
fastställa hur den utvecklats i norra Mälardalen. Därefter redovisas min egen ansats för att 
fastställa de havsnivåer som gällde under brons- och järnålder inom Uppsalaområdet. Med dessa 
värden som grund har sedan detaljerade digitala förhistoriska kartor konstruerats.  
 Landskap, klimat och vegetation redovisar de omfattande geologiska och biologiska 
förändringar och därmed ändrade förutsättningar som ägde rum under analysperioden. Bakom 
förändringarna låg tidvis starka klimatkast – en del gjorde det lättare att leva inom området, andra 
gjorde det betydligt svårare. 
 Båtutveckling och försörjning. Uppsalaområdets läge och expansion i ytterkanten av 
Mälardalen med Dalälven i norr och Åland i öster satte sin prägel på områdets försörjning 
analysperioden igenom. Jordbruket och då främst boskapsskötseln var en viktig komponent. Den 
begränsade men växande odlingen fick aldrig någon avgörande betydelse. Dess värde för 
bosättningslokalisering och som utjämningskomponent var dock påtaglig. Jakt, fiske och 
samlarverksamhet svarade troligtvis, om än avtagande, för ungefär hälften av Uppsalaområdets 
försörjning under brons- och äldre järnålder.  

 Den utveckling av båtteknologin som ägde rum under äldre järnålder påverkade kolo-
nisering, vidgade befolkningens försörjningsområde, men förändrade också hotbilden. För-
hållanden som starkt påverkade området. 
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                                                                       3 
STRANDFÖRSKJUTNING 
                                              
Uppsalaområdets strandförskjutning har be-
tydelse på olika plan. Tekniskt har kunskapen 
om dess storlek behövts för att konstruera 
förhistoriska kartor över området, något som 
knappast gjorts i denna skala i Sverige, åt-
minstone på 1990-talet. Övergripande och de-
taljerade förhistoriska kartor över Uppsala-
området fanns då inte med undantag för Joel 
Erikssons nu hundraåriga arbete.  
 Kunskapen har emellertid också be-
hövts för att någorlunda förstå utvecklingen 
inom området. Stenålderns skärgårdsmiljö 
övergick på tre tusen år till medeltidens post-
glaciala jordbrukslandskap. Det fick följd-
verkningar. Strandförskjutningen hade avgö-
rande betydelse för Mälardalens och Uppsa-
laområdets miljöförhållanden och strategiska 
villkor. Därmed också för samhällsutveckling 
och maktpolitiska strukturer.  
   Insikten om strandförskjutningen är inte 
ny. Problematiken har dock i de flesta arkeo-
logiska arbeten fram till i sen tid, varit av un-
derordnad betydelse. Orsakerna är många.  I 
inlandsområden, liksom vid studier på några 
hundra år eller kortare, har förskjutningen 
sällan betydelse.  En annan orsak kan vara att 
förskjutningshastigheten ofta underskattats. 
Före GIS-teknikens genombrott har föränd-
ringarnas omfattning dessutom varit svåra att 
förstå och hantera.  
 De digitala kartorna har formats med 
hjälp av programmen ArcInfo och ArcView, 
baserat på data från Lantmäteriverkets höjd-
databas och topografiska kartans hydroskikt. 
Den metod som använts har syftat till att 
redovisa geografiska förhållanden tidsmässigt 
synkront över hela kartbilden. 
 Strandförskjutningen och dess orsaker 
har diskuterats under århundraden. Nedanstå-
ende redogörelse avseende 1700- och 1800-
talen bygger om inte annat anges på Frängs-
myr (1969 och 1976).  
 
 
 
VETENSKAPSHISTORIK  
Till för drygt 100-talet år sedan var landhöj-
ningen – som är omnämnd sedan 1621 (Mör-
ner, 1977:48) – en av kärnfrågorna inom 

svensk geologi Från början trodde man att 
vattnet snarare sjönk än att landet höjdes. 
Dansken Nicolaus Steno "geologins fader", 
hade visserligen 1669 genom undersökningar 
i Toscana visat att jordytans tillväxt och la-
gerföljder kunde formas genom avsättningar i 
vatten, men i Sverige fick hans idéer inget 
genomslag. (Lundgren & Elberling, 1917). 
   Här fördes under mitten av 1700-talet 
"vattuminskningsstriden". Urban Hiärne som 
initierade den, menade att havsnivån sjönk 
som följd av uppgrundning. Denna berodde 
på snäckor och havsväxter samt på att de 
danska sunden vidgades. Emanuel Sweden-
borg däremot ansåg att Sverige efter synda-
floden varit täckt av vatten. Nivån sjönk ef-
tersom jorden snurrade långsammare. Längre 
intervaller mellan månens påverkansperioder 
försvagade greppet om haven. Anders Celsius 
som sökte orsaken till den sjunkande vatten-
nivån i astronomisk teori uppskattade sänk-
ningen till ungefär en meter per hundra år.  

Carl von Linné, som noterat petrifierade 
snäckor i Hälsingland och Dalarna, såg dessa 
som bevis på att havet en gång i tiden gått 
betydligt längre in i landet än vad det gjorde 
på 1700-talet. Liksom andra sökte han förkla-
ra strandförskjutningen inom den bibliska 
historiens ram. Paradiset skulle ha varit en ö 
som expanderade till kontinenter genom att 
vattnet sjunkit undan. Till detta bidrog diver-
se uppgrundningsprocesser. Sargassotången 
antogs exempelvis orsaka avlagringar. Den 
skulle en gång i tiden ha nått Skandinavien. 
   År 1765 togs ämnet upp från nya ut-
gångspunkter. Oberoende av varandra mena-
de finländaren Ephraim Runeberg och astro-
nomen Bengt Ferrner att nivåförändringarna 
hängde samman med rörelser i jordytan. På 
1800-talet blev man övertygad om att strand-
förskjutningen berodde på att landet höjde sig 
– inte på att vattnet sjönk. 
   En trovärdig förklaring till höjningen 
saknades dock. Den skotske matematikern 
och fysikern John Playfair och den engelske 
geologen Charles Lyell lade i början av 1800-
talet ned stor möda på "detta underbara fe-
nomen" som landhöjningen kallades efter ett 
besök i Sverige. De kom emellertid inte läng-
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re än till att det var osäkert om landhöjningen 
verkligen var konstant. Orsaken till höjningen 
antogs stå att finna i jordbävningar och andra 
förändringar i jordens inre. 
   Här tog Jacob Berzelius vid. Han kom 
att förbindas med uttrycket "den svenska val-
lens höjning". Han hade varit med om att for-
mulera teorin om att jorden varit glödande 
och sedan svalnat. Denna process borde ock-
så ligga bakom landhöjningen. Avsvalningen 
antogs medföra att jorden krymper varvid 
jordskorpan skrynklar sig – vissa delar höjs 
och andra sänks. När den schweizisk-ame-
rikanske zoologen och geologen Louis Agas-
siz i sitt arbete "Etudes sur les glaciers" år 
1840 hävdade att större delen av norra halv-
klotet varit täckt av is, och därmed lade grun-
den för glacialteorin, accepterades detta inte 
av Berzelius.   
   Frågan om landhöjningens natur, lokali-
sering och styrka var fortfarande inte löst. 
Det skedde för Sveriges del framför allt ge-
nom Gerard de Geers långa och omfattande 
arbete. De Geer vidareutvecklade en teori 
som 1865 hade lanserats av skotten Thomas 
Jamieson. Enligt denna är jordskorpan elas-
tisk och lokalt känslig för den belastning som 
ismassorna utgjorde under istiden. 
 För en redogörelse över debattens ut-
veckling i Sverige under senare delen av 
1800-talet och början av 1900-talet avseende 
strandförskjutningen – se Nordlund (2002). 

 
UPPLAND 
Parallellt med de Geer och andra geologer 
blev också arkeologer mer och mer intresse-
rade av hur stränderna förskjutits över tiden.  
  

Bild III:1  "Kurva utvisande det antagliga förloppet av landhöjningen 
                 i Uppland utmed 70m- isobasen.”  (Eriksson, 1913:86) 

 Den förste, som systematiskt förband 
arkeologiska iakttagelser med nivåförhållan-
den var Artur Hollender vilken på initiativ av 
de Geer utarbetade avhandlingen Om Sveri-
ges nivåförändringar efter människans in-
vandring – publicerad 1901. I arbetet intar 
kapitlet om Uppland och Dalarna en framträ-
dande plats.  
   Hollender visade, att de äldre stenyxor-
na utan skafthål främst återfinns på högre 
höjder, medan skafthålsyxorna i första hand 
hittades på lägre nivåer. Av detta drog han 
slutsatsen att människornas bosättning följt 
den vikande kusten och att frilagda landom-
råden successivt hade utnyttjats. Ungefär 
samtidigt redovisade Bernhard Salin en un-
dersökning av det uppländska stenåldersma-
terialet och kom då till liknande slutsatser. 
Han visade att de äldre formerna i överväldi-
gande grad kan hänföras till de högst liggan-
de trakterna i väster. Uppland skulle ha be-
folkats från Västmanland. (Salin 1905). 
  Hollenders och Salins undersökningar 
resulterade i att forskare med utgångspunkt 
från strandbundna "anknytningspunkter" när-
mare sökte kartlägga och tidsbestämma de 
förhistoriska strandförskjutningarna i Upp-
land. Stenåldersboplatserna Åloppe och Tors-
lunda ansågs vara sådana punkter.  

Upplands Fornminnesförening beslöt år 
1909, på förslag av Knut Stierna och Rutger 
Sernander, att verkställa en utredning rörande 
landskapets utsträckning under olika förhisto-
riska perioder. Genomgången redovisas i 
Eriksson (1913). Kurvan över landhöjningen 
är den första avseende Uppland [Bild III:1]. 
Eriksson konstruerade också en tidsatt karta i 
färg över förhistoriskt successivt frilagda om-
råden.  

Eriksson (1913) hade betydelse som 
höjdnivå- och kartunderlag årtionden framåt. 
Den utgjorde underlag i Gunnar Ekholms ar-
beten om Upplands bebyggelsehistoria under 
stenålder och bronsålder (Ekholm 1915 och 
1921). Ekholm menade sig dock inte helt 
kunna ta ställning till de nivåer Eriksson för-
ordade. Läget var fortfarande osäkert. Ge-
nom de Geer (1925) som formade ett isobas-
system för neolithavets maximigräns [Bild 
III:6], skapades också en ny grund för be-
dömningen av landhöjningen. 

Med de Geers material som underlag 
utvecklade Granlund (1928) en landhöjnings-
kurva för Stockholm från bronsålderns början 
[Bild III:2]. Han utvidgade den till att också 
omfatta tiden från ca 4000 f. Kr, då nivån 
sattes till drygt 40 m i Stockholmsområdet. 
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På liknande sätt som Eriksson (1913) tidigare 
utgjort en bas för 10-talets och 20-talets dis-
kussioner, kom nu Granlunds kurva att utgöra 
underlag för 30- och 40-talens resonemang. 
Många kartskisser konstruerades med hans 
värden som grund. Hans slutsatser mötte 
dock visst motstånd – se Hörner (1943).  

 Utmärkande för Granlunds och andra 
tidiga bestämningar i förhållande till senare 
kurvor är förändringarnas jämnhet.  
 
 
FORSKNINGSLÄGE 
Det var inte bara utseendet på kurvorna som 
skulle ändras. Synen att strandförskjutningen, 
med undantag för en stor Littorinatransgres-
sion, berodde på att marken höjdes skulle bli 
mer komplex. Förståelsen för att strandför-
skjutningar utgör en nettoeffekt av landhöj-
ning och globala vattennivåförändringar (som 
inte är lika världen över) vann insteg. 
    Metoderna för att registrera data avse-
ende den förhistoriska strandförskjutningen 
utvecklades. Med hjälp av arkeologiskt mate-
rial samt pollen- och diatoméanalyser – utför-
da av Maj-Britt Florin – påvisade Sten Florin 
(1944) minst fyra transgressioner under atlan-
tisk och subboreal tid.   
  Provernas datering är en nyckelfaktor 
vid bestämning av strandförskjutning. An-
vändning av 14C-teknologi har därför blivit 
central. Lundqvist (1962), avseende Hälsing-
land, är pionjärarbetet. Mörner (1977:48) me- 
 
Bild III:2. Landhöjningskurva för Stockholm. 
(Granlund 1928:228). Baserad på de Geers landhöjnings- 
isobassystem. Alla höjder reducerade till Stockholms 
isobas, 

nar att strandförskjutningskurvor – med un-
dantag för den Lidén (1938) redovisar från 
Ångermanland, baserad på årsvarv i postgla-
cial lera – varit hypotetiska innan man med 
hjälp av 14C- metodik erhöll ett verktyg som 
möjliggjorde trovärdiga dateringar. Frånva-
ron av lämpligt provmaterial för 14C-bestäm-
ning, oklara kontaminationsförhållanden, re-
servoareffekter och höga kostnader som be-
gränsade provernas antal innebar emellertid 
länge problem – se exempelvis Åkerlund, 
Risberg, Miller & Gustafsson (1996).  
 Under 1990-talet låg forskningstyngd-
punkten i östra Mellansverige på undersök-
ningar söder om Stockholm, även om arbeten 
i anslutning till Birkaprojektet, Gamla Uppsa-
la och i Arlandaområdet förekom. Se Åker-
lund (1996), Miller & Clarke (1997), Eriks-
son (1996) och Karlson & Risberg (1999). 

 
SKILDA VÄGAR 
Under 1970- och 1980-talet tog förskjut-
ningsbestämningarna något skilda vägar. En 
väg – beträdd av arkeologer och kvartärgeo-
loger, ofta i samarbete – inriktade sig i allt 
väsentligt på Mälaren och dess utlopp från 
yngre järnålder och framåt (exempelvis Am-
brosiani 1981, 1982, 1984 och 1985). En an-
nan inriktning – huvudsakligen kvartärgeolo-
ger och geologer – arbetade främst med peri-
oden före 3000 B.P. De senare arbetade med 
strandförskjutningskurvor alltifrån Skåne till 
Ångermanland och Västerbotten. En stor 
grupp inriktade sig dock på Stockholmsregi-
onen. [Se beskrivningar i Miller (1982) och 
Risberg (1991:8 ff.)].  
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Varierande strandförskjutningsscenarier 
för östra Svealand/Stockholmsområdet har 
presenterats i Florin (1944), Åse (1970), Mil-
ler och Robertsson (1981), Miller (1982), 
Miller i Brunnberg et al. (1985), Risberg et 
al. (1991), Åse (1994b) och i Risberg (2007).  
   I huvuddrag är bilden av Stockholms-
området den, att från att ha legat ca 150 
m.ö.h. 10 000 14C-år BP, har strandnivån gått 
ned till 50-40 m för 7000 14C-år sedan. Vid 
2000 14C-år BP hade den sjunkit till ca 10 m. 
  Nedgången har emellertid varit ojämn 
och avbrutits av eustatiska havsnivåföränd-
ringar som resulterat i transgressioner, där 
havets höjning överflyglat landhöjningen. 
  Summerat i en översikt av Åkerlund, 
Risberg, Miller & Gustafsson (1996) har stör-
re Littorinatransgressioner ägt rum ungefär 
8000-6000 14C-år BP (L1 och L2), 5000- 
4700 14C- år BP (L3) och omkring 3500-3200 
14C-år BP (L4). Även efter detta har flera 
mindre transgressionsperioder förekommit. 
Uppfattningen om den tidmässiga inplacer-
ingen av speciellt transgression L4 har efter 
de multipla Littorinatransgressionernas ”upp-
täckt” varierat kraftigt. Risberg (2007) place-
rar den ungefär 4600 - 4000 14C BP. 

 
UPPSALAOMRÅDET  
Strandförskjutningsbilden i Stockholmsregi-
onen uppfattas känd i sina huvuddrag. Oklar-
heterna avser främst tidpunkten för transgres-
sionerna, deras höjd och geografiska utsträck-
ning. Kunskapen om situationen längre norr-
ut, i Uppsalaregionen, är sämre. Bedömning-
en av strandförskjutningen här var i slutet på 
1900-talet – före E4-projektet – i stor ut-
sträckning baserat på en höjning av kurvor 
som tagits fram för Stockholmsregionen [Åse 
& Bergström (1982), Jensen (1986) avseende 
Broby och Landström (1995)]. Stockholms 
strandförskjutning höjdes med en procentsats 
motsvarande Uppsalas nuvarande landhöj-
ningstakt i relation till Stockholmsområdets.  

Karlenby (1997) baserar dock delvis 
höjdkurvorna för södra, mellersta och norra 
Uppland på 14C-daterade höjdvärden erhållna 
vid FoU-projektet ”Boplatser i Uppsala och 
Västmanlands län” (BUV). Han matchar höjd 
och ålder på ett större antal 14C-daterade bo-
platslämningar i ett försök att få fram höjd-
kurvor för perioden 5000 - 500 BP. Klara in-
dikationer på en platå i strandförskjutningen 
perioden 4200-3200 BP kan utläsas. Även 
den förromerska järnålderns snabba strand-
förskjutning framgår.  

I anslutning till Ann Segerbergs redo-
visning av undersökningarna i Bälinge mos-
sar, ingår en strandförskjutningskurva (Ris-
berg, 1999) avseende områden väster och 
norr om Björklinge för ett à två årtusenden 
före 4000 14C BP. Slutnivån ligger på 36 m. 
  Till ovanstående kommer att Roberts-
son & Persson 1989 i en studie av myrar i 
norra Uppland har redovisat en nivåkurva för 
perioden 6000-4000 14C år BP, på vad som 
idag är nivån 41-35 m.  
 
L4 och Uppsalaområdet  
Har Stockholmsområdets transgressioner och 
då speciellt den tidsmässigt gummiartade L4 
också berört Uppsalaregionen, eller har land-
höjningen här varit så kraftig att den kompen-
serat för de eustatiska krafterna? Enligt 
Karlsson & Risberg (1999:88) kan ej någon 
transgression, men väl en minskning i regres-
sionshastigheten omkring 3500 14C BP iakttas 
i södra Uppland.  
    Tecken på en transgression (förmodli-
gen L4) uppges emellertid föreligga på höjd-
nivån 24-29 m i Annelund, nära Enköping. 
Ett sandlager har avsatts i grunt brackvatten 
över en hällkista och omgivande boplatsläm-
ningar. Händelsen tolkas som hänförlig till 
senneolitikum."Transgressionen bör ha med-
fört att området för en längre tid blivit helt 
obeboeligt och först i en mera framskriden 
del av bronsåldern ånyo blivit attraktiv för 
bosättning" (Andersson & Hjärthner-Holdar, 
1988:211). Transgressionen har emellertid 
ifrågasatts (se Holm, Olsson & Weiler 1997). 
Åse (1994:92 f.) menar sig se tydliga strand-
linjer på Enköpingsåsen hänförliga till en 
transgression på nivån drygt 30 m under 
senneolitikum.  
    Det kvartärgeologiska materialet från 
Järbo åsgrop, nära Ultuna i Uppsala visar på 
en transgression. Det är närmast fråga om en 
fördjupad vattennivå före gropens isolering. 
Gropen hade en pasströskel på ca 20 m 
(Berglund, Miller & Persson 1989:44). 
    I Segerberg (1978:23) redovisas att två 
gropkeramiska härdar vid boplatserna Tibble 
II nära Björklinge – på 34 och 36 m höjd – 
överlagrats med 10-15 cm grusblandad sand.  
Segerberg tolkar detta som att området möjli-
gen utsatts för en kraftig översvämning.  
    Sammantaget tycks det rimligt att trans-
gressionen L4 haft en avtagande effekt norr-
ut, men frågan om dess utsträckning är fortfa-
rande inte utklarad. Som framgår av [Bild 
III:4] tycks den ha påverkat Uppsala till och 
med hågatid, men inte norra Uppsalaområdet. 
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I litteraturen förekommer dock uppgifter om 
trangressioner så långt norrut som i Gävle-
trakten (Asklund, 1935:53). Risberg (2007: 
125) uppfattar, baserat på sin kurva från söd-
ra Uppland/Södertörn, att den nordligaste 
gränsen för transgressionens utbredning åter-
finns i södra Uppland. 
  Förhållandet att vid 2010 års utgräv-
ningar i Rasbo hittats spår efter byggnader 
som tyder på en vattennivå under 19 m kring 
period III (muntligt Thomas Eriksson) indike-
rar tillsammans med andra tecken (bl.a. [Bild 
III:4]) att en kraftig transgression som nådde 
förbi Uppsala ägde rum före/kring hågatid. 
 
Lars-Erik Åses undersökningar 
Även om strandförskjutningsundersökningar 
baserade på lokalt faktaunderlag avseende 
Uppsalaområdet och norra Uppland i modern 
tid före E4-projektet är fåtaliga, finns det 
enstaka sådana. Naturgeografen Lars-Erik 
Åse är inblandad i två. Han har som nämnts 
genomfört ett antal strandnivåanalyser avse-
ende Stockholm och Östra Svealand (bl.a. 
Åse 1970, 1980 & 1994b) men också arbetat 
med strandförskjutningen på Åland – Åse 
(1994). I Åse & Bergström (1982) och Åse 
(1997) studerar han i de Geers anda strandlin-
jemarkeringar längs Uppsalaåsen i sina för-
sök att klarlägga en förskjutningskurva för 
regionen. I Åse & Bergström (1982) konstru-
erades först en kurva för Stockholm, som 
sedan lyfts till Uppsala med 20 % – motsva-
rande ungefärlig skillnaden i dagens landhöj-
ning – mot en lokal 5 km söder Uppsala stad.  

I Åse (1997) arbetar han i princip med 
hela åsen – från Fituna sydöst om Södertälje 
till Billuden vid Gävlebukten, en sträcka på 
30 mil – och hoppas därmed kunna fånga upp 
de skillnader som är hänförliga till den lati-
tudanknutna landhöjningstakten. Enligt hans 
beräkningar skulle strandnivån i Uppsala vid 
övergången bronsålder/järnålder ligga på 
drygt 15 m (justerat till mvh 1970). 
    Tidigare strandlinjer skulle enligt Åses 
redovisning ha betydligt brantare lutning. 
Medan han ser strandlinjezon X (hänförd till 
transgression L4) ligga på nivå 26 m (mvh 
1970) i Södertälje, återfinner han den på 37 m 
höjd i Uppsala och på drygt 45 m i Tierp – en 
lutningsgrad som vida överstiger den som 
dagens isobasvärden skulle ge upphov till.  
    Den höga nivån initierar frågan om 
varför i så fall inte transgressionsindikationer 
noterats från stenåldersboplatser som Tors-
lunda, nära Tierp, vilken daterats till en peri-
od inom intervallet 2850 - 2500 BC, vid en 

havsstrandnivå på ca 36 m (Segerberg 1995). 
Det är tveksamt om Åse förmått följa strand-
haken och/eller tidssätta dem rätt när det 
gäller linjerna VIII-X. 
 
Strandförskjutning enligt matema-
tisk modellering 
I slutet på 1990-talet publicerades en geolo-
giskt baserad matematisk modellkonstruktion 
som av de engagerade i princip uppfattades 
som lösningen på strandförskjutningsproble-
matiken – såväl den tidigare som den framti-
da (Påsse, 1997). Konstruktionen är generell 
såtillvida att den kan appliceras på olika geo-
grafiska områden. Den framtagna kurvan ba-
seras på ett antal funktioner med konstanter 
och variabler, där grundvärdena baseras på 
geologiska förhållanden i Norden. Modellen 
har använts för beskrivning av strandför-
skjutningsförhållandena i ett antal arkeolo-
giska arbeten. Bland annat i slutrapporterna 
avseende E4-projektet. 
  Jag har inte bedömt den generella till-
förlitligheten, men applicerad på Uppsala 
tycks den åtminstone ha svårt att fånga upp 
den mellersta bronsålderns svaga strandför-
skjutning. En kurva för Uppsala framtagen 
enligt modellen som erhölls på SGU Uppsala 
i slutet på 1990-talet, ser (avkortad från 6000 
BP och framåt) ut som anges å [Bild III:3]. 
 
Bild III:3  Strandförskjutningskurva baserad på 
                         Påsse (1997) – erhållen  av SGU Uppsala 

 
Kurvan har ett betydligt jämnare förlopp än 
som är vanligt för de som framtagits efter 
Granlunds tid. Tveksamhet  uppkommer  vid   
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Tabell III:1  Anläggningar nära tidens  havsnivå 
 

NEOLITIKUM/ÄLDRE BRONSÅLDER 
Kurva  Tidpunkt  Plats  Höjd  Källa 
Syd 4200±90 BP 

(2898-618BC) 
Toppklockan 
(Sollentuna 317) 

 Drygt 23m 
(Härd A13) 

Mutikainen  (1996:12,14) 

Syd 3780±80 BP  Toppklockan 
(Sollentuna 317) 

Närmare 24m 
(Härd A4) 

Mutikainen  (1996:12,14) 

Nord 3405 ±80 BP 
(1870-530BC) 

Lokal l46-södra 
delen  (NO Ten-
sta 178) 

 Ca 31m 
 (Stolphål 
 A3522) 

Larsson & Åstrand 
(1996:10, 13,16,19,63) 

Upp- 
sala 

3340±80 BP 
(1740-120BC) 

Malma södra 
(Bondkyrko 490) 

22,7-23,1m 
 (Stolphål 
 U-a 1277) 

 Åstrand 
 (1966:17, 30,53) 

Syd 3100±110 BP 
(1487-132BC) 

Nyckelby 
(Övergran 273) 

23,1 –23,2 m  
Stolphål 

Franzén & 
Göthberg (1996:25,32,140)

Upp- 
sala 

3055±85 BP 
(1410-160BC) 

Malma södra 
(Bondkyrko 490) 

23,4-23-7 m 
 (Härd A193) 

Åstrand 
 (1996:19,30,56) 

 
 

YNGRE BRONSÅLDER 
Kurva  Tidpunkt Plats Höjd Källa 
Nord 2845±70BP 

(1120-900BC) 
Svanby 
(N Tierp 211) 

26-28m [Rh1970] 
 (Kokgrop A54) 

Larsson & Åstrand 
(1996b:10,33,41) 

Syd 2699±70BP 
(810-764, 
 601-594 BC) 

Bålsta 
(Yttergran 83) 

21,1 m 
(Härd A193-B) 

Franzén, Göthberg & 
Karlenby (1996:120,125, 
213,255) 

Upp- 
sala 

2570±65 BP 
(810-750, 
680-540 BC) 

Rörby/Stångby 
(V Vaksala 
195) 

17m [Rh 1970] 
(Härd A380) 

Aspeborg, Åstrand & 
Ählström (1997:35,37,39)

Syd 2520±80 BP 
(790-750BC) 

Bålsta 
(Yttergran 82) 

16,5-16,7 m 
(Härd A258) 

Franzén, Göthberg & 
Karlenby (1996:53,83,91, 
200,255) 

Upp- 
sala 

2495±70 BP 
(770-520 BC) 

Danmarks 
Kumla, SV 
Danmark 122) 

16,5m [Rh 1970] 
(Härd A735) 

Aspeborg, Åstrand & 
Ähl-ström (1997:25,27) 

Nord 2420±65 
(760-400 BC) 

Vallby 
(N Tierp 206) 

20-25 m 
(Kokgrop A2556) 

Larsson &Åstrand 
(1996b:10,21,25,41) 
 

 
 

FÖRROMERSK JÄRNÅLDER 
Kurva  Tidpunkt Plats Höjd Källa 
Upp- 
sala 

2290±95 BP 
(480-450, 
420-180 BC) 

Skärna, Fullerö  
(Nära G.Uppsala 206) 

 Ca 17 m 
 (Härd     
A323) 

Aspeborg, Göthberg & Lind-
blad (1995:7) 

Syd 2185±75 BP 
(344-149 BC) 

Kulturlager Broby-
Nykvarn V Enköping 

15,6 m 
(Härd 
A499) 

Fagerlund (1994a:10,12,13) 

Upp- 
sala 

2055 ±50 
(108 BC-AD 9) 

Söderhällby 
(Norr Kumla Nergård. 
Danmark 39) 

14 m 
(Kokgrop 
A155) 

Frölund 
(1995:12,14,23,25,28) 

 
 
 
 

  Tabell III:2   Kvartärgeologiska höjdbestämningar av strandnivåer 
                                i Uppsalaregionen 
Kurva Tidpunkt Plats Höjd Källa 
Nord 4030 ± 90 BP Ulvsbo trusk 

(Ca 50 km N 
Uppsala) 

 35 m Robertsson & Persson 
(1989:17)  
[Hänvisning till opublicerat 
arbete av Tord Ingemar] 

Nord ca 3000 BP Vendelsjön  25 m Atkinson (Under tryckning -
publicerad 1998). Syrén & 
Åse (1987:136) 

Uppsala 2900-2800BP Järbo åsgrop  
Uppsalaåsen Nära 
Ultuna 

 20 m Berglund, Miller, Persson 
(1989: 14, 44-45) 

Nord 2100-1900BP Sjön Vällen 
Ca 15 km V Halls-
tavik 

 13 m  
 

Berglund, Miller, Persson 
(1989:16, 50) 

 

en jämförelse med höjdvärden som finns 
redovisade från grävningarna av den långva-
riga bosättningen från äldre bronsålder till 
äldre järnålder vid Malma i södra Uppsala 
(Åstrand, 1996:17, 30, 53). Kol från ett 40 
cm djupt stolphål (A28, U-a 1277) daterad till 
3340±80 BP (1740-1520 BC) vid nivå 23,1 m 
registrerades. 

 Enligt strandförskjutningskurvan base-
rad på Påsse (1997) innebär 3340 BP en 
höjdnivå på 25,8 m. Även med den nivåavvi-
kelse åldersspridningen kan ha inneburit 
framstår strandnivåangivelsen som metervis 
för hög. Även andra fyndnivåer vid lokalen 
indikerar delar av kurvan som hög, om än 
inte omöjlig. De svåråtkomliga eustatiska 
förändringarna av havsytenivåerna tycks vara 
den troligaste orsaken till avvikelserna.  
 
E4-projektet 
Vid arbetet med den nya vägsträckningen för 
Europaväg 4, framstod fastläggandet av havs-
nivån som en väsentlig del för förståelsen av 
landskapets utnyttjande. I Risberg & Alm 
(2004) redovisas ett antal översiktskartor ba-
serade på olika höjdnivåer med land- och 
vattenfördelning enligt nuvarande höjdkur-
vor. Två av de fem kartorna, de på 45 och 40 
m.ö.h. baserades på nya undersökningar. 
  När vi kommer till slutrapporterna mö-
ter vi strandförskjutningsproblematiken i oli-
ka skepnader. En är Risberg et al. (2007) – en 
forskningshistorisk tillbakablick, en geolo-
gisk områdes- och metodbeskrivning och en 
sammanställning av de lokaler som ligger till 
grund för kvartärgeologiskt respektive arkeo-
logiskt baserade regressionslinjer. En genom-
gång som avslutas med strandförskjutnings-
kurvor och kartor avseende neolitikum. Som 
tidigare nämnts finns också en annan över-
siktsartikel – Risberg (2007) som behandlar 
strandförskjutningen i norra Uppland, men 
som också redovisar en strandförskjutnings-
kurva från nordöstra Uppland från 2003 och 
en över södra Uppland och Södertörn, publi-
cerad 2005. 

 I Risberg et al. (2005) diskuteras vär-
den  från norra Uppland avseende neolitikum 
som indikerar strandnivåer som varken stäm-
mer överens med dagens isobassystem eller 
den tidigaste Littorinatidens (De Geer 1925). 
Små oregelbundna isostatiska förändringar 
ses som eventuell förklaring. Den förändring 
av den isostatiska landhöjningens rikting som 
uppenbarligen ägt rum och som skissas nedan 
kan också ligga bakom. 
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ANSATSEN 
1800 BC - AD 600  
Någorlunda tillförlitliga förhistoriska kartor 
bedömdes vid studiens början vara en nöd-
vändig förutsättning för en granskning av 
Uppsalaområdet utveckling. Även om kartor 
tagits fram – främst före andra världskriget – 
var de skissartade med undantag för Erics-
sons karta. De var höjdmässigt felaktiga och 
inte användbara.  

Havsnivån är nyckeln till den förhisto-
riska kartbilden av Uppsalaområdet. Den be-
dömdes kunna klarläggas genom att inventera 
och strukturera de lägsta anläggningsnivåerna 
för fornlämningar analysperioden igenom på 
olika longi- och latituder.   

Strandförskjutningskurvor konstruera-
des så baserade på de lägsta 14C-daterade an-
läggningar jag kunde finna hänförliga till 
olika delar av det definierade Uppsalaområ-
det. Samtliga publicerade grävningsrapporter 
från slutet av 1960-talet och framåt genom-
gicks. Med kurvorna som grund sammanställ-
des ”nivåscenarios” för olika tider. Dessa 
utnyttjades för att ta fram kartor med GIS-
teknik avseende Uppsalaområdet, nutid – 
redovisad i första kapitlet, och sex kartor från 
tiden 1800 BC - AD 600 som återfinns i 
slutet av det här kapitlet.   
  Ansats, förskjutningskurvor och kartor 
tillkom i sin helhet 1997/98 och föredrogs 
hösten 1998 vid ett seminarium som hölls av-
seende projektupplägget vid arkeologiska in-
stitutionen i Uppsala.  
 
Basen – nittiotalets 14C-data 
Oklarheten kring strandförskjutningen i Upp-
salaområdet avsåg såväl bronsålder som äldre 
förromersk järnålder. Främst när det gäller 
förhållanden i områdets norra del. Skillna-
derna i väst-östlig riktning var också svagt 
belyst. Förmodade strandanknutna arkeolo-
giska och kvartärgeologiska lämningar, som 
genom 14C-bestämningar kunde knytas till 
bronsålder och äldre järnålder, var sällsynta.  
    Från slutet av 1980-talet började emel-
lertid höjdangivelser kombinerade med 14C–
värden rapporteras i större utsträckning. Det 
gjorde att en ansats avseende troliga strand-
nivåer baserade på lokala arkeologiska och 
kvartärgeologiska redovisningar kunde for-
mas. I praktiken är det frågan om arkeologis-
ka data från ett bälte 2-5 mil söder om Uppsa-
la, från Uppsalas närområde och från några få 
källor 3-5 mil norr om Uppsala [Tabell III:1] 
och [Tabell III:2].  

 Höjdvärdena härrör från neolitikum/ 
äldre bronsålder, yngre bronsålder och för-
romersk järnålder. Till detta kommer höjd-
värden som är kvartärgeologiskt bestämda. 
Höjdsystemen varierar. Ibland är data i höjd-
system 1900, ibland i höjdsystem 1970, 
ibland i Uppsala lokala höjdsystem och 
ibland är det faktiskt okänt vilket system som 
använts. När höjdsystemet ej angivits i under-
lagsrapporten genomfördes ej någon ytterli-
gare efterforskning. Orsaken var att skillna-
derna mellan systemen håller sig inom några 
få decimeter, dvs. väl inom variationer för 
strandförskjutning och dåtidens mätsäkerhet. 
  
 
STRANDFÖRSKJUTNINGS-
KURVOR 
Tillsammans med en del äldre material och 
några mer suddiga kvartärgeologiska date-
ringar har med tabellerna som underlag kon-
struerats förskjutningskurvor för Uppsalare-
gionens södra, mellersta och norra del [Bild 
III:4].  Data avseende de tre kurvorna har så  
 
Bild III:4 Strandförskjutning i centrala Uppland 
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formats till numeriska värden för olika tider i 
förhållande till 1970 års medelvattennivå – 
[Tabell III:3]. Dessa har utgjort bas för kartor 
avseende sex förhistoriska perioder. 
 

    Tabell III:3  Bedömd nuvarande nivå (m.ö.h.) på mark som var 
           strandansluten under bronsålder och äldre järnålder i norra 
           Uppland, Uppsalaområdet och området närmast söder därom. 

      
                År 
Område 

 1800 
  BC 

 1400 
  BC 

1000 
  BC 

 600 
  BC 

 200 
 BC 

  AD
  200

 AD 
 600 

Norra 
Uppland 

  30-28   27-25 24-22  19-16    13  

Uppsala och 
söder därom 

   22-21   22-21 20-19  16-15   12     9     7 

 
Innebörd 
1)  Strandförskjutningen inom Uppsala och 
     området söder härom är under bronsålder 
     och förromersk järnålder i det närmaste 
     identiska. Före hågatid finns en period 
     med svag eller ingen förskjutning. Kur- 
     vornas horisontella sträckning och samti- 
     ga nedgång indikerar att transgression L4 
     åtminstone nådde Uppsala. 
 
2) Området 3-4 mil norr om Uppsala har un- 
     der perioden sammantaget en betydligt  
     mer omfattande strandförskjutning i för- 
     hållande till Uppsala och området söder  
     därom.  Hit tycks ingen transgression ha  
     nått. Fram till hågatid är förskjutningen   
     snabb och avvikande för att därefter ha en  
     någorlunda synkron förskjutning med  
     områdena längre söderut. 
 
Den snabba strandförskjutning som Karlenby 
(1997) och Åse (1997) ser under senare delen 
av äldre bronsåldern i Uppsalaområdet kan 
här inte iakttas. Perioden från ca 3100 14C-år 
BP (ca 1400 BC) innebär eventuellt en 
strandförskjutning, men den har en mer lång-
varig karaktär/alternativt innefattar också en 
kraftig transgression och ökar tempot först 
efter ca 2800 14C-år BP (ca 1000 BC). 

I norra Uppland har förloppet både varit 
snabbare och mer linjärt. Den starka landhöj-
ningen i norra Uppland tycks ha överflyglat 
de eustatiska krafterna – från en strandnivå på 
närmare 30 m över dagens nivå vid bronsål-
derns början, till ca 13 m vid slutet av förro-
mersk järnålder. 

Ansatsen har förutsatt att strandnivåer-
na bara legat någon eller några meter under 
anläggningsnivån. Förutom att det i vissa fall 
inte är uteslutet att de traditionella fem met-
rarna för boplatser varit mer korrekta när det 
gäller anläggningar, kan även det omvända 
gälla. Anläggningen kan ju i det närmaste ha 
legat i strandnivån under en lågvattenperiod. I 
Granlund (1928:225) relateras fynd av brons-
yxor i Dalby respektive i Hagby, båda i prin-
cip tillhörig period I, där den ena är hittad på 
22,6 m höjd och den andra på 23,6 m höjd. 

Den första yxan förefaller ha legat i vatten, 
den andra inte. Överförda till höjdsystem 
1970 skulle vattnet i början av bronsåldern 
härmed åtminstone tidvis nått nivån 23 m. Vi 
måste dock komma ihåg de kortsiktiga sväng-
ningarna i strandnivån. Under historisk tid 
har till exempel vattenstånd som bedöms 
ligga högre än 1,5 m över normalvattenstån-
det i Mälaren, registrerats åren 1780 och 
1924 (Åse 1997:72). Svängningar på ± 1 m 
har knappast varit unika under de omkring 
två och ett halvt årtusenden studien omfattar. 

Ekholm (1921:114f.) kommer efter dis-
kussioner av vattennivån under hällristning-
arnas tillkomst i Enköpingstrakten, fram till 
21-22 m i början av period II och till 21 m 
vid hällristningen i Rickeby, som han också 
kategoriserar som tidig. Vad gäller norra 
Uppland har älgbilden från Alunda, hänförd 
till senneolitikum, anträffats på 29,5 m höjd 
(Almgren et al. 1911:154), vilket innebär ca 
30 m i system 1970. 

Uppsalakurvans nederdel följer i prin-
cip Landström (1995) – som vad gäller folk-
vandringstid och vendeltid är influerad av 
Ambrosiani (1985). 
   Med ett fåtal värden och i många fall 
oklarheter ifråga om lägsta anläggningsnivå i 
förhållande till havet, är naturligtvis kurvan 
för norra Uppland osäker. [Såvitt jag tio år 
senare kan se finns dock inga påtagliga avvi-
kelser mot slutredovisningen i E4-projektet – 
Risberg (2007:122)]  

För Uppsalaområdets del känns under-
laget stabilare. Här är emellertid utgrävning-
en och åldersbestämningen av fynden vid 
Malma södra av avgörande betydelse för 
synen på vattennivån under äldre och mel-
lersta bronsålder. Nivåerna stöttas upp av 
suddigt tidsbestämda kvartärgeologiska data 
från närliggande Järbo åsgrop. 
 
Jämförelser med andra kurvor                                     
Kurvorna avseende strandförskjutningen i 
Uppsalaområdet överensstämmer, fördjupar 
och i vissa avseenden avviker från den under 
1990-talet antagna utvecklingen. För nivån i 
början av bronsåldern gäller i jämförelse med 
de då mest kända Stockholmskurvorna – 
Miller (i Brunnberg et al. 1985) och Risberg 
et al. 1991 – att nivån är vida lägre än man 
kunnat förvänta sig enligt Miller, men i god 
överensstämmelse med Risberg. I gengäld är 
nivåerna mer likartade med Miller än med 
Risberg vid övergången till äldre järnålder. 

Åse (1994) ser äldre bronsåldern som 
slutet på en transgression (L4?) följd av en ny 
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transgression mellan 2800 och 2000 14C-år 
BP (L5?). Enligt honom skulle strandnivån i 
Stockholmsområdet legat nere på kanske 12 
m  (mvh 1970)   kring  hågatid   (Det osäkra 
Kyrksjövärdet). Uppsalakurvan i Åse & Berg- 
ström (1982) som alltså närmast bygger på en 
procentuell  höjning  av  Åses dåtida uppfatt-
ning om strandförskjutningen i Stockholm, är 
däremot i stort  sett identisk  med den bild jag 
erhållit för Uppsalaområdet. Åse (1997), som 
utgår  från observationer av strandlinjer längs 
Uppsalaåsen, ligger på jämförbara nivåer som 
i [Tabell III:3] under förromersk järnålder.  
   
Precisering av kurvan 
En konstruktion av tillförlitliga tidssynkrona 
kartor över Uppsalaområdet för olika tidspe-
rioder krävde ett tätare underlagsnät. Det in-
nebar två problemställningar:   
 
1) Kunde skillnaden i strandförskjutning som  
     gäller mellan Norduppland och områden  
     i söder under bronsålder och förromersk 
     järnålder ytterligare spjälkas upp i nord - 
     sydlig riktning? 
 
2) Finns också systematiska skillnader i öst- 
    västlig riktning ?  
 
Differensen mellan identifierade strandni-
våer i Uppsala och Norduppland är för bör-
jan av bronsåldern 7-8 m, för hågatid 3-4 m 
och för tiden kring Kristi födelse kring 2 m. 
Det innebär att dagens landhöjningsisobaser 
för områdena ifråga, varken när det gäller ni-
våer eller relationer, ens går tillbaka till Kristi 
födelse. Efter omkring 3000 14C-år BP (1300-
1200 BC) tycks höjningen av strandanknuten 
terräng ske någorlunda parallellt i Uppsala-
området och några mil längre norrut. För-
modligen beroende på en transgression. 
 
Ett anpassat band ”Mitt” skapas 
Vi tror oss veta att dagens landhöjningskraf-
ter svarade för omkring fyra femtedelar av 
landhöjningsstrukturen i Uppland under den 
förhistorisk period som nu behandlas. Delas 
det behandlade området norr om Uppsala upp 
i relation till dagens landhöjningsisobaser er-
hålls dels ett nordligt band med strandnivåer i 
enlighet med vad som angivits för Norra 
Uppland (Nord), dels ett sydligare band 
(Mitt) med värden som är ca två tredjedelar 
lägre än differensen mot Uppsalanivån [Ta-
bell III:4]. Den förenkling detta innebär riske-
rar att skapa ett större fel för bronsåldern än 
för äldre järnålder. Men som framgår av en 
senare analys av landhöjningskrafternas för-

ändring under perioden uppför sig det anpas-
sade bandet Mitt konsekvent i förhållande till 
de faktabaserade banden Nord och Uppsala 
och söder därom. 

De lägsta anläggningarna för norra Mä-
lardalen till och med Uppsala, tycks som ti-
digare framgått återfinnas på allt högre men 
likartade nivåer, från bronsålderns början och 
åtminstone långt in i förromersk järnålder. 
Innebär det att dagens landhöjningsisobaser 
inte heller gällde för detta område under 
förhistorisk tid? 
  Idag är skillnaden i landhöjningstakt 
några mil söder om Uppsala mindre än hälf-
ten så hög som några mil norr om staden. När 
därtill 4,5 mm-isobasens svängning söder om 
staden medför att skillnaderna de närmaste 
milen söderut är obetydliga [Bild III:5], blir 
innebörden att området periodvis lätt över-
flyglats av eustatiska höjningar. Totalt tycks 
dock den genomsnittliga årliga förskjutning-
ens förhistoriska nivåer överstiga dagens 
landhöjning. Det tyder på inverkan av andra 
landhöjningsförhållanden än idag.  
    
Området från Uppsala och söder därom 
har likartad strandförskjutning 
Oavsett orsaken till de små eller obefintliga 
skillnader i nivåer som råder åtminstone från 
ca 3300 14C-år BP för Uppsalaområdet och de 
närmaste milen söderut, blir följden i detta 
sammanhang att jag valt att behandla ytan 
som en enhet (Uppsala och söder därom). 
 En uppdelning i nord- sydlig riktning 
baserad på [Tabell III:3] ger [Tabell III:4]. 
Då syftet är att få en bild av den geografiska 
situationen inom Uppsalaområdet, med ton-
vikt lagd på land/vattenrelationen, minskar 
risken med de eventuella felaktigheter som 
finns när hela bandet väl ligger över havsni-
vån, vilket för band Nord sker åtminstone 
från och med 600 BC (avläst från Lantmäte-
riverkets digitala höjddatabas med ArcInfo). 
 
Tabell III:4   Strandnivåer. Nutida ungefärlig höjd (i meter) på 
strandnivåer under brons- och järnålder i centrala Uppland. Från Xmax = 
6675 i norr till Xmin = 6620 i RT 90 i söder. (Hänsyn är ej tagen till skillnader i 
öst-västlig riktning).  
 
Geografiskt 
band 

                                 År 

(x-koordinater) 1800 BC 1400 BC 1000 BC  600 BC AD 0 BC AD 600
Nord 
(6675-6660) 

    29     26     23     19     13     8,5 

Mitt 
(6660-6645) 

    24,5     23     21     17     12      8 

Uppsala 
söder därom 
(6645-6620) 

     22     21,5     19,5     15,5      11     7,5 
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Öst - Väst problematiken  
Antalet strandanknutna och tidsbestämda an-
läggningar och fynd från centrala Uppland 
var i mitten på 1990-talet alltför få för att 
kunna kartlägga en trolig öst-västlig strand-
förskjutning med dessa som bas. Det medför-
de att sådana värden måste baseras på en mer 
teoretisk beräkningsgrund.  

Dagens landhöjningstakt åskådliggörs i 
isobaskartor (begrepp infört av de Geer). De 
är konstruerade för större eller mindre regio-
ner. Dagens landhöjningsisobaser [Bild III:5], 
har när det gäller Littorinahavet föregåtts av 
ett antal olika isobassystem. Inte bara av De 
Geers system från 1925 [Bild III:6].  
 De tidigare systemen tycks alla ha 
grundats på någon uppfattning om Littorina-
maxima. Man har sökt förbinda strandhak 
kopplade till havsnivåer med varandra. Ge-
nom att de legat vid havsytan men nu befin-
ner sig på starkt varierande höjder kan land-
höjningen inom olika områden beräknas. 
 Svårigheterna att fastställa rätt strand-
hak har emellertid medfört att uppfattningen 
om isobasernas höjdnivåer och sträckning 
kraftigt förändrats. Eriksson (1913) och den 
bilagda kartan i Eklund (1921) tycks ha an-
knutits till isobaser upprättade i Munthe 
(1910). Här går isobaserna diagonalt över 
Uppland, från sydväst mot nordöst. 70m-
isobasen passerar ca 10 km öster om Uppsala. 
60m-isobasen  går  något  öster  om  centrala  
 

 Bild III :5  Isobaser för landhöjning i östra Mellansverige 

.                                                               Efter Miller&Hedin (1988:15.) 

Stockholm och fortsätter nordöst längs skär-
gårdsbandet. Ett system som Asklund (1935: 
70) tar bestämt avstånd ifrån.  
 
Bild III:6. Neolithavets maximigräns i östra 
                 Svealand enligt De Geer (1925) 

  
 De Geers isobassystem som avsåg vad 
han kallade "Neolithavets maximigräns" i 
östra Svealand, är enligt Åse (1997:78) i re-
aliteten hänförlig till övergången mellan An-
cylus- och Littorinastadiet under Mesoliti-
kum. Systemet har en nordsydlig isobas-
sträckning, som i jämnhöjd med Uppsala 
vrider sig i västsydvästlig riktning. 80m-
isobasen passerar strax öster och söder om 
Uppsala. En indexerad omräkning av dessa 
isobaser över Uppland återges i Granlund 
(1928:210). Uppsala åsätts ungefär en höj-
ning på 25 % i förhållande till Stockholm och 
östra Uppland.  
 Senare Littorinasystem – som Glückert 
från 1978 och Miller från 1987 [Bild III:5] 
har samma lutning väster Uppsala som de 
Geer, men fortsätter i tangentens riktning åt 
öster. 60m-isobasen går sydöst om Uppsala. 
   
Äldre inriktning på landhöjningen 
Alla dessa Littorinaisobassystem går delvis 
på tvären mot det nutida landhöjningsisobas-
systemet.  En indikation på att de äldre annor-
lunda landhöjningsförhållanden ändå inte lig-
ger alltför långt tillbaka i tiden, framgår av 
skärvstensmönstret i Uppland. I Kjellén och 
Hyenstrand (1977:18) anges att fornminnes-
inventeringen visar på ett brett band av skärv-
stenshögar diagonalt över Uppland, från 
nedre västra delarna via Uppsalatrakten mot 
öster och nordöst. Det är bronsålderns skär-
gårdszon som framträder som ett nästan sam-
manhängande bebyggelseområde [Bild III:7]. 
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Fördelas Uppsalaregionens skärvstenshögar 
på olika nivåzoner, som i Jensen (1984), 
framkommer en bild av att de täta anhop-
ningarna går från över 36 m i väster ner till 
26 m strax öster om Uppsala. Längre mot 
nordöst går nivån ned till 21 m. 
 
Bild III:7 Fördelningen av skärvstenshögar 
inom de reviderade delarna av Uppland i angiven 
frekvens per 25 km2. Inom Uppsala- och Enkö-
pingsområdena, finns ca 90 % av de i början på 
80-talet närmare 4000 registrerade skärvstenshö-
garna. 

                                             Källa: Jensen (1984 )  
 
  Utgår man från iakttagelsen att bosätt-

ningar ofta anlades ca 5 m över strandnivån 
tycks det vara rimligt att det stora diagonala 
skärvstensbältet, väster och norr om Uppsala 
tillkommit under en period då stranden legat 
ca 20 m eller mer över dagens nivå. 

Från yngre järnålder och framåt tycks 
dagens landhöjningsförhållanden varit allena-
rådande. Om nu skärvstenshögarna visar på 
ett äldre förskjutningsmönster i mellersta 
Uppland, blir innebörden att en relativt snabb 
vridning bör ha skett under yngre bronsål-
der/äldre järnålder. En sådan vridning skulle 
kunna förklara varför så små om ens några 
skillnader föreligger i höjdnivån på strandför-
skjutningskurvorna i Uppsala och de närmas-
te milen söder och sydväst härom, åtminstone 
under slutet av L4-transgressionsperioden 
och den eventuella L5-perioden. 

Karlenby, vars kurvförslag bygger på 
Littorinamaxima, anger också att hans 14C-
data tyder på "ett samband med LM, åtmin-
stone i tiden före 3000 BP" (1997:49).  
    Den bakomliggande mekanismen bak-
om vridningen kan eventuellt härledas från 
två korsande geologiska landhöjningssystem 
vilka Mörner (1977:49) kallar västkustprofi-
len och östkustsprofilen (Bild III:8). 
  Båda systemen skulle enligt honom 
vara av dubbelnatur. Dels bestå av en höjning  

Bild III: 8. Primära svenska landhöjningsprofiler 
                    enligt N.-A. Mörner (1977:49 ) 

 
som berodde på det senaste islagrets avsmält-
ning och som upphörde för ca 2-3000 år 
sedan, dels av en relativt jämn fortgående 
landhöjning som orsakas av andra mer lång-
siktiga lokala förändringar i jordskorpan. 
  Vad är innebörden av detta för öst-
västproblematiken? Går det att utan omfat-
tande arkeologiska kartläggningar få en upp-
fattning av hur och när vridningen av strand-
förskjutningen ägde rum och en någorlunda 
korrekt bild av landhöjningsstrukturen i öst-
västlig riktning? 

Det bör i alla fall gå att forma en ansats 
som grund för senare detaljuppföljning och 
justering. För det definierade Uppsalaområdet 
känner vi i princip strandförskjutningen i 
nord-sydlig riktning enligt [Tabell III:4] från 
bronsålderns början och kan ungefärligen 
redovisa landhöjningen från Littorinamaxima 
inom olika delområden. 
 Enligt Miller [Bild III:5] går 70-m iso- 
basen för Maximum diagonalt över Uppsala-
områdets nordvästra hörn och 60-m isobasen 
på ungefär motsvarande sätt över ytans syd-
östra hörn.  

Antar vi att värdena för landhöjningen 
mellan de två parallella isobaserna i allt vä-
sentligt är kontinuerliga – vilket är osäkert – 
kan i ett första steg Uppsalaområdet delas 
upp i tolv mindre ytor. Det har gjorts så att 
det 25 km breda bandet ”Uppsala och söder 
därom [Tabell III:4] delats upp i band Uppsa-
la om 10 km och i band Syd om 15 km. 
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 Därefter har de fyra banden delats upp 
i tre lika stora delar om 15 km vardera i öst-
västlig riktning. Indelning, koordinater och 
från [Bild III:5] beräknad genomsnittlig Lit-
torinamaxhöjd inom vardera delyta redovisas 
å [Tabell III:5]. 

 Innebörden är att strandlinjerna mot 
berg och åsar för den vattenyta som en gång 
för storleksordningen 7000 år sedan täckte 
området,  under  årens  lopp  –  på  grund  av  

 
Tabell III:5 Littorinamaximum. Interpolerad genom-
snittlig Littorinamaxhöjd (i meter) inom 12 delytor av 
Uppsalaområdet, definierade via sina koordinater i RT 90. 
Beräkning utgående från figur i Miller & Hedin (1988:15).  

 
                          SEKTION 
                        (y-koordinater) 

 
       BAND 
(x-koordinater) Väst

(1580-1595) 
Central 

(1595-1610)
Öst

(1610-1625)
Nord 

  (6675-6660) 
 

69,2 
 

68,3 
 

67,3 
Mitt 

  (6660-6645) 
 

66,6 
 

65,6 
 

64,7 
Uppsala 

  (6645-6635) 
 

64,4 
 

63,5 
 

62,5 
Syd 

 (6635-6620) 
 

          62,2 
 
         61,3 

 
60,3 

 
Tabell III:6  Strandnivåer. Nutida höjd (m) på strandnivåer under  
                    brons- och järnålder i centrala Uppland inom rektangeln  
                          X min=6620/ Ymin=1580, Xmax=6675/ Ymax= 1625 i RT 90. 
 

              SEKTION 
               ( y-koordinater) 

 
 
  BAND 

 
 
    År     Väst 1) 

(1580-1595) 
   Central 
  (1595-1610)

     Öst 1) 
(1610-1625) 

1800 BC 29,3 29,0 28,7 
1400 BC 26,3 26,0 25,7 
1000 BC 23,2 23,0 22,8 
  600 BC 19,2 19,0 18,8 
AD 0 BC 13,1 13,0 12,9 

  Nord 
 
 (6675-6600) 

 AD600  8,5 8,5 8,5 
1800 BC 24,8 24,5 24,2 
1400 BC 23,2 23,0 22,7 
1000 BC 21,2 21,0 20,8 
  600 BC 17,1 17,0 16,8 
AD 0 BC 12,1 12,0 11,9 

  Mitt 
 
 (6660-6645) 

 AD 600  8,0 8,0 8,0 
1800 BC 22,2 22.0 21,7 
1400 BC 21,7 21,5 21,2 
1000 BC 19,7 19,5 19,3 
 600 BC 15,6 15,5 15,4 
AD 0 BC 11,1 11,0 10,9 

  Uppsala 
  och söder 
  därom  
 
 (6645-6620) 

 AD 600  7,5 7,5 7,5 
1) Väst-östförskjutningen antas ha pågått från 5000 BC (vald Littorinamaxi-
mumtidpunkt) och upphört ca AD 600. Den antas ha skett i samma tempo som 
strandförskjutningen totalt inom centralsektionen. Sektionens procentuella höjning till 
AD 600 som andel av Littorinamaximum inom sektionen och bandet multipliceras 
med den totala avvikelsen från medellinjen om 0,9 respektive 1 m. Avrundningar har 
skett till hel decimeter. 

skillnader i isostatiska rörelser kommit att 
avvika mellan olika delområden. Skillnaderna 
i nord-sydlig riktning är systematiskt ca 7 och 
i öst-västlig riktning – och maximalt – om-
kring 2 meter högre i de västliga ytorna än 
inom de östliga. 
 
Strandförskjutningen i detalj 
Vi vet ungefär hur strandlinjenivåerna inom 
de olika delbanden förändrat sig under brons- 
och järnålder – om än inte i öst-västlig rikt-
ning. Vi vet också att strandförskjutningsför-
hållandena åtminstone från yngre järnålder, 
med bortseende från mindre eustatiska varia-
tioner, i princip kan förklaras av dagens nord-
sydliga landhöjningsförhållanden.  Mot den 
bakgrunden sätter jag tentativt sluttidpunkten 
för äldre isostatiska förhållanden till AD 600. 
Antas skillnaden i öst-västlig riktning på 1,9 
m vid den tidpunkten ha uppkommit i samma 
takt som den totala landhöjningen under de 
ungefär 5600 åren från Littorinamaximum, 
får vi skillnader på 0,2 m mellan de östliga 
och västliga ytorna kring den teoretiska tid-
punkten AD 0 BC och 0,6 m vid bronsålderns 
början – se not till tabell III:6. 

Det gör vidare att vi kan vidareutveckla 
tabell III:4 och dela upp banden i öst-västlig 
riktning i tre lika stora ytor – tabell III:6.  

Decimeterprecisionen finns naturligtvis 
inte. Ansatsen får ses som ett försök att kom-
ma tillrätta med den systematiska förskjut-
ning som uppenbarligen finns inom området. 
Betydelsen inom Uppsalaområdet av den äld-
re öst-västliga förskjutningen är begränsad, 
men vid jämförelser över större ytor, som 
från Västmanland fram till den uppländska 
Östersjökusten spelar den en helt annan roll. 
Strandförskjutningen norr om Mälaren har en 
longitudfaktor som knappast kan negligeras 
förrän vi kommer fram emot yngre järnålder. 

 
EN ISOSTATISK VRIDNING 
UNDER BRONS- OCH JÄRN-
ÅLDER 
Om vi nu tror oss känna strandnivån inom ett 
område vid olika tidpunkter under brons- och 
järnålder och samtidigt känner Littorinamax-
imum inom samma område, kan vi i princip 
få en bild av hur havsnivån förändrat sig för 
varje delområde sedan detta maximum fram 
till valda tidpunkter under brons- och järnål-
der.  

Som exempel kan tas den centrala sek-
tionen i band Nord som har en genomsnittlig 
Littorinamaximumhöjd på 68,3 m och en be-



                                                                                                                                                                                

Med Uppsala i centrum 95

dömd strandnivå omkring 1800 BC på 29 m. 
Det innebär att havsnivån de ca 3200 åren 
från den valda Littorinamaximumtiden 5000 
BC sjunkit 39,3 m inom området. Som jämfö-
relse kan tas den centrala sektionen i band 
Syd, där Littorinamaximum är 61,3 m och 
bedömd strandnivå kring 1800 BC är 22 m. 
Även inom detta område har alltså havsnivån 
sjunkit med 39,3 m. Strandförskjutningen i 
norra och södra Uppland som under brons- 
och järnålder uppvisat så kraftiga skillnader 
bör alltså dessförinnan varit genomsnittligt 
symetrisk i sitt tempo. 

Vi tror oss känna Littorinamaximum 
och strandförskjutningarna inom 12 angrän-
sande delområden. Det saknas vidare indika-
tioner/kunskap om påtaglig diskontinuitet in-
om och mellan dem. Det gör det möjligt att 
skapa strandförskjutningsisobaser avseende 
Littorinamaximum från valda tidpunkter un-
der brons- och järnålder. Isobaserna har tagits 
fram på ett interpellerat underlag där områ-
dets differens mellan maximum och mer sen-
tida strandnivåer antas ligga i rutans tyngd-
punkt och att de numeriska värdena för över-
gången mellan tyngdpunkterna är systema-
tiskt kontinuerliga. Isobaser har interpolerats 
och formats i principskisser utifrån 72 fram-
räknade höjdpunkter avseende 1800 BC, 
1400 BC, 1000 BC, 600 BC, AD 0 BC och 
600 AD [Bild III:9]. 

Dessa skisser visar på ett successivt 
förändrat isobasmönster. Från 1800 BC då 
strandförskjutningen sammantaget fram till 
dess tycks ha gått i rakt öst- västlig led med 
en longitud strax norr om Uppsala som en 
kölformad spets, till AD 600 då isobaslinjer-
na ställt in sig parallellt med dagens Littori-
namaxmönster. Under vägen passerar isoba-
sernas inriktning skärvstenslinjens diagonala 
inriktning. Det sker främst från 1400 BC till 
ca 600 BC. Eftersom vad vi ser är finalsitua- 
tioner av ackumulerade processer under 3200-
5600 år är det svårt att säga när vridningarna 
ägde rum utan en mer djupgående analys.  
Mot bakgrund av de stora förändringarna 
under bronsålder och äldre järnålder bör de 
dock i stor utsträckning ligga från senneoliti-
kum och framåt. 
  Intressant är att centrala Uppland vid 
1800 BC hade strandlinje både i norr och i 
söder, och att strandförskjutningen både i 
norr och söder de 3200 åren fram till bronsål-
derns början i genomsnitt uppgått till ca 120 
cm per 100 år. Vid bronsålderns början, eller 
något dessförinnan, förändrades emellertid  

Bild III:9 Strandförskjutningen från Littorinamaximum – ca 5000 BC – 
till olika tider under brons- och  järnålder. Strandförskjutningsisobasernas 
beräknade utseende (i meter) avseende Littorinamaxima inom Uppsalaom-
rådet åren 1800 BC, 1400 BC, 1000 BC, 600 BC, AD  0 BC och AD 600. 

bilden. De närmaste 800 åren är strandför-
skjutningstakten allra nordligast ca 75 cm 
/100 år medan den i söder bara är drygt 30 
cm /100år i genomsnitt. Båda eventuellt un-
der påverkan av eustatiska förhållanden i 
samband med L4-transgressionen. Uppland 
växte nu åt nord och nordost. Från hågatid till 
Kristi födelse, dvs. de därpå följande 1000 
åren accelererade strandförskjutningen både i 
norr och söder till 100 respektive 85 cm/100 
år i genomsnitt, delvis som en följd av eusta-
tisk regression. En utplaning sker därefter på 
nivån 75 respektive 58 cm/100 år fram till 
AD 600.  
 Under brons- och äldre järnålder har 
således i Uppland en förmodligen tidigare 
symmetrisk strandförskjutning mellan nord 
och syd blivit asymmetrisk och därmed inte 
bara skapat nya landområden utan också för-
ändrat Upplands geografiska tyngdpunkt i 
nordlig riktning.  
 Isobasernas "vridning" som åskådlig-
görs å [Bild III:9] kan eventuellt också tolkas 
som att landhöjningsryggen i öst-västlig rikt-
ning breddas och får sin tyngdpunkt längre 
norrut, och därmed isobaserna egentligen inte 
vrids. För att få sammanhanget säkert belagt 
hade ett större område behövt granskas.  

Bilden över isobaserna å [Bild III:9], vi-
sar att full parallellitet ännu inte rådde AD 
600. Det innebär att tidigare landhöjningsför-
hållanden inte upphört på sätt som jag anta-
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git. Skall en gräns sättas, är AD 700 förmod-
ligen mer korrekt. Skillnaden är begränsad 
och i sammanhanget utan nämnvärd betydel-
se. Den slår främst igenom på beräkningen av 
öst-väst landhöjningen som ju ändå avrundats 
till hela decimetrar.  
    Sammanfattningsvis gäller att strandför-
skjutningen varit omfattande inom Uppsala-
området. Sedan början av bronsålder till en 
bit in i vendeltid har den uppgått som högst 
till uppemot 21 m (i nordväst) att jämföra 
med lägst ca 14 m (i sydöst). Skillnader i för-
skjutningarna är i huvudsak av nord-sydlig 
karaktär. 

  
STRANDFÖRSKJUTNINGENS 
EFFEKTER 
Vid bronsålderns början var Uppsalaområdet 
till stora delar en innerskärgård i anslutning 
till fast land i väster. Det gick att relativt 
skyddat ta sig vattenvägen från bronsålders-
bygderna i sydväst upp till Vendel via Lena, 
Tensta och Viksta samt vidare upp mot den 
viktiga Dalälven. Vattenvägarna mot Åland 
var öppna. Rasboområdet härbärgerade en 
egen skyddad arkipelag, som tycks ha varit 
ett betydelsefullt säsongmässigt fiskeområde.  

 Förbindelsevägar fanns direkt söderut 
och Långhundraleden var en bred och öppen 
del av Mälaren/Östersjön. Både Tämnaren 
och Långsjön var större än vad som framgår 
av [Bild III:10]. Fastlandsdelen av området 
härbärgerade en lång rad vikar, sjöar och 
myrområden som idag är avtappade och utdi-
kade. I den under bronsålderns mest utveck-
lade delen av området – i sydväst – svarade 
en kanalliknande geostruktur för ett naturligt 
kommunikationsnät under närmast hela peri-
oden. 

 Som framgår av kartorna upphörde 
Uppsalaområdet i princip att vara en inner-
skärgård och var vid AD 600 landområden 
garnerade kring ett viksystem av Mälaren. 
Havssystemet mellan Vendel och Mälaren 
grundades upp och försvann under mellersta 
bronsåldern. Vendelsjön avsnördes omkring 
hågatid (Syrén & Åse, 1987). Fortfarande ha-
de centrala Uppsalaområdet omfattande havs-
ytor – inom Uppsalaarkeologin tidigare kal-
lade ”Sveahavet”. Under den förhållandevis 
starka strandförskjutningen från hågatid till 
Kristi födelse, ca 8,5 m, minskade dessa ytor 
påtagligt. Den tidigare ”Uppsalaön” anknöts 
successivt till fastlandet – [Bild III:12, 13 och 
14].  I början av vendeltid existerade fortfa-
rande Sveahavet, om än betydligt reducerat. 

Detta hade en positiv betydelse för det lokala 
klimatet under 500- och 600-talens svåra för-
hållanden. 

Under förromersk järnålder, eller kan-
ske tidigare, upphörde Långhundraleden att 
vara en havsled. Samtidigt försvårades fram-
komligheten på de gamla vattenvägarna mot 
Åland – Finlandsleden.  

Åtminstone kring Kristi födelse existe-
rade Börjesjön, Läbysjön och Ålandssjön 
som öppna avsnörda sjöytor. Efter detta ägde 
igenväxning, avtappning och utdikning rum 
under skilda tider och i varierande utsträck-
ning.  

Väsentligt är att fortfarande i början av 
vendeltid var Uppsalaområdet kommunika-
tionsmässigt upphängt kring ett vattenträd 
vars grenar i stort sett penetrerade hela områ-
det. Stammen och huvudutfarten från områ-
det, med allt vad detta innebar ur maktpoli-
tiskt synvinkel, förgrenade sig i två havsstråk 
direkt söderut Till detta kom utfartsvägar via  
komplicerade leder – Långhundraleden och 
kanske fortfarande delvis via Finlandsleden.  
 
 
 
KARTOR ÖVER DET 
FÖRHISTORISKA 
UPPSALAOMRÅDET 
Motivet till den detaljerade genomgången av 
strandförskjutningsförhållandena inom Upp-
salaområdet har varit att få ett så korrekt un-
derlag som möjligt vid konstruktionen av 
digitala kartor avseende området under förhi-
storisk tid.  

De digitala höjdnivåkartor som formats 
täcker 45 x 55 km, eller omkring 2500 km2. 
De omfattar en rektangulär yta från Vendel i 
norr till Skokloster i söder, dvs. från ca 35 km 
norr om platsen för Uppsala domkyrka till 
omkring 20 km söder därom.  
      Kartorna avser 1800 BC och 1400 BC 
(äldre bronsålder), 1000 BC och 600 BC 
(yngre bronsålder), samt AD 0 BC (över-
gången mellan förromersk och romersk järn-
ålder) och AD 600 (tidig vendeltid). Kartorna 
har formats utifrån avgränsningar och värden 
i [Tabell III:6]. 
 
Det innebär att 
-    strandförskjutningen i Uppsala och två mil  
     söderut uppfattas sammanfalla eller uppvi- 
     sar så små skillnader, att dessa är ointres- 
     santa när det gäller att ge en bild av områ- 
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     desförändringarna. Kartornas södra 25 km  
     antas således ha samma förskjutningsvär- 
     de i nord-sydlig riktning oavsett vilken  
     karta och avvikelse från dagens höjdnivå 
     det gäller. 
 
 -   de  kraftigare  förskjutningarna  norr  om  
     Uppsala delas upp i två band om vardera  
     15 km. I relation till strandförskjutningen i  
     Uppsala har bandet närmare Uppsala un-   
     gefär halva förhöjningstakten mot bandet 
     längst i norr (ca 3 mil norr om Uppsala) 
 
-    strandförskjutningar  i öst/västlig riktning  
     systematiskt  slår igenom över hela ytan,  
     men att differensen under behandlade pe- 
     rioder bedömts  begränsad baserad på en 
     kontinuerlig utveckling. 

 
TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 
Kartorna formades i steg. Först i en Unixda-
tor med hjälp av programmet Arc Info sedan i 
en PC med programmet Arc View. Grunden 
utgörs av lantmäteriverkets höjddata över 
området. Ytan är indelad i ett raster med 990 
tusen pixlar om 50 x 50 m med genomsnittlig 
höjdangivelse på decimetern när. 
   I steg ett aggregerades levererade del-
ytor till en sammanhängande "grid" som de-
lades upp i tolv "delgriddar" med koordinater 
enligt [Tabell III:5] 
   Steg två innebar att höjdangivelserna å 
pixlarna inom varje delgrid sänktes med 
värdena i [Tabell III: 6] från 1400 BC till och 
med 600 AD och därefter aggregerades för 
varje tidsperiod. Härigenom erhölls fem tids-
anknutna totalgriddar med 990 tusen höjdsat-
ta pixlar. 
   I steg tre skapades "coverages" av dessa 
griddar i och med att de gavs linjetopologi. 
Pixlar med höjdvärden jämt delbara med två 
bands samman till höjdlinjer. Värden under 0 
undertrycktes. 
   Nu fanns höjdnivåkartor i linjetopologi 
med två meters ekvidistans från 1400 BC, 
1000 BC, 600 BC, AD 0 BC och AD 600. 
För att skapa kartor med färgad bakgrund till 
höjdlinjerna och färgade havsytor, sjöar, my-
rar och vattendrag behövde jag också baser 
med polygonstruktur. Dessa erhöll jag genom 
att i steg fyra selektera höjdlinjerna = 0 och 
fick då avgränsningen land/vatten för varje 
period. Efter att ha gett varje bild en ram med 
koordinaterna 6620/1580, 6675/ 1625 gavs de 
polygonstruktur. Varje polygon editerades 
antingen som land eller vatten beroende på 
om ytan låg över 0 eller inte. 

   Tidsanknutna kartor kunde nu efter im-
porter skrivas ut i ArcView från en PC. Detta 
efter att på en kartyta med vald landpolygon-
färg först överlagra höjdnivåkartan från aktu-
ell period liksom dagens vattendrag för om-
rådet, vilka förvärvats från Lantmäteriverket 
– delvis i polygon- och delvis i linjeform. 
Därefter överlagrades de tidsanknutna havs- 
och vattenytorna, samt dagens sjöar och my-
rar i polygonform som också de förvärvats 
från Lantmäteriverket.  
   Utöver kartor med anknytning till för-
hållandena från 1400 BC till AD 600, har för 
att illustrera förhållandena vid bronsålderns 
början en motsvarande ansats gjorts avseende 
1800 BC. Den under denna period snabbare 
landhöjningen i norra delen av området med-
förde problem. Trots en uppbrytning av norra 
delen av området i än mindre delenheter än 
enligt [Tabell III:5] vilka sedan också omräk-
nades separat, hade Arc Info som omformade 
gridkomplexet till en linjetopografi, svårt att 
utjämna och knyta ihop pixlar med samma 
höjd inom olika delområden. De smärre fel-
aktigheter som givetvis också existerar i and-
ra gränszoner inom kartorna – gränszonerna 
har ju de största avvikelserna från genom-
snittsvärden – blir här i större skala uppenba-
ra. Även om 1800 BC-kartan således ej är 
lämplig att använda för mer detaljerade ana-
lyser inom vissa partier av den norra delen av 
området bör den kunna användas för att illu-
strera områdets ungefärliga utseende i början 
av bronsåldern. 
    Studiens val av tidsutsnitt är gjorda mot 
bakgrund av att de ger skillnader i landskaps-
bild, men också för att de bedöms som vä-
sentliga nyckelperioder vid belysningen av  
Uppsalaområdets utveckling. 
  
Baskartorna grunden för studiens 
många applikationer  
 I den digitala teknikens natur ligger att när 
delar av området behöver granskas närmare, 
är detta lätt när baskartor är upprättade och 
utvecklade. Dessutom kan olika faktorer 
överlagras i separata skikt, som gör det möj-
ligt att var för sig, i olika kombinationer eller 
tillsammans, åskådliggöra situationen i områ-
det och dess delar under vald period.  
 Jag använder mig i studien av en rad 
GIS-applikationer. Det gäller jordartskartor, 
ortnamnsutdrag, etc. Eftersom kartorna är 
digitalt konstruerade har delutsnitt kunnat 
förstoras i stort sett efter önskemål.  
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BASKARTOR 
 
-   Bild III:10. Rekonstruktion av Uppsala-
områdets höjdgeografi vid bronsålderns 
början omkring 1800 BC. 
 
-   Bild III:11. Rekonstruktion av Uppsala-
områdets höjdgeografi under äldre bronsål-
der, omkring 1400 BC. 
 
- Bild III:12. Rekonstruktion av Uppsala-
områdets höjdgeografi under början av yngre 
bronsålder, omkring 1000 BC. 
 
 -  Bild III:13. Rekonstruktion av Uppsala-
områdets höjdgeografi under slutet av brons-
åldern, omkring 600 BC. 
 
-   Bild III:14. Rekonstruktion av Uppsala-
områdets höjdgeografi under äldre järnålder, 
omkring AD 0 BC. 
 
-   Bild III:15. Rekonstruktion av Uppsala-
områdets höjdgeografi i början av yngre 
järnålder, omkring AD 600 
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LANDSKAP, KLIMAT OCH VEGETATION 
  
Beroendet av närmiljöns geografi och biolo-
giska resursgenereringsförmåga har minskat 
och närmast upphört på de flesta håll i Sveri-
ge. Under brons- och äldre järnålder avgjorde 
dessa förhållanden däremot befolkningens 
livsvillkor. Skall vi hjälpligt förstå det förhi-
storiska Uppsalaområdets utveckling måste vi 
få en uppfattning om grundförutsättningarna 
inom området och hur de förändrades. Det 
kan tyckas självklart. Så var inte fallet i 
svensk arkeologi för några årtionden sedan. 
Miljö- och klimatförhållanden uppfattades då 
inte nämnvärt hänga samman med samhälls-
utvecklingen. Människan hade ju sedan tider-
nas begynnelse klarat av att reproducera och 
utveckla sig under de hårdaste förhållanden.  
 Som framgår av principmodellen i kapi-
tel 1 [Bild I:2] finns ett antal grundförutsätt-
ningar som jag uppfattar har haft betydelse 
för Uppsalaområdet – interna faktorer likaväl 
som omvärldsförhållanden. Som ”interna” 
har jag bland annat sett:  
-        Landskapet,  
-        klimatet och 
-        vegetationen  

Faunan behandlas i nästa kapitel. 

 
 
LANDSKAPET 
Uppsalaområdet ligger några mil söder om 
den nord-sydsvenska naturgränsen som i stort 
följer Dalälven. Centrala Uppland var vid 
bronsålderns början ett låglänt skärgårdsland-
skap. I skydd av ett omfattande ösystem gick 
det att färdas på havsarmar från Vendel i norr 
till Skokloster i söder med öar i öster och 
fastlandet i väster. Endast begränsade delar, 
främst i väster, nådde över 30 m höjd. Stora 
centrala ytor av området låg under 10 m. 

 Landskapet är flackt. Områden i Upp-
land med nivåskillnader på mindre än 10 m 
upptar större yta än i någon annan del av 
Sverige. Orsaken är förekomsten av ett ned-
eroderat urbergsområde med omfattande 
sprickbildning. Fyrisån, Hågaån och Jumkil-
sån flyter fram i lerfyllda sprickdalar. Uppsa-
laåsen framträder i det öppna landskapet. 

Vid övergången till yngre bronsålder 
hade landskapet växt samman och det fristå-
ende ösystemet var begränsat till områdets 
södra och sydöstra del. Fortfarande låg dock 
Uppsalaområdet till stor del under 30 m. 

 Under äldre järnålder in i vendeltid är 
regionen i princip ett landområde som om-
gärdar en söderifrån inträngande havsarm. 
AD 600 ligger fortfarande 60 % av området 
under 30 m. Stora delar av ytan var alltså 
under hela den studerade perioden nivåmäs-
sigt nära kopplat till havet. Detta hade bety-
delse i många avseenden – inte minst när det 
gäller klimat, växtlighet och näringsförhål-
landen.  

 

GEOLOGISKA FÖRHÅLLAN-
DEN 
Enligt jordartskartan är moränbildningar de 
vanligast förekommande lösa jordlagren in-
om Uppsalaområdet. Äldre än andra lager ut-
gör de i allmänhet underlag för dessa.  

. 
Jordarter 
Uppsalaslätten är tillsammans med Varn-
hemstrakten i Västergötland och västra Ös-
tergötland Sveriges mest betydande åker-
bruksregion norr om Skåne (Florin & Florin 
1960). 
  Bördigheten och lättheten att odla väx- 
lar med jordens sammansättning. Vilken egen- 
skap som är mest betydelsefull, beror inte 
bara på mängdförhållanden, organiskt in-
nehåll etc., utan även på grovlek och sam-
mansättning. Jordlagrets blandning påverkar 
förmågan att släppa igenom och binda vatten 
samt att uppta, leda eller kvarhålla värme.  

En jordart kan vara stenig, grusig, san-
dig, moig eller lerig beroende på kornstorlek. 
Morän är en isavlagrad jordart där de flesta 
kornstorlekar ingår. Finns i huvudsak en frak-
tion benämns jordarten grus, sand, mo eller 
lera. De är i allmänhet avsatta från rinnande 
vatten – i en sjö eller liknande.  Detta har va-
rit betydelsefullt i området. Perioder med små 
strandförskjutningar i grunda vikar – där 
land- och havsnivåhöjningar närmast kom-
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penserat varandra – har varit betydelsefulla 
för de omfattande leravsättningar som finns. 
Leran inom de södra delarna av området här-
rör således delvis från den äldsta och mellers-
ta bronsåldern med dess begränsade strand-
förskjutning. Lerstrukturerna är omfattande 
och når ibland mäktiga djup.  Nära Islands-
bron i Uppsala har omkring 80 m uppmätts 
(Högbom, 1905 och Lundin, 1991).  

Lerorna är av olika slag; Glaciallera el-
ler ishavslera bildades vid landisens avsmält-
ning, Den är i Uppland i allmänhet kalkhaltig 
och har sitt ursprung i urslammade kalkrika 
moränbildningar  i  norra  Uppland och Rosla- 
gen. Kalkhalten sjunker ju längre söderut man 
kommer. Leran är bördigast då den har en 
grund täckning av yngre lättarbetade jordarter 
och lämpligt utvecklad jordmån. Den bör 
ligga så nära ytan att dess kalkhalt kan kom-
ma växterna till godo. Den varviga glacialle-
ran är den mest utbredda lerarten i Uppland – 
i djupare dalgångar och sänkor ofta täckt av 
yngre lerlager. 

De yngre postglaciala lerorna är främst 
avsatta för 9500-8000 år sedan, under Ancy-
lustiden (grå eller svartgrå, hård och ofta inte 
en meter tjock) eller årtusendena därefter, 
under Litorinatiden (grå eller gulgrå och ofta 
rostfläckig, vanligtvis kalkfattiga). I sank-
marker svart eller svartfläckig – ofta med or-
ganiska rester som fordrar ”luftning” för att 
jorden skall bli användbar.  

Den postglaciala leran kan också vara 
svämlera – slam som avlagrats vid högvatten. 
Det sker främst i samband med vårfloden. 
Slammet är ofta uppblandat med växtdelar 
och fin sand. Då svämleran bildats från äldre 
kalkhaltiga leror blir jorden särskilt bördig. 

Svämlera förekommer i betydande ut-
sträckning på markerna längs Upplands och 
Uppsalaslättens större åar. Vid åmynningarna 
utgjorde den tidigare ofta grund för vidsträck-
ta ängsmarker som nu omvandlats till åker-
mark. Den bildar normalt inga mäktiga lager. 
Vid borrning i Uppsala har dock en tjocklek 
på 10-talet meter noterats (Högbom 1905). 
 
Jordmåner 
Jordmånen är jordlagrets översta skikt. Den 
omvandlas av väder och vind, av växter och 
djur.  Jordmån skall inte förväxlas med jord-
art. Den utbildas i jordarten genom ständigt 
pågående processer som styrs av en rad fakto-
rer. Tiden är väsentlig. I norra Sverige kan 
det ta hundratals år att utbilda en jordmån. I 
södra Sverige går det normalt fortare.  

  Brunjord är en jordmån där markprofi-
len kännetecknas av en tunn förna och en 
tjock mullhorisont. Den finns på näringsrika 
jordar och utbildas ofta i lerrika jordarter. 
Brunjord är rik på maskar och andra orga-
nismer och därmed väl blandad och luftad. 
Den naturliga vegetationen på brunjord är 
lövskog. Brunjorden försvinner då lövskogen 
avverkas och marken plöjs.  Brunjord kan va-
ra stabil eller instabil. De stabila brunjordarna 
finns på bördiga marker – ofta med hög ler-
halt. De instabila har ofta vegetation av ädel-
lövskog, högörtskog och gräs. De har i all-
mänhet varit podsoler och kommer vid ökad 
barrskogsodling att återgå. Utveckling mot 
podsoljordar påskyndas av odling och inten-
siv betning. Processen sker snabbast på lätta 
jordar (Bergström, 1980:17).  

Podsoler har överst förna som består av 
döda blad, barr, kvistar, död markvegetation, 
rester av markdjur, svampar och bakterier. 
Därunder kommer ett humuslager och sedan 
blekjorden. Den vanligaste barrskogsjordmå-
nen är järnpodsol. Troedsson (1997).  

Områden med brunjord finns i dag 
främst i Skåne, Halland, Väster- och Öster-
götland samt i Hjälmarområdet och Mälarda-
len. Under förhistorisk tid var brunjord betyd-
ligt vanligare än idag och täckte under neoli-
tikum stora delar av Sydsverige. Den utgjorde 
det bästa underlaget för åkrar och betesmar-
ker (NE och Welinder, 1998). Uppsalaområ-
det hade alltså goda förutsättningar för bo-
skapsdrift och odling under bronsålder och 
äldre järnålder – när väl vattnet dragit sig 
undan och anslutande översvämnings- och 
kärrmarker liksom alvegetationen försvunnit 
och så småningom jordlager bildats. En pro-
cess som tog lång tid och som inte sällan var 
av avgörande betydelse för den lokala ut-
vecklingen. 

Uppsalaområdet hade kalkrik jord, brun- 
jord, och svämsediment längs lugnt flytande 
åsystem. Det fanns ordentliga ytor med små 
höjdskillnader och god tillgång på vatten – 
åar, bäckar och källor. Stora områden på låg 
höjd över havet medförde dessutom god 
tillgång till vattenhål. Till detta kom strand-
ängarna. 
 
Strandängar 
Strandängar är tidvis översvämmade ängar 
vid sötvattens- och havsstränder. Genom 
översvämningar förhindras försurande mark-
processer. Ibland göds också stränderna vil-
ket medför att de ofta blir mycket artrika. I 
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Uppsalaområdet med dess omfattande kon-
takter med havet via vikar och stränder, torde 
det inte bara varit fråga om vanliga strand-
ängar utan också om ”saltängar” med halv-
gräs och mollväxter.  

Föresängarna med sin koppling till Fyris 
vattensystem (och eventuellt till dess namn) 
har långt fram i tiden påverkat Uppsalaområ-
det. Forkarby (fornsvenskt Förikarlaby) har 
namn efter ägarna till översvämningsängar. 
De kallades förikarlar. Hellberg (1982). 

Strandängar i anslutning till sjöar och 
åar översvämmas kortare perioder och då 
främst under våren. Nivåerna vid havssträn-
der påverkas däremot främst av lufttryck och 
vindar. Hög- och lågvattenstånd kan sträcka 
sig över ganska långa perioder. Strandängar-
na inom Uppsalaområdets bäcken med flacka 
stränder och djupa havsvikar hade speciella 
gödningsförhållanden för att vara ”saltängar”. 
Det omfattande tillflödet av vattendrag som 
avvattnade näringsrika och kalkhaltiga jordar 
fick konsekvenser för näringstillförseln även 
om det fortfarande var fråga om havsvikar till 
Östersjön. Trots låga salthalter kan salt anri-
kas lokalt, och detta har i det här fallet bety-
delse för havsstrandängarnas betydelse som 
beten.  Ängarna har också betydelse för våt-
marksfåglar och häckande sjöfåglar. 

Det ligger nära till hands att misstänka 
att senneolitikums och bronsålderns bosätt-
ningslokaliseringar långt inne i grunda lervi-
kar, till en del hade att göra med havets och 
de mynnande vattendragens gödslande effekt. 
Som jag senare återkommer till fanns det 
också andra skäl. Annars var det under den 
här perioden närmast glaciala leror med brun-
jord som befolkningen förmådde bruka med 
någon framgång. Tillgängliga ytor var små 
och inte sällan knutna till sand- och siltjordar 
vid åssystem. Under framför allt yngre brons-
ålder och förromersk järnålder ändrades den 
geografiska bilden och därmed också så små-
ningom tillgången till lämpliga marker för 
beten och odling. 

 
LANDSKAPETS UTVECKLING  
Baserat på de strandförskjutningskurvor som 
redovisats i kapitel 3 kan, med hjälp av den 
digitala jordartskartan och GIS-teknik, för-
ändringarna i områdets ytstruktur under 
brons- och järnålder in i vendeltid beräknas. 
Uppsalaområdet, som jag definierar det, om-
fattar 2475 km2. Vid bronsålderns början 
täckte vatten (hav och sjöar) ca 27 % (674 

km2). Därtill kommer 7 % (175 km2) som 
idag är kärr och torvmossar, men som då 
delvis kan ha varit öppna vatten. Vid hågatid 
(1000 BC) hade 159 km2 land (exklusive kärr 
och mossar), främst lermarker frilagts. Vat-
tenytan utgjorde då ca 20 % av områdesytan. 
En siffra som vid Kristi födelse sjunkit till 9 
%. Ytterligare 260 km2 hade då frilagts. Nå-
got in i vendeltid, AD 600, är vattenytorna 
mindre än mossar och kärr. 

 
Tabell IV:1 Fast mark inom Uppsalaområdet  1800 BC - AD 600 (km2) 

 
                     TID
  
YTA (km2)

 
                   BC                    AD/BC         AD 

 Andel (%)  1800  1400  1000   600     0   600  2000 

 � Vatten  
     % 

  674 
  (27) 

  595 
  (24) 

  503 
  20) 

  348 
  (14) 

  232 
   (9) 

  170 
   (7) 

  104 
   (4) 

 Mossar & kärr 
     % 

  175 
   (7) 

  182 
   (7) 

  187 
   (8) 

  192 
   (8) 

  198 
   (8) 

  198 
   (8) 

  199 
   (8) 

 Fast mark 
     % 

 1626 
  (66) 

1698 
  (69) 

 1785 
  (72) 

1935 
  (78) 

2045 
  (83) 

2107 
  (85) 

2172 
  (88) 

 Uppsala- 
 området 

 
                         2475  km2   (100 %) 

 
Uppsalaområdets landareal ökade med 

närmare 30 % under den tidsperiod jag be-
handlar, Från hågatid till vendeltid var ök-
ningen 322 km2 eller 18 %. Och det var inga 
markytor vilka som helst [Tabell IV:2].  
 
Tabell IV:2  Leror och svämsediment på fast  mark inom 
                           Uppsalaområdet (km2) 

JORDART 
                (km2) 
 TID 
 Andel (%) 

Glacial
lera 

 

Postgla-
cial lera

 

Sväm- 
sediment 

 

Totalt 
 

Index 

 1800 BC 
   %

349 
(73)

132 
(27)

1 
(0) 

482 100 

 1400 BC 
  %

373 
(71)

152 
(29)

2 
(0) 

527 109 

 1000 BC 
    % 

399 
(69)

177 
(31)

3 
(0) 

579 120 

 600  BC 
  %

439 
(63)

248 
(36)

4 
(1) 

697 145 

 AD0 BC 
  % 

464 
(59)

316 
(40)

5 
(1) 

780 162 

 AD 600 
    % 

 470 
(56)

356 
(43)

5 
(1) 

831 172 

 AD 2000 
  %

473 
(53)

403 
(46)

6 
(1) 

882 183 
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Det här innebar att glaciallerorna i området 
ökade i proportion till landarealen, eller med 
18 %. Jordar på postglaciala leror inom om-
rådet fördubblades på dessa 1600 år till 356 
km2. Därtill ökade svämsedimenten med 4 
km2. Ur brukningssynpunkt var Uppsalaom-
rådet något annat AD 600 än 1800 BC.  

Felkällor är som jag nämnt framför allt 
avtappningar/utdikningar. Dessa har pågått 
ända sedan förhistorisk tid. 

 Tillväxtens betydelse finns på många 
plan. I en analys av vegetationshistorien på 
Estlands största ö, Saaremaa, ser Poska & 
Saarse (2002:567) strandförskjutningen som 
den viktigaste faktorn bakom den tidiga ko-
loniseringen av kustområdena. Kusten be-
stämde inte bronsålderns bosättningar, men 
samtliga utgrävda mesolitiska och neolitiska 
lokaler på ön övergavs och nya miljöer med 
goda växtförutsättningar togs i anspråk. 

Speciellt betydelsen av den yngre brons- 
ålderns och den förromerska järnålderns 
snabba strandförskjutning inom centrala Upp-
salaområdet framgår av [Bild IV:1]. 
  
Bild IV:1  Centrala delar av Uppsalaområdet  

  (903 km2) – friläggande av lerjordar  
                     per 100 år (km2 ) 

Det gäller ett område på 903 km2 inom koor-
dinaterna 1587/6660 och 1617/6630. Ytan på 
ca 30 x 30 km går från Tensta i norr till Upp-
sala-Näs i söder och från området mellan 
Åland och Vänge i väster till en bit bortom 
Rasbo i öster. Den innefattar alltså i princip 
det mesta av den förhistoriska vik av Mälaren 
som bland annat täckte vad som idag är Upp-
sala centrum. Viken har betytt mycket för 
områdets förhistoria och i litteraturen inte säl-
lan benämnts ”Sveahavet” (Gunnar Ekholm 
namngivare). Efter hågatid frilades som mest 

varje hundraårsperiod storleksordningen 11 
km2 ny mark med postglacial lera och 4 km2 
med glacial lera – och detta i hjärtat av en 
redan befolkad region. 
 
Strandförskjutningen – en nyckel 
till framtiden 
För att förstå innebörden av strandförskjut-
ningen måste tiden för processens olika kom-
ponenter tas med i bedömningen.  Stadigva-
rande friläggning och jordmånsutveckling tog 
århundraden eller ägde, med undantag för 
områdets norra del, knappast ens rum t.o.m. 
period IV på grund av den relativt stabila 
havsnivån. En tid som med kopplad trans-
gression i gengäld innebar stora sedimentav-
sättningar i havsvikar med mynnande vatten-
drag. Tiden för markutveckling varierade 
med lutningsförhållanden, jordartsförekomst, 
anknytning till avvattningssystem, om läget 
var skyddat eller oskyddat, etc.  
 Om friläggningen av användbar mark i 
de södra delarna var begränsad under äldre/ 
början av yngre bronsålder, var effekten desto 
större mot slutet av förromersk järnålder. Den 
snabba strandförskjutningen innebar inte bara 
stora frilagda ytor, utan medförde också att 
de förändringar som fordrades för att marker 
skulle kunna utnyttjas för beten och odling 
gick fortare. Hade jag kunnat fånga upp 
lämpliga ytor för beten och odling hade dessa 
vid Kristi födelse sannolikt ökat betydligt 
mer under de sista århundradena än vad leror 
och svämsediment enligt [Tabell IV:2] indi-
kerar. När den romerska värmeperiodens hal-
va årtusende inträffade hade i praktiken den 
yngre bronsålderns och den förromerska järn-
ålderns strandförskjutning skapat förutsätt-
ningar för agrar verksamhet av en helt annan 
storleksordning än under bronsålder. Av be-
tydelse var också att den tekniska utveckling-
en nu började göra det möjligt att odla på de 
styva postglaciala lerorna. 

Det var den yngre bronsålderns och den 
förromerska järnålders strandförskjutning 
som från romartid och järnåldern igenom suc-
cessivt utvecklade Uppsalaområdet till det 
jordbrukslandskap det blev under medeltid.  

 
 

KLIMATET 
Bakom strandförskjutningen fanns periodvis 
en faktor som också påverkade levnadsbe-
tingelserna – klimatet. Detta påverkades till 
en del av områdets förändring från öppen 
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innerskärgård till fastlandsområde. Allt högre 
landnivåer hade också viss effekt. 
  Klimatet är svårare att fånga upp än 
geografi och markstruktur. Dess konsekven-
ser är osäkra att analysera. Klimatet påverka-
de jordmån, vegetation, djurliv och förhållan-
den som snö- och is under vintern och för-
sumpning eller uttorkning under sommaren. 
 
Väder och vind påverkade mycket – 
men när och i vilken utsträckning? 
Klimatet påverkade hur människorna organi-
serade sin verksamhet på lång och medellång 
sikt. Exempelvis de vanligt förekommande 
moränskogsmiljöerna i bosättningarnas när-
områden, med öppna vattensamlingar, kärr 
och myrar, berördes av förändringar i grund-
vattennivåerna. Någonting som påverkade 
bosättningarnas lokalisering och utbredning. 
  Ett annat exempel är att förändringar i 
nederbörd, vindar, temperatur och antal sol-
timmar har betydelse för snötäcket, dess djup, 
konsistens och varaktighet, och därmed för 
betesförhållanden och behovet av vinterfoder 
till boskapen. Antalet graddagar per odlings-
säsong (ackumulerade dygnsmedeltemperatu-
rer i C�>4) påverkar grästillväxt och använd-
barhet (Charpentier Ljungqvist 080206). En-
ligt påstående vid samma seminarium påver-
kade svaga odlingssäsonger också nötkreatu-
rens reproduktionsförmåga. 
  Vad klimatforskare försökt göra med 
växlande men begränsad framgång, är att på 
olika sätt mäta vad som hänt i naturen – och 
från detta dra slutsatser om det förhistoriska 
klimatet. Detta gäller antingen man arbetar 
med glaciärutbredningar, trädgränser, isborr-
kärnor, trädringar, insekter (Coope 1987), 
pollenanalyser, rekurrensytor, droppstenar, 
lavar eller annat. Resultatet är ofta att man ser 
och kan värdera större eller mindre föränd-
ringar, men har svårt med den absoluta nivån. 
Inte sällan är den en följd av många faktorer 
vars inbördes samverkan kan anas i stora 
drag, men sällan klaras ut. 
 Det innebär inte att den bild som går att 
få fram avseende Mälardalens och Uppsala-
områdets klimat är värdelös vid en analys av 
områdets utveckling, snarare att klimatvaria-
tionernas betydelse undervärderas.  
 Ofta uppfattas klimatförsämringar som 
innebär svårare vintrar vara av mindre bety-
delse än när somrar och odlingssäsonger spo-
lieras. Är detta korrekt kan det emellertid 
vara en relativt sen företeelse och bero på 
åkerbrukets roll under historisk tid. 

Exempel på omskrivna kriser 
Klimatkatastrofer redovisas i legender över 
hela världen men finns också belagda från 
historisk tid. Exempel kan tas från "Lilla is-
tiden". Perioden omspänner tiden från mitten 
av 1400-talet till senare delen av 1800-talet 
(tidsgränserna för begreppet varierar inom 
vida ramar). En lång rad extrema väderleks-
förhållanden och nödår är då belagda från 
hela Europa. Svårast var kanske missväxten i 
Finland och Baltikum 1696-97. I Finland 
minskade befolkningen med nästan en fjärde-
del. Den höga barnadödligheten fyrdubblades 
och barn under 15 år utgjorde 45 % av offren. 
Främst var det epidemiska sjukdomar i sväl-
tens spår som var orsaken. (Villstrand 1993: 
286). Så sent som 1867 ledde snö och is in i 
juni och frost redan i juli/augusti till massvält 
i Norrland (Häger, Torell & Villius, 1978).    
   En generell temperaturförsämring tycks 
emellertid inte ha legat bakom Lilla istiden. 
Analyser som genomförts indikerar märkligt 
nog att perioden med undantag för på 1800-
talet närmast var ett vinterfenomen (Crowley 
& North 1991:96). 
 Extremt negativa förhistoriska klimat-
perioder fick svåra konsekvenser – följdverk-
ningar som påverkade försörjningsinriktning, 
ekonomi, samhällsstrukturer, våldsnivåer och 
maktförhållanden. Försämringar i klimatet 
behöver emellertid inte bara ha berott på 
osedvanligt låga temperaturer. Förändringen 
kan också haft sin grund i ökad nederbörd, 
eller i en kombination av nederbörds- och 
temperaturförhållanden.  
 Stenberger (1964:321 f.) relaterar upp-
gifter från Örslösa gamla kyrkbok avseende 
hungersnöden på Kålland i Västergötland i 
slutet av 1500-talet. Efter goda förhållanden 
fram till midsommar 1596 kom stark neder-
börd. Odlingar och vinterhö förstördes. Hus-
djuren dog. Människorna svalt ihjäl under 
sökande efter något som gick att äta. "Klä-
derna ruttnade av ryggen på det fattiga tig-
garefolket". Nederbördsförhållandena varade 
i tre år och fick sådana följder för bygden att 
nedtecknarna gjorde jämförelser med Egyp-
tens plågor och Jerusalems förstöring.  

   

NORD- OCH CENTRALEURO-
PAS KLIMAT 
Klimatsystemens komplexitet gör det svårt att 
tolka indikationer. Ofta är det frågan om 
sammansatta signaler med oklarheter avseen-
de såväl bakomliggande variabler som sä-
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songs- och dygnsfördelning. Då försöken att 
rekonstruera förhistoriska klimatförhållanden 
i första hand inriktat sig på temperatur och 
nederbörd – vind, snödjup, skare, nattfrost, 
isbränna, etc., är oåtkomliga – blir följden att 
bilden av Uppsalaområdets klimat främst 
bygger på temperatur- och fuktförhållanden. 

Karlén (1993:15 f.) menar att det är 
sannolikt att relativt stora delar av jorden haft 
varma och kalla perioder ungefär samtidigt. 
Växlingar kan emellertid ha inträffat tidsmäs-
sigt olika och intensiteten skiljt sig åt. Luft-
cirkulation medför att mindre områden kan 
vara förhållandevis varma under kalla perio-
der och även under de varmaste perioder kan 
kalla år förekomma och vice versa. Föränd-
ringar är ofta snabba. Växlingar på ca 2 C� i 
medeltemperatur (tioårsmedeltal) förekom-
mer inom några få årtionden. 
  Man har försökt förklara klimatet och 
dess förändringar utifrån modeller avseende 
solstrålning, jordaxelvinklar, C02-halter, glo-
bala havsströmmar, människans inverkan etc. 
Under istiderna bands väsentliga delar av 
havsvattnet i ismassor och havsnivåerna låg 
lägre än idag. Som en följd av detta har anta-
gits att havsnivåförändringar skulle kunna 
användas som klimatindikator även vid mer 
begränsade klimatväxlingar. Efter genom-
gångar och kontroll av ett stort antal strand-
nivåkurvor, klimatdata och förmenta sam-
band i litteraturen menar emellertid Pirazzoli 
& Pluet (1991:224) att sådana än så länge 
bara kan iakttagas vid stora förändringar över 
årtusenden. 

Frågan är om klimatväxlingar som är 
belagda i centrala Europa också gäller för 
Skandinavien. Gäller klimatutvecklingen i 
norra Europa eller Skandinavien också Upp-
salaområdet? Gäller klimatförändringar på 
Nordkalotten också Uppsalaområdet? Här 
finns inga säkra svar. Litteraturen pekar både 
på exempel då samvariation över stora delar 
av Europa kan konstateras och på perioder då 
skillnader föreligger. Samvariationer över 
förhållandevis stora områden tycks dock i 
allmänhet kunna antas. 

I Skandinavien gäller att landhöjningen 
förmodligen är en del av förklaringen till att 
vi har ett kallare klimat än under mesolitisk 
tid (Karlén & Kuylenstierna, 1996:362). 
 
Litteraturbedömningar 
Hur ser då klimatutvecklingen i Mälardalen 
ut under senare delen av Holocen? I ett för-
sök att få en någorlunda sammanhängande 

bild av det regionvis och resultatmässigt gle-
sa spretande material som berör Mellansveri-
ge börjar jag med internationella studier av-
seende klimatutvecklingen i Nord- och Cen-
traleuropa. Därefter går jag in på arbeten som 
utgår från nordiska förhållanden. 
 I stora drag och inom osäkerhetsramar 
redovisar redan Lamb (1977:39) sommar- 
och vintertemperaturens utveckling i centrala 
England baserade på 14C-tidsbestämda paleo-
botaniska data.  Från en extrem botten 8-9 tu-
sen år BC skulle högsommartemperaturen ha 
stigit till drygt 17 C� omkring 3500 BC. Där-
efter falla mot drygt 15C� kring övergången 
mellan brons- och järnålder för att på nytt 
stiga. Vintertemperaturens rörelser var inte 
synkron med sommartemperaturens. En ned-
gång kring senneolitikum skulle ha följts av 
en topp kring 500 BC. 2500 BP skulle alltså 
åtminstone i England ha varit en tid med 
relativt svala somrar och inte alltför kalla 
vintrar. Avståndet och förhållandena gör en 
överföring osäker. (Jämför kommentarer från 
Briffa et al., 1992:119).  

I en översikt avseende Centraleuropa 
hävdar Jäger (1997:405) att variationerna 
mellan relativ fuktighet och torka under sen-
neolitikum uppträdde med korta intervall och 
förmodligen med små svängningar. Under 
bronsåldern och då speciellt under andra år-
tusendet före Kristus, förvärrades emellertid 
både fuktiga och torra perioder och maximala 
värden nåddes, även om bronsåldern inleddes 
av en torrperiod. Existerande data skulle in-
dikera maximal fuktighet mellan 1600 och 
1300 BC och en lång torr period mellan 1300 
och 750 BC. Omkring 800 eller 700 BC följ-
de så en markant temperaturnedgång – ett 
"klimatras".  

Starkel (1997), går igenom en lång rad 
indikationer i litteraturen avseende Centraleu-
ropa. När det gäller förändringar i skogsut-
vecklingen tar han upp undersökningar i 
Polen som visar på temperaturhöjning och 
förmodligen en höjning av trädgränsen ca 
2100-1650 BC och på en sänkning ca 1600-
950 BC. Också i alperna är fasen efter ca 
1600 BC kopplad till en nedgång av högsta 
skogsgränsen.  Nivåstegringar i sjöar är regi-
strerade ca 2400-1800 BC och 950 BC. Gla-
ciärtillväxt i Schweiz och Österrike är klart 
belagd omkring 1650-1450 BC. Den åtföljs 
av en sänkning av högsta trädgränsen. Starkel 
ger följande sammanfattande bild: Efter några 
inledande kalla perioder med en mellanlig-
gande varm kom ungefär 2800-1600 BC en 
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relativt lång stabil varm period. Därefter 
skulle en fuktigare och förmodligen kallare 
tid ha följt ca 1600-1250 BC. Omkring 1350 
BC noteras hög vulkanisk aktivitet. Glaciä-
rerna växer i Skandinavien. Enligt Starkel 
(1997:541) är korrelationen mellan glaciärer-
nas utbredningsförändringar i Alperna och 
Skandinavien extremt hög under subboreal 
tid (5000-2500 14C-år BP).  
 På liknande sätt som man söker faststäl-
la havsnivåförändringar kan nivåförändringar 
i sjöar och flödessystem bestämmas utifrån 
sediment, vegetation, makrofossiler och pol-
len. Harrison, Saarse & Digerfeldt (1991:161) 
anger att studier av sydsvenska sjöar visar på 
högt vattenstånd från omkring 6500 till 5300 
BC, men att ett minimum sedan i allmänhet 
nåddes mellan ca 3300 och 1800 BC. Den 
därpå följande generella nivåhöjningen av-
bröts under en tid kring AD 500. Det är en 
bild som relativt väl överensstämmer med 
äldre uppfattningar som exempelvis Granlund 
redovisar (1932:169). Denne lägger minimum 
vid 2600 BC. 
 Harrison, Saarse & Digerfeldt (1991) 
avstämmer sina data till dagens värden och 
nederbördsförhållanden. Isobaser redovisas 
för övergångar mellan torrare och våtare 
förhållanden under olika tidpunkter. Vid 
3000 14C-år BP (ca 1250 BC) skulle Nordeu-
ropa varit torrare än idag. Torrt klimat är 
gynnsamt för låglandsdalgångar men torkar 
ut höglänta marker och hedar. 
       Eichfeld (2005) som behandlar den för-
romerska järnåldern inom Landkreis Roten-
burg i norra Tyskland ger följande klimatbild 
baserat på kontinental litteratur: Yngre brons-
ålder till förromersk järnålder innefattade två 
markanta köldperioder med början omkring 
800 BC respektive 400 BC. Den första som 
avslutade den yngre bronsålderns varma och 
torra fas varade i ca 80 år och ledde stegvis 
till ett fuktigare och kallare klimat. Vegeta-
tionen påverkades. Havet sjönk undan. 
Strandavsnitt som frilades finns fortfarande 
kvar. Spekulationer görs om att vulkanutbrott 
förvärrat situationen 740/737BC. Efter serier 
av vulkanutbrott 621-611 BC skulle en längre 
stabil värmeperiod följt. På grund av 14C-
kurvans vinglighet [Bild IV:7] är det oklart 
när den började. Efter 415 BC kom på nytt ett 
dramatiskt, kanske katastrofalt klimatras. Det 
märkliga är att förändringen påstås åtföljd av 
en snabbt stigande havsnivå som tvingade 
bort kustbosättningar. Det borde ha inneburit 
en oerhörd nederbördsökning för att kompen-

sera de isbindningar som normalt följt tempe-
raturnedgångar. 150-100 BC avlöstes så det 
fuktkalla klimatet av en ny värmeperiod. 
Denna period, som har en svacka omkring 
AD 300 betecknas som ”Den romerska vär-
meperioden”. Redogörelsen överensstämmer 
relativt väl med de iakttagelser som finns i 
Sverige och på Irland. Delar av den interna-
tionella litteraturens uppgifter framstår alltså 
som tillämplig – andra är tveksamma. 

  
DET SVENSKA KLIMATET 
Sedan 1950-talet har Naturgeografiska Insti-
tutionen vid Stockholms universitet bedrivit 
projekt kring klimatförändringar. Liksom på 
andra håll har man arbetat med trädgränsni-
våer och glaciärutbredningar i den skandina-
viska fjällkedjan. Från Karlén & Kuylenstier-
na (1996) har hämtats en bild av temperatur-
förhållanden baserad på trädgränsförskjut-
ningar och glaciär expansion [Bild IV:2]. Den 
överensstämmer relativt väl med annan kli-
matinformation rörande Mellansverige.  
 
Bild IV:2.  Trädgränsens förskjutning och glaciärexpansioner 
(mörka fält) i Skandinavien. Efter Karlén & Kuylenstierna (1996) 

 
Tornedalskronologin 
I samarbete med utländska universitet har in-
stitutionen med hjälp av dendrokronologisk 
kedjning av årsringar från döda träd och 14C-
analyser bildat tidsserier avseende klimatvari-
ationer. Trädringsanalyser har fördelen att de 
kan ge en noggrann datering samtidigt som de 
registrerar klimatologiska anomalier. Kaiser 
(1991:119) går så långt att han hävdar: ”Tree-
rings are suitable proxy indicators of climate, 
as they alone reflect the annual changes in 
conditions.” Det finns absolut daterade euro-
peiska kronologier som Baillie (1990) och La 
Marche & Hirschboeck (1984). I sådana kro-
nologier finns ingen osäkerhet om dateringen 
för enskilda årsringar.  



Med Uppsala i centrum 112 

 Arbetet med en svensk/skandinavisk 
kronologi pågick från 1980-talet via Briffa et 
al. (1992) och utvecklades mot en absolut 
kronologi avseende 310 BC till AD 1995 
kompletterad med en tentativ flytande krono-
logi från 5500 BC till 310 BC (Grudd, 1996). 
Kronologin utvecklades vidare med hjälp av 
matchning av oberoende material – från det 
inre av Norrbotten och från Finland. Även 
om temperatur och fuktighet påverkar års-
ringarnas tillväxt – hög tillväxt uppfattas 
främst tyda på hög sommartemperatur – finns 
också andra påverkansvariabler. För en ge-
nomgång av problematiken – se Briffa et al. 
(199?).  

I Grudd et al. (2002) har man kommit 
fram till en kronologi som omfattar 7400 år – 
Tornedalskronologin [Bild IV: 3]. Underlaget 
varierade emellertid fortfarande i kvalitet. 
Speciellt för tiden 600 BC – AD 0 BC, har 
det inneburit problem att hitta material. I gen-
gäld är värmeperioderna omkring AD 200 
och 400 mycket väl underbyggda (Mail, 
Grudd 2001-03-19).  

 
Bild IV:3 Utdrag från Tornedalskronologins bedömning av förändringar i 
sommartemperaturerna i Nordsverige baserade på trädringars bredd. Basperiod 
1869-1997.                                                                                      Efter Grudd et al. (2002). 

 
Kurvans geografiska räckvidd, vilken 

kan variera för olika perioder, är osäker. Från 
vikingatid och framåt ger den i stora drag en 
bild som överensstämmer med vad vi känner 
från sydligare nejder. Trädringsanalyser i syd 
och norr ger emellertid ej samma värden även 
om klimatvariationerna överensstämmer. 
  En trädringsanalys – om än för en kor-
tare period – har gjorts från Hanvedsmossar-
na – 50 km sydväst om Stockholm. I Gunnar-
son (1999) och Grudd et al (2000) redovisas 

en flytande kronologi för perioden 1695-1496 
BC (±65). Den innefattar några ytterst extre-
ma ringavvikelser. Mycket talar för att de 
hänger samman med vulkanen och ön Santo-
rinis (Theras) sprängning under 1620-talet 
BC. Motsvarande avvikelser återfinns i ring-
analyser från hela världen. Se Baillie (1990 
och 1995). Enligt Grudd saknas korrelation 
mellan Stockholmsområdet (Hanvedmossen) 
och Lappland åren 1700-1500 BC. Träd i 
Stockholmstrakten är beroende av nederbörd 
på ett annat sätt än i Lappland, samtidigt som 
de är okänsliga för svängningar i sommar-
temperaturen – värme saknas relativt sett 
aldrig i söder. (Mail, Grudd 2001-04-12). 
 Kaiser (1991:126 f.) anger dock att 
tester av samvariationer för trädringar under 
perioden 1870-1980 visar en hög samstäm-
mighet mellan centrala Uppland och Nord-
skandinavien när det gäller vedtäthet (väl 
över 95 % sannolikhet), men också att sam-
stämmigheten ligger strax under 95 % grän-
sen när det gäller ringvidden. 
 Försök har gjorts med analyser av 
droppstensgrottor (se exempelvis H.S. Sund-
qvist, 2007). Resultaten med underlagsmate-
rial från en grotta i norra Norrland, på grän-
sen mot Norge, uppges ligga i linje med kän-
da trädringsvärderingar. Varma perioder 
kring 1500 BC, 1000 BC och 450 BC, med 
tiden kring 1000 BC som den varmaste. En 
kall period noteras kring 200 BC. Något kli-
matras kring folkvandringstid/vendeltid har 
dock ej fångats upp.  

Sammantaget tycks 7400-års kronolo-
gin – Tornedalskronologin – kunna bedömas 
och användas tillsammans med annan om-
världsinformation, men den kan inte direkt 
appliceras på Uppsalaområdet. Kurvan visar 
att temperatur/tillväxtförhållanden varierade 
starkt under såväl brons- som äldre järnålder.  
 När kronologin kopplas till andra data 
rörande Centraleuropa och Skandinavien 
framträder en ganska komplicerad och dra-
matisk bild av bronsålderns och den äldre 
järnålderns klimat i Mellansverige. Den över-
gripande utvecklingen bör emellertid komp-
letteras/justeras med påverkan från de stora 
vattenytorna i Uppsalaområdet under den 
aktuella tiden. Jag börjar med att ge en bild 
av den övergripande klimatutvecklingen.  
  
Bronsålder 
Senneolitikum innebar först sjunkande tem-
peratur sedan stigande och förmodligen hög 
nederbörd som avtog vid övergången till 
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bronsåldern. Inga extrema klimatförhållan-
den/växlingar tycks förknippade med över-
gången till bronsålder i Skandinavien. Note-
ras kan emellertid att Harrison, Saarse & Di-
gerfeldt (1991) ser bronsålderns inträde som 
tidpunkten då grundvattennivåerna börjar 
hämta sig från ett mer än 1000 år långt mini-
mum och Lamb (1977:39) ser bronsålderns 
början som inledningen på en mycket lång 
försvagning av sommartemperaturerna samti-
digt som den utgjorde miniminivå inför en tu-
senårig successiv uppgång av vintertempera-
turerna.  

Bronsålderns sex perioder uppvisar va-
rierande klimatologiska förhållanden/växling-
ar. Periodövergångarna ligger ofta i anslut-
ning till förändringar i klimatet.  
 
–     Period I (1800-1500 BC) inleds av nå-
gorlunda varma och torra förhållanden. Ren-
ner (1982) indikerar normala tillväxtförhål-
landen i alperna. Jäger (1997) tror på en mo-
dest torrperiod. Ca 1680 BC sjönk så tempe-
raturen kraftigt, troligen skedde en övergång 
till fuktiga – kanske mycket fuktiga förhål-
landen – med maximum från ca 1600 BC. 
Även Tornedalskronologin ger denna bild. 
Dubois & Ferguson (1985) ser indikationer 
på mycket stark nederbörd i Skotska höglän-
derna kring 3300 BP (ca 1620-1520 BC). 
Mycket påtaglig glaciärtillväxt inleds. Enligt 
av Veski (1998:32) gjord klimatrekonstruk-
tion baserad på pollenanalyser från sjön Ma-
ardu i nordvästra Estland skulle nederbörden, 
liksom januaritemperaturen, öka och julitem-
peraturen minska från mitten av perioden. 
Det är under den här perioden som effekterna 
av Santorinis sprängning gör sig gällande 
över stora delar av jorden. 

I alperna har med hjälp av trädringsana-
lys 73 år [före 3340 BP (ca 1690-1610 BC) ± 
100] med förmånliga tillväxtbetingelser note-
rats, i anslutning till ett extremt omslag till 
svag tillväxt som varade i 165 år innan på 
nytt betingelserna nådde normalnivå [Kaiser 
1991:126, efter Renner (1982)]. Problemet 
med en sådan angivelse är att trots varvtals-
kronologins precision blir tidsspannet så vitt 
att spannet utan Tornedalskronologin är svår 
att inplacera. Baserat på denna infaller Kai-
sers (Renners) nyckelår omkring 1670 BC 
och tillväxtbetingelserna återgår till normal-
nivå vid övergången till period II (1500 BC). 
Enligt Kaiser skulle den här perioden vara 
den viktigaste efterglaciala köldperiod som 
dittills analyserats. 

Det är under den här perioden som ma-
terialet från Hanvedmossen som omspänner 
tiden 1686 - 1483 BC ±23 år visar på extremt 
miserabla tillväxtförhållanden. Grudd (Mail 
010505) och Gunnarson (1999) tolkar emel-
lertid, baserat på existensen av en kortvarig 
tallpopulation, situationen som att närmast 
omvända klimatförhållanden gällde vid Han-
vedmossen i förhållande till Nordkalotten och 
Centraleuropa, som de här refereras. De kalla 
åren kring 1625 BC skulle varit en episod.  

Exemplet visar hur komplicerad tolk-
ningen kan vara. När norra Skandinavien och 
Schweiz uppfattas ha bronsålderns kanske 
svåraste och långvarigaste köldperiod skulle 
ändå lokalt värme och torka kanske föreligga 
under många generationer inom ett geogra-
fiskt mellanliggande område. Ett alternativt 
förklaringsscenario avseende utvecklingen 
vid Hanvedmossen som bygger på den inter-
nationella klimatbilden går dock att teckna. 
 
–     Period II och III (1500-1100 BC) inne-
bar inledningsvis svaga förhållanden, även 
om tiden så småningom  omfattade rätt så 
goda villkor. Glaciärtillväxten fortsatte först 
men avstannade och retarderade så småning-
om. Trädgränsen försköts nedåt för att däref-
ter stiga kraftigt (Karlén & Kuylenstierna 
(1996:361 f.). I Centraleuropa utmärktes en-
ligt Jäger (1997) tiden inledningsvis av max-
imal fuktighet. Starkel (1997) pekar på skogs-
retardation i Polen och ser tiden för period II 
som förmodligen fuktig och kall. Kring mit-
ten av 1100-talet finns en klart avvikande ne-
gativ trädringsperiod på 18 år som Baille 
(1996:295) kopplar samman med ett utbrott 
av Hekla, på Island. Sedan kommer en lång 
varmare och/eller torrare period.  
 Det bör ha varit denna klimatsituation 
som ligger bakom den transgression som på-
verkade södra delen av Uppsalaområdet kring 
övergången period III och IV. 
 
–    Period IV (1100-800 BC) tycks medio-
ker, men som ovan framgår av H.S. Sund-
qvist (2007) finns andra åsikter. Jäger (1997) 
ser den här tiden som ingående i en minst 
500-årig torrperiod. Ingmar (1963:160) redo-
visar i en artikel om Florarna i norra Uppland 
en omfattande igenväxning i samband med 
sjunkande vattenstånd. Detta skulle utgöra 
första hälften av ett skede med mer eller 
mindre låga vattenstånd under bronsålderns 
senare del.  Klimatets ökade torrhet uppfattar 
han som helt beroende på nederbördsminsk-
ning och ej på värmeökning. Den långvariga 
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glaciärkrympning som fortsatte in i period V 
skulle alltså främst bero på låg nederbörd.  
Det här är något paradoxalt eftersom det är 
under period IV som granens expansion för-
modligen initieras. Som nämnts är torra som-
rar och kalla vintrar med tunt snötäcke som 
ger djup markfrost besvärande för granen 
(Kullman 1999:72). Enligt Lamb når dock 
vintrarna under den här perioden i det när-
maste temperaturmaximum för de senaste 
5000 åren samtidigt som sommartemperatu-
rerna snabbt avtog. Trädgränsen sjönk. 
 
–    Period V (800-600 BC). I Central- och 
Västeuropa skedde omkring 2650 14C-år BP 
(före 800 BC) en stark förändring. Jäger 
(1997:405) talar om ett "klimatras". Föränd-
ringen innebar en övergång från ett förhål-
landevis varmt inlandsklimat till ett fuktigt 
kyligare kustklimat – eventuellt beroende på 
en tillfällig försvagning av monsuncirkulatio-
nen. Klimatkastet är synkroniserat med en 
extremt skarp ökning av solaktiviteter och 14C 
i atmosfären (Karlén & Kuylenstierna, 1996). 
     Förändringen fick konsekvenser – 
bland annat innebar de höjda grundvattenni-
våerna avveckling av bosättningar i margi-
nalområden såväl som nykolonisation – ex-
empelvis i Friesland (VanGeel, Buurman & 
Waterbolk, 1996). 

 Tornedalskronologin indikerar emeller-
tid ingen krisartad klimatförändring vid den 
här tiden. En djup långvarig nedgång, men 
ingen extrem avvikelse över en längre period. 
Kring 750 BC, vid övergången till ”Hallstatt- 
platån” på 14C-kurvan, planar kronologin ut 
för att på nytt vända uppåt efter ca 100 år. 

Om klimatkrisen inte med kraft nådde 
upp på Nordkalotten räcker det med att den 
nått halvvägs för att påverka Mellansverige. 
Problemet är att 14C-metodiken i praktiken 
inte fungerar för att avgöra den detaljerade 
utvecklingen åren 850 BC – 760 BC, som det 
här är frågan om. I Friesland är det framför 
allt under perioden före 800 BC som extremt 
ökande vattennivåer noterats. I Granlunds 
kronologiska översikt (1932:169) sker vänd-
ningen från en låg nederbördsnivå mot en 
successivt allt högre ca 800 BC och når max-
imum ca 300 BC. Den försumpning av sko-
garna som var ett stort debattämne i Sverige 
under mer än 150 år in på åtminstone 1930-
talet, skulle i det här skedet enligt kronologin 
kommit igång före 600 BC. 

Temperaturmässigt kan i viss utsträck-
ning fortfarande period V ses som en del av 
en längre relativt jämn klimatperiod. Den 

kanske jämnaste period av denna längd som 
den 7400-åriga Tornedalskronologin känner. 
Detta stämmer också överens med den bild 
som redovisas i Granlunds kronologiska 
översikt. Vad gäller fuktigheten förefaller det 
som om den under bronsåldern från Santori-
nikatastrofen in i period V, i princip svängt 
fram och tillbaka på en låg nivå. Mycket talar 
dock för att det nordeuropiska klimatomsla-
get under 800-talet BC också nådde Mellan-
sverige och utgör inledningen till en mång-
hundraårig period med mycket starka klimat-
variationer.  
 
Järnålder  
Bronsålder period VI och förromersk järnål-
der (ca 600 BC – AD 0 BC) uppvisar enligt 
Tornedalskronologin de mest extrema sväng-
ningarna och värden kronologin kan uppvisa. 
Efter en synnerligen stark värme-/tillväxtperi-
od med sitt maximum några årtionden före 
500 BC följer en stark nedgång och en ny 
positiv period. Denna gång med sitt maxi-
mum ca 230 BC och sitt åtföljande extrema 
minimum på ca 50 BC. 
 Om motsvarande växlingar finns i Mel-
lansverige och vad de står för ur klimatsyn-
punkt är osäkert. Den första Lappländska vär-
meperioden ligger mitt på Hallstattplatån. I 
Nederländerna var det bara frågan om en 
svag förbättring efter det stora klimatomsla-
get och som upphörde ca 550 BC.  

 Internationellt innebar perioden årtion-
dena omkring 430 BC stora omkastningar 
(Baillie (1995:33 f.). Ingmar (1993:162) an-
ger att omkring övergången till järnåldern 
skedde en remarkabel vattenståndshöjning i 
samband med övergången till ett fuktigare 
och kyligare klimat. I Florarnas centrala sjö-
system uppskattar han att somrarnas lågvat-
tenstånd steg med åtminstone en halv meter 
Perioden innebar fortsatt sjunkande trädgrän-
ser och glaciärexpansion.  
 Bradshaw & Hannon (1992) tar upp 
2500 och 2200 14C-år BP som katastrofala 
störningar som ändrade Fibyskogen från en 
nemoral (sommarvärmekrävande men vinter-
kal lövskog) till en boreal skog. Liksom 2500 
BP kan omfatta en lång period kan 2200 BP 
stå för ca 150 år och innebära nästan vad som 
helst – från omkring 360 BC till ca 210 BC. 
Mellan 250 BC och 50 BC försämrades till-
växtförhållandena enligt Tornedalskronologin 
ned på en nivå som därefter aldrig noterats. 
Förmodligen var situationen jämförbar med 
förhållandena vid järnålderns början och un-
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der Lilla istiden. Det finns eventuell en vul-
kanisk bakgrund. Se Zielinski et al. (1994). 

Strabo hävdar att en stor storm eller en 
serie av stormar med flodvågor i Nordsjön 
(den Kymbriska översvämningen) omkring 
120-114 BC pressade tillbaka Danmarks och 
Tysklands kustlinjer. Översvämningarna upp-
fattas ha medfört omfattande emigration 
(Lamb 1982:149). 
  Det är förmodligen de två fukt- och 
köldchockerna åren 850-350 BC i anslutning 
till branterna på båda sidor av Hallstattplatån, 
alternativt de tre chockerna åren 850 – 50 BC 
som ligger bakom förändringen av det relativt 
öppna lövskogslandskapet i Uppsalaområdet. 
Det är också åren 200-100 BC som Welinder 
(1975:89) ser detta hända i det område han 
kallar ”The Lake Mälaren Plain” i Västman-
land ca 100 km sydväst om Uppsalaområdet. 
 Klimatet förbättrades och blev torrare i 
slutet av den förromerska järnåldern. Det är 
en uppgång som också är belagd i Danmark 
(Hedeager 1992:208). 
 
–    Romersk järnålder och folkvandringstid 
(AD 0 BC-AD 550) karaktäriseras av två 
värmeperioder med ett avbrott ca AD 250-
350. Mellanperioden tycks starkt ha påverka-
de södra Östersjökusten och Centraleuropa 
och förmodligen bidragit till goternas och 
gepidernas rörelser (Urbanczyk (1997:406). 
Den andra värmeperioden fortsätter i stort 
sett hela folkvandringstiden igenom, men får 
ett abrupt slut omkring AD 540. Först glaci-
ärretardation med glaciärminimum i såväl 
alperna som i Skandinavien ungefär vid folk-
vandringstidens slut [enligt Crowley & North 
(1991), men inte enligt Karlén & Kuylensti-
erna (1996), som har en förskjutning i sitt 
material]. Osäker kraftig höjning av trädgrän-
sen under perioden vilken efter AD 500 
snabbt sjunker.  

Vid övergången mellan folkvandrings-
tid och vendeltid avstannar för en tid den 
långsiktiga grundvattens- och sjönivåhöjning 
som pågått sedan bronsålderns början. 

 Klimatraset omkring AD 540 har note-
rats på många håll, bland annat i England. 
Orsaken har tillskrivits vulkanutbrott eller en 
meteorpassage (DN 00 09 10). Se också 
Gräslund (2008). Lamb (1982:157) talar om 
att det på 580-talet skulle kommit en rad med 
katastrofalt fuktiga år i Europa. 
  Oavsett orsak kopplas klimatkrisen ihop 
med sagans ”Fimbulvinter”, Något som alltså 
tid till annan också gjorts med den förromer-
ska klimatperioden. 

Summering 
Den generella klimatutvecklingen som här 
genomgåtts i anslutning till den vanliga arke-
ologiska periodindelningen, kan också redo-
visas som perioder med ibland snabba över-
gångar: 
 
– Ca 1670 BC. Slutet på en lång varm period 
med goda tillväxtbetingelser och en övergång 
till kyligare/fuktigare väderförhållanden, 
 
– ca 1300-850 BC.  Stabil relativt torr period. 
Förmodad faktor bakom transgression inom 
Uppsalaområdet, 
 
– ca 850-50 BC. Kylig/fuktig period med 
stora svängningar. Delperioder med extrem 
värme/torka, fukt och kyla. Stark strandför-
skjutning i Uppsalaområdet, 
         
– ca 50 BC- ca AD 540. Dubbel värmeperiod 
med ett avvikande negativt århundrade kring 
AD 300. Den 600 år långa perioden avslutas 
med ett klimatras och 
 
– ca AD 540. Inledningen till en mer än  
hundraårig fuktig och kylig period. 
  

Redogörelsen överensstämmer relativt 
väl med Mälarregionens och andra svenska 
områdens kulturlandskapsutveckling som den 
åskådliggörs i Gräslund (1979:896).  
  Från mellersta bronsålder till vendeltid 
framstår alltså perioden fram till ca 850 BC 
som klimatmässigt jämn och någorlunda 
fördelaktig. Därefter följer 800 år av kast i 
temperaturer och fuktighet som bl.a. ändrat 
Mellansveriges skogsbestånd. Periodens om-
fattande strandförskjutning i kombination 
med Uppsalaområdets flacka höjdstruktur 
medförde påtagliga förändringar av områdets 
geografi. Så följde 600 år av goda förhållan-
den sånär som på 100 år kring AD 300. I 
slutet på 530-talet skedde så ett klimatras ner 
på en extrem låg nivå som bestod resten av 
den granskade tiden.  

 
UPPSALAOMRÅDETS 
SPECIELLA SITUATION 
Klimatgenomgången har hittills varit generell 
så tillvida att den inte tagit hänsyn till Uppsa-
laområdets utveckling från ett kustområde 
med arkipelag till en inlandsregion kring en 
havsvik.  
 Vi vet från dagens förhållanden vilken 
betydelse närhet till vatten har. Se exempelvis  
redogörelsen för Mälarområdets klimatförhål-
landen i Hammar (1999). Av Riksförbundet 
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Svensk Trädgårds växtatlas från 1993 fram-
går att närheten till större vatten i princip 
alltid höjer växtzonnivån. Stora vattenytor 
har en utjämnande verkan på närklimatet vad 
gäller temperatur och fuktighet. Effekten av-
tar snabbt med avståndet – normalt delvis på 
grund av tilltagande höjdnivå. 
 
Nuvarande växtzonstruktur 
Området närmast Mälarens huvudvattenyta 
och närmaste förgreningar, antingen i norr, 
syd, väst eller öst tillhör idag genomgående 
växtzon II. På endast någon eller några km 
avstånd övergår zontillhörigheten till zon III. 
Uppsalaområdet tillhör med mindre undantag 
växtzon IV. Undantagen avser främst området 
närmast Ekoln och en därifrån norrgående, ca 
6 km bred ”tapp” som omfattar Hågadalen, 
Fyrisåns stränder och området däremellan till 
2 km norr om domkyrkan. Denna ”tapp” som 
bara halvvägs går till Gamla Uppsala tillhör 
zon III. Dessutom finns ett område, kanske 10 
km2 stort, längst i söder, vid Skokloster och 
Mälaren som tillhör Zon II.  
 
Vattenytor och lägre nivåer inne-
bar förmånligare växtförhållanden 
Uppsalaområdets under bronsålder och fram 
till vendeltid annorlunda vattengeografi och 
höjdförhållanden påverkade rimligtvis växt-
zonnivåerna. 
  Under mellersta bronsåldern fanns in-
om främst centrala och södra delar av Uppsa-
laområdet vattenytor som uppgick till hälften 
av Mälarens nutida yta. Huvudsakligen var 
det frågan om havsvikar, men de var skydda-
de ytor med trånga sundförbindelser mot 
öppet hav. Vid hågatid fanns i dessa delar av 
området en sammanhängande vattenyta på ca 
450 km2 där Ekoln och ett antal mindre ytor 
idag uppgår till mindre än tiondelen, eller till 
storleksordningen 40 km2. Värme- och fukt-
utjämningseffekten var därmed helt annor-
lunda och det förefaller sammantaget rimligt 
att strandnära områden med lämplig jordmån 
vid den här tiden idag skulle klassificeras 
som zon II. Den sammanhängande vatten-
ytans perimeter var över 1100 km. 
  En jämförelse kan göras med vad Wal-
lin (1994) tar upp i en artikel om jordbruks-
utvecklingen i Ångermanälvens nedre dal-
gång. Han pekar på de stora skillnader som 
finns mellan kusten och inlandet. Kustzonens 
höst- och vinterklimat mildras på grund av 
Bottenhavet. I den djupa älvdalgången mellan 
Kramfors och Långsele erhålls ett lokalt var-

mare sommar- och höstklimat. Ådalen är den 
nordligaste trakt i landet som har en medel-
temperatur på +10� i mer än 100 dygn. 
 För Uppsalaområdets vendeltida situa-
tion bör vattenytornas storlek haft sådan be-
tydelse att området i viss utsträckning skona-
des vid klimatraset i slutet på 530-talet. AD 
600 uppgick vattenytan i områdets centrala 
och södra delar fortfarande till väl över 100 
km2. Perimetern uppgick till ca 350 km. Be-
tydelsefullt är att en del av denna yta fanns i 
anslutning till den centrala Uppsalaslätten. 
 Sammanfattningsvis talar mycket för att 
även om Uppsalaområdet berördes på lik-
artat sätt som andra delar av Mellansverige 
innebar dåtidens stora vattenytor och låga 
kuster att klimatpåfrestningarna blev mer be-
gränsade än de skulle varit vid dagens geo-
grafi. Växlingarna utjämnades och i stort sett 
alla då befolkade områden påverkades. 
 
 
 
VEGETATION 
Redan i Sernander (1905) görs en översikt 
över den lokala växtvärldens historia. Den 
bild som därefter formades av regionens 
växtlighet är i mycket hänförlig till arbeten av 
kvartärgeologer och geologer som de Geer 
(1925), Granlund (1932) von Post (1933 a & 
b), och S. Florin (1944 & 1948). 
  Inom eller i nära anslutning till Uppsa-
laregionen har också arbeten som Granlund 
(1931), M.-B. Florin (1960), S. Florin (1963) 
och Ingmar (1963) behandlat mer specifika 
naturhistoriska problem och lokaler. 
  Under 80- och 90-talen har olika fors-
kare utifrån lokaler i södra Uppland sökt ge 
mer översiktliga landskapsbeskrivningar – 
Miller & Hedin (1988), Miller & Clarke 
(1997) och Karlsson & Risberg (1999). 
  I slutrapporteringen av E4-projektet in-
går en översiktsartikel, Karlsson (2007), av-
seende stenåldersvegetationen i Uppland och 
en omfattande redogörelse av Ranheden 
(2007) avseende markpåverkan och odlings-
utveckling i norra Uppland.      
POLLENANALYSER INOM 
OMRÅDET 
Pollenanalyser ger insikter om den förhisto-
riska växtligheten – förekomst, intensitet och 
tidstillhörighet.  
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Analyser utan stöd av 14C-teknologi 
Inom Uppsalaområdet har jag noterat pollen-
analyser från 10-talet platser innan 14C - tek-
nik började utnyttjas för åldersbestämning: 

– Kungshamnsmossen (6st) – 8 km SSO Uppsala, 

 Åkerlänna stormosse – 23 km NV Uppsala, 

 Sätrasjömossen – 12 km VSV Uppsala och 

 Albosjömossen – 9 km V Uppsala  
(Granlund, 1931). 

– Börjesjön – 18 km VNV Uppsala  
(Wenner 1939). 

–
 
 

Börjesjökärret 18 km VNV Uppsala, 
Björklundakärret 10 km VNV Uppsala och 
Sätrasjökärret 12 km VSV Uppsala 
(Lundegårdh och Lundqvist 1956). 

– Järbo åsgrop 4 km SSÖ Uppsala  
(Järnefors, 1958). 
Se också Berglund et al. (1989). 

– Dragby 13 km N Uppsala. Tre analyser från 
Åsgravsmyren och Dragbysjön. 
(Florin & Florin, 1960). 

 
Vid utgrävningarna i anslutning till Präst-
gårdshagen i Björklinge, togs dessutom ett 
antal prover vars resultat summariskt redovi-
sas i Söderberg (1980:57) och i Hjärthner-
Holdar & Söderberg (1987:180). Ett prov 
som uppfattas vara från neolitikum togs från 
botten av en härd. Pollenbilden visar på över-
vägande björk (Betula), men också lind (Ti-
lia) och alm (Ulmus) samt – närmast förvå-
nande om tidssättningen är korrekt och provet 
ej innehöll inblandning från senare tid – före-
komst av ogräs och sädespollen (korn/Horde-
umtyp) från en ”relativt betydande odling”. 
Något som tills nyligen ej redovisats från an-
nan lokal i Uppsalaområdet avseende denna 
tid [Jfr Karlsson (2007:147)]. I samband med 
E4-projektet har emellertid ett pollendiagram 
från Långsjön visat på tydliga spår av korn-
odling åtminstone under bronsålder. Den del 
som berör neolitikum kunde ej utnyttjas 
(Ranheden, 2007:96).  

Vad som nästan helt saknades vid 
Björklinge var pollen efter gran (Picea). Sö-
derberg uppfattade att granens ökning för 
Upplands del ägde rum 1200-1000 BC. Ett 
dåtida havsviksanknutet strandläge påvisades 
genom strandrågs- (Leymus arenarius) och 
asterpollen (Aster tripolium).  Ett äldre järn-
åldersprov från jordfyllningen i ett lerkärl 
innehöll mer gran och tall och mindre björk. 

Sädespollen (råg/Seccale cereale) hade ökat. 
Enpollen (Juniperus) kopplades till ökad 
boskapsskötsel.    

I samband med utgrävningen av kvarte-
ret Svalan i Uppsala genomfördes en pollen- 
och makrofossilanalys avseende de medeltida 
avlagringarna (Påhlsson, 1983). Medeltida 
förhållanden vid kvarteret Kransen i Uppsala 
behandlas i Viklund (1986).  

Ytterligare ett antal analyser har gjorts 
som delvis anknutits till 14C-prov. I Florin 
(1963) redovisas tre analyser från Grystakär-
ret och Södra Dragbymyren, 13 km N Uppsa-
la. De stöds indirekt av en 14C-datering från 
Norra Dragbymyren. 

 Inom ramen för den arkeologiska ut-
värderingen av området vid Bälinge mossar 
gjordes i mitten på 80-talet en analys av Sä-
vastebomossen (Andersson, M., 1986). Nå-
gon datering av diagrammet genom 14C-
analys gjordes inte. En komplettering från en 
annan borrkärna genomfördes dock senare 
(Segerberg 1999:159 ff.). 

 
Pollenanalyser daterade med 14C 
Introduktionen av 14C-teknologin innebar att 
åldersbestämningen av de olika lagren för-
ändrades – från att bygga på rekurrensytor, 
igenkännliga lagerföljder,  arkeologiska fynd, 
etc. till att främst bygga på ett eller några få 
14C-prov. Antalet sådana pollenanalyser i 
området är dock förvånande få. Analyser 
inom området avseende lokaler där tidsbe-
stämningen åtminstone delvis bygger på 14C- 
metodik begränsade sig omkring 2008 enligt 
vad jag noterat till: 

 
–   Vendel  
     (Atkinson, 1990 & 1998 och Karlsson, 1999). 
 
–   Gamla Uppsala  
     (Eriksson, 1996 & 1999). 
 
–  Fiby 16 km VNV Uppsala  
    (Bradshaw & Hannon, 1992). 
 
–  Trunstaträsket 16 km SSÖ Uppsala  
    (Ranheden,  1996, och Ranheden, 1997). 
 
–  Säbysjön 19 km SSÖ Uppsala 
    (Karlsson & Risberg,  1999).  
 
–  Långsjön, öster Björklinge  
    (Almgren, opubl.).  Återges i sammanfattad form i  
    Almgren, Hennius & Åberg (2007: 459).  
 
–  Lilla Hjortronmyren 10 km N Uppsala 
    (Karlsson, 2006). 
 
–  Sjödynmyren NO Uppsala.  
     (Almgren, opubl.).  Karlsson (2007:138).  
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Till detta kommer redovisningen av ett stort 
antal makrofossilanalyser från lokaler längs 
den nya E4-sträckningen (Ranheden, 2007). 
De både kompletterar och fördjupar den bild 
av tidig sädesodling i området som pollen-
analyserna ger. Något som är av intresse mot 
bakgrund av de problem som inte sällan rap-
porteras avseende infiltration och tidssättning 
när det gäller makrofossilanalyser. Se exem-
pelvis Onsten-Molander et al. (2007:89 f.). 
  Ranheden (2007:100) redovisar också 
en problematisk pollenanalys avseende pro-
ver tagna genom vitmossetorv från Hällen-
mossen SO om Uppsala utförd av Sven 
Karlsson – en analys som denne ej utnyttjar i 
sin egen genomgång (Karlsson, 2007). 
 För ytterligare pollenanalyser och mak-
rofossilundersökningar avseende Uppland 
och Mälarregionen utanför Uppsalaområdet, 
se Olausson (1995:196 f.), Karlsson & Ro-
bertsson (1997:50), Karlsson & Risberg 
(1999:5), Karlsson (2007:138) och Ranheden 
(2007:95). 
  Något som skiljer yngre undersökningar 
där 14C-teknik används för åldersbestämning 
och Florins Dragbyundersökning från äldre 
undersökningar är att de omfattar fler växter. 
De äldre höll sig i första hand till trädpollen 
och eventuellt havtorn som växer på dyner 
och steniga landhöjningsstränder. Det gör att 
en modern provtagning som fungerat någor-

lunda, ger väsentligt mer information om 
landskapsutveckling och kulturpåverkan. 
 
En sammanställning av pollendia-
gram avseende Uppsalaområdet 
För att få en översikt av växtlighetens utveck-
ling inom Uppsalaområdet har en samman-
ställning gjorts av pollendiagrammen från sex 
olika delar av området [Bild IV:4]. Det rör 
sig om diagram från Vendel, Dragby, Gamla 
Uppsala, Fiby urskog, Uppsala och Säbysjön.  

Det kan hävdas att Karlssons ”Lilla 
Hjortronmyren”, som modernare 14C-baserad 
analys, borde ha ingått i stället för Florins 
Dragbymaterial. Dragbymiljöns betydelse 
och likheterna mellan lokalernas diagram, gör 
emellertid att jag valt att behålla Dragby i den 
bild som redan hade färdigställts när slut-
grävningarna för E4 påbörjades. 

   

GRANENS ETABLERING 
För att synkronisera och bättre kunna utnyttja 
och värdera både äldre och yngre material när 
det gäller vegetations- och klimatbeskriv-
ningar har jag granskat granens expansion i 
Uppland – ett förlopp av betydelse eftersom 
granen inte sällan varit ledobjekt vid tidssätt-
ning av rekurrens- och pollenmaterial. Ett 
relativt sent exempel på detta är Eriksson 
(1999:33) där hon i analysen av sina pollen-
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diagram från Gamla Uppsala menar att vissa 
pollen uppträder så tidigt att det måste vara 
fel. ”The Picea pollengraph is important in 
this context. A continuous Picea pollengraph 
can not be older than 2600 [14C-år BP] in this 
region (Bradshaw & Hannon 1992)”    
       Ett annat exempel är Hammar (1999:26). 
Han redovisar granpollen vid Signhildsberg 
(Fornsigtuna) i lager som dateras till neolitisk 
tid. Eftersom granens invandring inte ansågs 
ha ägt rum förrän långt senare, förutsätter han 
att det är något fel på proverna och använder 
dem inte. 

Det finns ytterligare ett motiv till att få 
ett grepp om granens invandring. Svedjebruk 
blir på allvar rationellt när granskog sänkt 
pH-nivån i jorden. Genom svedjeförfarandet 
kan nivån tillfälligt höjas och mineral lättare 
frigöras. Det här har använts som motiv för 
att svedjebruk inte har förekommit innan gra-
nen invandrat (Häggström, 2005:99). Svedje-
bruk tycks dock ha utnyttjats även när det 
gäller tall och lövskog – se Lindman (2005: 
80).  
 
Granen (Picea) – en osäker klocka 
På 1990-talet uppfattades granen ha invandrat 
från Finland över Östersjön norr om Åland 
strax efter 2500 BC. Mälardalen skulle nåtts 
under yngre bronsålder/förromersk järnålder 
(Karlsson och Robertsson 1997:61). 
  Karlsson & Risberg (1999:85) som be-
handlar Arlandaområdet, daterar granens in-
vandring i detta område till ca 2200-2500 14C 
år BP, eventuellt något tidigare vid Säbysjön. 
Detta uppfattas vara i överensstämmande 
med flertalet andra 14C-daterade pollendia-
gram från södra och mellersta Uppland. Ett 
antal äldre dateringar avfärdas som förmodli-
gen felaktiga (o.a.a.: 82). En datering på ca 
3000 14C år BP från Ralbomossen i norra 
Uppland (Robertsson & Persson 1989) – av 
dem själva i sin abstract satt till 3000 - 2700 
14C år BP – skulle verifiera att granen invand-
rat norrifrån. En sådan tidssättning stöds 
också av ett prov från Vikasjön som daterats 
till 2930±50 14C år BP (Olsson & Piyanuj 
1965).  

Bilden är både rätt och fel. Vi kan tala 
om en sanning med modifikation. Det handlar 
om den omfattning granens närvaro egentli-
gen hade. Granen är komplicerad. Orsaken 
till nedan redovisade trefasiga förekomst är 
trots ihärdiga försök inte utklarad (se Gie-
secke, 2004: 33). 

 

Tabell IV:3  Granens förekomst i pollendiagram från Uppsalaområdet  
                   (inkl. spår) – ej nödvändigtvis som tolkat av dess konstruktörer.  
                                   Tid 
 
Pollendiagram 

Långt 
före 
2500 

14C BP 

Före 
2500 

14C BP 

2500 
14C BP

Efter 
2500 

14C BP

Kungshamnsmossen 
Granlund (1931:11) 

     X           

Åkerlänna Stormosse 
 Granlund (1931:24) 

     X    

Sätrasjömossen  
Granlund (1931: 29) 

     X    

Albosjömossen 
Granlund (1931:33) 

     X    

Börjesjön  
Wenner (1939:436) 

     X 1)    

Björklundakärret 
Lundgårdh & Lundqvist  
(1956: 94) 

     X    

Sätrasjökärret 
Lundgårdh & Lundqvist 
 (1956: 97) 

     X    

Börjesjökärret 
Lundgårdh & Lundqvist  
(1956: 98) 

     X 1)    

Järbo åsgrop 
Järnefors (1958: 41) 

     X    

Åsgravmyren Dragby 
Florin & Florin (1960: 112) 

      X 2)     X   

Östra Dragbysjön  
Florin & Florin  (1960: 115) 

     X    

Norra Dragbymyren 
Florin (1963: 62) 3) 

      X   

Gystakärret 
Florin (1963: 64) 

     X    

BP1 Södra Dragbymyren 
Florin (1963: 70) 

     X4)      X   

BP2 Södra Dragbymyren  
Florin (1963: 64) 

     X    

Fiby 
Bradshaw&Handon  (1992: 628) 

      X   

Gamla Uppsala  
Eriksson (1999 : 28f.) 

     X          

Säbysjön 
Karlsson & Risberg (1999: 63) 

     X    

Sävastebomossen 
Andersson, M (1986) i Segerberg  
(1999:159) 

     X    

Trunstaträsket 
Ranheden (1996: 108 f.) 

     X          

Vendel 
(Hovgårdsbergsmossen) 
Karlsson (1999, appendix 2) 

         X 

Vendel (Vendelsjön) Atkinson (1988)
i Karlsson (1999, appendix 3) 

         X 

Lilla Hjortronmyren 
Karlsson (2006:529) 

     X              X 5)

1) Växtplats för sjönöt som dog ut i direkt anslutning till att granens expansion startade.  
   Indikationer finns på att  Wenner bara  tog med rationella grankurvan. Lundgårdh & 
   Lundqvist registrerar tre spårperioder tillbaka till vad man anser vara 3500 BC.
2) Diagrammet täcker ej äldre förhållanden.
3) Inget diagram – en antals- och frekvenstabell avseende visst  djup (100-125 cm). Osäkert 
   14C-prov visar  840±100 år BC (s.65).

4) Ett fåtal mycket ringa spår, men med stort tidsdjup. 

5) Spår finns i omgångar från omkring 1500 BC. Karlsson som använder grankurvans uppgång 

    som markör för tidssättningen av inledningen av hans nivåzon 4 hänför den till  

   2400 BP baserad på provtagningen och rapporterna avseende Fiby urskog och Gamla Uppsala. 
 

En tidig invandrare  
Granen har länge funnits i Uppsalaområdet, 
om än i sporadiska bestånd. Dess lokala när-
varo i mellersta Sverige har ofta påtalats. 
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Nästan alla publicerade pollenanalyser från 
Uppsalaområdet visar på granpollen långt fö-
re granexpansionen ca 2500 14C-år BP. Se 
[Tabell IV:3].  

 Det rör sig om någon eller några pro-
cent och ofta sporadiska förekomster. Det är 
inte de kontinuerliga 5-15 % av AP (trädpol-
len) som blev vanlig när granen expanderade.  

I anslutning till de geokronologiska un-
dersökningar som Ragnar Lidén genomförde 
i Ångermanland från 1906 och slutpublicera-
de i Lidén (1938), erhölls 1000 – 950 BC 
som absoluta årtal för granpollenkurvans 
uppgång (Fromm 1938). Det framhölls att 
äldre spår var så vanliga i landskapet att gra-
nen måste funnits där tidigare. Samma sak 
gäller inom andra regioner, exempelvis i 
Jämtland (J. Lundqvist 1969). De låga pol-
lennivåerna tydde på att granen bara spred sig 
eller uppträdde tillfälligt före det allmänna 
genombrottet (även om långväga luftpolline-
ring diskuterats). 
 
Granen i Sverige en mesolitisk företeelse 
Sedan före första världskriget har fossila 
granstubbar över trädgränsen varit kända 
(Smith, 1911). Kullman (1995) visar på att 
gran funnits i Jämtland redan 4800-4700 14C 
år BP. Han menar att granen egentligen in-
vandrade samtidigt som tallen – dvs. strax 
före 9000 14C år BP och att de pollenspår som 
identifierats under årens lopp innebär lokal 
närvaro. Petersson (2006:198) redovisar ett 
antal vedartsanalyser i anslutning till sten-
strängar i Östergötland. Ett prov hämtat från 
en gravrest under en stensträng gav värdet 
8800 BP, vilket om korrekt (?) skulle innebä-
ra att vi utifrån Kullmans syn här har spår av 
de tidigaste generationerna. 

Det är alltså möjligt att granen före-
kommit lokalt och i begränsad omfattning till 
och från så länge Uppsalaområdet varit be-
bott. I en del pollendiagram hittar man äldre 
granpollen kontinuerligt (exempelvis i Järn-
efors 1958:41). Även om den stora granex-
pansionen ägde rum 2900 - 2400 14C år BP 
kan stora granbestånd ha funnits tidigare. Ett 
neolitiskt hyddgolv av granris i Åloppe indi-
kerar att granen då knappast var sällsynt i 
Uppsalaregionen (Lindqvist 1916). 

En annan möjlig indikation på äldre fö-
rekomst har vi i ett gropsystem i Vrå från 
1300 – 1000 BC, där samtliga lager innehöll 
förkolnade fragment av granbarr (Gustafsson, 
1997:47). Ett prov som togs visade sig dock 
vara från sen tid (Eriksson, 1997:32). 

 I Granlund (1931) granskas ett antal 
fynd från olika platser tillhöriga bronsålderns 
period I-V med vidhängande torv/dy, samt en 
grönstensyxa med påbörjat skafthål. Samtliga 
innehåller ett mindre antal granpollen till-
sammans med tall (Pinus), al (Alnus), björk 
(Betula), ek (Quercus), lind (Tilia) och hassel 
(Corylus). Dessutom hade grönstensyxan alm 
(Ulmus) och avenbokspollen (Carpinus) i den 
på yxan impregnerade torvjorden. Möjlighe-
ten att granpollen tillkommit från yngre skikt 
minskar naturligtvis indicievärdet, men den 
trädpollenbild som fynden gav, överensstäm-
mer väl med den blandade lövskog som pol-
lenanalyser visar fanns i Uppsalaområdet före 
2500 14C år BP. 

Granlund (1932:77) redovisar granpol-
lenutfallet från ett tiotal tidsmässigt samjuste- 
rade pollenanalyser inom Uppsala- och Stock- 
holmstrakten. Samtliga har uppgången om-
kring vad han med vår nu justerade bild av 
rekurrensytornas tidsmässiga inplacering (se 
nedan) kan uppfattas vara från 1000 BC och 
några århundraden framåt. 

När E4-utgrävningarna genomfördes, 
reagerade man gång på gång över granens 
alltför tidiga uppdykande. Ett exempel: 

 ”Ganska anmärkningsvärd är före-
komsten av granved i skärvstenshögen från 
äldre bronsåldern. Att granen funnits betyd-
ligt tidigare i Uppland än man tidigare trott 
för inte så länge sedan har vi sett flera exem-
pel på men att den skulle finnas redan så 
tidigt som under äldre bronsåldern är tidiga-
re än vad vi hittills antagit. Däremot tycks 
granen enligt dessa analyser ha varit etable-
rad under mellersta bronsåldern. Ved av 
gran har i alla händelser funnits i omlopp 
inom boplatsens olika delar under denna tid.” 
Ranheden (2007: 64). 

 
Klimatbetingelserna betydelsefulla 
Liksom i Jämtland kan man anta att granen 
efter sin invandring hållits i schack av klima-
tet. En dynamisk jämvikt mellan spridning 
och riklighet å ena sidan och makroklimatets 
beskaffenhet å den andra, etablerades relativt 
tidigt under Holocen – en jämvikt som man 
också kan följa i modern tid (Kullman 1995). 
Granen trivs inte under torra somrar och 
vintrar med tunna snötäcken och djup tjäle 
(Kullman & Engelmark, 1997). Den vill ha 
fuktig jord med hög vattenlagringskapacitet 
eftersom den har svårt att hantera torka (Gie-
secke, 2004:10 f.). Säsongberoende väder 
uppfattas medföra förhållandevis rikligt med 
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skogsbränder som granen har svårt att tåla 
(Kullman 1988). När klimatet blev svalare, 
fuktigare och snörikare blev betingelserna för 
granen positiv. Det fanns många ”infektions-
punkter” att expandera från. Expansionen 
kunde ske tämligen synkront, men ej okon-
trollerat, inom delar med lämpliga förutsätt-
ningar. Även efter granens allmänna expan-
sion i Uppland höll klimatet den i schack 
fram till historisk tid – om än på en ny nivå 
(Bradshaw & Hannon, 1992). Den här bilden 
stöds dock ej fullt ut av Giesecke (2004), som 
har en hel del invändningar och en genetisk 
förklaringshypotes. 

Fastställandet av granens expansion el-
ler ”den rationella grankurvans början”, som 
granens expansionsfas också kallas i äldre 
litteratur, innebär problem på lokal nivå. 
Äldre forskare arbetade med kedjor av mer 
eller mindre komplicerade samband och an-
taganden för att fastställa åldrarna i pollen-
proverna. Tillkomsten av 14C-metodiken har 
inneburit att man i huvudsak lämnat den in-
direkta tidsättningen. Det har emellertid inte 
inneburit att problemen kring växtutbredning 
och åldersbestämning lösts. Lokalen för prov-
tagning av pollenanalyser kan av geografiska 
skäl ha haft en begränsad eller mycket speci-
ell fångstkapacitet. När dessutom felaktighe-
ter i åldersbestämningen i samband med 
provtagning lätt uppkommer t.ex. på grund av 
alltför få prover för 14C-analys, förorening 
från andra åldersskikt eller på grund av glapp 
(hiatus) i avlagringarna, blir bilden fortfaran-
de ofta vag eller motstridig. 

En väsentlig förklaring till problemati-
ken är att vi måste skilja på granens i och för 
sig långvariga men varierande existens och 
dess senare permanenta närvaro, där vi har en 
ökning i flera steg. Giesecke (2004) ger i in-
ledningsavsnittet till sin avhandling en över-
siktlig bild av den 5 procentiga nivågränsen, 
som någorlunda överensstämmer med de 
tidsangivelser som vanligtvis anges för gra-
nens invandring [Bild IV:5]. Skulle vi ha 
samma krav för att ta upp närvaro när det 
gäller ek, alm, lind, avenbok och hassel skul-
le många redogörelser behöva skrivas om. 
 
Rekurrensytor  
Under många årtionden försökte man utnyttja 
de så kallade rekurrensnivåerna som håll-
punkter för åldersbestämning. Granexpansio-
nen kopplades samman med en så kallad 
rekurrensyta från mellersta bronsåldern.  
 

Bild IV:5.  Granens förekomst vid nivån 5 % i 500-års  
                         intervall. Tidigare lokaler på nivån › 1 och 3 % 
                        (i Baltikum/Finland/Ryssland) angivna.  

                                              Efter Giesecke (2004: 22) 
�   Pollendiagram från glaciär tid där granpollen  › 3% 
�   Diagram där granpollen 9000 cal BP › 1 % 
�      -  ”  -                     7000      -  ”   - 
�           -  ”  -                      5000      -  ”  - 
 
Rekurrensytebegreppet 
Granlund arbetade med lagerföljderna i hög-
mossar. Han införde begreppet rekurrensyta 
för gränsytor mellan äldre höghumifierade 
och yngre låghumifierade vitmossetorvlager.  
 En högmosse är en ombrogen (helt 
beroende av på ytan fallande nederbörd) torv-
mark med tjock vitmossa. En ombrogen torv-
marks normala utveckling är att den går mot 
torrare stadier, då rester från allt torrare växt-
samhällen avlagras. När ett mera fuktighets-
krävande samhälle överlagrar ett torrare mås-
te i princip orsaken vara någon utifrån kom-
mande störning. En jämn utveckling från tor-
rare till fuktigare växtsamhällen bedöms ej 
förekomma under uppbyggandet. Efter varje 
nystart av ett fuktigare skede upprepas på nytt 
utvecklingen mer eller mindre fullständigt. 
Lagerföljden uppbyggs av rekurrenta (åter-
kommande) lagerserier. Granlund betecknade 
därför gränsytorna mellan dessa serier som 
rekurrensytor (RY). 
 I Granlund (1931) identifierar han fyra 
nivåer i Kungshamnsmossen söder om Upp-
sala, där RY IV tidsätts till 1200 BC, RY III 
till 600 BC och RY II till AD 400. I andra 
landskap identifierade han ytterligare en 
rekurrensyta från neolitikum – RY V. 
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   Begreppet rekurrensyta infördes av 
Granlund, men företeelsen var tidigare känd. 
Weber (1902 och i äldre arbeten) använde 
begreppet ”Die Grenzhorizont”. Med detta 
menade han ett självständigt lager mellan den 
äldre och yngre Sphagnumtorven (Sörbom, 
1967:103). Begreppet övertogs av Sernander 
(1909) och von Post (1913) och översattes till 
”gränshorisonten”. Dessa arbeten kände näm-
ligen bara en gränshorisont. Det var den mest  
välutbildade och motsvarar RY III. 
  Förhållandet att man på olika håll i 
Sverige antogs hjälpligt kunna avläsa och 
även tidsätta klimatomslag i mossornas till-
växtlager fick stort genomslag. Rekurrensy-
torna blev lednivåer – se exempelvis Wen-
ners (1939) respektive Sellings (1940) analy-
ser av den tidigare Börjesjöns vattenstånds-
växlingar. Lundqvist (1932) förutsatte ytterli-
gare rekurrensytor både äldre än Granlunds 
och en yngre, RY 0, som inte skulle vara 
utbildad förrän omkring AD 2200. Andra 
arbeten från olika delar av Sverige som be-
handlar rekurrensytor är Nilsson (1935), 
Sandgren (1937), Florin (1944) och Fries 
(1951). 
 
14C-teknologin visade på svagheterna 
När 14C-teknologin började användas, pröva-
des den snart på rekurrensmaterialet. I Värm-
land gjorde J. Lundqvist (1957) en systema-
tisk uppställning av tidsatta ytor i 16 mossar, 
varav 5 bestämdes med 14C-provtagning. Re-
sultatet visade på en samstämmighet mellan 
de flesta mossarna, vad avser RY II-IV. Ni-
våerna bedömdes dock genomgående som 
yngre än vad Granlund kommit fram till i 
östra Sverige. RY II tycktes ligga omkring 
eller efter AD 500, RY III varierade något 
mer kring BC 500 och RY IV tidsattes till 
omkring BC 1000 med ett 14C-värde på 1055 
för en mosse och BC 825 för en annan. Slut-
satsen blev att ytorna hade en tendens att bli 
yngre mot västra Sverige. 
 Tron på synkront uppkommande rekur-
rensytor och därmed också tron på att man 
här hade ett kraftfullt instrument för att tidsät-
ta förhistoriska klimat- och vegetationsför-
ändringar upphörde på 1960-talet. I Lunde-
gårdh & G. Lundqvist (1959) dateras både 
det äldre och det yngre lagret av vitmossa i en 
rekurrensyta. Det visade sig att åldersskillna-
derna mellan de vertikala nivåerna kunde va-
ra flera hundra år. Den äldre mossytan kunde 
alltså ha samma utseende under lång tid. 
Olika mossar fungerar olika. De reagerar 

långsamt och i olika takt på klimatföränd-
ringar. Inom samma mosse kan dessutom 
lagren ha olika ålder beroende på hur mossen 
utvecklas (G. Lundqvist 1962). Närliggande 
mossar   kan   utveckla  samma  rekurrensytor  
men med tidsförskjutning (Schneekloth,1965).  
 G. Lundqvist sammanställningar gällde 
främst Södermanlands och Gävleborgs län 
och inte Uppsalaområdet. Kunde rekurrensy-
torna fungera annorlunda här? Sambandet i 
Uppsalaområdet mellan granpollenkurvans 
utveckling och RY IV och III framstod för 
mig inledningsvis som imponerande starkt.  
En rad analyser med varierande infallsvinklar 
baserat på existerande äldre pollendiagram 
från området visade emellertid att sambanden 
ofta var skenbara och dessutom svåra att ut-
värdera. Punktvis perfekta utvecklingar mel-
lan pollenslag kring en rekurrensnivå kunde 
vara helt motstridiga vid nästa nivå. Skilda 
skalor inom och mellan de olika pollendia-
grammen kan emellertid störa jämförelsen av 
pollenslag vid arbete med information från 
många olika platser, och blockera fastläggan-
det av en korrekt jämförbar struktur för de 
olika lokalerna.  
 Även om G. Lundqvists sammanställ-
ningar från andra landskap var baserade på 
tidiga – och därmed förmodligen ibland tvi-
velaktiva – 14C-prov framkom samma bild 
när jag granskade diagrammen från de upp-
ländska mossorna. Vid jämförelser med olika 
ledpollenslags utveckling, låg rekurrensytor-
na enligt diagrammen ofta inte där de skulle 
om de vore enkelt klimatbetingade.  
 
Ett internationellt uppsving 
Tron på rekurrensytornas nära klimatologiska 
samband är emellertid inte död i internatio-
nell forskning. Även om jag trots ihärdiga 
försök inte haft framgång med att utnyttja 
existerande material är det kanske möjligt att 
utveckla metodiken. I varje fall tycks det i 
samverkan med batterier av 14C-prov och 
noggrannare analyser av torvens samman-
sättning i viss utsträckning gå att använda 
rekurrensytorna, vilket van Geel, Buurman & 
Waterbolk (1996) gjort. För en problemge-
nomgång – se Kilian et al. (1995).  
 
Granens genombrott 
Antingen vi tar Västerbotten (Welinder 1998: 
30), Lappland (G. Lundqvist 1956:235), Ång- 
ermanland (Fromm 1938:379), Jämtland 
(Kullman1995:445) eller som vi sett ovan, 
Uppland, förekommer granen sporadiskt 
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långt tillbaka i tiden – långt före dess expan-
sion. En expansion som inte bara tycks ha 
skett synkront inom de olika regionerna utan 
också med små fördröjningar.  

Prover som lägger initieringen ungefär 
vid hågatid är G. Lundqvist (1956) i Adak-
gruvan, Lappland, Olsson & Piyanu (1965) 
samt Robertsson & Persson (1989) i norra 
Uppland. Det vill säga i regioner långt ifrån 
varandra, men där granen funnits sporadiskt 
spridd på många håll, initierades expansionen 
alltså inte genom en successiv överföring 
mellan regionerna utan troligare genom en 
ungefär samtidig klimatförändring. Denna 
samstämmighet över vitt skilda ytor stämmer 
inte riktigt med [Bild IV:5]. 
   Förhållandet att pollen av gran var så 
allmän i Ångermanland före expansionen 
gjorde att Fromm (1938:380) ansåg att gra-
nen redan växte i landskapet och att ”Der 
plözliche Anstieg der Piceakurve muss also 
durch eine Veränderung des Klimas bedingt 
sein.”  

I Uppsalaområdet finns ett antal äldre 
pollendiagram, som utan att bygga på rekur-
rensytemetodiken, pekar på en samtida ex-
pansion med Ångermanland – främst från 
Sätrasjökärret (Lundgårdh & Lundqvist 
1956) och Järbo Åsgrop (Järnefors 1958). Det 
som gör dateringarna – i diagrammen angiv-
na till ca 1000 BC – betydelsefulla, är att ex-
pansionen skedde ungefär samtidigt som lo-
kalerna isolerades. Isoleringsnivåerna, i båda 
fallen, omkring 20 m, stämmer överens med i 
föreliggande arbete bedömda strandnivåer vid 
denna tid.  

  
Skilda förutsättningar – olika utveckling 
Det är emellertid inte så enkelt som att gran-
expansionen slog igenom på samma sätt när 
den väl kom. Skiftande lokala förutsättningar 
tycks fortsatt ha varit avgörande. I exempel-
vis Västerbotten blev granen kanske på grund 
av skyddande snölager, snabbt ett domine-
rande träd. I Uppsalaområdet finns visserli-
gen tidiga noteringar på 40-50 % av trädpol-
lenmängden, men nivåer på 5-15 % är vanli-
gare. Det mönster som etablerades kvarstod 
ofta under lång tid. Det här gör att det vid låg 
närvaro ibland är svårt att avgöra när längs 
grankurvan expansionen egentligen skall ha 
skett. 
  I Fiby visar det 14C-stödda diagrammet 
(Bradshaw & Hannon 1992:628), men inte 
författarnas text, att granen tillfälligt dök upp 
omkring 1000 BC. Några århundraden senare 

etablerade den sig. Nådde så knappt 5 % av 
totala pollensumman 300-200 BC, för att 
ända till vikingatid, ligga på nivån 2 %.  
 Det 14C-tidsatta Trunstadiagrammet in-
dikerar en kontinuerlig närvaro av granpollen 
från äldre bronsålder (Ranheden, 1996:108 
och 1997:34+).  Nivåerna är emellertid låga. 
Ända in i vendeltid ligger de under 5 % av 
trädpollen. De varierar i princip upp till 4 % 
och nådde samma höjd under äldre bronsål-
der som vid Kristi födelse, då Ranheden 
(1996:107 och 1997:39) anser granen etable-
rad. 

Vid Säbysjön (Karlsson & Risberg 
1999:63) ser det ut ungefär som vid Trunsta-
träsket på andra sidan Knivsta, när det gäller 
granpollen. De finns på alla nivåer men når 
inte 5 % av trädpollen förrän mot medeltiden. 
Ett maximum kring 1400 BC når 3 % och ett 
ungefär vid vendeltid på närmare 5 % är 
undantag från den vanliga 1-2 % -nivån. I de 
här fallen kan inte en traditionell granupp-
gång identifieras.  
 
Florins Dragbyprov 
Det förefaller som om en koppling finns mel-
lan områden med mänsklig påverkan/svedje-
bränning (relativt höga kolhalter) och lokaler 
där grannivån hålls så tuktad att den ”norma-
la” expansionsprofilen störs.   
 Möjligtvis är också Sten Florins 14C-
prov från Dragby ett exempel på detta. Gran-
pollenkurvan bedöms där hålla sig under 5 % 
av trädpollen i många hundra år efter upp-
gången. Troligare är emellertid – om någon 
felaktighet över huvud taget existerar – att 
14C-provet har gett Florin ett för ungt intryck.  
 Florins prov vid BP3 [Bild IV:6] som 
han   uppfattade  var  hämtad  från  lager  före  
 
Bild IV:6  Datering av insjölera med åkerbrukspollen i Norra Drag-
bymyren (starrmyren), Skuttunge socken, Uppland. Florin (1963:65) 
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grankurvans uppgång, då den bara innehöll 
0,9 % granpollen och tidsattes till 2710 ± 100 
BP (840 ± 100 år BC) fick honom att ifråga-
sätta den då rådande uppfattningen att expan-
sionen i östra Svealand hade ägt rum ca 1000 
BC och lägga den några århundraden senare.  

Provet (U-119) är emellertid problema-
tiskt.  Det är taget från ett borrprov vars pol-
lenbild endast är åskådliggjord vad gäller 
gyttjeleran 120-125 cm under ytan, strax över 
isoleringskontakten (1963:62). Denna har tid-
satts till 1600 BC, något som – p.g.a. av att 
lokalens lägsta passpunkt uppges vara 28,5 m 
– förmodligen är storleksordningen 500 år för 
ungt. Förhållandet att diagram saknas, gör att 
läsaren inte i detalj känner grankurvans utse-
ende i skikten omkring den redovisade nivån, 
även om BP2 – vars pollendiagram presente-
ras – ligger alldeles i närheten (Florin & Flo-
rin, 1960:105). Det har betydelse eftersom 
den initiala granexpansionen ofta åtföljs av 
en nedgång till lägre nivåer. Det är vidare 
oklart om man skall utgå från 2790 eller 2710 
14C-år BP. I det första fallet ligger provets 
ålder med 68 % sannolikhet mellan 1000 och 
790 BC medan sannolikheten att åldern är 
över 1000 BC är ca 15 %. I det senare fallet 
är sannolikheten 68 % att provet ligger mel-
lan 1050 och 820 BC, men 20 % att det är 
äldre än 1050 BC. Provet ligger på hyllkanten 
av 2500 BP-moraset. Ytterligare en källa till 
osäkerhet är att dateringar av sjösediment 
med karbonatinslag kan ge svåra felutslag. 
För en förklaring av problematiken, se Pers-
son (1999:73). 

 
Granens etablering – slutsats 
Sammanfattningsvis gäller att mycket talar 
för att den äldre uppfattningen om granens 
allmänna expansion i centrala Uppland i an-
slutning till perioden efter 1000 BC är korrekt 
även om nivån då inte allmänt nådde 5 %. 
Granen är ingen nykomling i området. Lik-
som i många andra regioner har den funnits 
sporadiskt på många håll åtminstone från 
neolitikum.  
 Troligen var det en över stora ytor ge-
nerell klimatomställning som initierade och 
underhöll expansionen. En expansion som 
inom Uppsalaområdet skedde lokalt och 
begränsades till en nivå ofta relativt långt 
under den starka ställning granen fick i steg 
tre. Vi kan räkna med att även om inte granen 
fanns på alla håll under brons- och förro-
mersk järnålder var den inte heller sällsynt.  
 

VEGETATIONSUTVECKLING 
UNDER OLIKA PERIODER 
Strandförskjutning, lokala jordartslägen, kli-
mat, och tidens gång skapade jordmåner och 
växtlighet som i sin tur påverkade markkultu-
rer och växtförutsättningar. Områdets utnytt-
jande är intimt förknippat med vegetationens 
utveckling. Så småningom började männi-
skan också göra avtryck.  
  
Äldre bronsålder 
Delar av det grunda skärgårdshavet avsnördes 
som näringsrika insjöar med vassrika vikar 
och sund. Dessa kalkrika vatten avsatte en 
rödbrun geléartad alggyttja. 
 Sand- ler- och gyttjeytor som frilades 
mellan fastare mark på grund av landhöjning-
en kom ofta snart att intas av kärr. Detta 
beroende på att de låg för högt i förhållande 
till längre ut liggande trösklar för att bli sjöar, 
men ändå kvarstod som sanka på grund av 
små höjdskillnader och bottenbeskaffenheten.  

Skogarna i Uppsalaområdet dominera-
des av björk (Betula) och tall (Pinus). Omfat-
tande sumpskogar av al (Alnus) var vanliga. 
Liksom i viss utsträckning ädellövträd – ek 
(Querqus), alm (Ulmus) och lind (Tilia). Kli-
matet var trendmässigt varmare fram till 
hågatid. På ett litet antal ställen har till och 
med sjönöt (Trapa natans) påträffats bland 
annat vid provtagning från den tidigare Bör-
jesjön, nordväst Uppsala (Selling, 1940:350). 
Sjönöt växte i Skåne fram till 1918. Trots att 
strandförskjutningen frilade omfattande ler-
jordar som borde ha gynnat ekblandskogen 
ser man dock bara en begränsad ökning av 
ekens (Quercus) pollen i vissa lägen. 
  I södra Uppland har antagits att det är 
alskogen som koloniserat lerjordarna (Karls-
son & Risberg, 1999:81). Eken växte tillsam-
mans med tall i näringsfattigare, torrare lägen 
som inte var så fördelaktiga för andra arter 
(Bradshaw & Hannon, 1992:627). 

Gran fanns alltså, men bara fläckvis i 
tid och rum. Hassel (Corylus) var vanlig. Vi-
de (Salix) kunde finnas lokalt rikt men ofta 
sporadiskt. En och annan avenabok (Carpi-
nus) kunde påträffas. Trädpollen dominerade 
över örtpollen ungefär i relation 8/1. 

 
Stora karga ytor  
Vid den här tiden fanns omfattande karga 
områden med begränsade eller inget humus-
lager. Skärgårdens öar hade öppna häll- och 
moränpartier. I exponerade lägen skedde ofta 
intensiv vågpåverkan. Mycket stora ytor låg 
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som öppen strand inom några hundra meter 
från öppet vatten. Det lokala terrängskyddet 
och vädersträcken för ljus och vindpåverkan 
var avgörande för den växtlighet som kunde 
rota sig. Av jordartskartor från de delar av 
Uppsalaområdet som under äldre bronsålder 
ej var täckta av vatten framgår att de områden 
som inte består av morän och berg i dagen 
var mycket begränsade. De östra och södra 
delarna  av  området  hade  bara fläckvis lera/ 
finmo i anslutning till vikar och vattendrag. 
 
Vendelområdet 
Vendelområdet som vid den här tiden låg vid 
kanten av fastlandet på sidorna av en havs-
armspassage ner mot Uppsala – någon sjö 
hade ännu ej avsnörts och bildats – uppvisade 
en dominans av björk (Betula), tall (Pinus) 
och al (Alnus) med inslag av hassel (Cory-
lus), ek (Querqus) och lind (Tilia). Intressant 
är en påtaglig förekomst av gräs och spora-
diska spår av hampa/humle (Cannabaceae) – 
vilka är pollenmorfologiskt svåra att skilja åt. 
  Det torde dock varit frågan om vildväx-
ande humle. Hampa började odlas först vid 
Kristi födelse. Humle först under vikingatid 
(Ranheden 1996:104). 

Intressant är att i Vendel finns spår av 
sädesodling från bronsålder – spår som för-
svinner någon gång vid övergången mot järn-
ålder. Förekomsten av odling/sädeshantering 
i norr stöds av makrofossilanalyser från Som-
maränge skog, Ryssgärdet liksom från lokaler 
norr om Uppsalaområdet, i samband med E4-
projektet (Ranheden, 2007:89).  

 
Kolpartiklarnas förekomst varierar 
Spår av mänsklig påverkan i pollenproverna 
från Uppsalaområdet är begränsad under äld-
re bronsålder. Förekomst av gräs är kanske 
det mest påtagliga. Kolpartiklar finns dock 
rapporterade från Vendel i norr till Säbysjön i 
söder. Problemet är att dessa partiklar kan 
vara resultat av naturliga bränder likaväl som 
av röjning och svedjebränning. Samma sak 
gäller sporer från örnbräken (Pteridium aqui-
linum), som redovisas söder om Uppsalaom-
rådet (Rössberga) och där tillsammans med 
kolpartiklar indikerar en röjningsfas (Karls-
son & Risberg, 1999:83). 

 I Vendel ökade kolpartiklar ungefär 
samtidigt med granens expansion, och en 
blygsam närvaro av örnbräkensporer (Dryop-
teristyp) kan iakttas. Troligast är att kolet 
delvis hänger samman med röjning och sved-
jeodling. I Poska & Saarse (2002), avseende 

ön Saarema i Estland, är slutsatsen att mer 
regelbunden odling med hjälp av svedjebrän-
ning kom igång där från och med senneoliti-
kum. Kontinuerlig odling av åkerytor påbör-
jades först under folkvandringstid eller sena-
re. Som framkommer av [Bild IV:5] var dock 
förutsättningarna för svedjebränning där an-
norlunda med helt etablerad granskog.  
 Den kraftigaste kolpartikelförekomsten 
inom Uppsalaområdet finns i väster, på det 
dåvarande fastlandet (Fiby urskog). Den ses 
av Bradshaw & Hannon (1992:627) som 
mycket hög. Så hög att det tyder på återkom-
mande brand kring lokalen trots att skogen 
enligt deras uppfattning inte skulle kunna 
brinna på naturlig väg. Tall (Pinus) ökar och 
ljung (Calluna vulgaris) blir så småningom 
vanlig. Båda påverkas positivt av eld.  
  
Odling 
Pollen från ruderatsamhällen [gråbo, malört 
(Artemesia), mållor (Chenopodiaceae), näss-
lor (Urtica), etc.] som med osäkerhet kan tyda 
på direkt eller indirekt mänsklig aktivitet i 
området finns begränsat och sporadiskt i 
Vendel och gamla Uppsala, något mer påtag-
ligt i Dragby men trots misstänkt svedjeod-
ling inte alls i Fiby. En del i Säby. Man får 
känslan av att det är med ruderatsamhällena 
som med granen – de finns i liten mängd på 
många platser. Pollen från sädesslag, vilket 
räknas som mer utslagsgivande för att odling 
förekommer, är vid den här tiden begränsad. 
Endast längst i söder och eventuellt i Gamla 
Uppsala har sådan aktivitet påträffats.  
 Går vi däremot på makrofossilanalyser-
na från E4-projektet får vi en bild av att de 
etablerade bosättningsmiljöerna Sommarän-
ge, Ryssgärdet och Trekanten hanterade säd 
under äldre bronsålder. Till detta kommer 
fynd från Bredåker och Eke under yngre 
bronsålder. (Ranheden, 2007:89). 
 Vid Trunsta träsk och Säbysjön i söder 
menar man att vissa spår av odling och bete 
föreligger (Karlsson & Risberg, 1999:86 samt 
Ranheden 1996:106). Vid Trunsta träsk har 
pollen av korn- och vetetyp (Hordeum- och 
Triticum-typ) identifierats. Dock inte vid 
Säbysjön där pollen av sädesslagstyp inte 
kunnat bestämmas till släkte eller art. Det kan 
därmed inte uteslutas att det är frågan om 
strandvegetation.  
 
Trädbeståndet förändrades 
Trädbeståndet under äldre bronsålder var till 
en början i huvudsak oförändrat. Alen (Al-
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nus) ökade emellertid i Dragby. Här är det 
dock tveksamt om Florins (1963) tidsättning 
är korrekt. Alexpansionen är en konsekvens 
av områdets isolering vilket han som nämnts 
förmodligen tidsätter för sent. Som utvecklas 
närmare i diskussionen om en eventuellt ge-
nombrytande Skuttungesjö (kapitel 7) har iso-
leringen skett betydligt tidigare. Det skulle 
innebära att alskogarna fanns i området redan 
vid övergången från neolitikum. 
  Spår av avenabok (Carpinius) finns från 
norr till söder. Enen (Juniperus) börjar dyka 
upp på fler platser. Vid Säbysjön i kombina-
tion med expanderande förekomst av gräs. 

Temperaturen sjönk, ädellövträden gick 
tillbaka. Almen (Ulmus) försvann lokalt 
kring Fiby omkring 1600 BC även om spår 
finns längre fram i tiden (Bradshaw & Han-
non, 1992:629).  
 
Hågatid  
Under mellersta bronsålder skedde en omfat-
tande igenväxning av tidigare avsnörda när-
ingsrika sjöar. Grundvattennivån sjönk som 
följd av att nederbörden minskade och klima-
tet blev torrare.  
  Norr om Uppsalaområdet – i Florarna – 
sjönk vattenståndet så kraftigt att gyttjeav-
sättningen upphörde över större delar av sjö-
arna. Enligt Ingmar (1963) finns ostörda och 
sammanhängande avlagringar från hela det 
torra klimatskedet endast i de nuvarande 
sjöarnas djupaste delar. Sedan vattnet steg 
mot slutet av bronsåldern och sjöarnas igen-
växning upphörde, återstod ungefär hälften 
av den gamla sjöytan. Vid Börjesjön skedde 
en liknande utveckling (Wenner, 1939:440).  

Kring hågatid började ek (Querqus), 
alm (Ulmus), lind (Tilia), al (Alnus) och 
hassel (Corylus) att allmänt minska. Tallen 
(Pinus) ökade – men inte på alla lokaler. I 
Dragby började en stark nedgång av mängden 
trädpollen i förhållande till övrig pollen. På 
två hundra år sjönk trädpollen från 90 till 40 
% av totala antalet pollen. En (Juniperus), 
liksom gräs (Gramineae) ökade. Landskapet 
öppnades. I området fanns troligen betesmar-
ker av hedkaraktär (Florin 1963: 60). 

 
Tecken på mänsklig påverkan ökar 
Spår av odling förekommer i Vendel. I Drag-
by skedde en uppgång av sädespollen strax 
efter hågatid. Gamla Uppsala har under i 
princip hela bronsåldern, till och från, spår av 
korn (Hordeum-typ), havre (Avena-typ), vete 
(Triticum-typ) och hampa/humle (Cannaba-

ceae) (Eriksson, 1999). Även om lokalen 
(Myrby träsk) isolerades först efter hågatid 
var miljöer lämpliga för odling inte långt 
borta – och de ökade snabbt. Makrofossilana-
lyserna och pollenanalyserna från Gamla 
Uppsala-området som tagits i anslutning till 
E4-projektet visar på många platser med 
sädesförekomst.  

Trunstaträsket nära Knivsta uppvisar 
under hågatid låg odlingsaktivitet men ett 
öppnat, kanske betespåverkat landskap. Enen 
(Juniperus) var vanlig. Så slöt sig skogen och 
enen försvann. 

Vid Säbysjön upphörde sädespollen en 
tid efter den inledande odlingsfasen. Efter att 
de återkommmit försvann de aldrig även om 
det finns en svacka avseende 2500 14C-år BP. 
En (Juniperus) och expanderande gräs (Gra-
mineae) under mellersta bronsåldern tyder på 
öppnat landskap. Karlsson & Risberg  (1999:  
65) anger Säbysjöns isolering till period II. 
Marken röjdes för bosättning och odling. Be-
tesmarkerna utvidgades. 
  I Fibymaterialet finns inga spår av od-
ling förrän kring Kristi födelse, men ljung 
(Calluna vulgaris) och gräs (Gramineae) öka-
de kring hågatid. Vide (Salix) försvann näs-
tan ända fram till omkring 200 BC. Bradshaw 
& Hannon (1992) menar att Fibys blandade 
lövskog som dominerades av björk (Betula) 
och tall (Pinus) med stora inslag av al (Al-
nus), hassel (Corylus), ek (Quercus), lind 
(Tilia) och alm (Ulmus)  –  åtminstone till en 
början, var representativ för hela landskapet. 
Miljön var mer öppen än idag med gräs, 
halvgräs och ljung (Calluna vulgaris) som 
vanliga inslag. Betande djur bidrog till den 
öppna skogsstrukturen, men den stora mäng-
den kol understryker enligt Bradshaw & Han-
non eldens betydelse. Så försvann bränderna 
och ljungen. Gräset ökade till en början. Tall 
(Pinus), al (Alnus), ek (Querqus) och hassel 
(Corylus) tog över. Skogen tätnade. Så kom 
perioden kring 2500 14C-år BP.   
 
2500 14C-år BP 
2500 BP är inte ett år. Det är ett begrepp. En 
tid med omfattande solaktivitet och mycket 
stora kast i 14C-kurvan. Den period till vilken 
man en gång i tiden mer eller mindre på all-
var förlade Eddans fimbulvinter. På senare tid 
har dock Gräslund (2008) knutit begreppet 
till den sena folkvandringstidens/vendeltidens 
kris. Att stora klimatförändringar över hela 
världen anknöt till senare delen av yngre 
bronsålder är emellertid klart – se van Geel et 
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al. (1996). Perioden är emellertid svår att 
kartlägga och analysera på grund av 14C-
klockans irregularitet [se Rahbeck & Lund 
Rasmussen (1997) eller Lloyd-Smith (2001: 
643 och 652)]. 
 
14C-kurvans stora kast 
 ”Klockan” började gå fel i mitten på 800-
talet BC. En av de starkaste kortvariga ök-
ningarna i 14C-innehållet i atmosfären ägde 
rum omkring 850 -760 BC. 300 14C-år (2750-
2450 BP), passerar på mindre än 100 kalen-
derår. Se [bild IV:7]. Därefter ligger 14C-
åldern kvar på ungefär samma nivå i 350 ka-
lenderår (den s.k. ”Hallstattplatån”). På ytter-
ligare ca 70 kalenderår – till ca 330 BC pas-
serar så ytterligare 300 14C-år. Därefter åker 
14C-värdet upp och ner.  2200 14C-år BP kan 
innebära ungefär fem skilda kalenderår tiden 
350-200 BC. 
  Det här är betydelsefullt på många plan 
för svårigheterna att följa vad som hände 
under Uppsalaområdets tidiga samhällsut-
veckling. När något skett 2500 ± 50 14C-år BP 
så kan det innebära alltifrån 800 till 400 BC. 
Det kan alltså ha skett under bronsålderns 
period V, VI eller äldre förromersk järnålder.  
 Som angivits, visade redan Blytt & Ser-
nander på ett markant klimatskifte någonstans 
vid övergången mellan brons- och järnålder 
(Sernander 1910). Ett subborealt relativt 
varmt och torrt klimat avlöstes av ett fuktigt 
och kallt subatlantiskt. Övergången uppfatta-
des kunna identifieras i torvmosselagrens 
gränshorisonter (Granlunds RY III). Sernan-
der uppfattade att klimatförändringen var så 
stark att den förmodligen påverkade sam-
hällsutvecklingen, något som Sörbom (1967) 
inte accepterar, men har svårt att falsifiera 
annat än som alltför förenklad.   

 
En internationell företeelse 
Enligt Kilian et al. (1995) har den höga halten 
i  atmosfärens  14C-innehåll åren BC 850-760  
visat  sig  vara  synkron  med torvlagerskiftet  
vid övergången mellan subborealt och subat-
lantiskt klimat. Van Geel et al. (1996) stöder 
detta och visar med en lång rad exempel från 
hela världen på stora förändringar i klimat, 
grundvatten- och strandförskjutningar under 
och i anslutning till den här perioden. Man 
ser platåperioden 760 - 550 BC som en åter-
hämtningsperiod. Vad som inte behandlas är 
åren 400-330 BC som vad gäller atmosfärens 
14C-halt tycks vara en kanske än mer drama-
tisk parallell till perioden 450 år tidigare. 

 Bild IV:7. 14C-kurvans utseende omkring 2500 BP – ett halvt år- 
                         tusende av speciella förhållanden ungefär 850–330 BC 

  
 Baillie (1995) som behandlar bronsål-
derns kronologi på Irland ser märkliga effek-
ter på skilda platser på jorden i anslutning till 
de här åren, och kopplar det till solen – indi-
kerat av 14C-värdena. Han vill avsluta brons-
åldern år 430 BC baserat på de klimatologis-
ka förändringar som han inläser i de kast i 
trädens ringtillväxt som sker vid denna tid.  
  För att sammanfatta – på båda sidor om 
”Hallstattplatån” finns korta perioder med 
solaktiviteter som påverkade/samvarierade 
med 14C- nivån i atmosfären och förmodligen 
norra Europas klimat-, strand- och grundvat-
tenförhållanden. Vad som i många fall måste 
avses med ”övergången mellan brons- och 
järnåldern ca 2500 14C-år BP” är alltså egent-
ligen en lång period. Här har vi en av förklar-
ingarna till att så mycket vegetationsmässigt 
hände ca 2500 14C-år BP. 
 
Vendel 
I Vendel liksom på många andra håll minska-
de al (Alnus), ek (Querqus) och hassel (Cory-
lus). Alm (Ulmus) och lind (Tilia) försvann i 
det närmaste. Den forna ekblandskogen före-
kom sedan i mycket begränsad utsträckning. 
Al (Alnus) fanns kvar, men minskade succes-
sivt. Granen expanderade snabbt, men höll 
sedan jämn nivå. Kolpartiklarna ökade dock, 
till skillnad mot i Fiby. Spår i övrigt av 
mänsklig påverkan är begränsad. 
 
Fiby 
I Fiby där kolpartiklarnas nedgång enligt 
Bradshaw & Hannon (1992:629) påverkade 
bl.a. pollenmängden av ljung (Calluna vulga-
ris), minskade dessa till försumbara nivåer 
samtidigt som gräset tillfälligt ökade. En 
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kraftig expansion av tall (Pinus), al (Alnus), 
ek (Querqus) och hassel (Corylus) avbröts av 
en ”katastrofal” störning. Pollen från ek-
blandskogen sägs abrupt ha minskat. Det är 
svårt att avläsa detta från diagrammet. Där 
kan man visserligen se stora kast för många 
pollen under perioden 2900-2000 14C-år BP, 
men de varierar inte i fas. Något annat vore 
kanske förvånande mot bakgrund av 14C-
värdenas oregelbundenhet under perioden 
och den precision som krävs för att kunna 
följa skeendet på ett sådant sätt. 
   Vad man möjligen kan utläsa är att 
under den här perioden, då granen dök upp 
och stabiliserade sig, minskade hassel (Cory-
lus), ek (Querqus) och lind (Tilia) för att på 
nytt öka under Hallstattplatåtiden och gå ned 
och upp innan lind (Tilia) och alm (Ulmus) 
var helt borta. Det vill säga pollenfrekvensen 
för ekblandskogen tycks uppvisa likheter med 
14C-kurvan.  
 Bradshaw & Hannon (1992, fig.4) ser 
två katastrofala störningar – vilka tidssätts till 
2500 BP och 2200 BP – som påverkade för-
ändringen från nemoral (sommarvärmekrä-
vande men vinterkala lövskogar) till boreal 
skog i Fiby. Återkommande bränder ses som 
orsak till att granen i området ändå i fortsätt-
ningen hölls i schack – nästan ända in i mo-
dern tid. Ett orsakssamband som Giesecke 
(2004:27 f.) opponerar sig emot.  
 
Florarna 
Sjöarnas surhetsgrad ökade. En vattenstånds-
höjning ägde rum. I Florarnas sjösystem, norr  
om Uppsalaområdet, uppskattar  Ingmar (1963: 
162) att somrarnas lågvattenstånd steg med 
mer än en halv meter. De stillastående myr-
stränderna blev genom höjdtillväxten torv-
branter. Denna som Ingemar kallar ”fimbul-
vinterstrand” syns i de nuvarande myrarna 
som en förhållandevis fast och 5 à 10 cm hög 
sluttning. Ett par meter senare överlagrad torv 
har inte suddat ut denna ”fornstrand”. 
 Nederbördsnivåer och vattenstånd min-
skade så småningom, om än inte ned mot de 
nivåer som varit för handen under bronsål-
dern. Omkring Kristi födelse växte många 
sjöar igen. Enligt Ingmar (1963:163) har 
igenväxningen påverkats av de periodiska 
vattenståndsvariationerna. Sjöarnas igenväx-
ning skulle framför allt ha varit begränsad till 
två skeden med sjunkande vattenstånd – 
bronsålder och mot Kristi födelse. Indirekt 
har den höga sedimentavsättningen under 
höga vattenstånd bidragit. 

Dragby 
I Dragby minskade och försvann ekblandsko-
gen – en del ekar (Quercus) blev dock kvar. 
Gräs och halvgräs ökade starkt för att sedan 
gå tillbaka kraftigt och på nytt öka. Hasseln 
(Corylus) utvecklades zig-zag och nådde en 
något högre nivå under ”Hallstattplatåtiden” 
men minskade så småningom till låga nivåer. 
Enen (Juniperus) ökade och hade stark närva-
ro med två mycket höga toppar. Här indikeras 
öppna betesmarker av hedkaraktär. Florin & 
Florin (1960:107) jämför med en liknande 
samtida enförekomst i betydelsefulla åker-
bruksområden som Varnhemstrakten (Väs-
tergötland) och västra Östergötland. 

Samtidigt som granen expanderade till 
sin mer långsiktiga nivå, ökade sädespollen 
och kulturväxtförekomsten explosionsartat. 
Florin (1963: 61) anger det också som intres-
sant ”att man i samtliga undersökta lager-
följder runt Skuttungeslätten får en i stort sett 
synkron pollenanalytisk registrering av åker-
brukets första uppträdande i någon större 
omfattning i denna landsända ”. En expan-
sion ”som enligt konventionell bedömning av 
vegetationshistorien senast bör infalla under 
äldre bronsålder.”  
  
Gamla Uppsala 
Gamla Uppsala är ett knepigt område i an-
slutning till 2500 14C BP. Tidssättningen av 
pollenanalyserna är som Eriksson (1999) an-
ger mycket osäker. Isoleringen av Myrby 
träsk – vilken är den primära lokalen – sked-
de förmodligen ca 900 BC, dvs. något år-
hundrade före 2500 14C-år BP. Hela pollen-
fångsten i Gamla Uppsala från isoleringen 
och till ca AD 500 ryms mellan 118 - 100 cm 
djup. Materialet är således komprimerat. 
Gamla Uppsala som vid början av 2500 14C 
BP-perioden mycket snabbt fick ett omland – 
i stället för att utgöra strandområde till en 
havsvik – uppvisar naturligt nog i sin vegeta-
tionsbild likheter med Dragby på andra sidan 
det slättland och avsnörda sjösystem som 
strandförskjutningen medförde. En förskjut-
ning i tiden finns, förmodligen hänförlig till 
den tidigare havsviken. Enens (Juniperus) 
starka expansion i Dragbyområdet är också 
blygsammare i Gamla Uppsala. 
  Från att granpollen funnits sporadiskt 
finns de nu kontinuerligt. Alm (Ulmus), ask 
(Fraxinus), hassel (Corylus) ek (Querqus) och 
lind (Tilia) minskar även om de inte direkt 
försvinner. Gräs och halvgräs expanderar. 
Precis som i Dragby gällde att samtidigt som 
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granen etablerade sig, ökade örtpollen kraf-
tigt medan trädpollen halverades.  
 
Järbo 
Direkt söder om Uppsala, vid Järbo åsgrop, är 
trädvegetationens förändringar under senare 
delen av bronsåldern och äldre romersk järn-
ålder påtaglig. Granen som expanderat i stark 
omfattning, minskar för att sedan nå två max-
ima med ett minimum emellan – extremvär-
den som väsentligt avviker från senare nivåer 
i pollenanalysen (Järnefors 1958:41). Björken 
(Betula) går ned till ca en tredjedel. Ek 
(Querqus) och ekblandskog försvinner tem-
porärt. Alen (Alnus) upphör i det närmaste. 
 
Knivsta 
I Knivstaområdet (Trunstaträsket och Säby-
sjön) är signalerna från de olika pollenanaly-
serna något motstridiga. Skogen tätnar i 
Trunstaträskområdet. Så ej strax söderut även 
om ek (Querqus) och al (Alnus) visar på en 
viss uppgång. Inga sädespollen finns i stort 
sett vid Trunstaträsket. Humle/hampa (Can-
nabaceae) uppvisar dock intressanta spår. 
Längre söderut förekommer sädespollen kon-
tinuerligt långt tillbaka i tiden. Enen (Junipe-
rus) och hasseln (Corylus) nästan försvinner 
vid Trunstaträsket, men ej vid Säbysjön. Där 
gör hasseln (Corylus) en nedgång, upp och 
nedgång medan enen (Juniperus) uppvisar ett 
maximum. De ädlare lövträden nästan för-
svinner, men eken (Quercus) ökar. Halvgräs, 
gräs och sädespollen sviktar ej. Knivstaloka-
lernas fångster syns mycket lokala. Överhu-
vudtaget känns svängningarna över tiden 
mindre påtagliga kring Knivsta än inom and-
ra områden. Granen finns under alla tidsperi-
oder och ökar sammantaget bara marginellt. 
 Totalt gäller att kasten under yngre 
bronsålder/äldsta järnålder medförde föränd-
ringar i odlingsbilden på många håll. Vid 
Ryssgärdet försvann sädesslagsfynden (Ran-
heden, 2007:92) och Vrå lades öde under en 
period (Karlenby, 1997:17). Vid Malma där-
emot antas odling förekommit under förro-
mersk järnålder (Hjärthner-Holdar & Ullén, 
1984:9). 
 
Vid Kristi födelse 
Århundradena kring Kristi födelse slog nya 
vegetationsförhållanden igenom över hela 
centrala Uppland. Förhållanden som därefter 
vidmakthölls. 
  Granen hade en fast fot vid alla grans-
kade lokaler. Efter bronsålderns och den ti-

diga järnålderns expansion och inledande 
maxima håller sig dess pollen ganska stabilt 
på storleksordningen 10 % av AP (trädpol-
lensumman) – något som kan vara ett analys-
problem i sig självt. Bränder, antingen de var 
naturliga eller anlagda, hämmade eventuellt 
granen. Det torrare klimatet kan tillsammans 
med de ökade bränder som noterats utgjort 
hinder för ytterligare expansion.  

Landhöjningen och eventuellt viss röj-
ning gjorde att alskogarna minskade och att al 
(Alnus) nu låg på 10 % -nivån av AP eller 
därunder från att tusen år tidigare varit det 
dominerande trädslaget tillsammans med 
björk och tall.  
 Björk, som påverkas positivt av öppna 
skogsförhållanden, och tillsammans med tall 
en gång i tiden var Upplands vanligaste träd, 
fick helt olika utveckling beroende på lokal. I 
Fiby nås den högsta AP % under de sista 
4000 åren – ca 50 %. Märkligt för den som 
där i dag bara möter gran och tall.  

I Vendel gäller samma sak vid Hov-
gårdsberg (Karlsson 1999) men inte vid själ-
va sjön (Atkinson 1993), där nivån minskade 
kontinuerligt mellan 20-15 %. Är det fråga 
om preliminär igenväxning av svedjejord-
bruk? Det verkar som att lokaler vid öppna 
förhållanden (Vendelsjön, Dragby, Myrby 
träsk, Järbo åsgrop) har lägre björkpollenni-
våer än de som finns i anslutning till troligen 
tätare skogsmiljöer (Hovgårdsberg, Björksjö-
kärret, Sätrasjökärret, Fiby, Trunstaträsk och 
Säbysjön).  
 Överallt gäller dock att tall (Pinus) 
expanderade. Förenklat kan sägas att gran 
och tall började öka i omfattning strax före 
2500 14C-år BP, men att medan granen hölls i 
schack så gällde detta inte tallen – med un-
dantag av i Fiby urskog och i området längst i 
söder – vid Knivsta. Där ligger nivåerna på 
20-30 % av AP medan annars nivåerna upp-
går till 40-70 %. Tallens eminenta spridnings-
förmåga kan dock ligga bakom en överrepre-
sentation i öppna lägen.  

Ädla lövträd fanns kvar under äldre 
järnålder, men nivån var betydligt lägre än 
före 2500 14C-år BP.  

 
Fortfarande begränsad odling 
Man skulle tro att pollen från ruderatsamhäl-
len och sädesodlingar nu skulle avslöja en hel 
del. Så sker, men i förvånansvärt begränsad 
utsträckning.  Längst upp i norr – i Vendel 
dröjer det fram till övergången kring yngre 
järnålder innan sädesodling visar sig annat än 
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sporadiskt. Där tyder dock en äldre expansion 
av gräs (Gramineae), halvgräs (Cyperaceae) 
och en (Juniperus) på att området haft en 
öppen struktur. 

I Dragby och gamla Uppsala, där spår 
av sädesodling funnits sedan länge, tycks 
ingen påtaglig ökning ägt rum. I Fiby dyker 
dock sädespollen upp på alla nivåer och det 
är möjligt att svedjejordbruk drevs i området 
(Bradshaw & Hanning 1992:629). 

 Pollenanalysen avseende Järbo åsgrop 
(Järnefors 1958: 41) redovisar en tendens till 
fortsatt stigande NAP %. (icke trädpollen). 
Ökningen tyder på ett alltmer öppet område 
sedan isoleringen omkring 1000 BC.  

Längst i söder – i Knivstaområdet – 
finner vi kring Kristi födelse en uppgång av 
sädespollen både vid Trunstaträsk och vid 
Säbysjön. Relativt mer vid Trunsta än vid 
Säby, där odling ju pågått långt tidigare. 
Märkligt är dock att århundradena efter AD 0 
BC går, på ett liknande sätt som i Uppsala, 
tallpollenmängden upp till maximum, gräs 
och en (Juniperus) ned. Dock inte halvgräs. 
Samtidigt inträffar ett minimum för ruderat-
samhällen som gråbo (Brassicaceae) och mål-
lor (Chenopodiaceae). Någon sädespollen-
nedgång noteras emellertid ej. Nivån är i 
huvudsak oförändrad in i vendeltid. 

 Humle/hampa (Cannabaceae) dyker på 
nytt upp, och nu kontinuerligt. Mot bakgrund 
av vad som tidigare sagts uppfattas det vara 
fråga om odlad hampa.  
 
Folkvandringstid 
Vad hände då århundradena kring övergång-
en mellan folkvandringstid och vendeltid – då 
till synes Mellannorrland och Gotland avfol-
kades, då man lade om jordbruket i Nordeu-
ropa och man i centrala Uppland som på 
andra håll lämnade lerslätterna i större eller 
mindre utsträckning?  

Få pollenanalyser inom området täcker 
den här perioden på ett bra sätt. Även nytill-
kommande analyser som ingått i Ranhedens 
(2007) underlag visar på svårtillgängliga, 
störda och avbrutna underlag. De svårtolkade 
proverna avseende den här tiden behöver inte 
vara en slump utan är kanske en följd av 
svåra klimatförhållanden.  
 
Vendel 
 I Vendel har björk ett maxvärde samt tall och 
gran ett minimivärde. Hasselns (Corylus) 
storhetstid är över. Hovgården och Vendel-
sjön ger olika information, men det är nu ru-

deratsamhällen och odlingar expanderar. Vär-
den varierar och det går att hitta avvikelser då 
och då i området. Tidsprecisionen är emeller-
tid dålig och det finns sammantaget vid Hov-
gården och Vendelsjön inga markanta tecken 
på stora vegetationsförändringar. Informatio-
nen i Hansson (1998) som redovisar arkeobo-
taniska undersökningar i Vendel och Valls-
gärde passar också in i denna bild. 
 
Gamla Uppsala 
Baserat på successivt sjunkande trädpollen-
mängder i diagrammen framstår det som att 
landskapet i Gamla Uppsalaområdet fram till 
folkvandringstid successivt öppnades. Alen 
(Alnus) hade de senaste århundradena halve-
rats. En omfattande skogsåterväxt som så 
småningom fördubblar skogspollenmängden 
tycks emellertid ha ägt rum. Gräset (Grami-
neae) fortsatte att öka i omfattning, men 
halvgräset (Cyperaceae) passerade sitt maxi-
mum och kom så småningom att närmast för-
svinna. Odlingarna minskar medan kolpartik-
larna ökar. Några århundraden (?) senare när 
skogen (tallen) och kol når maximumnivåer 
tycks odlingen nästan försvunnit och gräset 
gått ned till miniminivå. 

Eriksson (1999:32 f.) som har svårt att 
förklara sambandet menar att en nedgång av 
odlingsindikatorer och en samtidig stark ök-
ning av tall inte är rimlig i detta område. Det 
kan röra sig om ett ändrat utnyttjande. Tidi-
gare odlad mark kan ha använts för bosätt-
ning. Alternativt skulle omflyttningar av pol-
lennivåerna i fångstlokalen vara orsak – äldre 
nivåer som dominerades av tall skulle slå 
igenom. Varför det inte då också gäller pollen 
från den tidigare samtida dominanten björk är 
oklart. Tallpollen är dock lätta att identifiera, 
även om de är skadade.  

Ett maximum för tall (Pinus) men också 
för gran (Picea) finns i Dragby kring AD 500. 
Al (Alnus) och björk nådde minima efter en 
tids nedgång. Framför allt förekommer en 
(Juniperus) rikligt. Halvgräs och gräs har 
minskat. Ruderatsamhällen försvann i stor 
utsträckning. Sädespollen finns i närmast 
samma mängd som tidigare. Men omfatt-
ningen var på nedåtgående. Ekblandskogen 
halverades. Sälgen (Salix) gick upp tillfälligt. 

Osäkerheten om tidskalan i diagram-
men efter 500-talet AD gör det oklart hur 
långa de noterade svackorna är. Mycket tyder 
dock på att en kraftig påverkan av växtlighe-
ten ägde rum i Dragby-Gamla Uppsalaområ-
det. 
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SAMMANFATTANDE BILD 
Svängningarna i pollendiagrammen är mindre 
från områdets södra delar än på andra håll. 
Rätt eller fel så sammankopplar jag detta mer 
med närheten till stora vattenytor än med 
latituden. En sammanfattande beskrivning av 
vegetationsutvecklingen som i mycket åter-
ges i [Bild IV:4] ser ut på följande sätt: 
 
Träd 
Björk (Betula) och tall (Pinus) var domine-
rande trädslag under hela den granskade 
perioden. Tallen ökade dessutom i omfatt-
ning, förmodligen delvis beroende på att 
landskapets ökade öppenhet gynnade dess 
spridningsförmåga. Granen (Picea) som redan 
tidigare sporadiskt funnits inom hela områ-
det, expanderade under yngre bronsålder, 
men ofta på en relativt låg nivå och kan inte 
tillnärmelsevis tävla med den dominerande 
tallen. Framför allt i anslutning till strandför-
skjutningszoner fanns skogar med al (Alnus). 
De minskade påtagligt under yngre bronsål-
der. Förmodligen både på grund av strandför-
skjutning och som en följd av mänsklig på-
verkan. Alen dominerade också i stor ut-
sträckning de sydliga lerjordarna i stora 
sumpskogar (Karlsson & Risberg, 1999:81). 
 Om man undantar områdets södra delar 
minskade också hasseln (Corylus) kring över-
gången mellan brons- och järnålder. Samma 
sak gäller alm (Ulmus), lind (Tilia) och ek 
(Quercus). Den så kallade ekblandskogen 
försvann i princip – undantagandes inom om-
rådets södra del. Å andra sidan hade den ti-
digare endast en förhållandevis begränsad 
närvaro. Eken fanns dock kvar inom Uppsa-
laområdet hela den granskade perioden – 
även inom Vendelområdet. 
 
Odling och mänsklig påverkan  
Före hågatid återspeglar pollendiagrammen 
från området mänsklig påverkan endast i be-
gränsad utsträckning. Signaler finns främst i 
områdets södra och centrala delar, om än 
enstaka tecken i form av ruderatsamhällen 
och kol kan ses i Vendel respektive i Fiby. 
Gräs och halvgräsexpansioner indikerar dock 
betesdrift, om än tveksamt längst i norr.  
Sädesfynd från äldre bronsålder har gjorts vid 
Sommaränge, Ryssgärdet och Trekanten.  
 Efter 1000 BC öppnar sig Dragbyområ-
det och i pollendiagrammen framkommer så 
småningom kring Skuttungeslätten åkerbru-
kets första kända omfattande uppträdande i 
Uppsalaområdet. Makrofossilanalyser i sam-

band med E4-utgrävningarna visar på sädes-
hantering vid Trekanten, Bredåker och Ytter-
backen-Eke, samt eventuellt vid Långsjön.  
  En paleoekologisk undersökning nord-
ost Bredåker visade på en betydande jord-
bruksexpansion i området, med början under 
förromersk järnålder (Frölund, Scheutz & 
Schütz, 2004: 23). 
  Annars saknas, med undantag av de 
temporära spåren från Vendel, Dragby/Gamla 
Uppsala och i viss utsträckning områdets söd-
ra delar, pollenanalyser som visar att åker-
bruk förekom före Kristi födelse (Fiby). Mak-
rofossilanalyser visar dock på sädeshantering 
i det centrala Uppsalaområdet längs den bli-
vande E4. Se Ranheden (2007:109). Det är 
vidare troligt att visst åkerbruk/svedjebruk 
förekommit i anslutning till Håga, Broby och 
Vänge och sporadiskt på smärre ytor kring 
det krympande ”Sveahavet”, t.ex. vid Malma 
i Bondkyrko socken (Hjärthner-Holdar & 
Ullén, 1984). 
  I avsaknad av pollenanalyser från syd-
västra delen av Uppsalaområdet, ligger det 
dessutom nära till hands att anta att den om-
fattande kolförekomsten i Fiby hänger sam-
man med bland annat röjning, svedjeodling 
och revirmarkering kopplade till områdets in-
te alltför avlägsna bronsåldersmiljöer. 
  Betesdrift har funnits redan under 
bronsålders början och förmodligen vuxit i 
omfattning/spridning med vissa nedgångspe-
rioder. Mot bakgrund av den begränsade om 
än ökade befolkningen var knappast kreaturs-
stocken av en sådan storlek att sommarbetes-
ytorna var det största problemet – antingen 
det var frågan om vallar, strandängar eller 
lövbeten Som jag återkommer till utgjorde 
vinterfoder och tidvis vintervatten betydligt 
större problem. 

Åkerbruket visar genom sädespollen ti-
diga spår i Knivstaområdet, och blir i Uppsa-
laområdets centrala delar synlig vid hågatid. 
Etablerade bronsåldersmiljöer längre norrut 
uppvisar dock till och från sädesfynd. I övrigt 
kan begränsat och i princip sporadiskt åker-
bruk återfinnas, främst från förromersk järn-
ålder. Vi vet ännu inte fördelningen mellan 
eventuellt svedjebruk och odling på mer eller 
mindre permanenta åkrar. Före folkvand-
ringstid/vendeltid tycks emellertid enligt hit-
tills gjorda pollen- och makrofossilanalyser, 
åkerbruket ha varit av så begränsad omfatt-
ning, att det inte har varit av någon större 
betydelse för Uppsalaområdets försörjning. 
Som jag återkommer till var odlingen dock 
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viktig genom den lätthanterliga reservkapaci-
tet dess lagringsförmåga erbjöd. 
 .  
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                                                                               5 

BÅTUTVECKLING OCH FÖRSÖRJNING  
 
I kapitel fyra behandlas förutsättningar som 
var närmast opåverkbara för de som levde 
inom Uppsalaområdet. Hur befolkningen 
försörjde sig kunde däremot påverkas även 
om man levde på områdets villkor. 
  Försörjningsinriktningens element är i 
stora drag kända, men den över tiden föränd-
rade betydelsen av och fördelningen mellan 
olika verksamheter är fortfarande oklar och 
tveksamt underbyggd. Det gör en genomgång 
av försörjningen nödvändig för att bättre 
förstå områdets funktionssätt.  Näringsinrikt-
ningen påverkade Uppsalaområdets kontakt-
nät, ekonomiska roll och maktpolitiska ut-
veckling. 

Arkeologin bygger när den lämnar ut-
grävningsnivån på antaganden och slutsatser 
som byggts samman till mer eller mindre 
fragmentariska paradigmer. Dessa utgör den 
”förhistoriska bakgrundsvärld” inom vilken 
rapportering och forskning lever – och måste 
så göra. Ibland går det fel, men ny informa-
tion adderas och med tiden justeras föreställ-
ningsvärlden. När det gäller försörjningsin-
riktningen inom norra Mälardalen och åtmin-
stone inom Uppsalaområdet har det gått fel. 
Den vedertagna bilden av jordbruket som den 
allt överskuggande näringen redan under 
äldre järnålder är inte korrekt. 

 Boskapsskötsel och i minimal utsträck-
ning åkerbruk förekom redan vid bronsål-
derns början och ökade troligtvis sammanta-
get bronsålder och äldre järnålder igenom. 
Det innebär emellertid inte att Uppsalaområ-
det vid inledningen av yngre järnålder var ett 
jordbruksland där jakt, fiske och samlarverk-
samhet utgjorde företeelser i marginalen. 
Tvärtom, de senare svarade troligtvis fortfa-
rande för en nog så stor del av försörjningen 
som jordbruket. Oklart är vidare om området 
under äldre järnålder verkligen hade resurser, 
stabilitet och ett elitkontaktnät nog att spela 
någon mer framträdande ekonomisk roll inom 
Östersjöbäckenet. 

Sammantaget finns många frågetecken 
när det gäller resursgenereringens inriktning.  
Det är av betydelse eftersom försörjning, 
arbetsformer, samhällsideologi och politisk 
utveckling,  då  som  nu  var  nära  kopplade.  

 
Utan ett rimligt grepp om försörjningsbilden 
är det svårt att förstå centrala faktorer, kultur- 
och kontaktförutsättningar.  
  
Uppsalaområdet en korsväg 
Förutsättningarna för ett bra liv var inom 
Uppsalaområdet med tidens mått mätt utom-
ordentliga. Omgärdande en vik av Östersjön 
– med vattenvägar inledningsvis åt norr, väst, 
öst och syd fanns goda kontaktmöjligheter. 
Inom räckhåll hade man glest bosatta eller 
obebyggda områden, med omfattande resur-
ser av fågel, vilt, fisk och säl.   
  Även om en del inte var tillämpligt och 
annat fordrade anpassning, var området en 
blandning av Norrland och Götaland. Under 
bronsåldern tillhörde en del av området när-
mast den baltiska bronsvärlden även om hu-
vuddelen var kopplad mot sydskandinavisk 
kultur. När det gäller boskapsskötsel och 
åkerbruk i någon omfattning var området en 
nordlig utlöpare. Länge var man på liknande 
sätt en sydlig korsväg för Mellannorrland och 
en västlig för finländska och nordbaltiska 
kulturer. Förbindelser med Gotland finns be-
lagda åtminstone sedan yngre bronsålder. 
Kontakter upprätthölls direkt eller indirekt 
med samerna och deras värld. Försörjningen 
av järn var relativt tidigt kopplad till västlig 
och norrländsk produktion.  

Hur försörjde man sig då – från bronsål-
der in i vendeltid?  Även om basen utgjordes 
av jordbruk, samlarverksamhet, jakt, fiske 
och sälfångst är fördelningen oklar. Den 
mångsidiga försörjningen levde på olika sätt i 
symbios med markanvändning, bosättnings- 
båt- och hamnutveckling – och indirekt med 
den militära kapaciteten.  
 
Fördelningen betydelsefull 
Ett samhälle baserat på åkerbruk fungerade 
på många sätt annorlunda än ett samhälle ba-
serat på boskapsskötsel, jakt och fiske.  Inte 
bara när det gällde årsrytm, tillgångar och 
riskbild, utan också organisatoriskt och med 
nödvändighet även mentalt/ideologiskt.    

Undantar vi rädverksamhet, hantverk 
och tjänster – verksamheter som saknade 
större generell försörjningsbetydelse i Mälar-



Med Uppsala i centrum 134 

dalen före romartid – och kanske före vendel-
tid, fanns näringsfångst i princip  
-  från land  (jordbruk och jakt),  
-  via båt  (fiske och  jakt på säl och sjöfågel)  
-  via insamling (på land och med hjälp av båt).  

 
Den över tiden föränderliga fördelning-

en finns inte klarlagd via undersökningar, 
fynd eller analyser där näringsbehov och för-
sörjningsgrenars genereringsförmåga baserat 
på möjliga underlag (ytor/volymer) matchats. 
Slutsatser måste dras via resonemang om vad 
som är troligt eller inte troligt. Fördelningen 
påverkade av strandförskjutningen samt av 
större kriser, antingen det gällde klimat, rov 
eller förödelse i samband med mer omfattan-
de konflikter. 

 Eftersom näringsfångst från vatten i 
stor utsträckning var sammankopplad med 
transportförmåga är båtens utveckling central 
för det vattenanknutna och vattengenomflut-
na Uppsalaområdet. Järnålderns bosättnings-
struktur och Östersjöns ekonomi och makt-
förhållanden påverkades av att båtarna blev 
snabbare, sjövärdigare och fick större last-
förmåga. Det hade betydelse både för in-
kommande och utgående transporter. Fjärr-
fångst, fjärrhandel och krig är i stor utsträck-
ning transportproblem. 
 Som bakgrund till analysen av Uppsala-
områdets näringsinriktning, ekonomi och så 
småningom maktpolitiska utveckling under 
olika tider är kunskap om båtens utvecklings-
nivå under samma perioder nödvändig. Kän-
ner vi inte i stora drag båtutvecklingen blir 
Östersjöbäckenets förhistoria oförståelig. 
 
 
 
BÅTEN  
I en tid då alla kommunikationer och trans-
porter, utom närförbindelser, med få undan-
tag skedde på vatten eller längs stränder var 
båten det enda vanliga kommunikationsmed-
let vid sidan av hästen och vinterförets kälke, 
skidor och snöskor. Vagnar fanns, men var 
uppenbarligen inte vanliga. Inga vagnar från 
nordisk bronsålder har påträffats. Dock finns 
ett 70-tal vagnsfigurer på hällristningar. Det 
rör sig emellertid då ofta om avbildningar av 
Medelhavsvärldens tvåhjuliga stridsvagn (the  
chariot). Ett stort antal finns vid Frännarp, 
Östra Göinge socken (Coles, 2002). Den 
troligen äldsta finns i Kiviksgraven [se Mal-
mer (1994:20) och Kristiansen (2004:72)].  

  Ett antal framställningar av vagnar eller 
tvåspann finns också i Uppland. Under järn-
åldern blev vagnarna vanligare – vi får fynd 
som hjulet från Filaren i Södermanland. – 
men bör fortfarande som en följd av bristen 
på vägar nästan uteslutande ha använts för 
lokala transporter. 
  Westerdahl (2002) kopplar längre väg-
system för att binda ihop bygder till protosta-
ternas uppkomst. Han utropar: ”När kommer 
staten? Se på vägen! ”  

 Äldre vägar finns på andra håll i Nord-
europa.  På Irland har en väg om 2 km med 
två långa omsorgsfullt byggda timmerkon-
struktioner från omkring 150 BC grävts ut. 
Liknande konstruktioner finns i Sachsen 
söder om Oldenburg. De är gjorda för kärrtra-
fik och det spekuleras i om de eventuellt in-
går i större system (Raftery, 1997:98 ff.). För 
en diskussion av förhållandena under vendel- 
och vikingatid i anslutning till Uppsala, se 
Gustafsson (1974). 
  Vid de längre landtransporter som var 
möjliga, användes klövjning och släpa efter 
häst för godset. I områden där vinterföre åter-
kom någorlunda regelbundet utvecklades vin-
tervägar och kälktyper – även för interregio-
nala förflyttningar (se Berg, 1935). De sago-
lika praktslädarna i det norska Osbergsfyndet 
från 800-talet (Sjøvold, 1985) indikerar att 
vackra, välbyggda, snabba slädar kan ha haft 
status, och kanske omgetts med traditioner 
och symboler på liknande sätt som båtar. 
Båten var emellertid den stora transportören 
av människor och gods samt basen för fiske, 
krigsoperationer och långväga säljakt. Båtut-
vecklingen är integrerad med dessa verksam-
heter. Hur såg den då ut under bronsålder och 
äldre järnålder i Skandinavien?  
 
Hällristarnas favorit 
Upplands hällristningar domineras av skepps-
bilder. Endast Bohuslän har fler. Uppåt två 
tusen ristningar är kända i Uppland (antalet 
varierar mellan olika källor). 80 % av Uppsa-
laområdets 40-tal lokaler har omkring 70 
skeppsristningar. Alla skeppsristningar med 
ett undantag (Ryssgärdet) ligger i anslutning 
till vattendrag och förhistoriska stränder sö-
der om Håga – framför allt i riktning mot En-
köping. Skeppsristningar och gravar. Skepps-
ristningar i gravar. Skeppsristningarnas och 
gravarnas plats i landskapet och kulten. Skep-
pet som symbol för födelse. Skeppet som 
symbol för stjärnbilder eller resor, antingen i 
tiden, rummet eller mellan världar. Litteratu-
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ren är omfattande. Allt från Montelius (1874) 
via Ekholm (1915) och Almgren (1927) till 
senare arbeten som Kobyli´nski (1995), Lin-
coln (1995), Crumlin-Pedersen (1995), Hen-
riksson (1996 & 1997), Bradley (1997), The-
dén (2002) och Kristiansen & Larsson (2005: 
206 ff.). Genomgångar som bara är exempel 
bland alla de som behandlat hällristningar.  
 Ett problem med hällristningen som käl-
la är att de alltid visar båtarna från sidan.  He-
dengran & Janzon (1999) menar dock att de 
identifierat ristningar som eventuellt har tre-
dimensionella syften.  
 
Skeppssättningar av sten 
Det 60-tal skeppsformade stensättningar som 
finns i Uppsalaområdet på drygt 50 lokaler, 
se [Bild VI:31] och (bilaga 12) har en annan 
geografisk fördelning än ristningarna. Sprid-
ningsbilden inom området är märkligt nog 
närmast inverterad. Alla utom 8 lokaler ligger 
i områden norr om Håga och endast 3 i rikt-
ning mot Enköping. Man får en känsla av att 
skeppet som symbol under järnåldern vandrat 
periferiskt vidare från bronsåldersristningens 
kärnområde och fördelat sig på gravfälten 
längs viktiga vattenstråk i norr och nordost. 
Överhuvudtaget gäller att skeppssättningarna 
i Sverige utbredningsmässigt har sin främsta 
tyngdpunkt i Mälardalens östra kustområden 
(Hyenstrand 1984:62). Det rör sig om tusen-
tals skeppssättningar. 
  För att ge eventuell information om 
båtkonstruktioner, är de emellertid vanligtvis 
för unga eller skadade. Även om bara något 
hundratal grävts ut, uppfattas de tveksamt 
främst tillhöra yngre järnålder.  Det är oklart 
hur många som tillhör bronsåldern. Det kan 
delvis vara en definitionsfråga om flata sten-
sättningar i båtliknande form skall inräknas.  
 Enligt Capelle (1995)  utgör  de  tidsbe- 
stämda bronsåldersskeppssättningarna ett tret- 
tiotal. Enligt Artelius (1996) är de fler. Enbart 
på Gotland skulle det finnas drygt 45. Två 
finns i Svealand om de fyllda stensättningar-
na vid Översätra i Österåker utan höga stenar 
inräknas (Äijä, 1994). Fyra hänförs till äldre 
bronsålder – fem om hällkistan i Dragby 
skulle inräknas som Artelius (1996) gör.  

Av intresse är att skeppssättningar från 
bronsåldern vanligtvis är ganska små, mellan 
2 och 16 m. Huvuddelen är mellan 4,5 och 9 
m. Det tolkas av Capelle (1995), som att de är 
tänkta för lugna nordiska vatten.  Undantag är 
de gotländska Gnisvärdbåtarna om 33 och 45 
m. Artelius (1996) polemiserar mot att storle-

ken på bronsåldersbåtarna skulle vara realis-
tiska. Han hävdar att de är små på grund av 
att de byggts för att passa in i gravmiljöer – 
ofta i högar. Han pekar på att skeppssättning-
ar från bronsåldern också finns i Danmark, på 
Åland, Estland och Lettland och sannolikt 
också i Finland och Ostpreussen.   
 
 
STOCK-, SKINN- OCH 
KLINKERTEKNIK 
Det har debatterats om skeppsristningarna 
verkligen återspeglar utseendet på bronsål-
derns lokala båtar. Är de inte i huvudsak av-
bildningar eller åtminstone starkt påverkade 
av Medelhavets fartygsvärld? Se Almgren 
(1927), Kjellén & Hyenstrand (1977) och 
Winter (2002). Larsson (1997) är också rele-
vant i diskussionen, 

 Varför saknar ristningarna nästan alltid 
paddlar/åror? Det är svårt att frigöra sig från 
intrycket att realismen inte varit av betydelse. 
Symboliken – ofta i samklang med Medel-
havsvärlden var avgörande. Montelius (1874) 
avbildar visserligen en bild av en ristad 
bronsåldersbåt från Valla, Tossene socken, 
Bohuslän  med  åror [Bild V:1],  men om rist-  
ningen vore trovärdig som avbildning av ett 
lokalt skepp skulle den förändra synen på 
båtutvecklingen i Norden. Båten ger emeller-
tid starkt intryck av att ha en egyptisk för-
laga.  

Åtminstone i ett avseende kan skepps-
ristningarna inte anses vara representativa. 
Antingen de återkommande piggarna ovan 
relingarna är bemanningsstreck, eller ingår i 
ett tidsangivelsesystem, är det fråga om en 
överrepresentation för stora båtar – krigs-
skepp/långfärdsskepp/kultskepp. Små båtar är 
sällsynta, även om de finns [Bild V:8].   

 
Bild V:1  Fartyg med åror på hällristning vid Valla i Bohuslän  
                                                                              (Montelius, 1874) 
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 I Kristiansen (2004:74 ff.) och Kristian-
sen & Larsson (2005:208) är ristningarna inte 
eventuella kopior av ritningar, målningar och 
textilier från Medelhavsvärlden. De bedöms 
vara produkter av ofta fleråriga resor och 
direktkontakter med Medelhavskulturen.  
 Accepteras det att båtristningarna inte 
avbildar Skandinaviens båtkultur utan båten 
som symbol överlagrad Medelhavets båtkul-
tur, framstår naturligtvis försöken att tolka 
den nordiska teknikutvecklingen utifrån rist-
ningarna som en återvägsgränd. Avbildning-
arna kan dock användas som dateringar. Kaul 
(1995b) redovisar en utveckling under brons-
ålderns period I-VI baserad på skeppens 
utformning. Fredell (2003) har vidarebearbe-
tat kronologin. 

 Ellmers (1983:520 ff.) är övertygad om 
att föregångarna till de förromerska stridska-
noterna haft barkrullar som utgångspunkt och 
ger en lång rad argument för detta. En av dem 
bygger på ett fynd från Byslätt i Västergöt-
land där barken tycks anbragd på en ramkon-
struktion av hassel och en. Baserat på pollen-
analys har resterna daterats till mellan 700 
BC och AD 100 (8-900 BC enligt not i Ex-
pressen dagarna före jul 2011). 

Andra tror lika säkert att hällristningarnas 
båtar främst bestod av skinn på ramkonstruk-
tioner. Brøgger & Shetlig (1950) menar att 
det sedan stenåldern funnits en äldre skinn-
båtslinje och en yngre träbåtslinje med rötter i 
neolitikum. Avfallet från skinn till trä skulle 
skett under neolitikum. Båda linjerna skulle 
existerat under bronsåldern. 

Sognes (2002) visar ett urval som han 
hänför till järnåldern. Alla dessa båtar är med 
något undantag stora och måste haft påtagliga 
inslag av stagande trä, även om de varit 
skinn- eller barkbåtar. En del är uppenbart 
stockbåtar (Se Eskeröd, 1970). 

 
Bild V:2.  Båt buren av roddare enligt Linnés teckning i Iter 
                        Lapponicum, 1732. Båten var 3,5 m lång, 1,5 m  
                        bred, 60 cm djup, och maximalt 4 mm tjock. 

 De danska guldbleckbåtarna från Nors 
utgör en unik källa och samtidigt ett analy-
tiskt problem, Båtarna har uppfattats avbilda 
såväl skinnbåtar från bronsåldern som plank-
båtar och expanderade stockbåtar från 500-
talet. De har cirkelornament som kan tas för 
solsymboler och hittades vid en bronsålders-
hög två m från en bronsåldersring av guld på 
4 hg. Osäkerhet råder alltså om dateringen 
(Mc Grail, 2001 och Jensen 2002: 286 f.).  
 
Den brittiska fiskebåten 
Stora delar av den nordiska bronsålderskultu-
ren och delar av den äldre järnåldern levde 
vid och följde vatten. Att inte arkeologerna 
vadar i rester av vardagliga vattentransport-
medel för strandnära fiske och överskepp-
ningar mellan öar, skär och grynnor, beror 
rimligtvis på att båtarna inte såg ut som de 
avbildats på Rörbysvärdet eller på bronsål-
derns ristningar och rakknivar. 
  ”Vardagsbåtarna” var antingen flottar 
av sammanbundna stockar, små stockbåtar el-
ler konstruerade med en annan teknik som 
man hade vana vid ända in i sen järnålder – 
flätning med en- och videslanor. I grunden en 
konstruktion som liknade husens och brun-
narnas flätade väggar. Utanpå den flätade 
båtformen anbragte bark/näver eller förmod-
ligen vanligare sömmades skinn som tjärades. 
Båten, i den här utformningen som använts in 
i modern tid på Irland, en ”coracle”, kunde 
brukas av en eller två personer. Exemplar har 
hittats  från  tidig  bronsålder (Watkins, 1980, 
men tolkningen har ifrågasatts även om tidsni- 
vån bedömts acceptabel – tekniken är äldre). 
  En flätad skinnbåt var så lätt att den 
kunde bäras av en man. Det är möjligt att den 
också kunde göras större. Konstruktionen 
kräver goda bevaringsförhållanden och stor 
insikt  hos  den som hittar  resterna för att för- 
stå vad det är frågan om. Denna flätade och 
skinnklädda ”coracle” som Ellmers (1983: 
478) kallar ”der britischen Fellboote” är ing-
en snabb manöverduglig jaktbåt ”sondern ein 
plumpes Fischerboot.”  

Även om inte konstruktionen är densam-
ma påminner funktionen om den båt som 
Linné fick göra bekantskap med på sin Lapp-
ländska resa 1732 [Bild V:2].  På väg till 
Lycksele åkte han i en liten båt (håp) med en 
bonde som roddare. De kom så till tre forsar 
som inte gick att ta sig förbi.  

 ”Bonden lämnar mig mina saker, min 
matsäck lägger han på Ryggen och vänder 
om Håpen läggandes bägge roderne öfver 
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tvärstratum, så att hvartehra komer på hvar-
tera armen, och springer så med den öfver 
både berg och dalar att raggen [djävulen] 
knapt honom föllia skulle”  

                                Linnæus (2003:34). 
Man skulle tro att coracletypen går till-

baka på jägartidens skinnbåtar. Så tycks inte 
vara fallet. Jaktbåtar av skinn på ram som 
Ellmers (1983) ger ett paleolitiskt ursprung 
skulle enligt Mc Grail (1987) inte vara belag-
da förrän på 700- till 500-talen BC i Främre 
Orienten och på 400-talet AD i norra Europa. 
Han gör ett eventuellt undantag för de skan-
dinaviska och ryska hällristningarnas båtar. 
Enligt Ellmers hade skinnbåtarna sin upprin-
nelse i Magdalénienkulturen 16-9000 BC. Ett 
spantfragment i ben har också rapporterats 
från den följande Ahrenbergskulturen – ett 
fynd som dock inte ansetts säkert daterat.    

 McGrail (2001:181) tar upp de första 
kända textmässiga indikationerna på skinnbå-
tar. I ett poem från 300-talet e.Kr., Ora Mari-
tima, finns ett utdrag ur en text från 500-talet 
BC som talar om att skinnbåtar användes för 
att hämta tenn och bly från Irland och Stor-
britannien. Den romerske författaren Plinus 
d.ä., från första århundradet e.Kr., citerar en 
historiker från omkring 300 BC som anger att 
britterna använde havsgående båtar av vide-
korgar/flätverk täckta med sydda hudar. 

 Skinnbåtar med köl beskrivs av Caesar 
från hans kontakter med England. Vid ett 
fälttåg i Spanien 49 BC, beordrade han till-
verkning av sådana. Eftersom båtarna hade 
köl var det inte fråga om en coracletyp, utan 
mer en båt av samma typ som en irländsk 
”curragh”, dvs. en modernare typ som påver-
kats av plankbyggda båtar (Marsden, 1974).  

 Mc Grail (2001) argumenterar för att da-
gens irländska ”coracles” förlorat kölen som 
under förhistorisk tid gjorde dem sjösäkrare. 
Han menar att de förmodligen går tillbaka till 
bronsåldern på Irland och Storbritannien samt 
har funnits inom stora delar av Nordeuropa.  

En liten irländsk guldmodell från sista år-
hundradet BC antas föreställa en havsgående 
skinnbåt. Till skillnad från nordiska båtar vid 
den här tiden hade den köl, åror och segel 
[Bild V:3 ]. Se också Raftery (1997:111).  
 
Stockbåten 
Parallellt, eller kanske inom ramen för ut-
vecklingen av båtar med skal av skinn, bark 
och plankor, utvecklades stockbåten.  
 För Uppsalaområdet redovisar Riksan-
tikvarieämbetets anläggningsregister nio bå- 

Bild V:3. Båtmodell i guld  från Broighter på  Irland från 
100-talet BC avseende båttyp som användes av kelterna  

                                                                  Efter bild i Marsden (1974). 
tar. Stockbåtarna tycks i stort sett vara de en-
da förhistoriska båtar som utan gravens skydd 
klarat tidens tand.  
 Som framgår av [Bild XI:2] ligger båt-
fynden inte i ”Uppsalabassängen” utan har en 
spridning som indikerar att de antingen tillhör 
äldre skeden än båtgravarnas konstruktioner 
eller mer grunda perifera miljöer än huvud-
vattendragens ”motorvägar”. Båten från Har-
bo, Raä 137, är den enda båt i registret som 
tidssatts. Den bedöms härstamma från Kristi 
födelse. 
 Stockbåtar finns i stor omfattning över 
hela världen och har tillverkats från mesoliti-
kum in i modern tid även om fynden i Nord-
europa främst tycks tillhöra perioden mellan-
neolitikum – järnålder. Den är dokumenterad 
genom fynd i Nederländerna från åtminstone 
6300 BC (van Zeist, 1957).  Medeltida fynd 
finns också. Det har därför varit svårt att tids-
bestämma stockbåtar innan 14C-metoden blev 
tillgänglig. Typen har utvecklats, byggts om 
och byggts ut. De har olika utseenden, en del 
med tvärbalkar och till och med spant. De har 
olika kapacitet och möjliga användningsom-
råden. 

Eskeröd (1956) som behandlar de tidiga 
nordiska båtarna kategoriserar dem som 
skinnbåtar, barkbåtar, flottar, solida stockbå-
tar, mjuka stockbåtar med insatt ram/spant-
system (i litteraturen oftast kallade expande-
rade stockbåtar) och plankbyggda båtar (klin-
kerbyggda eller kravellbyggda beroende på 
typ av bordläggning) byggd på bottenplanka 
eller köl. Det finns också stockbåtar med sta-
bilisatorer på sidorna. Andra är hopbyggda – 
två eller flera stockbåtar fast kopplade till 
varandra. Två av stockbåtarna i Skogstibble 
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socken är kopplade (ATA, dnr 2979/33). I 
Riksantikvarieämbetets register anges de som 
två ”kanoter”.  

Mc Grail (2001:173) påstår förvånande 
att stockbåtar inte tycks ha använts i Sverige 
förrän 500 BC, i Norge före AD 700 och i 
Finland före AD 1200. Det tjugotal stockbå-
tar från England han analyserat kunde bära 
allt från 1 man och 180 kg materia med låg 
specifik vikt som grästorv till 5 man och 11 
ton sten. Typen var ekonomiskt betydelsefull. 
Den har använts på vattendrag och i skyddade 
skärgårdar, men knappast på öppet hav eller i 
vatten med starka, brytande strömmar. 
  Fynd äldre än 1960-talet är ofta svagt 
dokumenterade och har inte tagits om hand 
på rätt sätt. De har tillåtits torka ut och de-
formeras utan att grunddata registrerats. Det 
har gjort att det ofta är omöjligt att avgöra om 
det vid gravfynd är fråga om båtar som fun-
gerat som kistor eller om de är kistor i båt-
form. McGrail (1978, 1987 och 2002). 

 
MED SKAL AV PLANK 
Lika lite som det är standardbilen som ligger 
bakom den tekniska utvecklingen av bilar, 
var det vardagens brons- och järnåldersbåtar 
som förde båtkonstruktionerna framåt. Det 
var då som senare jaktens, krigets och så 
småningom handelns krav, som gav resurser 
och motiverade experiment vilka gjorde bå-
tarna mer avancerade och specialanpassade 
för olika uppgifter, samt ledde till mångsidigt 
användbara typer.   

 Det innebar en utveckling mot båtar, 
konstruerade med varierande bottnar, med 
påbyggnader och med skal av plank. Båtar 
med olika former av träskal syddes till en 
början, men tillgången på järn möjliggjorde 
så småningom nitning (Ellmers, 1983). Bå-
tarna klinkerbyggdes. ”Klinkerbyggd” inne-
bär att kanterna på de längsgående plankorna 
(borden) överlappar varandra. Kanten på den 
övre plankan täcker något den lägre sittande.  

Trots många specialisters tankemöda är 
de skandinaviska bronsåldersbåtarnas kon-
struktion och utgångspunkten för de skandi-
naviska klinkerbyggda båtarnas utveckling 
inte klarlagd. 
 
Den skandinaviska utvecklingen 
Hjortspringsbåten från 350 - 300 BC är det 
äldsta fyndet av en skalkonstruktionsbåt i 
Skandinavien. Den blir i det magra fyndmate-
rialet ofta utgångspunkt i diskussionerna om 

den skandinaviska båtutvecklingen. Båten 
som grävdes ut i början av 1920-talet på en 
av de syddanska öarna är 16 m lång och en 
sydd plankbåt. Den står emellertid nära en 
stockbåt som gjorts mer sjövärdig med två ra- 
der bordläggningsplank i klinkersystem. Rygg- 
raden är en bred bottenplanka. Det finns en-
dast sju delar i hela skrovet, som är tillverkat 
av lindplankor. Det inre stödet består av tunn 
hasselspant/hasselgrenar som är formade ef-
ter skrovet. Båten kunde paddlas åt bägge 
håll och uppfattas som en stor krigskanot (Es-
keröd 1956 och Christensen, 1974). Dess lik-
het med båtarna från hällristningarna gör att 
det ofta antas att liknande båtar varit vanligt 
förekommande i Skandinavien många år-
hundraden tidigare (exempelvis Mc Grail 
2001). 
 
Andra sömmade båtar 
Sydda plankbåtar av olika typer har före-
kommit åtminstone från ca 1500 BC – the 
North Ferriby boats (Wright, 1985). I Sverige 
är endast Björköbåten från 300-talet, med 
sömnadsreparationer och en gravbåt från Tu-
na i Badelunda (800-tal) med bordssidan för-
höjd genom att bord sömmats till ett stock-
båtsskrov, bevarade i någorlunda skick (Wes-
terdahl, 1985). 
  Även de norska Osebergs-, Gokstads- 
och Tunaskeppen från 800-talet har borden 
sömmade mot spanten. Materialet i surrning-
arna har varierat (Sjøvold, 1985). Tekniken 
har långa tider använts parallellt med järn-
naglar. Ofta finns samtida skepp med olika 
bordfixeringskonstruktioner på samma grav-
fält. Metoden att surra fast plankorna har an-
vänts in i modern tid, och då främst av sa-
merna (se Westerdahl, 1987). Bilden på Ola-
us Magnus Carta Marina från 1539, där tre 
män arbetar med en båt vars bordläggning sys 
berör ett område i Finland som kallades ” La-
ppia orientalis” och som huvudsakligen be-
boddes av samer (Richter, 1967).  

Övergångar från stockbåtar till båtar med 
sammansatta plankor från den i Skandinavien 
vanliga stela stockbåten utan sidoplankor var 
svår att finna. Christensen (1974) som trodde 
på övergången kunde inte belägga den. Vid 
Slusegård på Bornholm påträffades emeller-
tid 1958-64 flera äldre stockbåtar från år-
hundradena efter Kristi födelse (Crumlin-
Pedersen, 1991 & 1995). De bedömds vara 
slanka expanderade stockbåtar på 3-10? m 
längd, lämpliga för kustfiske och återspeglar 
en utveckling som ligger nära den skalbyggda 
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plankbåten. Mc Grail (2001) ifrågasätter 
emellertid att båtarna var expanderade. Med 
undantag för de största bedöms båtarna för 
små för att ens svara för transporter längs den 
öppna Bornholmskusten. De största anses 
eventuellt ha använts för förbindelse mellan 
större båtar och stranden, men inte för att 
lämna Bornholm.  

Även i Tuna i Badelunda har vid utgräv-
ningar i början av 1950-talet gjorts fynd av 
vad som uppfattas vara ”utspända” stockbåtar 
med bordsidan förhöjd genom pålagda bord 
som sömmats till skrovet. De tillhör emeller-
tid vikingatid (Schönbäck, 1994).  
 
Övergång till rodda båtar 
En båt som brukar tas upp i den nordiska 
utvecklingen av plankbåtar är båtresterna 
från Halsenøy i Norge. De är betydelsefulla 
för att de stöder att båtar roddes i Norden 
ungefär från Kristi födelse (Westerdahl, 
1995). Som framgår av guldmodellen från 
Irland [Bild V:3] etablerades rodd tidigare 
utanför Skandinavien.  Vid Halsenøy hittades 
i en gravhög delar av en bordläggning, ett 
spant och en årtull. Resterna som daterats till 
AD 100-200 tyder på en liten sydd båt. Span-
ten är ett styvt stycke trä och inte en böjd 
hasselgren som i Hjortspringsbåten. Årtullen 
visar att båten skulle ros. 
  Den vanliga roddtekniken kan tyckas 
som en självklar utveckling av paddling. Så 
är inte fallet. Inom den nordeuropeiska båt-
kulturkretsen finns en stötrodd guldmodellbåt 
från Österrike, daterad till 400 BC.  
 
Övergång till nitade bord 
Nydamskeppet härrör från första hälften av 
300-talet. Det grävdes ut i Schleswig år 1864. 
Skeppet är inte sytt. Skrovet är av ek och 
består av 15 delar. De långa oskarvade plan-
korna på 25 m längd och 50 cm bredd är 
fästade vid varandra med järnnaglar som på 
insidan är nitade över fyrkantiga brickor. 
Enligt Christensen (1974) bedöms fartyget 
vara ett krigsskepp med styråra, men utan 
mast eller segel. Trots den hantverksskicklig-
het som konstruktionen fordrade, antas typen 
allmän. Någon skillnad på om fartygen an-
vändes för krig eller handel fanns knappast på 
den här tiden.  

Det skepp från 600-talet som grävdes ut i 
Sutton Hoo, bedöms också tillhöra den 
skeppsbyggnadstradition som utvecklades i 
Östersjöområdet, och antas ha följt med ang-

lerna och saxarna till Britannien under 400- 
och 500-talet.  
 
Båtar med köl 
Kvalsundsskeppet från Västnorge är kanske 
något äldre. Det 18 m långa skeppet har den 
första köl som noterats i Skandinavien. Andra 
fynd från Sydskandinavien visar att roddfar-
tyg av den här typen var allmän. Nitarna i 
Vallsgärde och Vendel pekar på att båttypen 
fanns i Uppsalaområdet. Vid den här tiden 
dök seglen upp i Skandinavien även om det 
finns en debatt om master på hällristningar.  

Christensen (1974) menar att skandina-
visk skeppsbyggnadskonst utvecklades lång-
samt men säkert – från Hjortspringsbåten till 
Kvalsundsskeppet, utan annat främmande 
inflytande än införandet av segel. 
 
Seglet  
I Westerdahl (1995) har rigg och segel fått en 
närmast intern nordisk utvecklingsförklaring. 
Båtarnas konstruktion, Östersjömiljön och de 
starka fördelar det innebar att i det längsta 
undgå upptäckt på härnadståg, skulle ha varit 
fördröjande när det gällde att importera kon-
tinentens segelkultur. Båtar på Medelhavet 
hade använt segel i många årtusenden och i 
Nordatlanten har de förekommit åtminstone 
sedan Caesars tid. När väl förändringen kom i 
Skandinavien, förmodligen med full kraft 
först under vikingatid – Osebergsskeppet från 
AD 820 är det äldsta fyndet om avbildningar 
på sten undantas – är det enligt Westerdahl 
snarast Skandinavien som påverkar kontinen-
ten. Han menar att de vikingatida krigsskep-
pen primärt var roddfartyg, på vilka succes-
sivt sattes segel. Westerdahl går så långt att 
han i en rubrik anger ”Scandinavian ship 
shape society – a rowing society” och kopplar 
det till Roden i Uppland. De rodda fartygen 
skulle enligt honom vara en central symbol 
för samhällssystemet i en utsträckning som 
påverkade det finska namnet på det blivande 
Sverige – Ruotsi. 

 
BÅTEN – SLUTSATSER  
Rester av djuphavsfisk, stockbåtar och padd-
lar på den mesolitiska boplatsen Tybrand Vig 
i Danmark (Andersen, 1987), visar på skan-
dinaviska flytredskap långt före skeppssätt-
ningar och hällristningar. Anknytningen till 
de reella båtarnas utseende och utveckling är 
emellertid komplicerad och ingen har kunnat 
visa på den annat än partiellt. 



Med Uppsala i centrum 140 

  Så länge inte några fynd kopplar brons-
ålderns stora skeppssättningar och hällrist-
ningar till verkliga nordiska skepp – och om 
de existerat innebär att båtutvecklingen, som 
vi känner den, egentligen varit en omstart 
från en äldre mer avancerad tradition – känns 
det troligt att stora delar av periodens rist-
ningar, hällmålningar och skeppssättningar 
tillhör en överförd medelhavsinspirerad bild-
värld. Antingen det skett som Kristiansen & 
Larsson (2005) hävdar eller på ett inte fullt så 
”resebyråaktigt” sätt. 

Mot bakgrund av dagens fyndsituation 
känns det inte rimligt att bronsålderns båtar 
var mer avancerade än Hjortspringsbåten som 
var 200 år yngre. Problemet är alltså inte 
övertygande löst varifrån och hur Hjort-
springsbåten, Halsenøybåten, Slusegårdsbå-
tarna och Nydamskeppet utvecklats från 
bronsålderns svagt dokumenterade flora av 
båtar i Nordeuropa.  

 
Korgbåtarna 
Utvecklingsnivån vid övergången till järnål-
der är betydelsefull för att avgöra när fjärr-
transporter längs eller över öppet hav blev 
möjliga i Östersjöregionen med större besätt-
ningar. Vi tror oss veta att tenn- och koppar-
transporter skett under bronsåldern i bärbara 
båtar av den typ skinnklädda flätade korgar –
irländska ”coracles”, med eller utan köl – 
representerar (Se t.ex. Ellmers, 1983). Typen 
kan ha funnits i större utförande för två-tre 
mans besättning. 
  Dessa båtar var ”överskeppningsbåtar”. 
De användes i princip endast för att ta sig 
över öppna vatten – ju större ju djärvare 
transportörer/handelsmän. De som bar båtar-
na följde normalt stränder, åsar och stigar i en 
värld av träskmarker, moras, åar och vikar 
och passerade sund och skärgårdsövergångar. 
Båtarna användes förmodligen sommar som 
vinter inomskärs och i Uppland för att ta 
språnget över till Åland och Finland – ibland 
på vintern över fasta isar avbrutna av råkar 
och drivisbälten.  

Korgbåtar var inte båtar för fjärrtranspor-
ter längs kuster. Båtar som kunde ta last och 
som paddlades/roddes enklare och snabbare 
än man kunde röra sig på land. Sådana tycks 
successivt ha utvecklats först under förro-
mersk järnålder, och förmodligen inte blivit 
mer allmänna förrän framåt Kristi födelse. 
Hjortspringsbåten är ett unikt fynd även om 
båtfragment som kopplas till samma utveck-
lingsnivå har hittats, Båten bedöms som en 

stridskanot och har spanten gjord av hassel-
grenar. Det var inte som när det gällde den 25 
meter långa Nydamsskeppet, från romersk 
järnålder, något av en seriebyggd produkt.  
 
Järnåldern formade en ny båttek-
nisk nivå 
Hur och var övergången till smidigare klin-
kerbyggda båtar av skandinavisk järnålders-
typ ägde rum under yngre romersk järnålder/ 
folkvandringstid är suddigt. Uppenbarligen 
fanns en stark båtbyggnadstradition söder om 
Danmark och i Norge (Vestlandskulturen), 
men hur kunskapsbilden såg ut runt Östersjön 
och hur och var den utvecklades, likom Mä-
lardalens andel, är fortfarande oklar. En 
hamnplats för relativt stora båtar är känd i 
Uppsalaområdet genom Oscar Almgrens ut-
grävning i Ultuna. (Almgren, 1904). 
 Senast under 600-talet höjdes kvaliteten 
och smidigheten på de nu klinkerbyggda bå-
tarna. Virket klövs längs med fibrerna så att 
utsidans fibrer kvarstod intakta. Det äldsta 
kända fyndet tycks vara Valsgärde 7 (Lars-
son, 2007:85).  
 Vikingatiden med dess armador av lätt-
manövrerade högsjövärdiga klinkerbyggda 
båtar, som gav vikingarna en strategisk och 
taktisk överlägsenhet, utgjorde kulmen på ett 
samspel mellan teknisk utveckling och utnytt-
jandet av närliggande havsområden som på-
gått i tusentals år.  

Båten bör ha spelat en förhållandevis stor 
roll för flera av nordens förhistoriska samhäl-
len. Även om skeppet är en symbol med 
många och komplicerade betydelser, tycks 
omfattande förekomst av skeppsristningar 
och/eller skeppssättningar ha anknytning till 
områden med marina lägen under förhistorisk 
tid, som Bohuslän, Uppland, Östergötland, 
Gotland, Småland och Blekinge.  

 
Uppsalaområdet 
Om Kristiansen & Larsson (2005) skulle ha 
rätt i att hällristningarna med båtmotiv i prin-
cip är en följd av den yppersta elitens ofta 
mångåriga resor till Medelhavsområdet, får 
Uppsalaområdets fördelning av skeppsrist-
ningar långtgående tolkningskonsekvenser. 
Undantar vi ristningarna allra längst i syd är 
endast en ristning (och en relativt tidig sådan) 
känd – vid Ryssgärdet (Östling, 2008) i norr.  
Det skulle innebära att större delen av Uppsa-
laområdet trots Håga och Broby i princip sak-
nade bronsvärldens kontakter och överregio-
nala elit. Kanske i så fall beroende på att 
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motsättningarna mellan stora delar av Uppsa-
laområdet och de ledande krafterna i norra 
Mälardalen, förmodligen lokaliserade längre 
västerut, till och med var äldre än jag sett 
som rimligt i kapitel 8. Den regelrätta och 
framgångsrika blockering det skulle varit frå-
gan om är dock tveksam.   

 Svearna hade enligt Tacitus (Önnerfors, 
1960:96 f.) förutom i män och i vapen sin 
styrka i flottor. Deras skepp var ovanliga ge-
nom att de hade en spetsig stäv åt båda hål-
len, vilken gjorde att de alltid var klara för 
landning. De hade inte segel och båtarna 
paddlades. Omkring AD 100 tycks alltså sve-
arna (varifrån de i det här sammanhanget än 
kom) ha en marin framtoning, som tillhör de 
mer avancerade i Nordeuropa, med en kom-
petens i anslutning till vad vi vet om den 
skandinaviska båttraditionen. 

 De uppländska båtgravarna och skepps-
sättningarna från 500-talet och framåt till 
vikingatid indikerar båtens fortsatt starka 
ställning i Uppland och Uppsalaområdet. 
Även om vi inte känner linjen från tidig ro-
martid till vikingatid i Uppsalaområdet, är det 
uppenbart att det fanns en fortsatt levande 
utveckling baserad på stor kunskap om hav 
och båtar – en båtkultur. Förhållandet att en 
båt med fiberanpassad bordläggning utnyttja-
des som gravplats i Vallsgärde i mitten på 
600-talet, indikerar en utveckling kring över-
gången folkvandringstid/vendeltid med ett 
genomslag åtminstone under tidig vendeltid. 
Uppsalaområdets båttekniska nivå, kan där-
med vid den tiden antas vara av hög klass. 

 Bronsålderns och järnålderns vattenge-
nomkorsade miljö och anslutningen till Mäla-
ren och Östersjön var rimligtvis en god, gene-
rationsövergripande och tidvis hårdhänt sko-
la. Det innebär tre ganska självklara saker: 
 
1) Uppsalaområdet  och  Uppland  hade  under  
     bronsålder  och  äldre  järnålder en bred och  
     förhållandevis  avancerad  båtkultur. 
 
2) Båten har spelat en stor roll under Uppsalaom- 
    rådets och Upplands brons- och järnålder. Inte  
    bara på symbolplanet. Utan bred reell erfaren- 
    het – ingen  avancerad  utveckling.  Båten var  
    under denna tid en  integrerad del av kulturen  
    och  möjliggjorde  samtidigt näringsintag från 
    och handelsutbyte med och kanske inflytande  
    över delar av Mälardalen och Östersjöområdet.    
 
3) Utveckling, produktion och underhåll av båtar  
     och båtsystem var en omfattande och diversifie- 
     rad verksamhet som höjde lednings-, kunskaps-  
     och kontaktnivån – men främst hantverksskick- 

    ligheten – på många områden också vid sidan  
    om båtteknologi och båtproduktion. 
 Samtidigt gäller att båtutveckling och 
båtteknologi specialiserades. Båttyperna va-
rierades och utvecklades efter sin primära 
användning. Varken när det gäller fynd kring 
varvssystem eller i samband med krigsoffer 
inom olika delar av Östersjön har vi ännu 
belagt stora krigs/transportbåtar som kan 
hänföras till Uppsalaområdet. En eventuell 
undantagsindikation skulle kunna vara krigs-
offerfynden från Ejsbølhorisonten omkring 
300-talet (Jensen 2003, 560 ff.). När jag åter-
kommer till den maktpolitiska utvecklingen i 
Mälardalen framstår det dock möjligt att det 
framförallt var krigare från de blivande Fjäd-
rundaland/Västmanland som var inblandade. 
 Än så länge tycks kustbåtar lämpliga för 
fiske och mindre båtar för vattendrag och för 
Mälaren varit den huvudsakliga utvecklings-
linjen inom området. Ultuna byggde förmod-
ligen de största båtar vi känner från området. 

  På ett övergripande plan är de större 
krigskanoternas uppdykande i Östersjön un-
der förromersk järnålder betydelsefull. Som 
jag återkommer till påverkade detta bebyg-
gelsestruktur, försvarspolitik och samhälls-
uppbyggnad inom många delar av Östersjö-
området i koordinering av det lokala/regiona-
la försvaret.  

 Nästa stora steg var båtkonstruktioner 
och orienteringstekniker som gjorde det möj-
ligt att lämna kusterna och gå mer direkt över 
Östersjön, ibland med Östersjööarna som mel- 
lansteg. Det sammanföll med att åror ersatte 
paddlar. Långfärder över öppet hav, som 
rimligtvis bör ha varit relativt sällsynta, tros 
ha skett främst under klara nätter. Vi är då in-
ne i romersk järnålder. 

 Med Nydamgenerationens båtar kom så 
fraktkapaciteten och på någon sikt säsongs-
mässiga långfärder Vestland-England-Rhen - 
Mellannorrland-Österbotten. Om än inte i 
Uppsalaområdets regi. För Uppsalas del var 
förmodligen fisket båtens främsta använd-
ningsområde.  
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FÖRSÖRJNING 
Båten var alltså central inom delar av den 
verksamhet som bedrevs inom Uppsalaområ-
det. Som angivits upptog livsmedelsförsörj-
ningens olika led en stor del härav. Vad vi 
inte känner är försörjningsområdenas enskil-
da betydelse. Något förenklat – vad var i 
princip den relativa betydelsen av näringsom-
rådena jordbruk, jakt, fiske respektive sam-
larverksamhet?  

 Som framgår av citaten i kapitel 2 har 
basen för den antagna goda ekonomin länge 
varit omtvistad. Successivt har däremot en tro 
på jordbrukets närmast absoluta dominans 
från bronsåldern som näringsgren uppkommit 
när det gäller norra Mälardalen. Det finns 
forskare som redovisar en delvis annorlunda 
syn, men de är få. Jakt, fiske och samlarverk-
samhet hade en plats i försörjningen, men de 
uppfattas redan under äldre bronsålder varit 
underordnad boskapsskötseln och så små-
ningom under järnålderns lopp kanske även 
åkerbruket. 
  Försörjningsinriktningen är så central 
för ett förhistoriskt område när det gäller till-
gångar, färdigheter, kontakter, säsongsrytm, 
kapacitet och normer att det är nödvändigt att 
få ett grepp om de olika verksamheterna och 
deras roll över tiden för de vidare analyserna.  
Svårigheten med data gör att ett försök till 
värdering av näringarnas inbördes betydelse 
läggs till övergången mellan folkvandringstid 
och vendeltid då analogiskt baserade kunska-
per antas minst felaktiga.  

Det finns inte säkra underlag för att 
fastslå de olika näringarnas omfattning eller 
fördelningen mellan dem i Uppsalaområdet. 
Fynden är alltför begränsade. Ett induktivt 
resonemang där fyndbilden analyseras och 
kompletteras med historisk och relativt mo-
dern information kan dock föras som ger en 
mer rimlig bild än den gängse. 
 
 
 
JORDBRUK  
In i modern tid har den helt övervägande de-
len av befolkningen arbetat med att säkra 
livsmedel till sig själv och sina närmaste. 
Verksamheten var anpassad till lokala förhål-
landen. Åkerbruk och boskapsdrift fordrade 
speciella miljöer. Plogar för jordberedning 
och liar för höfångst saknades fram till slutet 
av äldre järnålder. Man hade begränsad för-
måga att gräva och sköta brunnar.  Tillgäng-

ligt utsäde motsvarade inte tillnärmelsevis da-
gens när det gäller avkastning. Inte heller när 
det gällde att klara kyla, sjukdomar eller 
ohyra. Framsteg som gjordes tog tid. Margi-
nalerna var små och förmågan att förändra 
miljön begränsad – säsongsmässiga bosätt-
ningar och aktivitetsområden med skilda för-
utsättningar var därför länge avgörande för 
att ännu under vendeltid vara betydelsefulla.    

 

JORDBRUK, JAKT OCH FISKE 
ÅTSKILDA 
Det innebär att om odling och viss djurhus-
hållning främst skedde i anslutning till bo-
sättningar, bedrevs övrig försörjningsverk-
samhet i stor utsträckning i andra miljöer. 
Om man undantar viss närverksamhet hade 
jakt och fiske sällan bosättningen som ut-
gångspunkt. Inte under järnåldern, och kan-
ske inte under yngre bronsålder. 
  Under historisk tid har jordbruket haft 
en så central roll att värderingen av förhisto-
rien i Mälardalen i stor utsträckning görs uti-
från åkerbruk och boskapsskötsel. Något som 
stöds   av  fyndbilden  vid  utgrävningar  i  de  
vanligtvis ”torra” miljöerna. I exempelvis sam- 
manfattningskapitlet  av  Arkeologi  E4  Upp- 
land, volym 3, som behandlar hus och bebyg-
gelse, menar Göthberg (2007:411): 

”Nästan samtliga bosättningar från 
brons- och järnålder kan sättas i samband 
med agrara företeelser som åkerbruk och bo-
skapsskötsel. Denna koppling framgår exem-
pelvis av att makrofossil av både odlade väx-
ter och ogräs samt ben som kan ge en bild av 
boskapens sammansättning, påträffas på bo-
sättningarna. De kan därmed indirekt spegla 
den agrarhistoriska utvecklingen,..” 

Trots de ofta ynkliga spår vi kan fånga 
upp från livsmedelsförsörjningen på en bo-
sättning är detta förmodligen korrekt. Boplat-
serna på Uppsalaområdets höjder och slutt-
ningar återspeglar jordbruket – men knappast 
den totala näringsinriktningen. Samlarverk-
samhet, fiske, säl- och sjöfågelsjakt hade näp-
peligen så till den grad reducerats under äldre 
järnålder, som det begränsade utrymmet i 
svensk arkeologi kan ge intryck av, och detta 
under en tid då båtteknologin starkt utveckla-
des och förändrade kustbosättningarnas vill-
kor.  
  Den en gång goda lokala jakten och fis-
ket efterträddes så småningom av fasta suc-
cessivt alltmer agrart inriktade bosättningar, 
där fortfarande viss lokal jakt och strandfiske 
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kunde bedrivas medan den omfattande jakt- 
och fiskeverksamheten skedde vid andra mer 
lämpligare lokaler. Fortfarande i modern tid 
har fisket, även vid kustbosättningar, bedri-
vits från särskilt uppbyggda läger ute i kust-
banden, eller som på Gotland – vid säsongs-
mässiga utflyttningar till den tämligen obe-
byggda kusten.  
 
Skillnader svåra att belägga  
Dåtidens spridda vilt- och fiskeområden är 
idag oftast ointressanta för samhällsbyggande 
med tillhörande storskaliga arkeologiska un-
dersökningar – även om undantag finns (ex-
empelvis Arlanda).  Förutsättningar och om-
fattning när det gäller jakt, fiske, sälfångst 
och samlarverksamhet blir därmed än svårare 
att komma åt. 
  Det innebär inte att vi känner eller för-
står hur det förhistoriska jordbruket utveckla-
des i Mellansverige, men det finns bättre 
hållpunkter och basfakta avseende denna 
verksamhet än när det gäller övriga näringar. 
Ofta dras emellertid analogier när det gäller 
jordbruk direkt med södra Sverige, eller med 
spåren från de än idag fördelaktigaste jord-
bruksmiljöerna. I vissa fall kan det leda rätt i 
andra fall fel. Se exempelvid. kulturgeogra-
ferna Antonsons, Janssons & Vestbös (1995) 
veritabla holmgång mot slentrianmässiga jäm- 
förelser av odlingssystemen från historisk tid 
mellan landsändar och områden med skilda 
förutsättningar och tron på åkerbruket som 
det allena styrande.  

 Ofta när det rör sig om övergripande frå-
geställningar avseende norra Mälardalen sker 
resonemangen från osäkra underlag, vilket 
riskerar att föda felaktiga bilder av de förhi-
storiska samhällena. Ett exempel är rörlig od-
ling. Vi vet att mycket av skogsförnyelsen i 
Sverige en gång i tiden skett via naturliga 
bränder. Varje år brann tusentals km2. Mot 
bakgrund av svedjebrukets avgörande bety-
delse ända fram till yngre järnåldern i Est-
land, den lättantända tallens och granens re-
lativt omfattande närvaro i Uppland, svedje-
brukets användning i historisk tid och kolets 
förekomst i pollendiagram nära bebyggda 
områden, känns exemplvis den traditionella 
synen att bränder, röjning och svedjebruk 
saknade nämnvärd betydelse för förhistorisk 
odling i Mälardalen minst sagt tveksam. Se 
också Lindman (2005:78 ff.). 

 

Bosättningarna förändrades 
Vi vet inte om det under bronsåldern normalt 
går att räkna med längre kontinuitet avseende 
jordbruk vid identifierade och troliga lokaler 
inom Uppsalaområdet – jfr Ranhedens (2007: 
107 f.) och Widholm & Regnélls (2001:37) 
summering av den småländska utvecklingen 
hämtad från artiklar avseende E22-utgräv-
ningarna. Å andra sidan kan naturligtvis sä-
gas att bristande elementär kunskap inte på 
något sätt är specifikt när det gäller det förhi-
storiska jordbruket. På familjeområdet vet vi 
inte ens om monogami var norm eller nöd-
vändighet för mindre bemedlade (Parker 
Pearson, 1999:109). 
  En omfattande boskaps- och odlingskul-
tur upphör inte – annat än vid katastrofer. Ett 
tidvis noterat försvinnande handlar därför i 
princip antingen om en begränsning i verk-
samheten eller om en katastrof. Odlingsspå-
rens expansion och avtagande i takt med vär-
meperioderna blir därmed av intresse för 
analysen av Uppsalaområdet. En liknande 
signal finns i Bouzek (1999:57). Där kopplas 
åkerbruksexpansionen på kontinenten sam-
man med de goda förhållanden som rådde vid 
urnefältskulturens genombrott. Värmeperio-
derna gynnade dåtidens svårhanterliga od-
lingsförutsättningar. Något som dock är en 
sanning med modifikation. På högre höjder 
med andra förutsättningar hade vi närmast 
motsatta förhållanden (Bouzek, 1993). 

Bosättningarna – naven i produktionssy-
stemet – förändrades över tiden till sin ut-
formning av skäl som hänger samman med 
geografiska och klimatologiska förändringar, 
försörjningens inriktning, metoder och lokali-
sering. Här finns snart klassiska problem 
kopplade. Frågan om varför husen minskade i 
storlek kring hågatid, från att tidigare öka, 
och eventuellt blev familjeorienterade. Före-
kom stallning och gödsling under sen brons-
ålder/äldre järnålder eller kanske först under 
yngre järnålder? Vad låg bakom stensträngs-
systemets införande? Varför hittar vi sträng-
arna främst inom blivande Attundaland, syd-
västra Uppsalaområdet bort mot Enköping 
och in i Västmanland, samt i nordvästra Sö-
dermanland? Handlar det i princip om tidigt 
organiserade jordbrukssamhällen i kontakt 
med Östergötland, Gotland och Öland? Sam-
hällen där åkerbruket på grund av förutsätt-
ningarna tidigt kompletterade boskaps-, jakt 
och fiskeförsörjningen.  
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OMFATTNING OCH ORGA-
NISATION 
Med jordbruk avses normalt kopplad djur-
hållning och odling. Djurhållning kunde in-
nebära boskap – nötkreatur, får och getter 
samt djur med en starkare anknytning till bo-
sättningarna – hästar, svin, gäss och så små-
ningom höns. Odling innefattade åkerbruk 
som vanligtvis avsåg sädesodling men också 
en lång rad andra växter och kanske frukter. 
Det vore önskvärt att kunna hålla klara gräns-
linjer. Något som visat sig komplicerat – när-
mast omöjligt. Begreppen boskapsskötsel och 
åkerbruk används i fortsättningen svävande 
och kan innefatta såväl mindre gårdsdjur som 
baljväxter och andra använda grödor om inte 
annat anges.  
 I den sydskandinaviska ekonomin spe-
lade boskapsskötsel och stödjande åkerbruk 
normalt en dominerande roll under yngre 
bronsålder och äldre järnålder (se t.ex. Berg-
lund et al., 1991b). Ofta antas ungefär samma 
sak gälla den östmellansvenska ekonomin. 
Vad vi vet om Östergötlands agrarutveckling 
tycks stödja en sådan bild (se exempelvis 
Petersson, 2006). Frågan är emellertid om 
detta också gällde centrala Uppland, med sina 
avvikande förutsättningar. Det skulle i så fall 
innebära att även om jakt, fiske, sälfångst, 
samlarverksamhet, hantverk, handel och kan-
ske plundring förekom, så skulle basförsörj-
ningen för stora delar av området ha utgjorts 
av agrar verksamhet. 
  Det påstod redan Salin (1905:170 f.) 
Grundat på en outtalad förutsättning att be-
folkning och försörjning var lokalmässigt an-
knutna, och utan insikt om strandförskjut-
ningens komplexitet och bronsålderns skärv-
stenshöglandskap, menade han att man redan 
under senneolitikum levde på jordbruket. 
  ”Det förefaller mig därför, som om 
stenåldersfyndens utbredning och förekomst 
inom Uppland talade emot, att befolkningen 
där åtminstone under stenålderns senaste tid 
hufvudsakligen närt sig vare sig genom fiske 
eller jakt. Det antagligaste är väl att bo-
skapsskötseln utgjorde dess förnämsta när-
ing..”  

 När detta skrevs saknades ännu belägg 
för boskapsskötsel och spår av neolitisk sä-
desodling i Uppland.  

Om agrara näringar utgjorde basen – gäll-
de detta från hågatid eller från romersk järn-
ålder? Var det boskapsskötseln – kanske till-
sammans med åkerbruket – som redan i tidig 
vendeltid gav Uppsalaområdet och Mälarda-

len ekonomiska resurser för dess politiska 
utveckling? Widgren (1983) uppfattar upp-
komsten av en bebyggelsestruktur där gårdar-
na kunde identifieras beträffande ägor och lä-
ge i Sverige till omkring AD 700. Sporrong 
(1985:195) menar att detta också borde ha 
gällt Mälarområdet. 
  Hyenstrand (1974:32) som tar upp för-
hållandet att Mälarregionens järnåldersbebyg-
gelse traditionellt ansetts baserad på boskaps-
skötsel och åkerbruk ser underlaget för före-
komsten av ett påtagligt åkerbruk som mager. 
Topografiska förhållanden, namnformer och 
lämningar stöder på ett annat sätt boskaps-
skötseln. Denna påverkade bosättningsstruk-
turen och medförde spridda och förhållande-
vis små enheter längs dalgångarna.  
 
 
BRONSÅLDER 
Jordbruk under bronsåldern innebar främst att 
få tillgång till och säkra lämpliga, fysiskt 
skyddade, beten för djuren och att utveckla 
den begränsade odlingen – antingen det nu 
skedde med eller utan svedjebruk.  
 Kunskapen om bronsålderns jordbruks-
miljöer i Mälarområdet är begränsad. Inom 
Uppsalaområdet finns en långvarig bosätt-
ning i Vrå, Knivsta socken som uppenbarli-
gen haft både boskapsskötsel och åkerbruk. 
Bosättningen bedöms ha inletts under senneo-
litikum och fortsatt under äldre och mellersta 
bronsåldern in i yngre bronsåldern där så 
småningom spåren försvinner för att åter-
komma under förromersk järnålder (Karlen-
by, 1997b). Vid Ryssgärdet har också långva-
rig jordbruksverksamhet från neolitikum och 
bronsåldern lämnat spår [Wigh (2008), Ran-
heden (2007), Sigvallius (2007) och Amaya 
(2008)]. Utöver de här är endast ett fåtal ag-
rara miljöer kända inom området. Utanför har 
vi fler – exempelvis Hallunda (Jaanusson, 
1981), Annelund (Fagerlund & Hamilton, 
1995:30 f.) och Apalle (Ullén, 2003). 
  Odlingsytorna under bronsåldern var 
små. De två som identifierats vid Apalle var 
på omkring 130 och 180 m2 (Ullén, 2003: 
45). Vid Vrå utgjorde de nio ytorna samman-
taget 800 m2 (Göthberg, 2002e:94). 
                                            
Bosättningsstruktur 
Mycket tyder på att bronsåldern var den tid 
då en övergripande region- och bygdeindel-
ning av åtråvärda trakter i landskapet ägde 
rum i östra Mellansverige (se t.ex. Petré 
1984:58). Rösen i avskilda höjdlägen ses ofta 
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som markörer. De områden som markerades 
ligger ofta nära långgrunda, skyddade vikar i 
anslutning till glaciala leror.  

Jensen (1986:26) som granskat bronsål-
dersbosättningarnas läge i förhållande till 
jordarterna i Uppsalas närhet, finner att inom 
en radie av 250 m från varje boplats finns i 
99 % av fallen glaciallera. Postglacial lera 
uppträder i 82 % och grus och svallgrus i 6,5 
%. Vid ca 80 % av bosättningarna är glacial-
lera den dominerande sedimentstypen.  Lik-
som även andra gjort, drar Jensen slutsatsen 
att framför allt brytzoner mellan sandig mo-
rän och glacial lera i närheten av vatten har 
utnyttjats av bronsålderssamhället för bo-
skapsskötsel och viss odling. I UV Uppsalas 
översiktsrapport över boplatser i Uppsala och 
Västmanlands län hade 48 av 77 boplatser 
mer än hälften av undersökta ytor belägna på 
lera. 28 boplatser var uteslutande lokaliserad 
till lermark (Frölund et al., 1997:16). 

För att ge en ungefärlig bild av Uppsalaområ-
dets bosättningsstruktur under bronsåldern redovi-
sas de år 2000 registrerade lokalerna med skärv-
stenshögar, skärvstensvallar, ensamliggande större 
stensättningar och hällristningar i en miljö från 600 
BC med glaciala och postglaciala leror inlagda 
[Bild V:4].  
  Hällristningen vid Ryssgärdet i norr är inlagd. 
Anläggningstyperna har sin tyngdpunkt under olika 
delar av bronsåldern, men bör sammantaget ge en 
bild av områdets bosättningsstruktur under sen 
bronsålder. Anläggningarnas geografiska spridning 
och tidmässiga tillhörighet behandlas närmare i 
nästa kapitel.  Lerorna finns främst kring det centra-
la vattensystemets norra och västra strandregioner. 
På östra sidan finns de också i större omfattning i 
området Gamla Uppsala - Vittulsberg - Storvreta. 
 
Bild V:4. Glaciära och postglaciära leror samt ungefärlig 
bosättningsstruktur under mellersta/yngre bronsålder 
 Geografisk miljö: 600 BC.                 Synkrona höjd- och vattennivåer 
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BOSKAPSSKÖTSEL 
Uppfattningen om boskapsskötseln kommer i 
mycket från fynd vid boplatser. Volymerna är 
dock små. Apalle som ligger utanför Uppsa-
laområdet är med sitt halvton husdjursben ett 
undantag (Ericson et al., 2003:246). På Hal-
lunda söder om Mälaren, fanns mindre än 30 
kg, på Ryssgärdet 22 kg (35 kg total ben-
mängd). Annars är gram, hekto och i vissa 
fall enstaka kilo det vanliga. Vid Vrå uppgår 
identifierad benvikt till 1,5 kg efter kanske 
tusen år av boskapsdrift. 
   Det här innebär att övertygelsen om att 
boskapsskötseln under bronsåldern var rygg-
raden i norra Mälardalens försörjning än så 
länge huvudsakligen bygger på tro och inte 
på vetande. Avsaknaden av de tusentals ton 
ben som producerades kan dock ha många 
orsaker. 
  Brända och obrända ben har olika för-
utsättningar att bevaras.  Obrända ben behö-
ver i princip kalkhaltiga eller speciella miljö-
er (jfr Amaya (2008:399). Ben är dessutom 
en utomordentlig värmekälla och har troligen 
systematiskt utnyttjats vid bosättningar och 
lägereldar. Till detta kommer att vi inte vet i 
vilken utsträckning nötkreatursslakten som 
krävde värme och vatten ägde rum i anslut-
ning till bosättningarna. Där slaktades för-
modligen i huvudsak djur med direkt anknyt-
ning till hushållen.  Fynd har gjorts på speci-
ella slaktplatser. Något som indikerar att sä-
songslakt mot slutet av bronsåldern tycks ha 
varit en angelägenhet utanför bebyggelsen. 
 Vid bosättningarna hade man får, getter, 
enstaka nötkreatur och svin. Ett fynd av höns 
i Skämsta tidssatt till äldre järnålder uppfattas 
av Jonsson (2002:147) som det äldsta beläg-
get i Mellansverige. Fragment av gås som på-
träffats vid Apalle och Skämsta anges härröra 
från vilda fåglar. Osäkerheten är stor. Höns- 
och tamgässfragment uppfattas ha hittats vid 
Ryssgärdet (Sigvallius, 2007:178 och 180). 
Gås är annars inte redovisad från fem andra 
järnålderslokaler i anknytning till E4 och 
höns enbart från den yngsta som går in i 
medeltid.  

Hästar fanns, men var få och hade för-
modligen en speciell nimbus. Inom Uppsala-
området känner vi dem under bronsålder 
främst från tre offerfynd, bl.a. från Rickebas-
ta i Alsike, 14C- daterad till yngre bronsålder. 
De övriga två är tidsmässigt tveksamma 
bronsåldersfynd, daterade via pollenanalys 
(Ericson et al., 2003:282). Fragment har ock-
så hittats vid Vrå och vid Ryssgärdet (Sigval-

lius, 1997b:81, respektive 2007). Vid Apalle 
har vi mer påtagliga fynd, 41 kg (Ericson et 
al. (2003:246). Häst är också känt från Hal-
lunda och från Skämsta, norr om Uppsalaom-
rådet. 

Jonsson (2002:143) som bygger på Lepik-
saar anger att hästen kunde utnyttjas på mag-
ra beten som köttdjur. Den uppges kunna leva 
på magrare betesmarker än t.o.m. får. I Skäm-
sta fanns under bronsålder unga hästar vilka 
styckades som nötkreatur. Trots förekomst av 
häst utnyttjades oxar som dragare vid Apalle 
(Ericson et al. (2003:269). 

 Centralt för bedömningen av boskaps-
stockarnas storlek är möjligheten att klara 
vintervatten och vinterfoder.  Djuren behöver 
dagligen ca 10 % av sin vikt i vatten. Dagens 
högavkastande kor betydligt mer. Vinterhö 
var en bristvara långt in på 1800-talet. Än 
svårare var det naturligtvis under en tid då 
liar saknades och flint- och bronsskäror skul-
le användas för lövtäkt och eventuell gräsin-
samling. 

 Sammanfattningsvis gäller att vi saknar 
säkra indikationer på boskapsskötselns om-
fattning under bronsåldern inom området. 
Husdjur fanns ofta vid bosättningarna, men 
fynden är sådana att de troligtvis, precis som 
för 1800-talets och det tidiga 1900-talets 
småbönder inom stora delar av Sverige en-
dast utgjorde ett viktigt komplement. Större 
boskapshjordar fanns kanske och var då i 
varierande utsträckning en kollektiv angelä-
genhet.  Fynd som tyder på kontinuerlig om-
fattande boskapsdrift inom norra Mälardalen 
saknas. Det finns dessutom utgrävningsresul-
tat som tyder på att jordbruk inte fanns över-
allt. Lokalen Skärgårdsstad i Österåkers sock-
en är en omfattande bosättnings- och grav-
miljö från yngre bronsålder och äldre järnål-
der. Här finns inga säkra indikationer på vare 
sig åkerbruk eller betesgång (Äijä 1994). När 
det gäller äldre järnålder uppges slutsatserna 
dock kunna bero på problem med pollenana-
lysen vid undersökningen.  

 Mot bakgrund av hittills känt material 
måste vi alltså vara försiktiga med att redan 
under bronsåldern se boskapsskötsel som för-
sörjningens absoluta ryggrad. Centrala Upp-
land var inte Östergötland. 

 
ÅKERBRUK 
Gräsytor uppkommer i princip inte av sig 
själv i naturen – utom som strandängar eller 
kärrmarker – de är kulturprodukter. Betesdjur 
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krävde att gräsytor skapades eller att försörj-
ningen kunde ordnas genom lövtäkt och 
skogsbeten över stora områden och med stora 
risker för moras och rovdjur. I en nordeuro-
peisk urskog skulle en ko eller ett får på egen 
hand snart svälta ihjäl i brist på bete (Gren 
1997:47). 
  Medan sädesodling behövde torra jordar 
och skedde på små ytor krävde betesdriften 
fuktigare områden och stora ytor. Dessutom 
fordrar uthållig odling skydd från ogräs och 
djur samt omfattande tillförsel av kväve. Av-
kastningsnivån var vida lägre och känslighe-
ten för sjukdomar efter ett inledningsskede 
större än för dagens utvecklade sädesmaterial 
(se Dark & Gent, 2001). 
 Villkoren formade det agrara systemet 
och reglerade dess utveckling. Det äldsta 
jordbruket gick ut på att skapa skotteskogar 
och gräsytor som bete. I Uppsalaområdet bör 
också svämsedimentväxtlighet och strandäng-
ar rimligen haft betydelse. De utglesade sko-
garnas nästan nakna jordskikt ersattes med 
gräs. Trädens lövmassor sänktes så att djuren 
lättare kom åt dem. Lövskogen var den bak-
grund mot vilket mycket av odlingen fram-
trädde.  Den begränsade sädesodlingen tros i 
första hand ha ägt rum på vandrande åkrar – 
tillfälliga odlingar på grässvål. Omfattningen 
var inte större än att det diskuteras om inte 
bronsålderns sädesskörd skedde utan skära. 
Axen plockades för hand (Viklund 1998:39). 
Det gjorde det också lättare att undvika ogräs. 
  Kring de kortvariga åkrarna antas enkla 
rishägnader ha uppförts som skydd. Under 
bronsålderns lopp började man så anordna 
mer permanenta åkrar på lättare, i första hand 
kalkrika jordar. Ytorna röjdes från sten. Has-
seln som betytt mycket för försörjningen, 
minskade i omfattning – med undantag för i 
Uppsalaområdets södra del. Hasselfynden vid 
Vrå är dock små. (Gustafsson, S., 1997). 
  Kända lokaler med identifierad odling 
inom Uppsalaområdet från neolitikum/ brons-
ålder var före E4-projektet få. Jämför uppgif-
ter i Onsten - Molander et al. (2007:83) om 
de då fåtaliga kända sydskandinaviska brons-
åldershusen i norra Mälardalen.  
  Vrå, Knivsta socken är något av ett 
undantag. Diverse sädessorter, råglosta och 
lin har identifierats. Åkerytorna var dock som 
nämnts små. Lin rapporteras även från andra 
lokaler. Rovor som skall ha förekommit i 
Sverige sedan neolitikum tycks ej noterad när 
det gäller Uppsalaområdet. 

Som redovisats i kapitel 4 har makrofos-
silanalyser från ett antal lokaler längs E4-
utbyggnaden indikerat att Sommaränge, 
Ryssgärdet, Trekanten, Bredåker och Ytter-
backen åtminstone hanterade säd under denna 
tid. Ryssgärdet gav också indikationer på bo-
skapsskötsel. Strax utanför Uppsalaområdet 
finns identifierade odlingslokaler – bland 
andra i Tibble, Litslena socken och i Vårfru-
kyrka, Annelund. Inkluderar vi fynd från för-
romersk järnålder blir de fler. Se Eriksson 
(1997). 

Sädeshantering inom norra delen av Upp-
salaområdet som avslöjats genom E4-projek-
tet återfinns i pollenanalysmaterialet från Ven-
del [Bild IV:4]. Vi vet inte närmare var od-
lingarna fanns som reflekteras, men besked 
ges att sädesodling sannolikt förekom i norra 
Uppsalaområdet under bronsåldern. Något 
som vidimerats av E4-projektet. 
 
Svedjeodling? 
Medan svedjeodling tillämpades länge bland 
annat i Baltikum, har jag ej mött litteratur 
som behandlar förhistorisk förekomst i Mä-
lardalen. Lindman (2005) och Häggström 
(2005:99 f.) behandlar svedning främst från 
sydsvenska förhållanden. Sjögren (2003) som 
diskuterar en eventuell svedjebruksförekomst 
i Västsverige under neolitikum, landar i ett 
avståndstagande. Kolpartiklar saknas.  

  I Uppsalaområdet är det ingen brist på 
kol. Den tidvis omfattande förekomsten i pol-
lenanalyser indikerar snarare att svedjeodling 
kan ha varit vanligt förekommande. De om-
fattande skogsbränderna har naturligtvis ock-
så bidragit till kollagret. Så borde emellertid 
också varit fallet i Västsverige. När det gäller 
olika företeelser som revireldning, betes-
eldning och kulteldning – se Petersson (2006: 
kap. 7 & 8).  
 Som svedjebränning ännu i modern tid 
påstås ha utförts och reglerats i avlägsna 
skogsbygder i Sverige och Finland påminner 
det en del om Tacitus skildring om germa-
nernas åkerväxlingar. Önnefors (1960) [26].  
 Enligt Juhlin-Dannfelt (1908:36 f.) fäll-
des träden på senvintern. Till en del också 
redan på hösten. Grenarna höggs av och 
spreds jämnt, så att de täckte marken. Detta 
medförde att fuktigheten bibehölls så att vid 
bränningen på sommaren endast grenar, ris 
och markens växtlighet – men ej myllan – 
förstördes. Virke som skulle behållas togs 
först bort. Bränningen genomfördes omsorgs-
fullt. Elden leddes så att grenar och ris blev 
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uppbrända och marken överallt täckt av aska. 
Resterande stammar tillvaratogs till ved eller 
las upp som stängsel kring sveden. Sedan 
hindrande stenar brutits bort, fick jorden en 
grund bearbetning med ristplog/krok, som 
mellan stubbar och större stenar nödtorftigt 
blandade askan i jorden. Svedan såddes så 
snart som möjligt. 
 
Spår av förhistoriska åkrar 
Fossila åkrar och odlings- eller husterrasser 
redovisas i Riksantikvarieämbetets anlägg-
ningsregister. Det är tveksamt om de härrör 
från bronsåldern. En eller annan registrerad 
åker finns dock i anslutning till röjningsrösen 
och inte sällan i områden med skärvstenshö-
gar.  I vissa fall har malstenar registrerats. 
  Åkrarna finns i kända bronsåldersmil-
jöer som Brillinge, Gamla Uppsala, Hagby, 
Högsta, och Vittulsberg. Intrycket är emeller-
tid att åtminstone åkrarna, som vanligtvis är 
typmässigt knutna till järnåldern – ryggade – 
härrör från senare perioder. Röjningsröseom-
råden från bronsåldern har påträffats utanför 
Uppsalaområdets nordöstra del (Hermodsson, 
1998). Boplatser uppvisar ofta markröjda ytor 
och tänkbara odlingar. De härrör dock ofta 
från järnåldern. 
  Inom Uppsalaområdet finns inga indika-
tioner på att det skulle ha funnits stora kollek-
tiva extensivt brukade åkersystem av ”celtic 
field”-typ som Göransson (1977) antar ha va-
rit primärstadium A under tidig äldre järnål-
der i Torstuna socken, väster om Uppsalaom-
rådets sydligaste del. 

Sammanfattningsvis gäller att odlingar i 
Uppsalaområdet under bronsåldern närmast 
handlar om ”trädgårdslyckor” i anslutning till 
bosättningar. Avkastningen var låg och osä-
ker. Positivt utfall var en guldkant på ett ma-
gert liv – och hade en begränsad, närmast 
obefintlig betydelse för den allmänna försörj-
ningen. Reservpotentialen och möjligheten att 
tillverka alkohol bör dock ha varit en stark 
drivkraft för att söka starta upp odlingar. Lag-
ringsfunktionen och dess utveckling har varit 
central in i modern tid. Säd är mångsidigt an-
vändbart och har kunnat lagras som få andra 
livsmedel.  

 Ett problem i sammanhanget är den be-
gränsade spridning sädespollen har. Många 
små odlingsytor kan ha existerat utan att 
fångas upp. Dessutom har vi den i det här 
sammanhanget okända sydvästra delen av 
Uppsalaområdet, där odlingen förmodligen 
hade en längre och mer omfattande bakgrund 

än någon annanstans. Oavsett detta var vilda 
fröer, skott och nötter länge än betydligt vik-
tigare för försörjningen i Uppsalaområdet än 
det spirande åkerbruket.  

 

GÖDSLING OCH STALLNING 
Frågan om stallningens existens och omfatt-
ning inom djurhållningen liksom omhänder-
tagandet och användandet av gödsel redan 
under bronsåldern har varit föremål för om-
fattande diskussioner och är väl för Upplands 
del fortfarande inte avgjord, även om svårig-
heten att finna indicier alltmer får ett bevis-
värde i sig.   
 Mot bakgrund av all motstridig och 
komplex information ligger det nära till 
hands att se problemet så att även om bo-
skapsskötsel var den primära näringsgrenen, 
kan stallning inte ha varit vanligt förekom-
mande. Spåren skulle ha varit tydliga. Nu 
letar man, med tveksamt varierande fram-
gång, i makrofossilundersökningar efter spår 
i långhusen.  De hittills begränsade resultaten 
innebär också frågetecken för boskapsdriftens 
omfattning. Olausson (1998b) söker via litte-
ratur och spår i utgrävningsrapporter från 
olika regioner nå en uppfattning, men har 
svårt att annat än i undantagsfall påvisa stall-
ning.  
 Petersson (2006) som behandlar djur-
hållning och betesdrift i Östergötland kom-
mer när det gäller bronsålder och äldre järn-
ålder fram till att det i allt väsentligt handlade 
om utomhusdrift.  Endast undantagsvis bör 
stallning ha använts och då för värdefulla 
djur, främst vid extrem väderlek samt vid 
kalvning och lamning. 

Inte ens på bronsåldersboplatsen Pryss-
gården utanför Norrköping med 21 påvisade 
långhus, 12 småhus och eventuellt två hyddor 
från samma tid, har stallning gått att utläsa. 
Ett antal hus har källargropar som närmast 
omöjliggör förekomsten av stall (Borna-Ahl-
kvist (2002:57 och 115 f.). 

Göthberg (2000:165) menar, liksom En-
gelmark (1992:370 f.) i samband med Ystad-
projektet och Viklund (1998:138 f.), att åk-
rarna gödslats eftersom skalkorn dominerade. 
Tidigare använt speltvete och naket korn för-
svann nästan helt. Materialet i boplatsprojek-
tet från Uppsala och Västmanlands län inne-
håller en äldre grupp med vete, speltoida ve-
ten, naket korn och råglosta och en yngre 
med skalkorn som dominant och vete med i 
viss mån råg, havre och lin som komplement. 
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Eriksson (1997:38). Försöksodlingar har 
emellertid visat att agnklätt korn inte svarar 
bättre på gödsling än naket korn. Grodden 
hos naket korn skadas dock lätt vid tröskning. 
Det medförde att det agnklädda kornet undan 
för undan tog över, likt ogräs (Gren 1997:55). 
Dessutom finns problemet med att naket korn 
och speltvete dominerade i Danmark ända till 
romersk järnålder, då skalkorn tog över (La-
gerås & Regnell 1999:268). Skalkornet tycks 
alltså inte vara ett bevis i sig. Det är också 
vad Göthberg (2007:413) kommit fram till. 
Insikten om att försörjningen med vinterfoder 
till stallade djur var problematisk på grund av 
att effektiva redskap (lien) saknades har fått 
honom att ändra åsikt. Trots de många tiotal 
hus som analyserats inom E4-projektets ram 
har stallning inte kunnat påvisas under brons-
ålder och äldsta järnålder. 
 Ingen stallning innebär svårtillgängliga-
re gödsel, men kanske också att man utan den 
hjälp stallningen innebar ändå uppfattade sig 
ha den gödselförsörjning som behövdes. Nöt-
kreatur producerar 35 kg/ dygn vid normal ut-
fordring (Engelmark, 1998:10). 
  Gödslingseffekten var känd långt till-
baka i neolitikum. Det starkaste belägget åter-
finns enligt Sjögren (2003:152) i Schweiz så 
tidigt som 4000 BC. 
 Förhållandet att man kände till effekten 
och ändå inte försökte optimera gödselhanter-
ingen indikerar ett begränsat behov. Gödslet 
räckte för den ”trädgårdsodling” som be-
drevs. En odling som tillsammans med en 
eventuell rörlig svedjeodling länge förmodli-
gen uppfattades som tillräcklig. Odling var 
ingenting som med dåtidens svaga avkastning 
hade med bosättningarnas grundförsörjning 
att göra.  Som jag återkommer till saknades 
bakugn länge än och brödproduktion var allt-
så inte den normala användningen av säd. 
Matinblandningar och kanske ”öl” var det 
främsta användningsområdet. 

 
Motiv till att stallning ej förekom 
Utöver att man inte upplevde någon nämn-
värd brist på gödsel kan det finnas åtminstone 
två ytterligare tänkbara förklaringar till att 
stallning ej förekom när det inte ansågs abso-
lut nödvändigt – vattenbehovet och risken för 
sjukdomar bland djur och människor. 
  Vattenbehovet. Vinter, mörker, snö. De 
halvvuxna och vuxna männen borta på jakt. 
Även om korna var mindre, innebar ett vat-
tenbehov på 10 % av kroppsvikten per dygn, 
liksom vatten till övriga husdjur, rimligtvis en 

stor arbetsinsats för åldringar, kvinnor och 
barn. Vattnet hämtades ofta i källor och bryor 
(i skinnsäckar/kärl med begränsad kapacitet).  
Brunnar med flätad brunnskorg är dock kän-
da från neolitikum (Ullén, 1995d:16). Inte 
ens träspadar fanns för grävning. 
   Hälsorisker. Stallning innebär hälsoris-
ker. Se Algers (1998). Troligen var bronsål-
derns och den äldre järnålderns djur minst 
lika känsliga som medeltidens (Myrdal, 1999: 
87 f.) och dagens djur. Den sänkta motstånds-
kraft som svag utfordring innebar, kan ha 
accentuerat problematiken. Under medeltiden 
hade vi stor kalvdödlighet. I Mälardalen dog 
var fjärde kalv. I Småland nästan varannan. 
De berövades för tidigt näringsrik mjölk vil-
ket gjorde dem svagare (Myrdal, 1999: 252).  
  Det finns också problem med att ha 
husdjur i bostäder tillsammans med männi-
skor – sjukdomsöverföring till människa, via 
zoonoser kan uppkomma Det kan röra sig om 
virus, bakterier, maskar och skabbkvalster 
(NE). Se också Borna-Ahlkvist (2002:14).  
 
Förutsättningarna ändras 
Romartidens begynnande brödbakning inne-
bar ett successivt ökat mjölbehov, och där-
med behov av större åkerytor och mer gödsel.  

Så småningom gav ökat välstånd och 
elitbosättningar upphov till en mer eller 
mindre kontinuerlig efterfrågan på mjölk och 
färskt kött. Det innebar att delar av djurbe-
ståndet behövde hållas inom disponibelt av-
stånd. Till detta kom att hästarnas värde och 
behovet av att ha dragare och ridhästar till-
gängliga, fordrade att dessa skulle hållas vid 
bosättningen. Stallning blev vanlig på ett an-
nat sätt än tidigare. Detta i sin tur berodde 
åtminstone delvis på att möjligheten till hö-
fångst radikalt ändrades genom liens utveck-
ling – se Pedersen & Widgren (1998: 358 ff.). 
De längre liebladen gav en helt annan hö-
bärgningskapacitet. Sammantaget finns så 
många faktorer inblandade, inklusive vad vi 
vet om gårdsutvecklingen, att mycket talar 
för att införandet av den mer generella stall-
ningen i Mälardalen varit en utdragen historia 
från romartid till medeltid. 
 
 
YNGRE BRONSÅLDER – VAD 
HÄNDE? 
Intressant är att även om gräsytor tycks ha 
funnits bronsåldern igenom inom många de-
lar av området, undantagandes de norra kring 
Vendel, så förefaller enligt pollendiagram-
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men en expansion ha ägt rum på olika håll 
med start 1400 BC (Säbyområdet längst i sö-
der) och med en accentuering i Fiby och 
Dragbyområdet, kring eller strax efter 1000 
BC. Motsvarande förändring finns belagd in-
om andra områden (se t.ex. Berglund 1991: 
429). Det har framförts att de stora gräsytorna 
under yngre bronsålder inte bara var betes-
marker, utan kanske också till viss del slåtter-
ängar. Detta rimmar illa med den synnerligen 
begränsade slåtterkapacitet som existerade 
före lien och räfsan, men om man inte hakar 
upp sig på slåttern utan mer ser till uppkoms-
ten av fuktigare och mer produktiv ängsmiljö 
kan det delvis finnas en klimatologisk för-
klaring. 
   För Uppsalaområdets del – som lämnat 
det rena skärgårdsstadiet endast något tusen-
tal år tidigare – borde ökningen vara tecken 
på en växande befolkning och/eller en änd-
ring i näringsinriktningen. Det är emellertid 
inte uteslutet att samma klimatomslag som 
medförde granens expansion också påverkade 
gräsproduktionen. När det gäller Ystadpro-
jektet ser man ingen befolkningsexpansion 
(Berglund 1991:437).  
  
Husen som blev mindre och fler 
Vid den här tiden tycks också en förändring 
ha skett när det gäller husens storlek. För 
genomgångar och diskussioner av bronsål-
dershusens utveckling – se Tesch (1993:145 
ff.), Kyhlberg et al. (1995:42 ff.), Olausson 
(1998), Göthberg (2000:20 ff.) och Gröhn 
(2004:258 ff.).  
 Det treskeppiga huset hade nått sin ut-
vecklade form under mitten av äldre bronsål-
der. De uppfattas också ha expanderat i stor-
lek och nått sitt maximum före eller kring hå-
gatid (Karlenby 1994, Olausson, 1998). Pa-
rallellt tycks dock andra kortare husformer 
kvarlevt. Se Hamilton & Runeson (2003:136 
ff.) om mesulahusen i Gröndal och Maren 
(Arlandabanan 3). 
  Från hågatid krympte i princip långhu-
sen drastiskt. Det rör sig om en minskning 
från 200-300 m2 till 70-80 m2 (Olausson 
1999:324). Samtidigt byggdes mindre hus i 
nära anslutning. De uppfattas vara ekonomi-
byggnader av olika slag. För en diskussion av 
dessa hus, se Schütz & Frölund (2007). 
Minskningen av huvudhusen innebar till en 
början att rumsindelningen försvann (Olaus-
son, 1998:40).  Förändringen skedde såväl i 
Danmark (Jensen 1994b:115) som i stort sett 
i hela södra Sverige upp till Mälardalen.  

Sambanden är emellertid inte enkla. På 
exempelvis Pryssgården har det varit vanliga-
re med småhus under de äldre delarna av 
yngre bronsålder än under senare perioder 
(Borna-Ahlkvist, 2002:57). Där har under 
yngre bronsålder funnits en mångfald i hu-
sens utformning.  Storleken tycks inte varit 
kronologiskt betingad. 
  (Gröhn, 2004:317) spekulerar i en an-
passning till nordkontinental arkitektur. Be-
byggelsen som tidigare härbärgerade ett stort 
eller flera mindre hushåll antas nu mer vara 
anpassade till en kärnfamilj. Långhusen får 
ett rum – hemmet blir mer privat. Det är ur-
negravfältkulturens tid i Europa och till en 
del i Sydskandinavien men med sen påverkan 
på Mellansverige (Jaanusson, 1981:126). De 
stora ofta mer eller mindre kollektiva grav-
högarna försvann och ersattes av små sten-
sättningar och omärkta gravar. 
 Frågan om vad som hände med bosätt-
ningarnas huskonstruktioner är en del i strä-
van efter att förstå bronsålderns försörjnings-
ekonomi och näringarnas betydelse och ut-
övande. Som jag angivit i inledningskapitlet 
kan vi utgå från att bronsåldersbefolkningen 
genom lång erfarenhet var extremt kunniga 
inom ramen för existerande teknologi. Det in-
nebär att omfattande systematiska föränd-
ringar i det som rörde arbetet – antingen det 
var fråga om lokalisering, organisation, red-
skap, metoder eller lokaler – var väl motive-
rad ur effektivitetssynpunkt. Förstår vi inte 
förändringarna förstår vi inte heller bakgrun-
den och samhället.   
 I Danmark kopplas en övergång till 
familjebaserade jordbruk under yngre brons-
ålder och tidig äldre järnålder samman med 
befolkningsökning, bebyggelsemässig stabili-
sering, för liten tillgång på lämplig åkermark 
och därmed med ett behov av gödsling och 
stallning (Kristiansen 1988:103 ff.). 
 En liknande förklaring kan inte gälla 
Uppsalaområdet. Åkerbruket hade fortfaran-
de en marginell ställning. Dessutom gäller att 
spåren av bronsålder i området endast finns 
inom ytmässigt små delar i anslutning till 
tidigare havsvikar.  Den i särklass största de-
len av landytan inom området ingick inte i 
påvisbara aktivitetsområden. Inläggs en cirkel 
med 500 m radie kring varje bosättning, 
skärvstenshög och skålgrop som finns regi-
strerad i riksantikvarieämbetets anläggnings-
register på en kartsiluett avseende 600 BC, 
och därmed skapar cirklar på ca 80 ha, fram-
står ändå stora landskapsytor som fria. Då 
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härrör ändå en hel del av anläggningarna från 
järnålder och i vissa fall kanske från neoliti-
kum. En liknande bild framkommer om vi 
skapar cirklar (resursområden) med ungefär 
10 ggr så stor yta kring kända bosättningar 
oavsett ursprungstid. Det föreligger ju klar 
rumslig närhet mellan skärvstenshögar och 
skålgropar i relation till bosättningsområden. 
Som jag återkommer till gäller på grund av 
skålgroparnas speciella spridningsbild inte 
omvändningen bosättningar/skålgropar (se 
också korrelationskoefficienter i bilaga 4).   
Samma områden har i stor utsträckning ut-
nyttjats såväl under brons- som järnålder.  
 Hur skall man då förklara att samtidigt 
som landskapet öppnades och gräsytorna blev 
större och mer produktiva, dök sidobyggna-
der upp på bosättningarna och bostadshusen 
krympte. På exempelvis Trekanten i Gamla 
Uppsala socken, har i samband med E4-pro-
jektet åtta hus daterats till bronsålder. Medan 
det äldsta var 25 m långt var det yngsta 8-10 
m (Onsten-Molander et al., 2007:94 f.).  
 Stora hus fanns redan under senneoliti-
kum, så kulturideologiskt hänger de inte sam-
man med höggravskulturens gravanläggning-
ar. Under period II gick man över till tre-
skeppiga långhus från Skåne till Uppland 
(Welinder 1998:121). Men varför gjordes de 
så stora? Tidigare har det ofta antagits att det 
berott på att man stallade djuren. Delar av de 
stora husen har använts som förrådsutrym-
men, men avgörande indikationer för att 
stallning skall ha förekommit under bronsål-
der i Uppland saknas alltså.  
 
Kända bronsåldershus speciella 
Även om genom E4-projektet nu betydligt 
fler hus än tidigare är kända rör det sig fortfa-
rande om ett begränsat antal i Uppland och 
knappast den genomsnittliga bronsåldersmän-
niskans hemvist. Det är ofta fråga om huvud-
hus i gynnade lägen, på boplatser vilka har 
kunnat bebos under långa tider förmodligen 
av framgångsrika och välbeställda familje-
grupperingar. Bosättningarna har fungerat 
som nav i familje-/klansystem. Det ligger 
nära  till  hands  att  anta att fördelningen nöt/ 
får/get inte motsvarar den normala bosätt-
ningens – andelen nöt borde för de stora hus 
som undersökts vara betydligt högre än vid 
”normala” bosättningar. Detta har betydelse 
eftersom nötkreatur genom sin större volym 
klarar kyla bättre än får. Gemensamt för både 
är emellertid att nyfödda och unga är känsliga 
(se Zimmermann 1999:307).  

Delvis annan funktion under äldre 
bronsålder? 
I husen från den äldre bebyggelsefasen i 
Apalle (1200-1000 BC) var härden flack och 
knappt nedgrävd. Beredning av mat tycks 
främst ha skett utomhus i stora kokgropar – 
en meter djupa och över två meter i diameter 
(Ullén 1995:32). Även om husen under äldre 
och mellersta bronsålder var stora tycks de 
alltså i huvudsak ha fungerat som skyl. De 
tycks endast ha haft en härd och då i den del 
av huset som bedöms vara bostadsdel. Här-
den räckte inte till för att värma upp det stora 
huset utan har bara gett närvärme för främst 
kvällar och nätter. Det innebär inte att man 
haft husdjuren som värmekälla i den andra 
delen. Med den isolering husen hade var dju-
rens värmeutstrålning alldeles för låg (Zim-
merman, 1999:314 f.). 

De stora ytor som inte tillhörde boytan 
användes som förråd, redskapsutrymme och 
skyddad arbetsplats för exempelvis tröskning, 
men kan också ha använts som tillfällig mö-
tes- och sovplats. Det senare är betydelsefullt, 
om bronsålderssamhället länge levde och 
samverkade i funktionsuppdelade släktgrup-
peringar. 

 Welinder (1998:201) redovisar i en tabell 
antalet boende i olika typer av hus baserat på 
etnografiska formler. Enligt dessa skulle de 
största långhusen under senneolitikum och 
äldre bronsålder bebotts av ca 30 personer för 
att under yngre bronsålder härbärgera ca 20.  
De normala långhusen skulle bebotts av10-15 
personer mot 5-10 under yngre bronsålder. 
Han ställer sig tveksam till dessa hushålls-
storlekar och menar att långhusens dimensio-
ner under senneolitikum och äldre bronsålder 
inte direkt avspeglade hushållens storlek, 
utan snarare på att ett lagerutrymmeskrävan-
de jordbruk etablerats fullt ut, utan behov av 
kompletteringsförsörjning med fiske, jakt och 
insamling. Förändringen under yngre brons-
åldern innebar enligt honom att mindre hus 
för olika behov ersatte ett stort.  
 
Antalet personer i hushållen oklar 
Ett problem med storleksberäkningar av hus-
håll baserade på lämningar av större eller 
mindre hus är alltså att vi inte vet hur många 
som levde på en bosättning, eller bodde i dess 
långhus. Eventuella trälar, arbetskraft som ej 
tillhörde den centrala familjen, ungdomar, 
etc. kan ha förlagts i närliggande kojor/skyl 
som utgrävningar aldrig fångar upp.  
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 En koncentration av människor vi idag 
har svårt att föreställa fanns fortfarande i 
hushållen in på 1900-talet. Söder om Uppsala 
vid Hågadalens östra kant fanns till 2009 en 
obebodd fastighet – Stora Djurgården – med 
ett huvudhus i ett och ett halvt plan med en 
bas på 75 m2. Till detta hörde i mitten på 
1800-talet ett antal mindre byggnader och 
uthus som är kända via kartor. På gården 
bodde då en bonde med hustru, tre barn och 
en fosterdotter. Därtill fanns 16 drängar och 
pigor, 2 ”oägta pojkar” samt fattighjon. Sam-
mantaget ett 30-tal personer. I Norrland be-
hövdes fortfarande i början av 1900-talet 
övernattningskojor utan eldstad användas av 
medlemmar i stora familjer, då man bodde i 
hus som bara bestod av ett rum – köket.  
 
Hudar centrala  
Även om det ännu inte går att lösa problemet 
med storleken på långhusen under senneoliti-
kum och äldre bronsålder, finns det då någon 
rimlig förklaring till den vanliga minskningen 
av husstorleken efter hågatid utom att man 
eventuellt försökt skilja förråd, arbets- och 
boendefunktioner? Förenklat att arbets- och 
lagerlokaler separerades.  

Förhållandet att de stora husen fanns 
över hela Syd- och Mellanskandinavien mås-
te delvis ha återspeglat gemensamma viktiga 
näringar och/eller sociala mönster, även om 
det inte rörde sig om bostadsintegrerade la-
dugårdar. Ett troligt motiv för de stora husen 
skulle kunna vara att boskapsskötseln och 
dess produkter blev en allt viktigare del av 
bronsåldersekonomin. Inte bara som föda 
utan också som råvara till en rad olika pro-
dukter. Ofta en känslig råvara. Enbart om-
händertagande och vidarebearbetning av hu-
dar och skinn var en omfattande verksamhet. 
Yllekläder skulle för det stora flertalet inte 
ersätta skinnkläder förrän från romersk järn-
ålder och långt framåt. Vi får inte heller 
glömma bort det omfattande utrymme som 
upptogs av känsliga och processnödvändiga 
delar av samlingsverksamheten liksom den 
omfattande fångstverksamhetens redskap, or-
ganiska delar och säsongreparationer. 

 
Hanteringen ställde stora krav 
Om man inte direkt efter slakt vill gå vidare 
med garvning av hudar måste de torkas eller 
saltas för att bevaras. På den här tiden var 
torkning helt dominerande. Om salt överhu-
vudtaget var tillgängligt var det en så knapp 
vara att den inte kunde användas för sådana 

ändamål. Efter slakten lufttorkades rengjorda 
hudar, men temperaturen måste vara jämn 
och fukt hållas borta. Torkade hudar som 
utsätts för fukt får lätt ohyra. För lagring av 
torkade hudar behövs skyddad förvaring. 
Även fettgarvning krävde förmodligen inom-
husskydd. Antingen via hängning i torkrum 
eller då stackning med åtföljande temperatur-
höjningar och omläggningar svarade för hu-
darnas förändring.  
 Den större delen av de stora bronsål-
dershusen skulle kunna ha varit för kärnverk-
samheterna nödvändiga arbetslokaler och la-
gerutrymmen och inte varit stall eller foder-
lador. 
  
Var minskningen klimatbetingad? 
Karlenby (1997:95 ff.) har utifrån iakttagel-
serna i Uppsalaområdets södra del (Vrå och 
Trunsta träsk) – den kanske enda del av Upp-
salaområdet där sädesodling mer eller mindre 
kontinuerligt kunnat påvisas hela bronsåldern 
– diskuterat problematiken kring de minskan-
de långhusen. Han landar i alternativen kli-
mat eller kultur som orsak till neddragningen 
och tar liksom Welinder (1998:131) upp be-
tydelsen av att det på boplatsen under yngre 
bronsålder började finnas flera hus. 
 Teorin om förändringarna av husstorle-
ken delvis har klimatbakgrund stöds av ut-
formningen av de yngre husen i Apalle. Mat-
lagningen tycks ha flyttat in. Härdarna lades 
centralt i de ej rumsuppdelade husen och var 
större och djupare än tidigare. Inga kokgropar 
fanns längre utomhus (Ullén 1995). Bebyg-
gelsen var organiserad för ett kallare klimat.  
 En förklaring till att husen blev fler men 
minskade i storlek skulle således vara att 
behovet av uppvärmning för familjen inte på 
samma sätt gällde arbetslokaler. Fler hus gav 
flexibilitet när det gällde värmen. Det gick att 
hålla lägre temperatur i hus som primärt ut-
nyttjades som lagrings- och arbetslokaler. 
Fler hus gav också möjlighet att hålla doftan-
de skinn på större avstånd. Förhållandet att 
mönstret vad gäller husen är så likartad i 
Skandinavien hänger troligtvis samman med 
likheterna i kultur och basnäringar. När kli-
matförändringen skedde blev avhjälpande åt-
gärder likartade.  
 
Decentraliserande ideologier 
De ideologiska strömningarna från kontinen-
ten innebar att de kollektiva inslagen i den 
äldre bronsålderns kultur försvagades. Famil-
jebaserade investeringar som bör ha sänkt 
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ansvaret och den ekonomiska beslutanderät-
ten i vardagstillvaron till en lägre nivå än ti-
digare verkade i samma riktning. Det innebar 
en effektivisering och anpassning till svårare 
och mer föränderliga förhållanden och gjorde 
det lättare att utnyttja de möjligheter den 
yngre bronsåldern trots allt innebar. Vi kan 
inte utesluta att det är först nu som närdjur-
hållningen gör en mer allmän entré. Det vill 
säga att grisar, enstaka får och nötkreatur nu 
knöts direkt till hushållet från att tidigare 
vallats. Den sällsynta hästen bör när den fö-
rekommit alltid ha varit ett husdjur. Samma 
sak gäller för eventuella tjurar och oxar. Det 
här skulle förklara ökade gräsytor i bosätt-
ningarnas närområden. 
 
Husdjursbilden oklar 
Även om huvuddelen av såväl nötkreatur som 
får/getter i princip vistades utomhus året runt, 
är det rimligt att anta att de under vinterns 
mörker och svåra betesförhållanden hölls i 
anslutning till bosättningarna. De behövde 
under sådana förhållanden stödfoder. Hade vi 
vetat att de stora långhusen delvis användes 
som foderupplag skulle en övergång till en 
större andel får i samband med klimatförsäm-
ringen efter hågatid kunna bidra till förklar-
ingen av såväl minskad husstorlek som öpp-
nare landskap. Provtagningen är emellertid 
svår (se Olausson 1998:43).  

 Vi känner helt enkelt inte fördelningen 
och dess utveckling mellan nöt och får/getter 
under bronsåldern. Fynden är många, men 
alltför små för att ge klara besked.  Enligt 
Kristiansen (1998:180) som hänvisar till en 
studie från 1983 dominerade får och getter 
jämfört med nöt, med ett undantag – Voldtof-
te. Andra material visar på andra siffror.  

 I en tabell avseende fördelningen av 
husdjursrester på olika fyndplatser som ge-
nomsnittligt  ger  ett värde på ca 30 % för får/ 
get under yngre bronsålder anges förhållandet 
vid t.ex. Malma Södra, Bondkyrko socken, 
Uppsala till 34 % för får/get och 60 % för nöt 
(Welinder 1998:487). Sammanlagt rör det sig 
om 0,5 kg ben och ca 130 tänder av nöt/får/get, 
och detta på en långvarig bosättning som 
antagligen hade sin början i äldre bronsålder 
och sträckte sig in i äldre järnålder (Åstrand 
1996).   

  De små benfynden är i många avseen-
den ett problem när vi skall bedöma vad 
förändringarna på bosättningarna står för. 
Fördelningssiffror från bronsålder baserad på 
fynd blir lätt nonsensvärden. På Apalle över-

stiger t.ex. benmängden av björn säkert be-
stämd benmängd av får liksom säkert identi-
fierad ben av get (dock ej ben av får/get). 
Den är vidare mer än dubbelt så hög som den 
totala benmängden av samtliga fåglar och 
strax under nivån för all fisk, trots att för 
ovanlighetens skull fiske med nät kunnat 
påvisas (Lindholm, 2003:151 ff.). 
   Det här kan ses mot bakgrund av att får 
och getter bör ha varit betydelsefulla – och 
kanske ökade under yngre bronsålder. Det 
ligger nära till hands att anta att norra Mälar-
dalen, om vi undantar strandslätterna, vid den 
här tiden hade en högre andel får/getter än 
Sydskandinavien. Om fördelningen för Syd-
skandinavien i Kristiansen (1988:86) eller 
skissen i samma arbete (sid. 106), som visar 
en kraftig uppgång för får/get kring 1000 BC 
är korrekt är väl osäkert. Intressant är emel-
lertid att Lagerås & Regnell (1999:265) ser 
en omfattande expansion av gräsmarker i mit-
ten av bronsålder som hänförlig till att djuren 
antagligen under omfattande vinterbete liv-
närde sig på kvistar och skott och decimerade 
skog och buskar. Det är en effekt som erhål-
les vid omfattande betning av får och framför 
allt getter. Klimatomsvängningen efter håga-
tid bör i sig ha inneburit en glidning mot de 
mindre vinterfoderkrävande djuren.   

 

BOSÄTTNINGARNAS  UT-
FORMNING – TREVANDE 
SLUTSATSER 
Sammanfattningsvis tycks flera orsaker kun-
na vara delförklaringar till de förändringar 
som iakttagits avseende bosättningarnas hus-
bestånd och utformning. De stora husen un-
der äldre bronsålder återspeglade troligtvis 
närmast släktcentra för en lång rad aktiviteter. 
De var skyl för människor, känsliga redskap, 
produkter och kanske ibland vid kalvning och 
larmning. En bit in i yngre bronsålder innebar 
klimatologiska förändringar, upplösning av 
auktoritära släktbindningar och samhälls-
strukturer, ökad husdjursetablering (kanske 
föranledd av mer allmän mjölktolerans) och 
ökad odlingsfärdighet en ny mer agrart inrik-
tad roll för bosättningarna.  

Även om det inom Uppsalaområdet kan-
ske kan ha funnits någon enstaka bosättning 
där man under bronsåldern i princip försörjde 
sig enbart på jordbruk – och då i allt väsent-
ligt på boskapsskötsel, levde man i ett land-
skap och miljö där förutsättningarna för fiske, 
samlarverksamhet, jakt på landdjur, säl och 
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fågel inom överstigliga avstånd var sällsynt 
goda. Det är kanske också här en del av för-
klaringen ligger – förändringen vi ser under 
yngre bronsålder innebar visserligen att bo-
platserna utvecklades i riktning mot jord-
bruksproduktionscentra, men inte att jakt och 
fiske försvann – de flyttade delvis ut.  
 
En kompletterande hypotes avse-
ende bosättningarnas förändring 
De stora husen under senneolitikum och äldre 
bronsålder skulle klara allt.  De innebar flexi-
bilitet och skyl vid olika former av arbete och 
lagring. Husen var centrum för en verksamhet 
som innefattade en mindre jordbruksverk-
samhet och småskalig jakt och fiske. Den 
begränsade befolkningen och glesa bosätt-
ningsstrukturen gjorde att jakt- och fiske ofta 
kunde utgå från bosättningen. Längre jakt- 
och samlarexpeditioner förekom. Därtill hade 
man säsongsmässiga tillfälliga lokaliseringar 
vid fiskevatten och nära åtkomliga skär och 
holmar för säl- och fågeljakt. Före båtutveck-
lingen under förromersk järnålder, existerade 
inte de långa fiske- och säljaktsexpeditioner-
na längs Östersjökusten.  
 Mellersta bronsålderns ökning av bo-
skapsdriften innebar att tyngdpunkten i verk-
samheten lades på en näringsgren som hade 
större lokal försörjningssäkerhet, men också 
var arbetsintensiv. Med detta följde omhän-
dertagande, vidareförädling och lagring i be-
tydligt större skala än tidigare – på boplatsen. 
Parallellt skedde en befolkningsökning och 
förtätning av bosättningsstrukturen. Som jag 
närmare utvecklar i kapitel 8 var den av en 
sådan omfattning att vi åtminstone från mel-
lersta bronsåldern ser en institutionalisering 
inom Uppsalaområdet, med politiska struktu-
rer och revirmarkörer. Landskapet blev i stora 
drag låst. För många bosättningar blev jakt 
och fiske i bosättningarnas närområde be-
gränsad – reglerad eller för knaper på grund 
av konkurrensen. 
 Det innebar att redskap för fiske – nät, 
sänken, störar etc. inte längre i någon större 
utsträckning förvarades vid bosättningarna, 
inte heller att stora fiskvolymer direkt togs 
om hand där. Fisken kom filead, torkad, kan-
ske redan rökt. De som fiskade och tog hand 
om fisken nöjde sig troligen främst med att 
leva på huvuden, som man gjort in i modern 
tid. Redan tidigare var det säkert sällsynt att 
större vilt, som t.ex. älg inte grovslaktades in-
om jaktområdena. Nu kom dessa att ligga så 
långt bort, att i princip bara köttet från jakten 

samt horn och ben som råämnen för hantverk 
och redskap fördes till bosättningarna. Lik-
nande förhållanden gällde säljakten ifråga om 
kött, ben och tran. 
 Det här bör ha inneburit att bosättning-
arna under den yngre bronsålderns och den 
förromerska järnålderns lopp mer eller mind-
re anpassades efter jordbrukets – i stor ut-
sträckning boskapsskötselns behov. Byggna-
derna utöver bostadshuset bör alltså främst ha 
varit anpassade till hanteringen av boskaps-
driftens produkter. Eventuellt kan andra spe-
cialhus ha förekommit, som hus för torkning 
av torv till bränsle och av fisk. Omställningen 
av bosättningarna under yngre bronsålder bör 
alltså ha varit en följd av deras förändrade 
roll – förenklat blev de jordbruks- och famil-
jecentraler. Mer omfattande jakt, fiske och 
samlarverksamhet förlades till andra platser. 
 Är bilden korrekt bör vi ha en annan 
förekomst av ben från jakt och fiske vid bo-
sättningar från äldre bronsålder än från yngre. 
Det lilla material vi har kan i viss utsträck-
ning sägas stödja den bilden – Apalle (Eric-
son et al., 2003) och Ryssgärdet kontra de 
yngre bosättningslokalerna inom E4-projektet 
(Sigvallius, 2007:178) gör det. Vrå (Sigvalli-
us, 1997) gör det inte. 
  Tron på att avsaknaden av jaktvilt och 
fiskben vid utgrävningar av bosättningar be-
ror på att man i stor utsträckning levt på jord-
bruk under brons- och järnålder återkommer 
jag till. Det skulle antingen innebära att vilt 
och fisk saknades eller att man haft en svacka 
i sin förmåga eller sitt intresse när det gäller 
jakt- och fiske under just de här årtusendena. 
Ingendera förefaller rimligt. Därför bör det 
finnas en annan förklaring till den osteologis-
ka fyndbilden. Enbart dagens årliga älgjakt i 
Sverige (9 000 ton kött) skulle ha räckt för att 
täcka bronsålderns köttkonsumtion.  

 

AKTIVITETSOMRÅDEN 
STABILISERAS 
Även om boskapsskötseln dominerade inom 
jordbruket ökade emellertid odlingens bety-
delse och dess tid skulle komma. Den fick 
tidigt en låsande effekt som vida översteg 
dess betydelse ur försörjningssynpunkt. Un-
der bronsålderns gång stabiliserades de tidi-
gare mer rörliga försörjnings- och bosätt-
ningssystemen till grupper av aktivitetsområ-
den i anslutning till vikar och vattendrag. Se 
kapitel 6-9. Revir/bygder etablerades.  Neoli-
tiska miljöer likdom äldre bronsåldersvisten 



 
 
   

Med Uppsala i centrum 155

visar dock ofta på säsongmässigt utnyttjande.
 Förhållandet att aktivitetsområdena sta-
biliserades innebar emellertid inte att bebyg-
gelsen gjorde det. Det skulle dröja länge. Se 
t.ex. Aspeborg (1997b:287 f.). De husindika-
tioner som påträffats inom Uppsalaområdet 
från den här tiden saknar spår av ombyggna-
der. Bebyggelsen har förmodligen existerat 
relativt kort tid på varje plats (Göthberg 
2000:165). Undantag finns. Ryssgärdet, Tre-
kanten och Apalle – vilken dock ligger utan-
för området – är exempel. De utnyttjades un-
der långa perioder förmodligen samtidigt och 
av flera hushåll i skilda hus under stora delar 
av bronsåldern [Onsten-Molander (2007:94 
f.), Ullén (1994, 1995 och 2003)]. 

 Varför kombinerades då en gradvis 
mindre rörlig struktur när det gällde aktivi-
tetsområden ändå vanligtvis med kortvarig 
bosättning inom områdena?  

 
Bygderna formas 
Processen har antagits innebära dels en över-
gång från större helt självförsörjande själv-
ständiga enheter mot familjebaserade produk-
tionsenheter   med  inslag  av  odling, dels  ett 
ökat och effektiviserat utnyttjande av tillgäng- 
liga aktivitetsområden. En samhällsstruktur 
som påverkade landskapsutnyttjandet hade 
som nämnts förmodligen redan tidigare gjort 
sitt  intåg. Se kapitel 8 och 11.  Klanen/storfa- 
miljen kunde inte längre själv fritt välja akti-
vitetsområden och boplatser.  

  Upplands största fornborg vid Lurbo, 
initialt byggd ca 1300 BC (Olausson 1995), 
och dödshusen vid Håga från ungefär period 
III och IV, visar att det vid den här tiden 
fanns samhällssystem inom åtminstone cen-
trala  delar  av Uppland.  Mycket  talar för att  
samhällen som  organiserade  så  omfattande 
kult- och revirmarkerings-/försvarsstrukturer 
också hade inflytande på landskapsutnyttjan-
det i i stort och därmed också på aktivitets-
områdenas omfattning och rättigheter.  

 Storhögarnas försvinnande, långhusens 
krympning och dödshusens parallella föränd-
ring från stora anläggningar av Brobytyp till 
mindre trähus (se Victor, 2001) tyder på att 
det hände något med grundprinciperna och 
funktionen för det klan-/stamsamhällssystem 
vars eventuella kulmen/kris i Uppsalaområdet 
ligger bakom det större dödshuset och högen 
vid Håga.  
  Vad som bland annat skedde utgjorde 
förmodligen liksom på andra håll (se kapitel 
8) inledningen till en individualisering och 

begynnande yrkesspecialisering inom ett 
övergripande delvis reglerat landskapsutnytt-
jande. Inte riktigt allt gjordes längre inom 
klanens/storfamiljens bosättningsram. Vissa 
metallgjutare, skinnhandlare/-beredare, red-
skapsmakare, etc. fick primärförsörjning som 
inte byggde på jordbruk, jakt och fiske. Dess-
utom tillkom att Uppsalaområdet inte längre 
rymdes inom samma maktpolitiska ram. 
Förmodligen hade två kanske tre skilda struk-
turer i varierande utsträckning sina områden 
lokaliserade till ytan. 

Den fortsatt rörliga bebyggelsegruppe-
ringen i mindre enheter inom alltmer stabili-
serade aktivitetsområden under yngre brons-
ålder kan också antas bero på en tilltagande 
befolkningsökning, som gjorde det nödvän-
digt att markera revir och utnyttja tillgängliga 
aktivitetsområden effektivare. 

  
En rörlig tillvaro inom en fastare över-
gripande struktur 
Fler om än mindre enheter i ett rörligt system 
medförde bättre möjligheter till växelutnytt-
jande och expansion av odlingsbara ytor. Det 
allt mer nedslitna och överutnyttjade närom-
rådet kunde återhämta sig.  
 Ytterligare en faktor som inte får glöm-
mas bort när det gäller rörlig bosättning och 
stallning är åter igen vattentillgången. Nöt-
kreatur behöver stora mängder vatten varje 
dygn. Får och getter behöver givetvis mindre. 
Det innebär att all bosättning där försörjning-
en bygger på närliggande kreatursdrift behö-
ver väl fungerande brunnar/vattenhål i nära 
anslutning. Sinar brunnarna eller förorenas, 
måste bosättningen flytta. Det här talar alltså 
för att bebyggelsen inte generellt blev statio-
när förrän brunnstekniken kunde hanteras. 
Problemen var många. Se Ranheden (1995).  
 
Boskapsstockarnas storlek av betydelse 
för bygdeutformningen 
Som gång på gång påpekats var bronsålderns 
jordbruk i mycket lika med boskapsskötsel. 
Problemet är att fynden när det gäller djur-
hållningen är så begränsad att vi inte kan ha 
en säker uppfattning om dess storlek och 
sammansättning. Nöt, får, getter, svin och 
hundar var vanliga, men hur stora var bo-
skapshjordarna egentligen? En bedömning är 
att det på Apalle fanns ungefär lika många 
nöt som får/get och tre gånger så många som 
svin (Ericson et al. (2003:254). Skillnaderna 
över tid och rum är dock oåtkomliga. Troligt 
är att boskapsstockarna trots expansion under 
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mellersta bronsåldern var relativt små. Ex-
empel från Gotland och södra Sverige, tagna 
från speciella miljöer med ofta långa bruk-
ningstider är inte tillämpliga. De ostologiska 
fyndvolymer vi normalt finner och problemet 
med vinterfoder är svåra att komma förbi. 
 Uppsala län hade år 1571 en befolkning 
på drygt 72 000 personer samt ca 38 000 tju-
rar och kor. Säg storleksordningen 3-4 kor 
per hushåll. Till detta kom oxar, ungnöt häs-
tar, får, getter och svin. Sammantaget fanns 
108 tusen nötkreatursenheter, eller strax un-
der nio enheter per hushåll (Juhlin-Dannfelt, 
1908:48). Det överstämmer väl med övriga 
Sverige – se Myrdal (1999:247). På 1500-
talet hade åkerbruket emellertid en annan 
betydelse. Enligt Juhlin-Dannfelt uppgick 
åkerytan i Uppsala län då till 46 tusen hektar, 
vilket bör innebära 3-4 hektar per hushåll. 
 Storleken på 1500-talets boskapsstockar 
bör innebära en vida övre gräns för vad det 
betydligt kargare och mer vattenbemängda 
landskapet kunde bära under sen bronsålder. 
En stor del av 1500-talets betesmarker inom 
Uppsalaområdet låg två årtusenden tidigare 
ännu under vatten. Sannolikt var kreaturs-
stockarna – om än med undantag – mindre, 
kanske betydligt mindre än 9 nötkreatursen-
heter. Med andra ord var bosättningens nöt-
kreatur, får, getter och svin i allmänhet så få 
att de normalt kunde hållas i bosättningarnas 
närområden. De begränsade stockarna gjorde 
att kluster av bosättningar längs vikar och 
vattendrag var möjliga att forma. Avrinnings-
systemen blev därmed naturliga skelett i 
bygdeutformningen. 
   En viktig begränsning i denna lokalise-
ringsutveckling var att vinterfoder och vatten-
täkter måste skyddas. Klusterbildningen un-
derlättade också viss kollektiv fjärrdrift. Ar-
betskrävande vallning och boskapsskötsel 
blev därmed möjlig även för små och svaga 
bosättningar. 
 
 
FÖRROMERSK OCH 
TIDIG ROMERSK 
JÄRNÅLDER 
Under förromersk järnålder fortsatte Uppsa-
laområdets omvandling. Från att vatten vid 
bronsålderns slut täckt omkring 14 % av 
Uppsalaområdet minskade detta till ca 9 % 
vid Kristi födelse – att jämföra med 5 % idag. 
Glaciallerorna hade ökat med ca 25 km2 till 
464 km2 och de frilagda postglaciala lerorna 

med 68 km2 till 316 km2. Tempot minskade 
ändå i förhållande till den strandförskjutning 
som ägt rum under yngre bronsålder.   

Mot slutet av perioden – kring övergång-
en mot romersk järnålder – blev åkerbruket, 
om inte på något sätt primär försörjningskäl-
la, så ändå mer avgörande för landskapsut-
nyttjande och bebyggelsestruktur. Närliggan-
de relativt stora åkrar överges normalt inte. 
Byggnader fick längre livslängd genom att de 
reparerades och nya byggnader tillkom i 
gamla gårdslägen (Olausson, 1998:42 och 
Göthberg (2000:91, 166). Det ligger nära till 
hands att anta att det hängde samman med 
tillgången till åkrar som krävt mycken möda 
och som man med rätt åtgärder visste skulle 
fortsätta att fungera. De kanske inte gav så 
mycket – men de gav det år efter år. Gödsel-
effekten var känd och så länge odlingsytorna 
var små gick det behövliga kvävet att ordna. 

 
De effektiva jordbruksredskapen 
fanns ännu inte 
Lövtäkt med upprätt skära var viktigast för att 
ordna tilläggsfoder. Introduktionen av den 
kortbladiga lien i slutet av perioden innebar 
att man under romartid fick en annan kapaci-
tet för gräsfodertäkt. Räfsan tillhör i prakti-
ken också den romartid (Myrdal 1988:196).  
Se också Pedersen & Widgren (1998:351 ff.). 
Säden skördades med skära nära marken 
(Viklund 1998:47) och tröskades förmodligen 
med klubba eller via trampning. Årdret med 
järnbill, skaftlapps- och skafthålshackor och 
spadar med järnskoning är kända och började 
ibland bli vanliga utanför Norden. Förhållan-
det att de inte hittats i Sverige under den här 
tiden tolkar Myrdal (1983) som järnknapphet.  
  Det som länge varit en uppfattning inom 
arkeologin – att järnet var så vanligt att det 
redan under förromersk järnålder påverkade 
förhållandena för den vanliga familjen – 
stämmer intet överens med den bilden. Som 
jag återkommer till, talar dock mycket för att 
Myrdal har rätt.  Förhållandet att järn kunde 
produceras redan från bronsålderns period III 
(Hjärthner-Holdar, 1993) innebär som tidiga-
re poängterats inte att det producerades i så-
dana volymer att det blev billigt och allmänt 
tillgängligt. Det kan dock inte uteslutas att 
åkrarna var så få, åkerbrukets expansion vid 
sidan av svedjebränningen svag och uppod-
lingsbehovet så litet, att småbrukarna van-
ligtvis klarade sig med träredskap. Till detta 
kommer begränsade utgrävningar och dåliga 
bevarandeegenskaper som delförklaring.  
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BEBYGGELSEN STABILISE-
RAS. FJÄRRFÄRDERNA  
PÅBÖRJAS 
Mot slutet av förromersk järnålder tycks 
bebyggelsen ha börjat stabiliseras (Göthberg, 
2000:166). Inom Uppsalaområdet gällde för-
modligen fortfarande under större delen av 
äldre järnålder att byterritorierna definierade 
den sociala tillhörigheten. Med undantag för 
de begränsade delar där stensträngssystem så 
småningom utvecklades, flyttades gårdarna/ 
byarna inom dessa territorier – kanske inte 
sällan kopplade till generationsväxlingar (se 
Aspeborg, 1997b:287). Liksom i Östergöt-
land (Widgren, 1983, 1998:291 f.) tycks den 
äldre järnålderns territoriella bosättnings-
struktur alltså ha byggt på revirindelningar 
från bronsåldern. Först under medeltid har 
ombrytningar och förändringar av byterritori-
er kunnat spåras (Göthberg, 1998c:124 ff.). 
  
Förändrade odlingsförutsättningar  
Efter en långvarig, kall och fuktig klimatperi-
od inleddes mot slutet av förromersk järnål-
der den tidigare omtalade ”romerska värme-
perioden”. Det innebar att förutsättningarna 
för nyuppodlade åkrar och sädesproduktion 
förbättrades. Något som påverkade den tidi-
gare balansen mellan boskapsskötsel och 
åkerbruk. Kreatursdrift är personalintensiv. 
Fungerande odlingsverksamhet är och var ef-
fektivare ur energiavkastningssynpunkt. Det 
behövdes långsiktigt färre arbetade timmar 
för att möjliggöra en viss energikonsumtion – 
investeringar inräknade. Kreatursdriften gav 
dock mer högvärdiga energiprodukter.    
  Den ”smekmånadsperiod” som nyodling 
innebär både ifråga om växtkraft och frihet 
från sjukdomar (Dark & Gent, 2001) bör vid 
den här tiden ofta ha verkat med full kraft. 
Den ständigt ökade tillgången på brukbar jord 
hade betydelse. Förmågan att hantera styva 
jordar ökade. Efter Kristi födelse bör man här 
liksom i Danmark (Hedeager 1988:136) i 
princip ha klarat av att odla alla typer av jor-
dar. Till detta kommer en trolig befolknings-
ökning, och en organisatorisk uppstrukture-
ring manifesterad av fornborgar och vapen-
gravfält. Motsvarande förhållanden med ro-
martid som en expansionsperiod inom Uppsa-
laområdet möter vi också i studier från Öster-
götland – se t.ex. Ericsson (1999:59). 

Från slutet av förromersk till romersk 
järnålder – före stenhägnadssystemens upp-
komst – möter vi i klassisk litteratur uppgifter 
om hundratals stamsamhällen i Nordeuropa. 

Uppgifter och arkeologiska bakgrundsfakta är 
ofta oklara, men vid den här tiden hade ut-
vecklingen av samhällssystemen på bred 
front nått stamförbundsnivån bland germa-
nerna. Stamsamhällenas kultur och funktions-
sätt varierade säkert, men deras existens in-
nebar i princip organisations-, rätts-, kult- och 
försvarssystem på nivåer över släkten och 
släkthuvudmännen.  

 
Säsongsmässiga fjärrfärder initieras 
Längs Östersjökusten hade troligtvis säsong-
mässiga fiske- och jaktfärder påbörjats. Det är 
knappast en slump att stensträngssystemen 
från i första hand 200- till 500-talet som de 
exempelvis redovisas i Pedersen & Widgren 
(1998:274) omfattar Öland, Gotland, Öster-
götland och delar av Mälardalen. Det fanns 
uppenbarligen en omfattande gemensam kul-
turimport söderifrån i Mälardalen avseende 
struktureringen av jordbrukslandskapet under 
romersk järnålder – antingen den kom via 
fiske-/ handelsfärder eller inte. Intressant är att 
huvuddelen av Södermanland och det blivan-
de Tiundaland inte ingått i denna kultur. När 
det gäller Södermanland handlar förekomsten 
om kustdelar förmodligen knutna till Väst-
manland [Bild V:6].  
 
Ökad lokal samordning 
Samordning av äldre jordbrukssystem som 
föregick stensträngssystemen avsåg förmodli-
gen i första hand betesdriften. Kollektiv ut-
transport och tillsyn av får/getter på diverse 
öar borde ha varit vanlig. Efterhand som åker-
bruket och befolkningen ökade blev behovet 
av lämpliga marker för odling och närliggande 
betesmarker större. Konkurrensen ökade. Det 
var i princip bara gödsel från närområdet som 
kunde utnyttjas. Tillgången på skog och löv-
täkt för vinterfoder och askgödsel krävde, 
trots alla försök att spara närområdet, förmod-
ligen allt längre utflykter eller sågs med oblida 
ögon av grannbosättningar.  
 I ett läge där gödselhanteringen ännu ej 
blivit effektiv, där nya mer hårdbrukade jordar 
(postglaciala leror) var svåra att attackera i 
större omfattning och där icke gödslade mar-
ker behövde ligga i träda, var tillgången på 
lättbrukad åkerjord knapp. I varje fall kunde 
kvaliteten variera både rumsligt och över ti-
den. Oavsett den långsiktiga förändring i 
marktillgång som landhöjningen innebar ställ-
de detta krav på samordning av betesdrift, 
lämplig åkermark och bebyggelseområden. 
Den här samordningen kan säkert ha skett på 
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olika sätt och med varierande grad av priorite-
ringsrätt, turordning och tvång. Om Tacitus 
beskrivning att åkrarna togs i växelvis besitt-
ning av alla samfält i förhållande till odlarnas 
antal, för att därefter fördela dem efter rang 
(Önnefors 1960:69) haft någon giltighet i 
Sverige, bör detta ha lett till att bättre jordar 
successivt hamnade i det ledande skiktets hän-
der efterhand som samhället stratifierades. 
  Donat (1992) menar i en analys av ”Ger-
manica” att med växelvis besittningstagande 
av åkrarna avsågs förändringar som gjordes 
med långa intervall, kanske med 20 - 40 års 
mellanrum (se Widegren 1997:34). Detta 
skulle i så fall kunna förklara de danska flyt-
tande byarna och rörligheten hos gårdarna i 
Mälardalen kring Kristi födelse. Det skulle 
också tyda på att en överordnad organisatorisk 
samhällsnivå engagerade sig i markanvänd-
ningen. Något som för Uppsalaområdets del 
känns tveksamt med den maktpolitiska orga-
nisationsmognad som förelåg under den här 
tiden och till vilken jag återkommer. 

 I Danmark hade man under sen förro-
mersk tid problem med lätta och urlakade 
jordar (Hedeager1988:166,176). När det gäl-
ler Uppsalaområdet borde den successivt öka-
de tillgången på tunga jordar som strandför-
skjutningen innebar – och att man började 
klara av att bruka dem – medföra att proble-
men var begränsade. [Se också Bergström 
(1980:17 f.) om podsolidering och omflytt-
ning till lättare jordar omkring RY III (600 
BC) och återflyttning kring Kristi födelse].  
   
Samhällsstrukturen låstes av jor-
dar, hamnlägen och ledningskluster 
Vi får inte glömma båtutvecklingen och det 
förbättrade klimatets troligen positiva effek-
ter på fiske och sälfångst. Kombinationen av 
bra jordar och bra hamnlägen blev fixpunkter 
som låste det regionala markutnyttjandet. 

Till ovanstående kommer den fortgående 
hantverksspecialiseringen i samhället. Fler 
och fler arbeten började ledas eller tas om 
hand av ”deltidsyrkesmän” som vid sidan av 
sin vanliga grundläggande livsmedelsförsörj-
ning inriktade sig på vad man hade fallenhet 
för och som det fanns ett närmast kontinuer-
ligt behov av uppövad skicklighet för – an-
tingen vi nu talar om smeder, redskapsmaka-
re, garvare och skinnberedare, båtbyggare, 
kärltillverkare, repslagare, soldater eller leda-
re för skeppslag. Det innebar att deras behov 
av primär lokalisering till goda beten och åk-
rar så småningom försvagades. Ofta rörde det 

sig i stället om att leva nära ledarskiktets bo-
sättningar. Kluster formades. Kluster som 
samhällets ledare inte såg ligga i eget eller 
samhällets intresse att bryta upp och flytta på 
eller flytta ifrån. 

 Förbättrat klimat och teknisk utveckling 
när det gällde markutnyttjande och båtar 
skulle alltså varit av väsentlig betydelse för 
stabiliseringen av bebyggelsemönstret i Upp-
salaområdet från tiden kring Kristi födelse. 
Förändringarna kan ses som bas för en uppåt-
gående spiral eftersom de ledde till  
-   ökad befolkning,  
-   ökad odling och övergång till fasta åkrar 
-   ökad stratifiering 
-   ökad specialisering 
-   investeringar i fler och bättre båtar. 

 Som tidigare poängterats spelade den 
kraftiga strandförskjutningen en roll. Förde-
larna var inte jämnt spridd. Något som för-
stärkte värdet av strandlägen. Innebörden är 
att relativt fåtaliga optimala lägen, med bruk-
ningsbara och potentiellt brukbara marker, 
tillgång till dricksvatten, direktförbindelser 
med hav och skyddade hamnlägen blev när-
mast fasta noder i ett sedan tidigare relativt 
utvecklat bygdesystem. Något som underlät-
tade formandet och styrningen av en övergri-
pande samhällsorganisation. 

 Samtidigt gällde att låsningen till de bäs-
ta områdena, med trots allt begränsade ut-
rymmen, tvingade fram en successiv sprid-
ning och kolonisering inom Uppsalaområdet. 
På det sättet utvecklades, som vi kommer att 
se, områdets södra och östra delar successivt 
från bronsåldern och framåt. Förromersk och 
romersk järnålder tycks ha varit tiden för två 
veritabla expansionsvågor. 

 

ROMERSK JÄRNÅLDER 
Några århundraden in i romersk järnålder ac-
celererade förhållandena. Dessutom tillkom 
gödsling i större omfattning. Järnredskap, och 
nya jordbruksredskap vann insteg (Myrdal 
1983, 1984, 1988 samt Pedersen & Widgren 
1998:334 ff). Inflytande från den romerska 
idé- och kunskapsvärlden gjorde sig gällande. 
Vridkvarnarna och bakugnarna gjorde sitt 
intåg och efter en trevande start expanderade 
brödkonsumtionen och därmed sädesbehovet 
och åkerytorna. Romarväldet påverkade Nor-
dens ekonomi upp i Sameland.  
 Gödsling, som länge utnyttjats i södra 
Sverige (Gustafsson 1998), minskade så små-
ningom behovet av långvarig träda och ny 
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teknik och nya jordbruksverktyg möjliggjor-
de djurhållning och åkerbruk i ett stationärt 
ytmässigt mindre system i bosättningarnas 
närområden.  

 Den troligen påbörjade stallningen fick 
inte bara betydelse för gödselhanteringen. 
Den underlättade mjölkhantering och därmed 
också mjölkproduktion och mjölkproduktdi-
versifiering. Mjölken blev så småningom en 
primärprodukt även om betydelsen inte skall 
överdrivas. 

  Fortfarande på 1800-talet var de upp-
ländska korna små, dåligt utfordrade och gav 
i genomsnitt kanske 5 liter/dygn (Juhlin-
Dannfelt, 1908:92 ff.) och detta bara under 
den period de inte sinade. Korna från äldre 
järnålder  var  ännu  mindre  (se Barker 1999: 
279 och Roymans 1999:296) och torde inte 
ha gett ens en sådan mängd. På kontinenten 
uppvisade korna minimistorlek under sen 
förromersk järnålder. Tacitus anmärkte också 
på de germanska kornas ringa storlek (Önne-
fors 1960:37). Storleken tycks dock inte ha 
varit av betydelse – antalet var av någon an-
ledning viktigare än kvaliteten. Anmärk-
ningsvärt eftersom med höjd kvalitet ökar 
såväl relativ köttvolym som mjölknings- och 
reproduktionsförmåga. En tänkbar förklaring 
skulle kunna vara att behovet av rörlighet 
under den här tiden var primär.  
  Problemen att mjölka på utmarksbeten 
och svårigheten att lagra mjölkprodukter in-
skränkte och styrde nötkreaturens handhavan-
de. Det är vidare oklart hur stor del av året 
korna sinade. Som jag gång på gång åter-
kommer till var vinterförsörjningen ett stän-
digt problem ända till slutet av 1800-talet. 
Hedeager (1988:177) har utifrån danska för-
hållanden hävdat att stallningen, eller snarare 
vinterfodringen, berodde på minskad betes-
tillgång på grund av överbetning. Detta var 
knappast fallet i Uppsalaområdet med sitt 
hårdare klimat och fria fjärran skogsmarker, 
om man inte ser knapphet på kreatursfoder 
per definition som överbetning. 
 Den eventuella stallningen må ha många 
motiv, men säkerhetsaspekten får inte under-
skattas. En stulen eller förstörd skörd var ett 
avbräck som kunde återhämtas på ett á två år. 
Stulna eller dödade djurbesättningar var en 
katastrof som om det ville sig illa tog många 
år att reparera eller till och med kunde inne-
bära bosättningarnas undergång.  
 

Kontinental influens  
Mälardalen var liksom större delen av Öster-
sjöområdet i begränsad utsträckning en del av 
det romerska försörjningssystemet (se kapitel 
9). Osäkerheten är emellertid stor när det gäl-
ler omfattningen – Anderson (1977:157 ff.) 
går så långt att han menar att Skandinavien 
låg fullständigt utanför den romerska världen. 
Ingen beröring med gränsområdenas legi-
onärer och handelsmän bröt eller påskyndade 
livet hos dess stamfolk under tiden för Pax 
Romana. De ursprungligen skandinaviska 
folk som deltog i folkvandringarna hade se-
dan århundraden levt tillsammans med andra 
germanfolk på andra sidan Östersjön. Det 
egentliga Skandinavien var därför enligt An-
derson praktiskt taget oberört av det drama 
som utspelades i samband med den antika 
världens sammanbrott. Nordens samhällsfor-
mer bevarade praktiskt taget intakt de möns-
ter som gällde för germanska samhällen på 
Tacitus tid.  

 Detta kontrasterar starkt mot innebörden 
av slutsatserna hos Nockert (1991) som be-
handlar textilier och klädedräkt under folk-
vandringstid. Enligt Nockert formades den 
nordiska klädedräkten under slutet av ro-
mersk järnålder och utvecklades under folk-
vandringstid. Den påverkades av hur ledande 
krigare och ryttare vid romarrikets östra och 
sydöstra gränser var klädda. Klädseln mani-
festerade rang och social betydelse. Modet 
spred sig och omfattades till slut enligt henne 
en stor del av befolkningen. Nockerts bild är 
alltså att Skandinavien, ner på individnivå, 
påverkades av skeendet på kontinenten. 

 Ser vi på romersk import som en åter-
spegling av kontakterna med kontinenten så 
framstår Uppland, Öland och Medelpad un-
der yngre romartid som de landskap som näst 
Gotland uppvisar flest fynd (Lund Hansen 
1987:131). Volymerna är emellertid inte im-
ponerande, och då den här typen av fynd i 
väsentlig utsträckning härrör från gravar, är 
det riskabelt att bedöma relationernas omfatt-
ning baserat på vad efterlevande tillåtit följa 
med de avlidna. 

Det var emellertid inte bara konststilar 
och prestigevaror som hade sin grund i den 
kontinentala utvecklingen. Det gäller även 
den religionsutveckling som skedde inom sto-
ra delar av Norden under romartid/folkvand-
ringstid mot en samgermansk mytologisk asa-
värld, med senantika och kristna drag. Se 
Tonnelat (1969), Gaimster (1998) och Kaliff 
& Sundqvist (2004). 
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Gården som produktionssystem 
Det principiellt nära sambandet mellan gård, 
och åker har tolkats som att det fanns en in-
dividuell förfoganderätt, om än inte en ägan-
derätt till åkern. Åkerytorna var små. 
  Närhållna, i vissa fall kanske stallade 
djur, innebar lägre spill, högre mjölk- och 
köttproduktion, och mer gödsel till åkrarna. 
Något som medförde höjd livsmedelsproduk-
tion, bättre livsbetingelser och förmodligen 
en ökad befolkningstillväxt. Får, getter och 
svin fortsatte att vara vanliga. Svinen hade 
eventuellt redan nu kollektivt avsatta ytor 
som i Upplandslagens byalagsbalk så små-
ningom reglerade ”svinvall”.  Höns och katter 
dyker upp. 
  Utmarksbetena blev efterhand komplet-
terade med betesängar och i viss mån med 
skyddade inhägnade beten – hagar. Förhål-
landet att ängen var åkerns moder påbörjade 
sin kanske 1600-åriga styrning av jordbrukets 
dimensionering. Olausson (1998:44) menar 
att det är en central fråga att ringa in tidpunk-
ten för ängsbrukets genombrott. Han sätter 
den hypotetiskt till yngre romartid/folkvand-
ringstid. 
 
Gödselhantering 
Insamling av gödsel var ett problem. Djuren 
vallades ofta kollektivt inom resursområdet 
och indrivning och avskiljning för nattförva-
ring nära de enskilda husen förekom antagli-
gen men blev för arbetskrävande när djurbe-
sättningarna växte. I Upplandslagen förefaller 
hemdrivning från utmarker säsongbetonad. 
Individuellt ägda åkrar och hagar måste emel-
lertid ha underlättat att djur med eller utan 
stödfodring hölls där en tid efter skörd och 
slåtter. Med djur på inägor inte alltför långt 
borta gick det att arbeta med systematisk 
avbetning via pålomflyttning [kon tjudras 
med ett några meter långt rep vid påle som 
förflyttas en à två gånger under dagen när 
kon betat av en cirkel runt pålen] och hem-
tagning för nattlig stallning. Detta kunde barn 
göra. Härigenom säkrades en större del av 
gödseln till gårdens närmiljö.   
 Bristen på gödsel är ett problem som 
kvarstått in i modern tid. Före konstgödselns 
tid behövdes ungefär 4-5 gånger så stor ängs-
yta som åkeryta för att klara åkerns behov av 
gödsel. Juhlin-Dannfelt (1908:85 f.) anger att 
detta inte klarades av på Uppsala läns slätt-
byggd i äldre tider (1700- tidigt 1800-tal). 
Ängarna var för små. I början av 1800-talet 

fanns i Uppland bara drygt en nötkreatursen-
het/hektar åker (Juhlin-Dannfelt, 1908:89). 
  Källäget kring jordbruksdriften vid bo-
sättningarna i Uppland är svagt. Analogier 
med andra områden medför problem.  Skulle 
man ta de gotländska gårdarna från hägnads-
systemens tid som norm – vilket man inte bör 
göra när det gäller Uppsalaområdet – hade 
undersökta gårdar i genomsnitt närmare 18 
hektar inäga och 1,6 ha åker (Carlsson 1979: 
119). Antalet stallade djur bedöms enligt fä-
husredovisningar normalt ha uppgått till 10-
16 stycken (Pedersen & Widgren, 1998:434 
f.).  Enligt Pedersen handlade det om två stor-
leksordningar på fähusen. En på 8-10 bås och 
en på 18-20 (Widgren 1998:288). Den got-
ländska bilden är inte trovärdig som typisk.  I 
varje fall inte för Uppsalaområdet. Varför 
skulle småbrukare med några få djur bygga 
fähus när de sedan 1000-tals år klarat sig 
utan? Läget var annorlunda för större besätt-
ningar. 

Antalet stallade djur gäller nötkreatur. 
Får/get bör fortfarande normalt inte ha stal-
lats, men genom fynd efter bränder vet vi att 
det förekommit. På Gotland antas får/get-
hållningen ökat kraftigt, och vad gäller anta-
let djur klart dominerat över nötkreaturen 
(Pedersen & Widgren 1998:368). Utveck-
lingen i Uppland är osäker. Spåren från de 
grävda bosättningarna under E4-projektet är 
splittrad – se Sigvallius (2007). När vi kom-
mer fram till vikingatid ger undersökningarna 
från Birka bilden av en omfattande men 
minskande får-/getandel av den totala kött-
konsumtionen – från hälften till en femtedel 
(Wigh 2001: 102).  
 
 
STENSTRÄNGSSYSTEM 
Förändringen under romersk järnålder mani-
festeras i flera landskap av omfattande sten-
strängssystem. Inom Uppsalaområdet är de 
dock förhållandevis begränsade. Systemen 
finns i allt väsentligt i syd.  Kulturen var im-
porterad och slog främst igenom inom bli-
vande Attundaland och Fjädrundaland/Väst-
manland inklusive förmodligen då anknutna 
delar av norra Södermanland [Bild V:6].  

Registrerade korta hägnadsrester av sten 
med oklar tillkomsttid finns också på många 
andra håll – exempelvis längre norrut i Upp-
salaområdet [Bild VI:20]. Dock ej allra längst 
i norr. Till detta kommer inhägnader och för-
svarsverk av trä i olika utföranden som ofta 
avser enstaka hus/gårdar/tun. De är inte sällan 
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daterade till förromersk eller romersk järnål-
der. I centrala delen av Uppsalaområdet – vid 
Tibble, Kyrsta och Berget – har spår av dubb-
la rader av trästolpar tolkats som fägator. 
Eklund (2007). 

De hägnadsrester som finns bevarade är 
med få undantag av sten. De har troligen ofta 
kompletterats med trähägnader eller påbygg-
nader av trä. Som kanske framför allt Jan-
Henrik Fallgren poängterat är hägnadsrester 
av sten ofta produkter av senare tidsperioder 
och kan inte slentrianmässigt tillskrivas ro-
mar- och folkvandringstid. Petersson (2006: 
225) redovisar också en stensträngsperiod i 
Östergötland under medeltid och tidig mo-
dern tid. Nordén (1930) hävdar att sten-
strängarna skulle ha sin upprinnelse i detta 
landskap. Eventuellt förekom hägnader av 
sten redan från övergången bronsålder/järn-
ålder  
   Stensträngar finns i princip inte kvar på 
slätterna, men antas även ha funnits där, ex-
empelvis på Vadstenaslätten och i Uppsala-
trakten (Pedersen & Widgren (1998:276). I 
bl.a. Östergötland och på Gotland uppfattas 
skafthålsyxans användbarhet och utveckling 
ha haft betydelse för att stensträngarna där 
ofta skulle ha ersatts med trähägnader (Myr-
dal 1988:205). Rester av förhistoriska trähäg-
nadssystem är inte kända inom Uppsalaområ-
det, men finns i öster, söder och väster – i 
Darsgärde, Åsunda, Sanda, och Västra Skäl-
by (Eklund, 2007:349 med hänvisningar).  

 
En signal om odling och maktpoli-
tiska förhållanden 
Sporrong (1985:193 och 1986:88) menar att 
odlingslandskapet från äldre järnålder skilde 
sig från det under senare perioder. Hägnader- 
na från äldre järnålder i Uppland uppfattas 
primärt vara de som finns i Vallentuna och 
Ärlinghundra härader samt mellan Uppsala 
och Enköping. Eftersom få av dessa anlägg-
ningar uppfattades bortodlade i östra Mellan-
sverige, såg Sporrong det därmed också som 
att de äldsta odlingsdistrikten i Mälarområdet 
var lokaliseras till dessa områden. Förhållan-
det att de äldsta pollenbaserade odlingsspåren 
inom Uppsalaområdet tycks finnas i södra 
delen av området stöder ett sådant förhållan-
de. Stensträngsrester återfinns dock på många 
håll runt Uppsalaslätten och Sporrong menar 
att det finns bortodlingar som kan ha påverkat 
i ådalarna. Främst då inom Fyrisåns vattensy-
stem (1985:164).  
  

Bild V:6  Stensträngsbygder i Mälardalen.  Efter Ericsson & Strucke  
                         (2008:65) vid av dem angiven strandlinje efter Kristi födelse  

 
Stensträngarna i Uppsalaområdet som de var 
registrerade i Riksantikvarieämbetets anlägg-
ningsregister 1999/2000 hade då en samman-
lagd sträckning av ungefär 41 km. Nästan 
hälften är hänförligt till stensträngar inom tre 
socknar. Dalby, Knivsta och Skokloster har 
totalt ca 19 km och då ligger ändå delar av 
Knivsta och Skokloster utanför det område 
som definierats som Uppsalaområdet, vilket 
innebär att socknarna totalt visar på högre 
siffror. Det finns ytterligare en grupp på 11 
socknar med förhållandevis omfattande rester 
av stensträngar. Övriga 44 socknar har korta 
eller inga rester – åtminstone inom de delar 
som jag hänfört till Uppsalaområdet. För en 
specialinventering av delar av Knivsta och 
Östuna socknar – se Höglin (1996). Inventer-
ingen ökade de kända strängarna från 2 till 9 
km.  

Hur väl anläggningsregistret verkligen 
återspeglar stensträngsförekomsten är oklart. 
Specialinventeringar har visat att omfattande 
system inte registrerats vid vanliga inventer-
ingar. I Fresta socken norr om Stockholm har 
specialinventeringar mer än tiodubblat läng-
den av kända stensträngar till över 21 km. 
(Ericsson & Hermodsson 1994:16). 
  Stensträngsbilden visar en sydlig på-
verkan med främsta anknytning till Attunda-
lands, Fjädrundalands och Västmanlands in-
klusive norra Södermanlands områden. Det 
indikerar två saker:  
 
 1.  Kultursamband både inbördes och med 
sydliga jordbruksområden som Östergötland, 
Gotland och Öland. Inte med Uppsala. Vidare 
att skillnader förelåg inom jordbrukskulturen 
inom Mälardalen förmodligen baserat på 
såväl de odlingsförutsättningar som olika 
jordarter/jordmåner och växtklasser innebär, 
men också på maktpolitiska strukturer.  



Med Uppsala i centrum 162 

 2.  De bättre växtförhållanden närheten till 
stora vattenytor innebär medförde längre 
tillbaka i tiden relativt sett mer omfattande 
odlingar som måste skyddas. Inhägnade beten 
och hagar ingick också i systemen. 
 Stensträngarna i Uppland bedöms mer 
begränsade och fragmentariska än de som 
finns i t.ex. Östergötland (Ericsson & Her-
modsson 1994:15). Eventuellt har uppgiften i 
Uppland mest varit att dela in marken i inä-
go- och utägomark. Inägorna har avgränsats 
utan inre uppdelning (Widgren, 1997:47). 
Mängden fossil åkermark som kunnat konsta-
teras i anslutning till stensträngarna är be-
gränsad (Ericsson 1995:25). Många system i 
framför allt tätbebyggda områden antas bort-
schaktade.  
  Stensträngssystemens utsträckning indi-
kerar i viss mån jordbrukslandskapets struk-
tur inom Uppsalaområdet [Bild VI:20]. Grovt 
sett tyder det på att vi under romersk järnål-
der/folkvandringstid hade ett delvis blandat 
jordbruk i söder, medan inom övriga delar 
boskapsdriften fortfarande i stor utsträckning  
var närmast allenarådande. Åkerbruk i träd-
gårdsformat fanns sedan länge på många håll, 
och inom vissa delområden som norr om 
Gamla Uppsala hade odlingen förmodligen 
börjat nå en annan omfattning redan från 
förromersk järnålder. 
   Förhållandet att spår av sädespollen 
kan iakttas i pollendiagram från Vendel under 
yngre bronsålder/äldre järnålder för att sedan 
försvinna och på nytt återkomma – men då 
först under folkvandringstid/vendeltid – tyder 
emellertid på att odlingskontinuitet var svår 
att upprätthålla inom de norra delarna av 
Uppsalaområdet. Mycket talar för att klimat-
förhållandena under förromersk järnålder för-
stärktes av den åtföljande politiska och troli-
gen sociala retardation som för lång tid på-
verkade området. Den ”jordbruksteknologis-
ka utveckling” som liknade den som fanns i 
Uppsalaområdets mellersta och södra delar 
upphörde. De långvariga omfattande kolvo-
lymerna i pollenanalyserna från Vendel från 
2500 14C-år BP och framåt [Bild IV:4] indi-
kerar att där ändrades inriktning. Förmodli-
gen mot rörlig svedjeodling. Men varför 
övergav man därvid sädesodlingen? 
 
En kulturyttring men också en 
reglering 
Återgår vi till stensträngarna är det av intres-
se att förstå varför dessa arbetskrävande sten-
strängsarbeten genomfördes. Eftersom de inte 

förekommer över stora delar av Skandinavien 
utan inom relativt begränsade områden är de 
inte en normal del av den äldre järnålderns 
jordbrukssystem utan en kulturyttring kopp-
lad till ett fåtal landskap eller delar av dessa. 
Grunden var dock i mycket naturliga förut-
sättningar.  Stenförekomst i eller i anslutning 
till bra odlingsjord eller beten. Enligt Peder-
sen & Widgren (1998:293) var stenhägnader 
inte mer arbetskrävande än trähägnader om 
stenen fanns i marken som skulle hägnas – 
snarare mindre. Vi får dessutom skilja på tät-
befolkade områden med relativt hög odlings-
nivå och mer glesbebyggda med få odlingar. 
Det var i de förstnämnda vi finner de utbygg-
da systemen medan de begränsade hägnader-
na i de senare hade andra syften. 

 Rimligtvis bör också gälla att åkerjor-
den i de utbyggda systemen är förhållandevis 
knapp i relation till möjliga ängs- och ut-
marksbeten. Det är inte en slump att vi finner 
stensträngssystemen främst utvecklade på 
Öland, Gotland och i Östergötland.  

 I exempelvis Västergötland och eventu-
ellt mer allmänt i Sydvästsverige löstes åt-
minstone vissa problem av den här typen med 
hjälp av bandparceller – regelbunden geomet-
risk indelning av marken. Parcellerna omfat-
tade åkermark såväl som oröjda ytor och im-
pediment. Systemet som uppstod under de 
första århundradena efter Kristi födelse ses 
som en systematisk markindelning utifrån 
ägo- och rättvisesynpunkt – baserat på ett 
gemensamt måttsystem, ”Romersk fot” och/ 
eller det kortare ”Germansk fot” (Widgren 
1990). Gren (1997:61) menar att bandparcell-
systemet kan vara det äldsta kända exemplet 
på hur man genomfört ett mer kollektivt re-
glerat jordbruksskifte. 

 De utbyggda hägnadssystemen säkrade 
boskapens transport till och från utmarkerna 
och höll dem borta från åkrarna – i Uppland 
också från sprickdalarnas slåttermarker (Pe-
dersen & Widgren 1998:304). Systemen ford-
rade samverkan mellan gårdarna, kanske ofta 
under ledning av den största gården (o.a.a. 
sid. 429).  

Förutom att ökat befolkningstryck krävde 
mer detaljerade gränsmarkeringar fungerade 
hägnadssystemen som element i bygdens 
övergripande reglerings- och kontrollsystem. 
De säkrade sambandet mellan den enskildes 
kreatursägande och ansvar, gödselproduktion 
och åkerdriftskapacitet utan att för den skull 
ängsmarker och skogsbeten var enskilt ägda. 
Hägnaderna ökade också den fysiska säkerhe-
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ten och medförde att kvinnor och barn lättare 
kunde hantera djur och nattstallning.  

 
Ökat antal bosättningar   
Ett bosättningsområde där boskapsdrift var 
den primära näringen innebar att fler djur val-
lades i gårdarnas närområden och utmarker. 
Dessa betades hårt (Pedersen & Widgren, 
1998:302). Det var i allmänhet fråga om en 
sumpig och bruten miljö med en växlande 
halvöppen lövskogs- och barrträdsterräng, 
med inslag av ängar och begränsade åkerytor, 
oftast i relativ närhet av gårdarna. I tätare 
befolkade områden var det förmodligen svårt 
att avgöra var den ena släktens/gårdens betes-
rätt började och var den andra slutade (jfr 
Byalagsbalkens i Upplandslagen omfattande 
regler om rå och rör), liksom att det blev 
svårt att övervaka de växande kreatursstock-
arna. Efterhand som bosättningarna ökade 
blev intrång och konflikter som påverkade de 
olika släkterna och därmed samhällena och 
eventuellt stammen i stort rimligtvis vanliga. 
 
Fastlade rättigheterna i landskapet 
Uppbyggandet av hägnadssystemen var ele-
ment i fastläggandet av rättigheter i landska-
pet. Systemen kunde täcka stora ytor. I Ös-
tergötland var hägnadslagsområdet (området 
för ett mer eller mindre samordnat system av 
hägnader) större än den historiska tidens by-
territorier men mindre än de medeltida sock-
narna (Widgren, 1998:291 ff.). De fungerade 
på liknande sätt som bronsåldersrösen i krön-
områden och som härdområdena fortfarande i 
vissa fall gjorde i aktivitetsområdenas ytter-
kanter.  De definierade bara mer i detalj ge-
nom yttäckning och fägatsmynningar bosätt-
ningarnas centrala ekonomiska revir och sta-
biliserade därmed den sociala ordningen. 
 
Kontrollmotiv 
Nära sammanhängande med revirmarkerings-
motivet är kontrollmotivet. Revirmarkeringen 
gällde att säkra ordningen i rummet. Sten-
hägnadssystemets kontrollaspekt gällde mer 
att säkra ordningen över tiden. I mer exploa-
terade aktivitetsområden inom vad som kan-
ske ofta utgjorde ett slags klan- och släktre-
vir, måste det gamla systemet så småningom 
ha inneburit allt större svårigheter med trade-
ring av inbördes gränser, rättigheter och tur-
ordningar. Vi vet från skildringar av moder-
nare kartlösa betesdriftsamhällen att tradering 
av betesgränser var ett omfattande systema-
tiskt arbete på övergripande nivå. 

       Upprättande av stenhägnadssystem i stam- 
samhällen kan förmodligen ses som ett sätt 
att underlätta rättighetsöverföringar och över-
inseende – men ur vilkas synvinkel? Handlar 
det om överhetens omstruktureringar inom ett 
protogodssystem, eller i ett mer komplext nät 
av samarbete, gemensamma beroendeförhåll-
anden och ansvar? (se Widgren 1998: 290 f.). 
 Olausson (1997) ser också han stenhäg-
nadssystemen som ett element i den politiska 
geografin.  Systemet utgör också den direkta 
exemplifieringen av kvadrant a) i Selinges 
(1985:74) modell över reglerad/icke reglerad 
och stationär/mobil bosättning. 

Cassel (1994) hävdar stenhägnadssyste-
men som ett sätt för den markägande gruppen 
att försvara sina positioner mot nya eliter med 
andra materiella tillgångar. Det synsättet kan 
väl sägas vara en variant av ovanstående re-
vir- och kontrollfunktioner. 
 
Effektiviserade gödselförsörjningen 
Nästa motiv var att söka säkra sambanden in-
om produktionssystemet djur - gödsel - åker. 
Eftersom djurens vinterföda var knapp var 
vinterns gödselproduktion inte jämförbar med 
utegångstidens till näringsinnehåll och om-
fattning. Det krävde framförhållning, lagring 
och spridning. Gödselfunktionen fungerade 
någorlunda under medeltiden – ofta kollek-
tivt (se Olaus Magnus, bok XIII), men inte 
rationellt förrän i modern tid. Gödseln kom-
pletterades förmodligen under förhistorisk 
tid, liksom långt senare, med köksavfall, ris, 
löv, halm, jord och torv (se t.ex. Nikander 
1930:170 om en rapport från 1750). Det har 
föreslagits att förekomsten av spridd skärv-
sten beror på att man utnyttjade ”hushållsste-
nen” som näringskälla. 
 
Bidrog till säkerheten 
Ökningen av säkerheten i miljön berörde bå-
de människor och djur. Hägnaderna innebar 
revirmarkering och rent fysiska hinder att 
närma sig gårdar eller att avlägsna djur. Häs-
tarnas alltmer växande förekomst och bety-
delse tillsammans med deras stöldbegärlighet 
medförde ett ökat skyddsbehov. De områden 
längs Östersjökusten som under och efter 
romartiden förmodligen svarat för export av 
hästar och hästhudsprodukter tycks också 
vara de som har omfattande stensträngssy-
stem – här finns kanske ett visst samband. 
För uppgifter om husdjursfragments fördel-
ning, se Pedersen & Widgren (1998:367) och 
Peterson (2006:40 ff.). 
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Den begränsade reglering av betesrummet 
som stensträngssystemet tycks avse, åtmin-
stone i Uppsalaområdet, kunde emellertid li-
ka gärna gälla att hålla får och getter borta 
från närområdets beten och höproduktion i en 
medveten satsning att prioritera nötproduk-
tionen – basen för gåvoekonomin. Av övriga 
stensträngsregioner hade såväl Öland och 
Gotland som Östergötland en omfattande får- 
och getdrift. 

 
En signal om ideologi 
Den individualisering och paradoxalt nog 
samtidiga hårdare sociala koppling och för-
ändring av jordbruksdriften som en stenhäg-
nadsreglering innebar, bidrog rimligtvis ock-
så till att normerna i samhället förändrades. 
Jordbruket och jordbruksåret blev än mer sty-
rande. De stora fasta investeringarna och kra-
vet på samordning trängde undan andra när-
ingar. Behovet av en byåldermannafunktion – 
antingen den nu baserades på ägande och 
makt eller tillit från likar – blev rimligtvis 
oundgänglig. 

 Mot den här bakgrunden är det av in-
tresse att den absoluta huvuddelen av Uppsa-
laområdet – i princip det blivande Tiundaland 
– inte tycks ha varit hägnadsreglerat. Även 
när hägnader fanns tycks deras syfte som 
nämnts ofta inskränka sig att avskilja inägo-
mark/separata hagar. Hagsystem inom inä-
gomark baserat på trähägnader kan naturligt-
vis i vissa fall ha existerat utan att vi för den 
skull funnit spår. 

  Påståendet att större delen av Uppsala-
området inte varit hägnadsreglerad har mött 
viss tveksamhet när det gäller större slättom-
råden – främst Uppsalaslätten. Även om in-
dikativa fynd i princip saknas har Uppsala-
slätten diskuterats som något av ett undantag, 
där trähägnader skulle ha utnyttjats.  
 
Reglerades Uppsalaslätten? 
Här avses framför allt den del av Uppsalaslät-
ten som under romartid/folkvandringstid gick 
norr och öster om ”Sveahavet” från Bälinge/ 
Ärentuna – och området ned mot Danmarks-
halvön med Gamla Uppsala i centrum. Det 
skulle då alltså inte varit fråga om stenhägna-
der utan framför allt om trästängsel. Se Göth-
berg (2000:143 f.).  

Uppsalaslätten är speciell – både vad gäll-
er ytor och trolig anknytning till maktpolitis-
ka förhållanden. Börjar vi med att granska 
slättens höjdförhållanden finner vi att vid 
Kristi födelse låg stora delar under 10 m. 

Omfattande ytor låg under 4 m och drygt 2 
km sydsydöst Vaksala fanns flera områden 
som låg under havsnivån och som avsnörts 
under förromersk järnålder. Väsentliga delar 
av slätten bör vid den här tiden alltså ha haft 
större eller mindre sumpinslag och varit ett 
eldorado för fågellivet. Fortfarande på 1600-
talet fanns åtminstone säsongsmässigt stora 
öppna vattenytor i anslutning till såväl Hög-
åsen som Tunåsen i Gamla Uppsala (se karta 
ritad för Olof Rudbeck, återgiven i Lindqvist 
(1936, pl. 15).  

 Går vi till vendeltid – i det här fallet till 
ca AD 600 – har strandförskjutningen uppgått 
till 3-4 m, men fortfarande ligger många ytor 
under den dåtida 10 m-nivån. Det är av bety-
delse eftersom få spår av bosättningar i slätt-
området tycks ligga lägre än så. I Uppsala 
och söderut innebär det idag ca 17 m. Bara 
enstaka undantag har registrerats. Bebyggel-
sen tycks i huvudsak ha legat mellan Gamla 
Uppsala och Danmark på höjder och höjd-
ryggar på båda sidor av Samnan. (För bosätt-
ningar nära Gamla Uppsala, norr om Samnan 
– se Anund & Göthberg (1998:100) och kapi-
tel 7). Viken tycks ha varit intressant först vid 
Danmark som hade jämnt sluttande ytor ned 
mot den dåtida strandlinjen. 

 
Uppsalaslättens låga plana ytor föga 
utnyttjad för bosättningar 
Mycket tyder på att de stora plana lerytor 
som frilades från havet i Uppsalabäckenet 
under äldre järnåldern sällan användes för 
bosättning. Man använde normalt något hög-
re liggande lermarker. Detta skulle kunna för-
klaras dels med att förhållandevis fasta re-
sursområden nu utgjorde hinder för nykoloni-
sering, dels av speciella markförhållanden 
som gjorde plana frilagda ytor mindre lämpli-
ga för bosättningar under lång tid. Den suc-
cessiva ökningen av markerna ned mot havs-
viken utvecklades och användes successivt 
för odlingar, ängs- och strandbeten, kanske 
delvis gödslade med aska efter bl.a. gräs- och 
buskbränder, något som delvis skulle förkla-
ra de stora kolmängderna i pollendiagram-
men från Gamla Uppsala. Anläggningar vid 
stränderna (härdar och skärvsten) har hittats 
som visar att dessa utnyttjats. 

Slätten nordväst från Gamla Uppsala mot 
Börje, Åkerby, Bälinge och Ärentuna vilar på 
ett tjockt lerlager. Berggrund- och moränytor 
ligger relativt djupt. Grundvattennivån i ler-
lager är fiktiv och är egentligen något av en 
"trycknivå". Fritt vatten finns inte i homogen 
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lera. Det här gör att en delförklaring till gles 
bosättning i det angivna området kan vara 
problem med vattenförsörjningen på lerslät-
ten vid avstånd från åar och bäckar efterhand 
som slätten växte (se Söderholm et al., 1983: 
28 och Lundin, 1991, sektionsritning 6-6). Få 
brunnar är i modern tid anmälda i området 
(Söderholm et al. 1983:18). Det kan dock be-
ro på att flygvapnet utnyttjat området. 

 Den många kvadratkilometer stora kly-
kan mellan Jumkilsån och Fyrisån känner 
idag bara två möjliga bosättningar Bälinge 
RAÄ 288 och 295 (omfattande skärvstensfö-
rekomster). Det är på områden som låg över 
havsnivån redan under slutet av bronsåldern. 
Forkarby, Skedinge och Ärna längre norrut är 
också högt liggande lermarker. Ofta gäller att 
sådana lermarker består av glaciallera. I det 
stora lerområdet väster om gamla Uppsala 
finns ett antal sådana glaciallereöar som kan 
tänkas ha varit plats för bosättningar.  Hu-
vuddelen av lerslätten består dock av postgla-
cial lera som har kommit upp under förro-
mersk järnålder. Förmodligen fanns fortfa-
rande stora sanka områden långt efter Kristi 
födelse.  

Stora delar av slätten i anslutning till 
Gamla Uppsala torde alltså inte ha varit be-
bodd. Det rör sig om något eller några 10-tal 
km2. Det innebär inte att slätten varit outnytt-
jad. Gräs och halvgräs ökade. Alen reducera-
des. Åkermark fanns men omfattningen var 
som tidigare begränsad. Existerande bosätt-
ningar i Gamla Uppsala och Brillinge utnytt-
jade förmodligen de ökande markerna av 
strandängar och mellanformer mot ängsmar-
ker för allt större boskapsjordar antingen det 
nu gällde får eller nöt. 
 Mycket talar för att dessa betesmarker 
inte varit hägnadsreglerade i någon större ut-
sträckning under stensträngstiden. Motiv sak-
nades för att bygga och underhålla 100-tals 
km hägnader på flack, naturligt avgränsad be-
tesmark. Registrerade stensträngar med oklar, 
förmodligen ofta av relativt sen ålder, finns 
dock på många ställen i kanterna runt Uppsa-
laslätten, se [Bild VI:20]. Övergången av 
slätten mot moränlandskapet öster om Sam-
nan kan inte uteslutas från att i viss utsträck-
ning varit stensträngsreglerat. Ett antal längre 
systemrester har registrerats – exempelvis 
Gamla Uppsala RAÄ 101 och 108, tillsam-
mans 1300 m, och Danmark RAÄ 55 som är 
650 m lång. Registrerade anläggningar är 
emellertid vanligtvis korta. I hela Vaksala 
socken finns mindre än 200 m registrerade. 

Under 17 m finns endast en sträng registre-
rad. Den är på 60 m och ligger söder Gamla 
Uppsala vid ett gravfält bestående av fem 
övertorvade runda stensättningar (RAÄ 137). 
 
Uppsalaslätten delvis naturligt avgrän-
sade betesmarker 
Orsaken till att slätten förmodligen inte var 
reglerad står att finna i att de faktorer som 
strängsystem var ett svar på inte var för han-
da i området. Stora öppna lättkontrollerade 
ytor, avgränsade av åar och havsvik, behärs-
kade av få aktörer som ”omringade” slät-
terna gjorde att endast gödselmotivet för 
hägnader närmast bosättningarna förelåg. 
Ytornas och strandängarnas produktionsför-
måga möjliggjorde emellertid så stora krea-
tursstockar att endast en mindre del hållna i 
anslutning till bosättningarna var tillräcklig 
för att fylla behovet för de fortfarande små 
åkerytorna. Förekomsten av bördiga strand-
ängar, högre liggande ängsbeten och ådal-
gångar (där kreaturen nödtorftigt kunde beta 
någorlunda vindskyddat en stor del av vinter-
halvåret), gjorde förmodligen behovet av vin-
terfodring förhållandevis litet. Området hade 
dessutom naturliga betescentra i anslutning 
till sänkor med vattensamlingar. Sammanta-
get innebar det här rimligtvis endast ett be-
gränsat övervakningsbehov. Hägnaderna an-
vändes i första hand för att avgränsa relativt 
små inägoytor. På andra sidan Samnan hade 
bosättningarna däremot traditionella problem 
och därmed också behov av hägnader. 

Det finns emellertid en speciell koppling 
till Gamla Uppsala och dess utveckling. Som 
jag närmare diskuterar i kapitel 10 är det 
tveksamt om platsen utvecklas till kungasäte 
förrän tidigast under sen vendeltid. Som kult-
plats har den dock äldre anor. I kombination 
med den förändrade landskapsbilden som 
strandförskjutningen innebar och den struktur 
med många boplatser som fanns i området 
föll området därmed knappast in i traditionel-
la bygdesystem. I början av vendeltid skedde 
omstruktureringar (se bl.a. Göthberg, 2000: 
160 f.). Denna ”sena” territoriella uppstruktu-
rering ligger emellertid efter den hägnadside-
ologiska storhetstiden. Den kommer snarare i 
fas med den så kallade ”flykten från lermar-
kerna” och dess större eller mindre återverk-
ning på bebyggelsestrukturen.  Förändringar-
na beror rimligtvis också på den ökade regio-
nalpolitiska kultroll Gamla Uppsala fick om-
kring AD 600, vilket krävde en omfattande 
uppbackning med resurser från näromådet.  
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Stenssträngssystemens betydelse 
för synen på Uppsalaområdet  
Stensträngssystemen/hägnadssystemens före-
komst har implikationer som går vida längre 
än jordbrukets upporganisering. Strukture-
ringen av jordbrukslandskapet i södra Upp-
land, med en avtagande förekomst längre 
norrut, kan tolkas på flera sätt. Det går dock 
knappast att ifrågasätta att det rör sig om 
influenser från sydöstra Sverige till områden 
med förhållandevis tidiga och goda odlings- 
och betesförutsättningar. Det kan inte heller 
göras troligt att kulturen regionalt fångats upp 
och applicerats i Mälardalen från ett mäktigt 
Uppsala med god kontroll över sitt närområ-
de och som påverkade avlägsna bygder att 
upprätthålla omfattande, genomskinliga och 
debiteringsbara jordbrukssystem. Det skulle 
innebära en överhöghet av en typ som knap-
past blev en realitet förrän långt in i medeltid. 
 Nej, den naturliga slutsatsen är att bil-
den indikerar  
 
 a)  att Uppsalaområdet under romartid inte  
       var ett agrart utvecklat område på liknande  
       sätt som andra delar av Mälardalen,   
b)  gör det troligt att Mälardalen var kulturellt  
       delat med band mellan blivande Västmanland,  
      Fjädrundaland och Attundaland som ej fanns  
      med det blivande Tiundaland,   
c)  Uppsalaområdet inte hade lika starka band  
       med Sydostsverige  som andra delar av Mälar- 
      dalen och  
d)  mot bakgrund av c) gör det tveksamt om Upp- 
      salaområdet spelade någon större roll i kon- 
      takterna med det nu snabbt uppstigande Mel- 
      lannorrland. 
 
Det blandade jordbrukets avstamp 
Romersk järnålder var en förändrings- och 
expansionsfas i en rad avseenden – teknologi, 
lokalisering, kontaktmönster, germanisering, 
ekonomi, etc.  Om klimatet spelade en stor 
roll över stora delar av Europa så tillkom 
inom det flacka Uppsalaområdet att den yng-
re bronsålderns och förromerska järnålderns 
starka strandförskjutning förstärkte situatio-
nen. De frilagda ytorna hade nu ”mognat” 
samtidigt som den tekniska utvecklingen 
gjorde att tunga postglaciala leror kunde od-
las. Den alltmer utvecklade lien tillsammans 
med räfsan möjliggjorde ökad foderfångst 
och vridkvarnen började producera mjölvo-
lymer i en storleksordning som gjorde bröd 
till ett inslag i kosten.  

Även om inte Uppsalaområdet annat än 
med vissa undantag såg en stensträngsregle-
ring, kan vi utgå från att de tankegångar som 
låg bakom, åtminstone när det gäller jord-

bruksfunktionen, också fanns här. Det inne-
bar att man utvecklade närområdesdriften, 
gödselfångst och skyddet för tilltänkt vinter-
hö och för grödor.  

Perioden innebar den egentliga starten för 
sammankopplingen mellan jordbrukets två 
huvudgrenar – boskapsskötsel och åkerbruk. 
Det är först nu som metoder, investeringar 
och sociala beteenden börjar utvecklas på re-
lativt bred front. Romersk järnålder utgjorde 
det blandade jordbrukets avstamp i Mälarda-
len och Uppsalaområdet – även om fördel-
ningen blev olika beroende på skillnader i 
förutsättningar och det tog många hundra år 
innan produktions- och ägoenheten ”Sörgår-
den” utvecklats.  
 
 
FOLKVANDRINGS- OCH  
VENDELTID 
Strandförskjutningen under romersk järnålder 
och folkvandringstid var inte lika snabb som 
tidigare men fick fortfarande följdverkningar. 
  Från Kristi födelse till AD 600 minskade 
vattenytan i Uppsalaområdet med ca 60 km2 
till 170 km2 – att jämföra med dagens vatten-
yta om ca 104 km2. Sveahavet och ett bäcken 
öster Danmark, liksom en bred ansats mot 
Långhundraleden minskade, men försvann 
inte. I och med detta frilades ytterligare ca 46 
km2 leror. Det var mest frågan om postglacia-
la sådana – omkring 40 km2. Lerytorna fanns 
främst kring stränderna av det krympande 
”Sveahavet” och kring Danmark, Länna och 
Funbo. Den enda tillkommande större glaci-
allerytan ligger sydväst Vaksala kyrka. 

Romartid och större delen av folkvand-
ringstid innebar en välståndsutveckling i 
Uppsalaområdet. Ett huvudsakligen gynn-
samt klimat och stark befolkningsutveckling 
indikerar goda tider. Göthberg (2000:235) 
menar att det stora antalet bosättningar från 
slutet av äldre järnålder innebär att de centra-
la jordbruksbygderna i mycket hög utsträck-
ning var fullkoloniserade. Detta kontrasterar 
mot tidigare bedömningar baserade på grav-
fält, vilka angav att befolkningen starkt ökade 
under yngre järnålder, och då främst under 
vikingatid. Gravar från äldre järnålder döljer 
sig emellertid ofta i yngre gravfält och tycks 
dessutom i större utsträckning ha odlats bort 
genom att de legat mer centralt i bygder och 
senare åkerbruksområden.  

 Märkligt nog finns under den här tiden 
en påtaglig uttunning av åkerbruket i Dragby. 
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Liksom i Gamla Uppsala tycks tallen ha ex-
panderat. Gräsproduktionen i Dragby var 
fortfarande stark, men enen och halvgräset re-
ducerades. Antingen var betestrycket hårt el-
ler då ser vi effekter av klimatbetingad stress 
från sen folkvandringstid. Det omfattande trä-
kolstoff som noterats i Gamla Uppsala finns 
också i Fiby och Vendel. Det kan vara tecken 
på en ökad befolkning och på att man skapa-
de askbäddar för gödsling av jorden. Det kan 
inte uteslutas att det indikerar avtagande av-
kastning som man försöker reversera.   
 Både på kontinenten, i England och i 
Sydskandinavien finner vi att jordbruket, om 
inte direkt så förmodligen indirekt, leddes av 
en stor gård som tycks ha funnits i många by-
system. I Uppsalaområdet har den här typen 
av bybildning ännu inte påvisats, men en för-
ändring av maktstrukturen i jordbruksland-
skapet tycks ha ägt rum. De jordbrukskom-
plex i området där båtgravarna har hittats – 
Vendel, Rasbokil, Vallsgärde, Gamla Uppsa-
la, Ulltuna och Tuna i Alsike tycks alla (utom 
eventuellt Vallsgärde och Rasbokil) ha haft 
en ”take off-period” under folkvandrings-
tid/tidig vendeltid (se Lidén et al. 2001). De 
ligger alla med tillgång till både glaciala och 
postglaciala leror. Även om platserna är loka-
liserade till vatten/vattendrag och så småning-
om förenas av båten som gravform är det de 
goda jordbruksförutsättningarna som i myck-
et utgör den gemensamma basen. Vallsgärde 
uppfattas dock som något av ett tveksamt un-
dantag i det här sammanhanget.  
 
 
FLYTTEN FRÅN LERMAR-
KERNA 
Från neolitikum/bronsåldern och framåt tycks 
lermarker likaväl som mer moränbaserade 
höjdlägen ha utnyttjats för bosättningar. Att 
bygga på lermark var normalt ända in i yngre 
järnålder. Medvetenheten om detta tycks i 
princip uppkommit först under de senaste år-
tiondenas exploateringsgrävningar även om 
åtminstone Stig Welinder tydligt anger att ut-
nyttjandet av lermarkerna påbörjats före hå-
gatid (1974:238). Hjärthner-Holdar & Söder-
berg (1987) tar i ett avsnitt om boplatserna 
och deras lägen upp att boplatserna kan fin-
nas på själva lerslätterna, ”.. där man spon-
tant ej förväntar sig några spår.” Som exem-
pel redovisas Målsta i Bälinge socken (RAÄ 
281), där boplatsen ligger på lera, men nära 
en bäck som anknyter till Jumkilsån. 

I Aspeborg (1997:16 f.) redovisas att av 
åttiotalet undersökta boplatser i Uppsala och 
Västmanlands län, hade uppåt femtio stycken 
mer än hälften av undersökt yta belägen på 
lera. Trettiotalet var helt lokaliserade till ler-
mark. Samtliga lokaler och alla boplatser 
utom tre var från bronsålder och äldre järnål-
der (Eriksson 1997:29). Bosättning på ler-
mark var alltså vanlig. 

 
Klimatet en trolig förklaringsfaktor 
Dessa lermarksbosättningar uppfattades länge 
i princip ha upphört att finnas till någon gång 
efter övergången till yngre järnålder. Bosätt-
ningarna skulle ha återvänt till höjdlägen och 
impediment. Det har diskuterats om detta in-
gick som ett led i en mer organiserad föränd-
ring av jordbruksstrukturen. Omfattningen 
har ibland tolkats som en mer eller mindre 
centralt initierad utveckling.  
 Mer troligt är dock att den synnerligen 
förändrade klimatsituationen, där den romar-
tida värmeperioden omkring AD 540 abrupt 
avlöstes av ett kyligare och fuktigare klimat 
som varade under många generationer, hade 
störst betydelse. Signaler om omfattande hyd-
rologiska följdverkningar i Nordeuropa indi-
kerar att flyttningen var en reaktion på att 
lermarkerna under sen folkvandringstid och 
vendeltid var olämpliga bosättningslägen. 
  En begynnande övergång från stolphus 
till stockvirkeshus kan också ha en del med 
den uppfattade förändringen att göra. Stolp-
hus på morän/impediment innebar svårighe-
ter. Stockvirkeshus fordrar i allmänhet under-
lag för att spåras. På Gotland har Carlsson-
Pettersson (1979) menat att avsaknaden av 
fynd från tiden efter kämpagravshusen be-
rodde på en övergång till hus med syllstock-
arna direkt på jord. När vi kommer till Birka 
hade stockvirkeshusen helt slagit igenom. 
 Uppsalaområdet tycks liksom andra re-
gioner i Sverige deltagit i vad som kallats 
”flytten från lermarkerna” under 5-600-talen. 
I samband med E4- undersökningarna har det 
emellertid visat sig att ”flytten” kanske var-
ken var så allmän eller så normgivande för 
framtida bosättningar som antagits. Även om 
en omläggning av bebyggelsen ägt rum, är 
det alltså inte säkert att lermarkerna övergi-
vits. Åtskilliga hus från yngre järnålder har 
hittats på plöjd åkermark (Wikborg, 2007: 
187). Om det är frågan om nyanläggningar 
under den vikingatida värmeperioden eller 
om bebyggelsekontinuitet från vendeltid är 
dock ej klarlagt. 
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”Sta”-namnen vittnesbörd? 
Det har vidare förekommit idéer om kopp-
lingar mellan Sta-namnen och de nya, efter 
bronsålder och förromersk järnålder återupp-
tagna morän- och impedimentbosättningarna. 
Namnformen har störst utbredning i Mälarda-
len och Östergötland.  Sta-litteraturen är ett 
forskningsområde i sig själv. Se t.ex. på vo-
lymen av ämnet i Namn och Bygd. Språkligt 
är ”-sta” av allmängermanskt ursprung med 
en plural form (-stadhir) och en nordeurope-
isk förekomst som omfattar England och Is-
land. Dess produktionstid går från tidig ro-
martid till vikingatid (Wahlberg, 2003:289 f. 
och Pamp, 1988:35 ff.). Mot denna bakgrund 
bör en eventuell namnkoppling under 5- och 
600-talet kunna härledas till en av namnens 
innebörd – ”utflyttarbosättning”. Problemet 
är att vi har många andra Sta-namn från både 
äldre och yngre skikt – kanske i samma trakt 
– där en lokalisering inte kan kopplas till 5-
600-talets klimatkris. 
 
Gravfältens förändrade lägen 
Åtminstone sedan Oscar Almgrens Alundas-
tudie (1912) har det funnits antaganden om 
en systematisk förflyttning av bebyggelsen 
ungefär vid övergången till yngre järnålder, 
främst baserad på uppfattningen om skillna-
der i gravfältens lokalisering. Uppfattningen 
har dock ifrågasatts (se t.ex. Frölund & Wil-
son, 1993).   

Göthberg (2000:151 ff.) har i främst Upp-
land jämfört avstånden från äldre och yngre 
järnåldersbosättningar med historiska bylägen 
och gravfält från yngre järnåldern. 20 av 41 
bosättningar med bebyggelse som upphörde 
vid slutet av äldre järnålder låg inom 300 m 
från ett byläge. För bosättningar från yngre 
järnålder var motsvarande andel tio av tolv.   
25 av de 41 äldre järnåldersbosättningarna 
låg inom 300 m från ett yngre järnåldersgrav-
fält medan samma sak gällde 11 av de 12 från 
yngre järnålder. 

 Förändringar tycks alltså ägt rum, men de 
är svagare och inte entydiga när det gäller 
äldre och yngre järnålder.  Inget påtagligt 
mönster tycks vidare finnas vad gäller bosätt-
ningarnas lokalisering i bygden. Rumsliga 
förändringar tycks ha förekommit centralt li-
kaväl som i utkanter.  Markanvändningen in-
om området och därmed jordbruket tycks allt-
så påverkad, men förändringarna var begrän-
sade. 
 

HÄGNADSSYSTEMENS AV-
VECKLING 
Antingen nu hägnadssystemen av sten och trä 
från romersk järnålder/folkvandringstid regle-
rade viss landskapsanvändning inom mindre 
delar av Uppsalaområdet, eller troligare en-
bart förekom som praktisk hägnadsform såväl 
då som långt senare i områden där vi idag 
registrerar stensträngar, upphörde den som 
regleringstyp i Sverige under järnåldern. När 
detta skedde är oklart. Den successiva över-
gången antas på Gotland, i Väst- och Öster-
götland, ha skett under 500- och 600-talen, 
men har som angivits återkommit senare 
åtminstone i Östergötland.  Under slutet av 
folkvandringstid och tidig vendeltid hade 
många till storleken mindre gårdar i perifera 
lägen också avvecklats i dessa landskap 
(Carlsson, 1979 och Widgren 1983, 1990). 
Samtidigt är det klart att stengärdsgårdar har 
utnyttjats, byggts och använts långt in i me-
deltid, och på många håll in i modern tid. 

I Uppland är tidschemat för det samord-
nade hägnadssystemet än mer osäker. Spor-
rong (1985 och 1986) menar att avvecklingen 
nog inte har skett förrän från 700-talet. Han 
ser en successiv utveckling mot bysamhällen 
där delvis kooperativa förhållanden ifråga om 
utmarker och inägor ersattes av familjegårdar 
där varje enskild gård kan identifieras beträf-
fande ägor och läge. Pedersen & Widgren 
(1998:305) kan kanske sägas tidigarelägga 
processen något och anger att senast under 
700-talet kan stensträngssystemen i flera fall 
visa sig vara helt övergivna.  Man menar att 
då  jordbruket  under  större  delen  av  yngre  
järnålder dominerades av boskapsdriften fanns  
det egentligen inga avgörande själ att anpassa 
gärdesorganisationen förrän åkerbruket fått 
större betydelse, dvs. vid övergången mot 
medeltiden (sid. 332).  
 Sammanfattningsvis gäller att hägnads-
systemens avveckling och förändringar i bo-
stadslokalisering och byggnadstyper (från 
kämpagravar och stolphus till olika former av 
timmerhus på syllar) är kopplad till klimat-
krisen under sen folkvandringstid/vendeltid. 
Denna koppling måste också ha gällt jord-
brukssystemet i stort. Förändringarna under 
vendeltid mot separata kompletta jordbruks-
enheter antingen det var frågan om ensam-
gårdar eller byar bör successivt ha inneburit 
de formaliserade stensträngssystemens förfall 
– ett förfall som skulle varit någorlunda sam-
tida med mer utvecklade stensträngsregioner i 
resten av Sverige.  



 
 
   

Med Uppsala i centrum 169

BOSKAP SOM RÅVARU-
BAS  
Det finns ytterligare infallsvinklar när det 
gäller bedömningen av det förhistoriska jord-
bruket. Vad hade näringen för betydelse ut-
över att direkt förse befolkningen med livs-
medel? Var produktionens inriktning, omfatt-
ning och kvalitet sådan att delar i påtaglig ut-
sträckning användes som bytesvaror med om-
världen? Något som därmed inte bara bidrog 
till områdets ekonomi utan också påverkade 
kontaktnät och inflytande. 

 Vid en analys finns ett problem i förhål-
landet att kunskapen om vardagslivets biolo-
giska och tekniska förhållanden är starkt be-
gränsad. Det är betydelsefullt eftersom där-
med delar av de komponenter som formade 
hanteringssystem och handlingsalternativ un-
der brons- och järnålder är blinda fläckar. De 
vanligt förekommande nedgrävningarna är 
bara ett exempel på vad vi har svårt att förstå. 
Det är glädjande att de börjar tas upp till när-
mare granskning (exempelvis Amaya, 2008). 
Klarläggandet av detaljerna i det förhistoriska 
jordbrukets senare processled, produkter, tek-
nologi och utveckling har en lång väg att gå.  

 
DEN GENERELLA BILDEN 
Skall vi på djupet bedöma jordbrukskulturens 
betydelse behövs kunskap om omfattning, 
fördelning, metoder och relativ kvalitet i en 
omfattning  som alltså saknas i väsentliga av- 
seenden. En systematisk genomgång bör dock 
kunna ge viss information när det gäller att 
ringa in boskapsskötselns ekonomiska be-
tydelse för Uppsalaområdet utöver dess di-
rekta livsmedelsförsörjningsroll. Kunskapen 
om sen äldre och tidig yngre järnålder är 
ofullständig,  men större än avseende tidigare 
perioder. Boskapsskötselns betydelse för sam- 
hället bör därmed vara lättare att värdera vid 
en begränsning till den tiden. 

Som angivits har jordbruket i traditionell 
arkeologi, och då i allt väsentligt boskaps-
skötseln antagits utgöra grunden för Mälarda-
lens försörjning. Utbytet skulle främst kom-
mit från nötkreatur, får/getter, svin och häs-
tar, även om höns och gäss kan ha haft viss 
betydelse. Folkvandringstida gravar innehål-
ler också sällan andra djur än hundar, får/get 
och fåglar. Senare blir hästar, nöt och svin 
relativt väl representerade (Seiler, 2001:141 
och där angivna källor).  

 
 

Tabell V:1  Användning av husdjuren 
                     Djur 
 
 
Använd- 
ningsområde 

Nöt Får/get Svin Häst 

Kött – egen konsumtion x x x (x) 
Kött - för utförsel (x) (x) (x)  
Mjölkproduktion x x  (x) 
Uppfödning för utförsel x x  x 
För transportarbete (x)   x 
Hudar x x (x) (x) 
Ull/tyg  x   
Horn/ben x (x)   
Tagel    x 

 
 Ben som tillvaratagits vid olika utgräv-
ningar ger som angivits ingen pålitlig bild av 
mängd och fördelning av djurslagen inom 
näringen. Inga ”boskapsindustrier” har lokali-
serats. Fynden utgör närmast rester av vad 
man åt.  Boskapsskötseln tillgodosåg emeller-
tid andra behov för Uppsalaområdet än att ba-
ra producera föda. Fynd och frånvaro av fynd 
kan via en analys av lokala förhållanden jäm-
fört med vad produktion för fjärrmarknader 
krävde, leda en bit på väg när det gäller att 
bestämma boskapsskötselns betydelse i ex-
terna sammanhang. Något som också ger in-
blickar i områdets kontaktvärld och påver-
kansmöjligheter inom Östersjöbäckenet.  

  Grundläggande för genomgången är det 
enkla förhållandet att olika typer av boskap 
hade olika användningsområden – [Tabell 
V:1.] Utbytet av boskap kom främst via pro-
duktion för egen konsumtion – av kött, mjölk, 
hudar, ull, horn, tagel etc. Vi kan anta att 
Uppsalaområdet ej behövde byta till sig ani-
maliska basprodukter utifrån. Intern distribu-
tion av färskt kött och mjölkprodukter var 
möjlig.  Det överskott som distribuerades bör 
i första hand ha producerats av välbeställda 
och växlats mot andra produkter och gen-
tjänster. Detta skapade handlingsfrihet och 
investeringsmöjligheter i ny produktionska-
pacitet och möjligheter till mer varierad kon-
sumtion för ledande familjer.  
 En animalieproduktion av den omfatt-
ningen att den och dess produkter i princip 
bara  utnyttjades  inom  Uppsalaområdet   ger 
inga större spår i anläggningar och utgräv-
ningsmaterial. Det gör däremot en verksam-
het med den kvalitetsnivå en omfattande 
fjärrutförsel innebar. 
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PRODUKTER OCH MAT-
HÅLLNING 
Vi vet inte när den äldre mathållning som vi 
bara känner delvis utvecklades. Den utgick 
från förutsättningar som gällt i årtusenden. 
Av betydelse var att få ut så mycket som 
möjligt av råvaran och att behandla råvaror 
och förnödenheter på sätt som gjorde att de 
kunde bevaras under lång tid.  
 
Den animaliska basen – kött, mjölk, 
fett och blod. 
Kött. Köttet var det primära även om mjölk-
produktionen fick ökad betydelse under järn-
åldern (jfr Kristiansen 1988:52 och Hedeager 
1988:159 f.). Delvis kanske beroende på en 
alltmer mjölktolerant befolkning. Boskap gav 
bidrag till mathållningen året runt. Nötkreatu-
ren var små. Myrdal (1999:255) räknar med 
en köttvolym på 50-60 kg för en ko på 1500-
talet. Hur det står sig i jämförelse med brons-
ålder och järnålder är osäkert. Problemet är 
komplext bl.a. på grund av skillnader i storlek 
mellan olika regioner och skilda raser. Från 
det folkvandringstida/vendeltida Eketorp II 
till det senvikingatida/medeltida Eketorp III 
skedde  ingen  förändring  (Vretemark,  1997: 
122 ff.).  

Får och eventuellt get slaktades till skill-
nad  från  andra  djur  som  vinterföda  (Gren  
1997:51). Svin var ett komplement, men också 
herremansmat. I Bäckströms (1996:137) ge-
nomgång av fynd från Gamla Uppsala var 
hälften av svinen spädgris. Från bronsålder 
fick fårens ull successivt större betydelse. 

Mjölk. Korna gav lite mjölk – bara några 
liter/dag, och detta bara under en del av året 
(se exempelvis resonemangen hos Barker, 
1999:277). Kons kalv och kalvskinn utnyttja-
des för att kon skulle släppa mjölken (Peder-
sen & Widgren 1998: 255).  
 Mjölken utnyttjades för ost, mesost, 
smör och surmjölk/fil. Naturligt koagulerad 
mjölk, ”skyr” som under historisk tid lagra-
des i träkärl, vars springor förmodligen var 
bärare av rätt sorts bakterier, utgjorde grun-
den för en lagringskultur som förekom inom 
stora delar av Norden och Östeuropa och Asi-
en. (Olsson, 1958:142 f.). Mjölken fick stå 
och genom bakteriernas inverkan koagulera. 
Det koagulerade tillståndet uppfattades åt-
minstone i senare tid som att mjölken då var 
”färdig”.  
  Enligt Tacitus [23] (Önnefors, 1960) 
skulle germanernas föda ha varit:” vilda fruk-
ter, nyfångat villebråd eller tjock mjölk (lac 
concretum)” Olsson (1958:144) tolkar ”lac 

concretum” som ”skyr”. Den vassla som av-
skildes från skyr och ost hade många använd-
ningsområden, bl.a. som omslutande konser-
veringsvätska  för  färskt kött (Olsson, 1958: 
156). Vintern var den lagrade mjölkens tid. 
Färsk mjölk tillhörde sommarhalvåret.  

 Smör var en synnerligen exklusiv vara. 
Det berodde delvis på kornas låga mjölkav-
kastning. För andra än de allra största bosätt-
ningarna under äldre järnålder och tidig ven-
deltid måste mjölk ackumuleras för att grädd-
avsättningen skulle bli tillräcklig för att kärna 
– en lagring som gjorde mjölken sur och 
förstörde den. Innan stötkärnan introducera-
des (under medeltid) var utbytet i processen 
låg. Se Myrdal (1999:137). Ovanpå detta 
gjorde den bristande salttillgången smörhan-
del svår annat än som lokal företeelse. 
   Fett. Överhuvudtaget togs nästan allt 
från djuren tillvara för användning i hushål-
let, inte bara skinn, hudar och ull utan också 
tarmar, hinnor och ben. Fettet var givetvis av 
central betydelse. Återför vi månghundraåri-
ga nordiska reliktförhållanden från Färöarna, 
var talgdikenas storlek en mätare på gårdens 
välstånd. Väl nedgrävd under jord, hö, tång 
och stenar var fårtalg ett säkert kapital (Ols-
son, 1958:116). Fårtalg uppfattades som det 
förnämsta fettet, undantagandes smör. 

 Soppor, gröt och kamsrätter med varie-
rande mängder animaliskt fett var något av 
baslivsmedel från Nordeuropa och österut. 
Kombinationen av animala fetter och vegeta-
bila födoämnen uppges utmärkande för ett 
cirkumpolärt område där livsmedelsförsörj-
ningen varit ekologiskt betingad. Olsson 
(1958:127 f.).  Folk i norr utnyttjade renarnas 
tarminnehåll för att kunna tillgodogöra sig 
nödvändiga vegetabiliska ämnen (Bo Gräs-
lund, muntligt, 1997). 

 Kokade och rostade gryn samt mjöl var 
ett viktigt element i fettblandningarna. Om vi 
drar analogier från maginnehållen i olika in-
ternationella mosslik från äldre järnålder gäll-
de detta även en lång rad vilda fröer. 

 Blod var en kanske lika viktig produkt 
från djurhållningen som mjölk. Det innebar 
mat vi idag knappast kan tänka oss. Kokad 
och torkad blodpölsa (Olsson. 1958:81, not) 
torde vara en sällsynt rätt nu för tiden. Blod-
palt gjordes av allt animaliskt blod. 
  
Salt en sällsynt vara 
 Det fanns många äldre sätt som vi endast 
tveksamt känner att bevara födoämnen. Vi 
antar att torkning, rökning och fermentering 
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som vi fortfarande använder, ändå länge varit 
de mest betydelsefulla. Under medeltid eller 
kanske först i modern tid tog saltningen över.  

 Fermentering, syrning/jäsning var lik-
som torkning och rökning en vanlig konser-
veringsmetod för kött och fisk. På olika sätt 
kunde maten bevaras i åratal. Relikten sur-
strömming är en sista utlöpare av en åldrig 
konserveringsmetod. En metod som fortfa-
rande i stor omfattning användes för leveran-
ser till de svenska soldaterna under det 30-
åriga kriget – tunnor med syrad fisk. Hur 
långt fram i tiden vi måste gå för att saltning 
skulle bli likställd eller ta över är oklart. 
  Saltning är alltså normalt en ganska sen 
företeelse. Salt var länge en bristvara även 
om Hallstattkulturens saltindustriella bas for-
mades under bronsåldern. Efterfrågan var 
omättlig. Salt fortsatte att utvinnas i gruvorna 
under latènekulturen samtidigt som havssalt-
anläggningarna längs Europas kuster expan-
derade. Något som bara fortsatte under ro-
merskt herravälde (Piggott, 1965:265 f.). 
   Saltets betydelse och Nordens efterfrå-
gan bara ökade och ökade. Under 1500-talet 
svarade salt för minst en fjärdedel av Sveri-
ges import. På 1600-talet gjordes försök med 
salthandelsmonopol (Tegengren, 1934). Den 
dagliga saltkonsumtionen per capita i Sverige 
uppskattas på 1700-talet ha uppgått till 70 g 
inklusive all näringsanvändning.   

Eventuell svensk förhistorisk saltutvin-
ning  från  havsvatten efter uppvärmning om- 
nämns i litteraturen. Tid, lokalisering och om-
fattning  är  oklar.  Nämnvärd betydelse tycks 
aldrig ha varit för handen. 

 

UTFÖRSEL FRÅN UPPSALA-
OMRÅDET 
Produktion för distribution utanför närområ-
det bör om det haft större omfattning, ge spår 
och då i första hand om det gäller produktion 
för fjärrhandel. Orsaken är att en sådan verk-
samhet bygger på stort arbetsinnehåll, speci-
alkunnande och förhållandevis stora invester-
ingar – allt i varierande kombinationer för att 
ge varan ett värdeinnehåll som kompenserar 
för fjärrtransportkostnaden. Verksamheten 
måste också i penninglösa samhällen vara 
kopplad till avsättningsnätverk för utbytes-
produkter. 
  När det gäller förståelsen för storleken 
på en eventuell utförsel är det betydelsefullt 
att bara delar av husdjursstocken, och vad 
som producerades på den här tiden, var tek-

niskt möjlig att använda som bas för fjärrut-
byte. I det schema som redovisas i [Tabell 
V:1] kan i princip inte mjölkprodukter och 
troligtvis inte några påtagliga mängder av 
kött (efter torkning, rökning eller saltning) 
fjärrdistribueras. 
  Uppfödning för leverans av levande djur 
kunde säkert förekomma för regional avytt-
ring – av smådjur och dit transport kunde ske 
på djurens egna ben. Dåtidens nötkreatur, får, 
getter och svin kunde förflytta sig på ett helt 
annat sätt än dagens förädlade former. Från 
medeltiden skulle en omfattande nationell 
och internationell oxdrift utvecklas (se Myr-
dal, 1999:255 ff.).  Längre sjötransporter av 
vuxna  djur  var  under  folkvandringstid/ven- 
deltid däremot liksom när det gällde kött en 
så arbetskrävande och specialiserad verksam-
het att endast varor med stort värdeinnehåll 
normalt borde ha kommit ifråga. Det innebär 
i princip hästar. Undantagsvis kanske också 
avelsdjur av nöt och svin kunde transporteras 
inom Mälardalen, norrut längs Bottenviken, 
till Åland, Finland och norra Baltikum.   
 Horn/ben och tagel är lätta att förflytta 
och biprodukter i djurhållningen. De kan 
mycket väl ha utgjort en del av handeln, men 
om det inte handlar om avancerade hant-
verksprodukter var värdet lågt och produkter-
na fanns i princip överallt längs Östersjökus-
ten. Vackra och välgjorda kammar behövdes 
dock överallt. Standardprodukterna kan ha 
gett ett bidrag, men knappast ha tillhört det 
ekonomiska fundamentet.  
 
Hudar och skinn 
I många sammanhang, och i diverse olika 
landskap, antingen när det gäller bronsålder 
eller järnålder, har forskare sett hudar och 
läder som en viktig produktion och troligen 
väsentlig handelsvara. Krumkniven uppfattas 
som ett specialredskap för hudar och skinn. 
Solberg (2003:87) menar att denna knivtyps 
närvaro i så många rika kvinno- och mans-
gravar tyder på att jakt och fångst var eko-
nomiskt betydelsefulla i Norge.  Andra har 
förbigått eller tagit avstånd från ”läderindu-
strin” som en bas i Östersjöhandeln. Dreijer 
(1983:88) säger kategoriskt att det är ett er-
känt faktum att Norden endast hade en sta-
pelvara att leverera till Västeuropeiska hög-
kulturer – pälsverk. 
 Det är uppenbart att Uppsalaområdet 
under folkvandringstid/vendeltid hade såväl 
nötkreatur som får/getter och kanske delvis 
också hästar som bas i djurhållningen. Råhu-

 Stensträngssystem 
 tecken på ”över- 
 skottsproduktion”?
 

Skulle tankegångarna som 
redovisas i Pedersen & 
Widgren (1998:302) om 
att en förklaring till sten-
strängssystemens bak-
grund kunde vara en strä-
van efter ”överskottspro-
duktion” inom boskaps-
skötseln vara korrekt är 
konsekvenserna för min 
analys stora. Det skulle 
troligen innebära att Upp-
salaområdet inte var själv-
försörjande när det gäller 
boskapsprodukter. 
 Jakt, fiske och fångst 
skulle då haft en större 
betydelse i området än jag 
uppfattar varit fallet. Detta 
i sin tur skulle accentuera 
en rad skillnader som jag 
menar påverkat normkul-
tur och färdigheter i för-
hållande till andra regio-
ner. 
 Ett problem är emellertid 
att det är svårt att bedöma 
effekterna av det inom 
arkeologin ibland använda 
begreppet ”överskottspro-
duktion” eftersom det i re-
aliteten är ett begrepp utan 
säker innebörd ur ekono-
misk analytisk synvinkel. 
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dar som erhålles vid slakt av dessa djur är en 
väsentlig del av utbytet. Behovet av läderpro-
dukter var dessutom relativt sett betydligt 
större än idag. I vardags- och arbetslivet, för 
militär utrustning, för värme, skydd och 
sammanbindning, till och med för bordlägg-
ningen i båtar. Stora mängder skinn gick 
framförallt åt till den lokala befolkningens 
kläder. Även om dessa successivt mer och 
mer utgjordes av ull- och linprodukter använ-
des länge skoningar och förstärkningar av 
skinn och päls. Under bronsålder och äldre 
järnålder måste uppgiften att förse hushållet 
med kläder och skor för sommar och vinter 
av i huvudsak skinn och päls varit en tids- 
och resurskrävande arbetsuppgift. Listan över 
hudarnas användningsområden kan göras 
lång. Hantering och förädling av råhud kräv-
de emellertid omfattande insatser.  
  Rengöring av nyflådda hudar och skinn 
kräver mycket varmt och kallt vatten. För att 
kunna förvara dem obehandlade mer än några 
timmar, vilket är nödvändigt om vi talar om 
en någorlunda storskalig produktion och han-
del, torkades hudarna eller saltades. Saltning 
ger begränsad hållbarhet – ca ett halvår. Salt-
ning skulle emellertid ställt krav på en omfat-
tande import av salt utöver vad som fordrades 
för hushållens egen mathållning – något som 
knappast ägde rum i nämnvärd utsträckning 
på länge än. Det gör att torkning förmodligen 
var den huvudsakliga konserveringsmetoden. 
Torkning av hudar sker som lufttorkning. 
 Skulle hudarna behandlas vidare efter 
att de torkats eller saltats måste de läggas i 
vatten, helst rinnande, upp till en vecka eller 
mer. Hudarna rengjordes. Hår och överhud 
togs bort med olika metoder.  
  
Garvning 
Garvningen av hudarna kan ha skett på olika 
sätt. Vid vegetabilisk garvning varvas hudar-
na i många omgångar med bark i gropar med 
vatten. Processen tar ett, ja upp till två år. Vid 
fettgarvning smörjs skinnen med fett (t.ex. 
tran) i omgångar, emellan vilka de valkas 
(pressas ihop) och torkas ett flertal gånger. 
Därefter läggs hudarna i en hög för att kom-
ma i en slags jäsning (fettet oxideras och 
temperaturen stiger). Hudarna läggs då om. 
Det här sker många gånger till dess skinnen 
fått sin rätta färg. Därefter vidtar borttagande 
av överskottsfett, etc. Rökgarvning kunde 
användas för avhårade hudar. Metoden ger 
den färdiga huden ett bra skydd mot vatten.  
 

Omfattande hantering lämnar spår 
Gemensamt är att många av processerna i den 
grundläggande hud- och skinnberedningen 
fordrar värme, vatten och möjlighet att regle-
ra den omgivande temperaturen. En del kan 
också vara mycket tidskrävande och fordra 
att arbetet leds av personer med specialkun-
nande. Förhållandet att värme och därmed 
skapandet av eld var betydelsefullt har med-
fört att man satt skärvstenshögarna i samband 
med skinnproduktionen under framförallt 
bronsåldern (exempelvis Elfstrand 1995). 
Järnålderslokalen Sneden, nära Enköping – 
med rötter i yngre bronsålder – är med sina 
skärvstenshögar, djurben och omfattande kol-
bild i pollendiagrammet en kandidat som 
skinnberedningslokal (Fagerlund, 1998). 
 
Avancerad produktion kräver nära och 
täta förbindelser med avnämare 
Antalet led och varianter i beredningen av 
hudar och skinn är mycket stor och skiljer sig 
åt beroende på den önskade egenskapen hos 
slutprodukten. Denna styr också vilken sorts 
hud/skinn som skall användas – nöt, får, get, 
svin, häst – eller åldern på det slaktade djuret, 
som kalv, späda lamm och killingar vilka ger 
de tunnaste och finaste skinnen. Olika delar 
av djurens hudar och skinn har ofta starkt 
skilda egenskaper. Användningen avgör där-
med typen av hud/skinn – vilken del och 
vilken beredning som är lämplig. Det här gör 
att avancerad skinnberedning kräver kunskap 
om, och därmed relativ närhet till, avnämar-
nas önskemål. I Uppsalaområdet har man 
kunnat bereda hudar och skinn för lokala och 
eventuellt regionala behov. Det bör i princip 
ha inneburit Mälardalen, norrut längs Botten-
viken, till Finland, Åland och eventuellt norra 
Baltikum. Knappast längre söderut. Generella 
komparativa fördelar i förhållande till produ-
center i Östergötland, på Gotland och Öland 
är svåra att se. 
 
Uppsalaområdets produktion främst för 
eget bruk 
Tillverkningens omfattning bör inte varit 
överväldigande. En stor hud- och skinnbe-
redningsproduktion baserad på nöt, får och 
get skulle ha lämnat påtagliga spår. En del 
gropar som registrerats vid utgrävningar i an-
slutning till boplatser som vid Gamla Uppsala 
mot Samnan kan ha varit gropar för vegetabi-
lisk garvning. Än så länge saknas emellertid 
spår av de hud- och skinnberedningscentra 
som borde ha funnits om en månghundraårig 
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specialiserad beredningsverksamhet utgjort 
en hörnpelare i Uppsalaområdets ekonomi. 

 En produktion och handel med obearbe-
tade torkade hudar och skinn ger betydlig 
färre lämningar. Ända in i modern tid har 
världshandeln avseende hudar och skinn skett 
med dessa i torkat skick. Som angivits är 
emellertid torkade hudar och skinn mycket 
känslig för fukt. De får ohyra. Det gör att det 
är svårt att tänka sig mer omfattande och 
längre sjötransporter med dessa produkter 
systematiskt kunde äga rum i dåtidens öppna 
båtar. Mot bakgrund av de torkade hudarnas 
känslighet och en antagen begränsad tillgång 
på salt bör en eventuell handel längs och över 
Östersjön med saltade och torkade hudar och 
skinn från Uppsalaområdet varit synnerligen 
begränsad. 

 Sammanfattningsvis visar genomgången 
inte på att boskapsskötseln skulle kunnat 
utgöra basen för en mer omfattande handels-
driven hud- och skinnekonomi. Regional han-
del med bearbetade hudar och skinn bör ha 
förekommit och kan ha haft viss ekonomisk 
betydelse. Eventuell fjärrhandel bör främst ha 
avsett standardläderprodukter som remmar 
etc. Enstaka läderarbeten med stort värdein-
nehåll som t.ex. sadlar bör rimligtvis också 
förekommit. Sammanfattningsvis gäller dock 
att utförsel med egenproducerade hudar och 
skinn eller läderprodukter inte var av central 
ekonomisk betydelse för Uppsalaområdet ens 
under folkvandringstid och tidig vendeltid. 
  
Ull och ylle 
Under medeltiden var handel med ull och ylle 
av stor betydelse för Europas ekonomiska 
utveckling, se exempelvis. Lloyd (1977) och 
Schneider (1977). Den engelske lordkanslern 
sitter än idag på en ullsäck för att påminna 
om vad som skapade Englands välstånd.  

Ullen hos tidiga får i Norden, liksom de-
ras sentida ättlingar på Färöarna, hade mer 
täckhår än dagens. Ullen rycktes förmodligen 
av med händerna och sorterades. Saxen dök 
upp under tidig romersk järnålder. Färgning 
tycks också ha förekommit från romersk 
järnålder. Redskap för ullberedning ingår i 
fynd från folkvandringstid. Även om det tro-
ligen fanns en hel del vävredskap före Kristi 
födelse är fynden få. Delvis antagligen på 
grund av att de var tillverkade av organiska 
material. Sländorna saknade trissor. Från ti-
dig romersk järnålder dyker sländtrissor upp 
av sten, bränd lera eller brons och olika typer 
av varptyngder. Den varptyngda väven blev 

vanlig (Pedersen & Widgren, 1998:410). Ut-
vecklingen av spinning och vävnad möjlig-
gjorde en starkt ökad textilproduktion. 
  Enligt Bender Jørgensen (1991) etable-
rades systematisk produktion av tyger redan 
inom Hallstattkulturen och utvecklades under 
romarriket. Avnämare fanns i stort sett över 
hela Europa. Till skillnad mot annan produk-
tion och handel minskade inte textilproduk-
tionen när romarriket kollapsade. Den expan-
derade liksom handeln med tidigare kunder. 
Skandinavien var något av ett undantag. 
 
Skinnkläder ersattes långsamt 
Här ersattes skinnkläder successivt av ylle-
kläder. Kläderna kunde emellertid vara ford-
rade med skinn, som ekorr- har- eller katt-
skinn. De textilier som producerades i Skan-
dinavien var enkla. Finare tyger i mer kom-
plicerad teknik kunde importeras tillsammans 
med romerska produkter förmodligen ofta via 
Köln. Under folkvandringstid växte en skan-
dinavisk textilproduktion dock fram som 
tycks ha täckt det inhemska elitbehovet och 
som baserades på kontinental tradition. Tyg-
import från denna tid tycks saknas. Från folk-
vandringstid hittas i huvudsak endast en typ 
av kläde, den s.k. Haraldskjærtypen med en-
kel Z/Z-spinning av mediokert till billigt slag. 
Undantag finns dock (Bender Jørgensen 
(1987:111 f.). Under denna tid producerades i 
viss utsträckning också textilarbeten av hög 
kvalitet. Kläderna kunde kantas med vackra 
avancerade brickband och förses med knap-
par i djurstil – det gällde framför allt Hög-
omsmannen (Nockert, 1991). 

 Även om kvaliteten på folkvandringsti-
dens ylletextilier i Skandinavien var högre än 
under romersk järnålder var det på intet sätt 
fråga om märkesvaror. Någon organiserad 
textilproduktion existerade inte (Bender Jør-
gensen, 1991:150). Det var frågan om avan-
cerat hantverk. 

  Under tidig vendeltid introducerades i 
Skandinavien nya typer och Haraldskjærty-
pen försvann successivt (Bender Jørgensen 
1987:117). Den tekniska utvecklingen liksom 
att man importerade/förädlade fram får med 
finare ull gav också andra förutsättningar. 

 Ullförädlingen skall emellertid inte 
överdrivas. Sverige som på 1500-talet var im-
portör av ylletextilier hade fortfarande får 
med alldeles för grov ull för att fungera till 
kläde och liknande tyger. Ett får gav då ca 1 
kg ull/år mot idag 4-6 kg. Det räckte knappt 
till ett par vadmalsbyxor per år. Ullproduk-
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tionen bedöms ha uppgått till betydligt mind-
re än 1 hg/person. Självförsörjning antas ha 
förelegat när produktionen uppgick till 1 kg 
och det alltså fanns 1 får/person (?) [Gustafs-
son & Waller (1987:68 ff.)]. Det är svårt att 
tänka sig att produktiviteten i ullproduktionen 
var högre under folkvandringstid/vendeltid. 
Det indikerar att skinnklädernas tid knappast 
var förbi under sen folkvandringstid.  

Vi måste komma ihåg att övergången från 
skinnkläder i princip krävde en total teknik-
förändring inom alla bosättningar. Eftersom 
vi knappast kan tänka oss annat än att var-
dagstyger och vardagskläder till de som bod-
de där också framställdes lokalt fodrade tex-
tilkunnandet en bredd som inom få andra om-
råden. Samtidigt försvann motsvarande kun-
nande när det gällde skinnkläder och efterfrå-
gan på de skinn som användes för detta. 

 
Handel med yllevaror – knappast med ull 
Under förhistorisk tid fanns i Nordeuropa i 
princip får överallt där man bedrev jordbruk. 
Mer kvalificerad textilproduktion är emeller-
tid teknik- och tidskrävande. Mycket talar 
därmed för att utbyte och handel, som inte 
var någorlunda lokal, i huvudsak avsåg ylle-
varor och inte ull (se t.ex. Hägg 1974:98). 
Herschend (1980, 1991) som inte går in på 
den problematiken ser ullproduktion och 
ullförsäljning som möjlig förvärvskälla för 
Öland. Fårets användning och betydelse änd-
rades i viss utsträckning. Från att tidigare pri-
märt ha använts för köttet och mjölkens skull 
accentuerades nu alltmer ullens betydelse, 
dess kvalitet, vidareförädling och användning 
på många olika områden. Från början av 
vendeltid ägde åter tygimport rum. Samtidigt 
utvecklades och producerades enhetliga nor-
diska tyger. En diversifiering i sättet att an-
vända ylle ägde rum. Seglen – av vadmal – 
gjorde sitt intåg. 
 
Uppsalaområdet 
Benmaterialet i Gamla Uppsala från utgräv-
ningara 1992-94, Bäckström (1996), indike-
rar att fåren haft primär betydelse som kött- 
och ullproducenter.  
 Enligt katalogerna i Bender Jørgensen 
(1986:236 och 1991:261 f.) finns inom Upp-
salaområdet ett fynd vid Vallsgärde från 
folkvandringstid och nio gravar i Vendel och 
Vallsgärde med textilier från vendeltid.  
Malmius (2001)  redovisar en analys av texti-
lierna från de vikingatida båtgravarna i Gam-
la Uppsala. Vendlas hög i Vendel är en kom-

plex anläggning från olika tider med bl.a. två 
gravar daterade till 500- och 800-tal i vilka 
textilfragment tillvaratagits som enligt Seiler 
(2001:62f.) är gjorda av avancerade ylletyger 
som direkt motsvarar textilierna från båtgra-
varna i Gamla Uppsala.  

Sammanfattningsvis gäller att det är tro-
ligt att Uppsalaområdet under folkvandrings-
tid och tidig vendeltid hade  
-     en ullproduktion som med dåtidens  
       begränsningar gjorde området någorlunda  
       självförsörjande, 
-     ett kunnande som förutom vardagsproduk- 
       tion punktvis räckte till för en avancerad 
       hantverksproduktion och därmed hade 
-     förutsättningar för lokal ullhandel, viss  
       regional textilhandel och förmodligen viss  
       fjärrhandel och prestigeutbyte med avance- 
       rade  hantverkstextilier. 

 
Det bör inom Uppsalaområdet ha funnits 

grogrund för den utveckling som ledde till 
mer enhetliga nordiska tyger under vendeltid. 
Det innebär en mer organiserad samordning 
av fårdrift och textilproduktion och handel. 
Det är intressant eftersom det är den kanske 
första indikation vi har på trolig organiserad 
samverkan inom området med undantag för 
kult och försvar. 
  
EN BOSKAPSNÄRING UTAN 
SPECIELLA KVALITETER 
Uppsalaområdet hade, såvitt det idag går att 
förstå, en fungerande boskapsnäring. Dess 
största betydelse var i stort sett att den rim-
ligtvis gjorde området självförsörjande vad 
gäller kött, mjölk, skinn-, läder- och yllepro-
dukter.  Mycket talar dock för att den med 
undantag för textilhantverk inte var mer spe-
cialinriktad än inom andra välmående områ-
den med boskapsskötsel. Givetvis fanns utby-
te med närområden för en hel del av det som 
producerades. Viss avsättning av lädeproduk-
ter och avancerad textil – kanske också vad 
gäller hästar och livdjur – kunde förmodligen 
dessutom ske regionalt inom Mälardalen, 
norrut längs Bottenhavet och till Åland, Fin-
land och norra Baltikum.  
 Söderut fanns Södermanland, Östergöt-
land, Gotland och Öland. Vad boskapsnär-
ingen kunde producera i centrala Uppland 
fanns i princip också där – utan sjötranspor-
ter. Fjärrhandel och prestigevaruutbyten base-
rade på områdets boskapsnäring bör ha in-
skränkt sig till lättransporterade oömma pro-



 
 
   

Med Uppsala i centrum 175

dukter som t.ex. läderremmar och till varor 
med stort värdeinnehåll. Det innebar avance-
rade hantverksarbeten av ull, horn och läder, 
ibland förmodligen i kombination med trä- 
och metallarbeten – men kanske också hög-
kvalitativa hästar. Det är svårt att frigöra sig 
från Jordanes kommentar om Svearna i Geti-
ca ”och liksom thyringerna använder de sig 
av utmärkta hästar” (Nordin 1997:39).  

 Enligt Seiler (2001:145 f.) utgjorde bo-
skapsskötseln (20 – 40 nötkreatursenheter i 
form av hästar) förmodligen grunden för 
Vendels välstånd. Stora slättmarker (100-200 
ha) för ängsbruk möjliggjorde relativt stora 
djurbestånd. 
 Den romerska värmeperioden med sin 
svacka bör i huvudsak ha varit en expansions- 
och breddningsperiod för åkerbruket. Klimat-
raset omkring AD 540 fick effekter både för 
åkerbruk och boskapsdrift, även om det nega-
tiva utfallet för boskapsdriften är mer osäker 
och beroende på lokala förhållanden och hur 
dessa påverkade grästillväxt, gräskvalitet och 
eventuellt djurens reproduktionsförmåga. 
 De dåtida geografiska förhållandena i 
Uppsalaområdet, och då främst ”Sveahavet”, 
bör liksom Vendelsjön, emellertid ha utgjort 
en temperaturutjämnande faktor. Området bör 
därmed inte ha påverkats så hårt. Marginal-
områden på längre avstånd från större öppna 
vattenytor bör ha påverkats mest.  
 Innebörden för Uppsalaområdet var att 
medan det under större delen av folkvand-
ringstid blev svårare att få beten att räcka till 
så underlättades åkerbruket och dess expan-
sion. Det mindre krävande fåret bör som 
indirekt angivits i avsnittet om ull och ylle ha 
fått en större plats i boskapsdriften. När så 
klimatraset inträffar med fuktigare och kalla-
re väderlek bör villkoren för åkerbruk ha 
försämrats och kanske också i begränsad ut-
sträckning för boskapsnäringen. 
 Jordbruket må ha utgjort huvudnäringen 
i området. Det är emellertid fortfarande när vi 
kommer till övergången folkvandringstid/ 
vendeltid i princip frågan om många mindre 
spridda bosättningar längs vatten av olika 
slag, även om kluster och större bosättningar 
i förmånliga lägen uppenbarligen fanns.  Byar 
med en styrande huvudgård av sydskandina-
visk/kontinental typ och storlek är ej säkert 
lokaliserade – i Gamla Uppsala, Vendel, 
Ultuna, Tuna i Alsike, Danmarksby, Rasbo, 
etc. kan sådana eller liknande förhållanden 
dock ha rått. Andra stora hus från romar-
tid/folkvandringstid har identifierats under 

E4-grävningarna – i Brillinge och Lövsta-
holm. Deras funktion och bakgrund är svår-
bedömbar (Fagerlund, 2007). 

 Inget tyder på speciella volymer eller 
speciella kvalitéer utgående från boskapsnär-
ingen utom eventuellt på textilsidan. Åker-
bruket är fortfarande begränsat även om det 
expanderat under romartid och nu också åter-
finns i Vendel. I externa kontakter ger jord-
bruket och dess produkter sammantaget för-
modligen vissa handels-/ bytesintäkter. Det är 
dock inte frågan om något överdåd. Jordbru-
ket har inte gett resurser för någon dynamisk 
Östersjöexpansion.  
 
 
 
 

JAKT, FISKE, SAMLING 
OCH SÄLFÅNGST 
Hittills har jakt, samlarverksamhet, fiske och 
sälfångst bara nämnts i förbigående. Det delar 
analysen med många arkeologiska gransk-
ningar av brons- och järnålder i Mellansveri-
ge. I mångt och mycket har den bild av jord-
brukets utveckling och betydelse som erhål-
lits i Sydsverige och på slättbygderna i Öster- 
och Västergötland smittat av sig på bedöm-
ningen av Uppland. Förekomsten av slätter 
och brunjordsområden och tidiga fynd av sä-
desodling har gjort att man ofta tycks ha 
antagit att ingen egentlig regional skillnad i 
näringsfångst förelegat. Betydelsen av jakt 
och fiske skulle varit marginell. Till synen 
bidrar att det i allt väsentligt är ben av hus-
djur som hittats vid utgrävningar av bosätt-
ningar. Ben av vilt och fisk är närmast säll-
synta om än förekommande.  

 Frågan är vilken typ av samhälle vi 
egentligen hade i Uppsalaområdet under yng-
re bronsålder och äldre järnålder? Svaret är i 
många avseenden beroende av den dagliga 
verksamheten i området och de färdigheter 
och normer denna inriktning skapade. Var det 
frågan om ett årstidsdrivet agrarsamhälle som 
lämnat jakt och fiske bakom sig utom på 
marginalen, eller hade dessa näringar i dåti-
dens inre skärgårdsmiljö fortfarande stor 
betydelse – så stor att de formade Uppsala-
områdets sätt att fungera och påverkade räck-
vidden av dess inflytande? Var det kanske till 
och med så att områdets och befolkningens 
agrara eftersläpning och återkommande jakt-, 
fiske- och säljaktfärder utgjorde grunden för 
områdets maktpolitiska expansion?   
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 Förhållandet att de flesta samhällen i 
Sydskandinavien och Östersjöbäckenet på 
den här tiden byggde sin ekonomi på åker-
bruk, boskapsskötsel, jakt och fiske i varie-
rande proportioner, gör dem inte likställda. 
Om gradskillnaden är tillräckligt stor får sam-
hällen olika dynamik, skilda sociala struktu-
rer och annorlunda normer. Det har inte på 
samma sätt legat för stabila åkerbruksamhäl-
len att utveckla krigarorganisationer, som för 
herde- och jägarsamhällen med långa expedi-
tioner och stora inslag av speciell utrustning 
och flexibel planering, som led i att hantera 
sin tillvaro i främmande miljöer – se exem-
pelvis Kristiansen (1998:186 ff.). 
 

 

JAKT 
Vid utgrävningar är vanligtvis fynd från jakt 
synnerligen begränsade. I tabellbilagan till 
Welinder (1998:487) rör det sig i bästa fall 
om någon eller några procent i jämförelse 
med fynd från husdjur – och detta redan före 
äldre järnålder. Bäckström (1996) som be-
handlat fynden från grävningar i Gamla Upp-
sala under 90-talet, ger samma bild från folk-
vandringstid/vendeltid. Boessneck & von den 
Driesch (1979) som behandlar Eketorp på 
Öland anger att vilt och fågel svarar för strax 
under 4 % av benfragment som identifierats 
vid Eketorp II (folkvandringstid/vendeltid) 
och < 1 % vid Eketorp III [medeltid (Borg, 
2000)]. Studier av vilt som framkommit vid 
grävningarna i Södra Sallerup och andra 
skånska lokaler under vikingatid/tidig medel-
tid finner procentsatser på nivån 1-3 %. 
Ljungkvists (2006:97) översikt från yngre 
järnålder som avser större vilda landdäggdjur 
avviker inte. Utgrävningsredovisningen från 
E4-projektet (Sigvallius, 2007:178) ligger än 
lägre. Där handlar det om promillen. 

Vid utgrävningarna av Birka 1990-95 
identifierades 3 ton av de närmare 6 ton ben 
som insamlats. Här utgjorde vilt 9 kg och få- 
gel 89 kg, eller sammantaget drygt 3 % (Wigh, 
2001:53). Birka är naturligtvis ett specialfall. 
En stor del av maten kom som leveranser från 
omland – ofta på egna ben. En utsortering 
baserad på hanterbarhet och värde hade där-
med redan skett innan djuren eller köttet kom 
in i Birka. Inte desto mindre möter vi de väl-
bekanta 1-3%. Det innebär att Birka kanske 
när allt kommer omkring inte är ett specialfall 
ifråga om införsel av vilt och fisk. Möjligtvis 
bara en bosättning som andra – om än större.   

Bilden är konsekvent. I Fornsigtuna 
(Vretemark 1991) hittades ett fåtal fragment 
av fågel och fisk, och inga spår av vilt. 

 Analysen av benen från det vikingatida 
Pollista där 15 kg obrända djurben hittats på 
en boplats (1986-87 års grävning) med sam-
manlagt 12 hus inklusive tre grophus från en 
fyrahundraårsperiod gav att 2,2 % av den to-
tala benmängden utgjordes av hare som enda 
vilt. Det fanns lite skogs- och sjöfågel också. 
Fisk var sparsamt förekommande – ett skall-
ben av mört (Vretemark, 1999). 

Utgrävningen av Helgeandsholmen i 
Stockholm gav liksom i Birka 15-talet år se-
nare 3 ton ben, men analysen inskränkte sig 
om jag uppfattat texten rätt, till 35 % av en 
lokalt hopsamlad del och uppgår därmed till 
ca 450 kg. De analyserade benen som omfat-
tade ben från 1300-talets storhushåll innehöll 
endast små mängder vilt. Vretemark (1982)  
menar att viltet torde varit utan betydelse för 
livsmedelsförsörjningen. Det var frågan om 
hare, gråsäl och vikare (sälen räknades lik-
som bävern som fisk och var därför tillåten 
föda under fastan då köttförbud annars rådde) 
samt fågel. 30 % av det totala fågelmaterialet 
var vilt. Främst sjöfågel och en del andfåglar. 
6 % var skogsfågel.  

När vi kommer fram till det medeltida 
Uppsala anges från utgrävningarna av kvarte-
ret Kransen (Ehn & Gustafsson, 1984:91) att 
”Mycket vilt fanns på matsedeln..”  – främst 
då fågel och småvilt. Några större mängder 
var det emellertid inte fråga om eftersom nöt-
kreatur, får och svin utgjorde 95 % av alla 
benfynd. I de resterande 5 % fanns tamfågel 
som gås, höns och anka, men också påfågel. 
Vidare hund, katt och fisk. Häst fanns, men 
ingick inte i det normala avfallet.  Det bör in-
nebära att andelen som härrörde från jakt inte 
bör skilja sig nämnvärt från de andelar man 
hittills vanligtvis funnit vid undersökningar 
avseende brons- och järnålder. 
 Vretemark (1997:145) anger att medel-
tida stadsmaterial ofta uppvisar däggdjursvilt 
på mindre än 1 %. Landsbygdsmaterial visar 
något högre värden med mer än hälften mel-
lan 1-2 % och därtill ett fåtal upp emot 10 %. 

 Det borde därmed uppfattas som klar-
lagt att jakten knappast hade någon nämnvärd 
betydelse under brons- och järnålder – ja in i 
medeltid.  Jakt och fiske tycks ha varit var ett 
passerat stadium. I första bandet av det 
svenska jordbrukets historia anges också: 
”Slutsatsen är entydig. I södra Sverige [dit 
Mälardalen i det här sammanhanget uppfattas 
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höra] saknade jakt och fångst betydelse för 
försörjningen under yngre bronsåldern.” 
(Welinder 1998:106). Något som emellertid 
mot bakgrund av resursknapphet, rovdjurs-
stam och den historiska tidens jaktintresse 
ändå inte känns övertygande. 
  
Utan jakt en enorm rovdjursstam 
Om jakten var ett passerat stadium, varför 
exploderade inte vildsvinsstammen då som 
nu – några flyktingar från ett hägn på 1970-
talet var år 2010 minst hundra tusen och 
anges om inget görs fem år senare vara uppe i 
en halv miljon. Vildsvinet var utrotat redan 
under medeltiden. 
  Älgen som skyddades starkt under bör-
jan av 1900-talet och knappast sköts förrän 
kring 1920 ökade och ökade och avsköts 
medvetet under 1980- talet. Under ett enda år 
fälldes då 175 000 älgar. Rådjur har inte fun-
nits på Gotland förrän i slutet av 1900-talet. 
2003 bedöms det ha funnits 900 stycken på 
ön, år 2010 omkring 5 000 och beräknas om 
några år uppgå till 10 000.   
 Bytesdjur ökar till dess jakt och/eller 
rovdjur sätter stopp. Utan jakt skulle rov-
djursstammen under brons- och järnålder 
varit gigantisk med åtföljande konsekvenser 
för skogsdrift av boskap. Bilden av jaktfyn-
den är misstänkt statisk över alla regioner och 
alla tider. Därmed blir också systematiska fel 
i synen på och utvärderingen av jakten trolig.  
 
Benfynd av alla typer små 
Benfynden är små. Det är inte lätt att göra en 
uppskattning av vad de verkligen står för. Nå-
got som ändå bara är en förklaringsfaktor i 
marginalen.  
 Väsentliga delar av benmaterialet kan 
ofta inte bestämmas – för en genomgång av 
de tafonomiska processerna, se t.ex. Hårde & 
Svensson (1997) och Eriksson & Magnell 
(2000). Till detta kommer att värderingen av 
fyndsiffrorna är problematisk. Idag är frag-
mentmetoden vanligast. Är det mer korrekt 
att värdera förekomsten i materialet efter an-
tal fragment än efter benvikt, eller är det 
minsta individantal (MIND) som bör vara 
basen? För en diskussion om ett osteologiskt 
metodbeslut – se Vretemark (1997:32 ff.). 
 De stora problemen hänger samman 
med de små fyndvolymerna som undermine-
rar så många säkra slutsatser – antingen det 
gäller husdjursvolymer, husdjursfördelning 
eller jakten på vilt, fågel, fisk eller säl. 

  Ben har stort värmevärde och är ett ut-
märkt bränsle. Benhögar återfinns som bräns-
ledepåer i anslutning till metallurgisk verk-
samhet. Benens värde som bränsle är rimligt-
vis en av huvudförklaringarna till att de gi-
gantiska benmängder av åtminstone större 
husdjur som måste ha uppkommit vid långva-
riga bosättningar saknas. Vi talar här om 
hundratals ton. Avfall spreds också för att 
gödsla odlingsmark. Dessutom finns natur-
ligtvis problem med bevaringsförhållanden. I 
en urban miljö där 50 000 benfragment loka-
liserats från ett så sent skede som vikingatid, 
bedöms  ändå  bara  1 %  av den ursprungliga 
benmängden ha funnits kvar (Wigh, 2001:45). 
Till detta kommer att mindre snarat vilt och 
fågelvilt har betydligt gracilare ben än hus-
djur. Vidare har utgrävningar från brons- och 
järnålder i första hand berört centralplatser 
och välmående hushållsmiljöer. Här har tam-
djur haft en förhållandevis större betydelse än 
vid ensamma skogsbosättningar. 

 De här orsakerna kan emellertid knap-
past vara huvudförklaringar för de begränsa-
de viltfynden. Frågan är snarare om vi letat 
på rätt ställe när vi kommer fram till yngre 
bronsålder och järnålder. Det är tveksamt i 
vilken utsträckning högvilt och säl då stycka-
des hemma vid bosättningen. Här finns antag-
ligen en förändring jämfört med mesolitisk 
tid, beroende på större avstånd, jfr med Eriks-
son & Magnell, 2001, men också från neoli-
tisk och i viss utsträckning äldre bronsålder 
med sina säsongsmässiga bosättningar – se 
exempelvis Sigvallius (2003) avseende de 
neolitiska boplatserna vid Arlanda. 
 
Vad innebär 1-3% vilt? 
 Antas den genomsnittliga familjen under 
bronsålder och äldre järnålder ätit kött varan-
nan dag (ungefär 60 kg/år och person), vilket 
förefaller misstänkt mycket, skulle en andel 
på 1-3% innebära att viltet bara svarade för 
köttet på (det obefintliga) bordet under kan-
ske 2-5 dagar per år. Broberg (1990) kommer 
efter genomgång av en hel del konsumtions-
beräkningslitteratur fram till att slaktdjurs-
konsumtionen i det vikingatida och medeltida 
Lingnåre uppgick till ungefär 35 kg/capita 
(normalkonsumtionsenhet) och år. På den ni-
vån åts vilt bara 1-3 dagar/år, dvs. i nivå med 
dagens urbana samhälle. 
  Å andra sidan innebär de siffror som an-
ges i resonemang baserade på analys av ben-
volymerna vid den medeltida Helgeandshol-
men (Vretemark, 1982) att de intagna skulle 
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ha konsumerat 120 kg slaktkött/capita och år. 
Fiskkonsumtionen skulle ha uppgått till minst 
30 kg torkad eller saltad fisk per person. Än-
då uppfattar Dahlbäck (1982) det som att 
matsedeln varit enahanda och att huvudrollen 
i konsumtionen sannolikt spelats av bröd, 
gröt, välling och öl. Skulle en konsumtion av 
den här storleksordningen vara korrekt och 
vanlig även under tidigare perioder, innebar 
det att man åt kött dagligen, men att viltet, 
om den normala osteologiska fyndfrekvensen 
återspeglar konsumtionen, ändå bara skulle 
stå för konsumtionen upp till ca 10 dagar/år. 
 Hur jag än vrider och vänder på det 
vanliga benfyndsmaterialet tycks vilt vara en 
marginell företeelse. 

 
AVVIKANDE MATERIAL 
Det finns dock undantag från nivån 1-3 %. 
Ett sådant är den yngre bronsåldersboplatsen 
Ängdala i Skåne, där 11 % av benen bl.a. ut-
gjordes av kronhjort och rådjur (Welinder 
1998:106). Går vi utomlands finns fyndmil-
jöer som visar att viltet även i stora äldre 
åkerbruksmiljöer kunde betyda en del. En så-
dan är Biskupin. 
 
Biskupin 
I Polen upptäcktes 1933 en befäst bosättning 
tillhörig Lausitzkulturens senare del – med 
tyngdpunkten i övergången bronsålder/järn-
ålder. Omfattande arkeologiska undersök-
ningar åren 1934-1974, endast avbrutna av 
kriget, avslöjade en bosättning på 120x190 m 
som bedömts ha haft 800-1000 innevånare. 
Senare miljöundersökningar som också berört 
Biskupins omland har ökat kunskapen om 
bakgrund, ekologi och ekonomi (Niewiarow-
ski et al., 1992). 
 Åtta bosättningsfaser ha identifierats i 
området. Spår av odling finns från ca 2500 
BC. Den befästa bosättningen – den sjätte 
bosättningsfasen – övergavs då vattnet i sjö-
systemet steg som en följd av en klimatpå-
verkande höjning av vattenståndet som också 
återfinns på andra håll i mellersta, västra och 
norra Europa under sen förromersk järnålder 
(Gaillard, 1985). 
 Biskupin försörjde sig huvudsakligen på 
åkerbruk och boskapsskötsel. Svedjebruk och 
odlingsrotation med träda antas ha varit 
grundläggande tekniker. Samlarverksamhet 
av bl.a. hassel och andra nötter, samt jakt och 
fiske hade också betydelse. Experimentella 
försök har visat att avkastningen på åkrarna 

uppgick till ca 900 kg/ ha och att en person 
antas ha konsumerat 180 kg per år, dvs. ett 
hektar räckte för drygt 4 personers konsum-
tion, eftersom ca 130 kg behövdes som utsä-
de. Totalt diskuteras odlingar omfattande 
200-250 ha för Biskupins behov. 
 Av intresse i det här sammanhanget är 
att av ca 3000 analyserade fragment av dägg-
djursben anges närmare 10 % härröra från 
vilt. Till detta kommer endast 3(?) fågelben 
och ett stort antal fiskben. I ett etablerat jord-
bruksområde med flera liknande och även 
större befästa bosättningar i regionen – t.ex. 
Sobiejuchy med ca 2500 innevånare, 13 km 
norrut – är under förromersk järnålder till-
gången på vilt och en levande jaktkultur fort-
farande en realitet. Detta trots att åkerbrukets 
avkastning uppges legat på en nivå som är 
dubbelt så hög som under svenskt 1600-tal.  
 
Lingnåre 
Det finns också utgrävningar där fynden mer 
eller mindre överensstämmer med den gängse 
bilden, men där man i analysen gjort annor-
lunda tolkningar än vad som är vanligt. En 
sådan är utgrävningen av en vikingatida och 
en medeltida boplats vid Lingnåre i nordöstra 
Uppland inom ramen för Barknåreprojektet. 
Där konstaterades att avfallet medvetet förts 
ut på åkrarna som gödning.  

Goda bevaringsförhållanden och en stor 
kontinuerligt påbyggd avfallshög gav infor-
mation. Även ben från småvilt och fågel hade 
undgått nedbrytning. Nöt, får/get, svin fanns 
på sedvanligt sätt. Här noterades också ben 
av häst. Av småvilt fanns det ekorre och hare. 
Exkluderas sork och möss uppgår identifiera-
de vilt- och fågelfragment till 2,5 % av samt-
liga fragment. Då är emellertid två tredjedelar  
fragment av fisk.  

Baserat på  åkerytor  och betesmarker be- 
räknades gårdens spannmåls- kött- och mjölk- 
produktionskapacitet. Efter antagande om stor- 
leken på gårdens befolkning kom man däref-
ter till slutsatsen att jordbruket inte ens täckte 
hälften av kaloribehovet för dem som bodde 
där. Resten av behovet måste i huvudsak ha 
täckts via fångst och fiske. (Broberg, 1990). 
 
Hällristningar och hällmålningar 
Finns det då inte äldre signaler om jaktens 
betydelse? Vad berättar hällristningarna? 
 Majoriteten av Upplands hällristningar 
utgörs av skeppsbilder. Totalt finns det bara 
ca 180 kända djurfigurer på ca 30 ristnings-
ytor. Vilt finns bara i begränsad utsträckning. 
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Figurerna föreställer främst tamdjur. Av in-
tresse är, om vi håller oss till det s.k. sydliga 
hällristningarna, att bytesdjur är koncentrera-
de till nordliga Götalandskap och Mälardalen. 

 Enligt Malmer (1994:21 f.) kan emeller-
tid jakten i Mälardalen knappast ha varit vik-
tigare än i Sydskandinavien.  Malmer menar 
till skillnad mot Hultkrantz (1994:47) och 
Coles (2000:57), att ristningar av bytesdjur 
inte har något samband med den lokala jakten 
och dess betydelse. Eftersom ristningarna inte 
ger ”en bild av bronsåldersmänniskornas to-
tala verklighet”, måste det vara frågan om 
påverkan från de nordliga ristningarna och 
hällmålningarna. Hur den bristande totaliteten 
förklarar att jakten inte kunde vara viktigare i 
Mellansverige, och varför det måste vara frå-
gan om påverkan, är emellertid oklart. Någon 
ristning av de nordliga ristningarnas helt do-
minerande djur älgen är så vitt bekant inte 
funnen i Uppland. 

 De uppländska hällristningarna är kon-
centrerade mot Enköpingsområdet. Där finns 
också de största samlingarna av djurristningar 
– en del svinhjordar och förmodligen nötbo-
skap, men också björn, hjort, rådjur och varg/ 
hund. Både vargen och hunden var på olika 
sätt anknutna till viltet. 

 I Uppsalaområdet är endast ca 40-talet 
ristningar kända – huvudsakligen i sydväst. 
En del i anslutning till ”Enköpingskoncentra-
tionen”. Om det beror på att bosättningsstruk-
turen i Uppsalaområdet i princip är äldre i sin 
sydvästra del eller om vi har skillnader i klan- 
och kulturtillhörighet som gör att Hågaområ-
det saknar kända ristningar (utom älvkvar-
nar), återkommer jag till. Inga ristningar i 
Uppsalaområdet tycks omfatta bytesdjur. 

 Utöver att jakt varit en del av bronsål-
dersvärlden ger alltså inte ristningarna infor-
mation om dess omfattning – lika lite som att 
stöd ges för att boskapsskötsel och åkerbruk 
skulle varit bronsålderskulturens domineran-
de försörjningsbas i Uppland. 
 Vad ristningarna visar är att bronsål-
derns människor liksom tidigare (se Seger-
berg 1999:197) var knutna till stranden och  
havet (se Coles 2000:125). Kopplat till detta 
framstår det som absurt att en region helt in-
riktad på boskap och odling existerat, där bå-
tarna spelade en framträdande roll i kulten 
från bronsålder till vikingatid och där båttek-
niken starkt utvecklades, utan att båtarna för 
den skull användes i nämnvärd omfattning. 
Troligare är att de hade en stor betydelse för 
försörjningen i fångstsammanhang.  

JAKT UNDER HISTORISK TID 
För bedömning av jakten är också historisk 
information värdefull. 

 Den historiska jakten kan naturligtvis ha 
varit mer omfattande än under brons- och 
järnålder, om vi haft en stor djurinvandring 
eller sen viltexpansion beroende på jaktnivåer 
under förhistorisk tid. Antydningar om något 
sådant finns inte [Ekman (1922), Siivonen 
(1982), Lepiksaar (1986), Aaris-Sørensen 
(2000)]. Ericson & Tyrberg (2004:35) anger 
dessutom utifrån en omfattande specifikation 
att den svenska fågelfaunan varit helt stabil 
de sista 9000 åren. Djurarterna har i allt vä-
sentligt kommit från söder eller öster. Vissa 
arter har kommit från båda hållen och uppvi-
sar smärre avvikelser baserade på invand-
ringsväg. I princip all invandring bedöms vi-
da äldre än de tidsperioder jag behandlar. En 
enda senare invandring i Sverige av någon 
betydelse avser brun hare. Då räknar jag inte 
bävern och vildsvinet vilka återinplanterats 
under 1900-talet. Däremot finns i annan litte-
ratur än spridningslitteraturen en lång rad 
exempel på fluktuationer, utrotning eller kraf-
tig nedgång på grund av förmodat hårt jakt-
tryck eller förändrade lagar och miljöbeting-
elser. Under medeltiden tycks armborstets in-
förande som jaktvapen kraftigt minskat vilt-
beståndet, framför allt när det gäller högvilt. 
  Liknande effekt fick frisläppandet av 
högviltsjakten 1789 i kombination med den 
starka befolkningsökningen och en mer all-
män tillgång på eldvapen i slutet av 1700-ta-
let. Rovdjuren förlorade på grund av avskjut-
ningen sina normala byten och närmade sig i 
större utsträckning än tidigare kulturbygderna 
och deras djurbestånd. Detta sökte myndighe-
terna råda bot på genom att fridlysa älg, hjort 
och rådjur under 10 års tid samt understryka 
betydelsen av att rovdjursjakten inte eftersat-
tes. Det tog tid innan åtgärderna fick effekt. 
Enligt Tillhagen (1987:127) skulle enbart un-
der 1829 omkring 470 hästar, 3100 nöt, och 
21 600 får, getter och svin ha rivits i Sverige.  
 Betydelsen av förändringarna i systemet 
visar hur känslig balansen rovdjur-vilt-jägare 
är och förmodligen varit ända ner i mesolitisk 
tid [se avsnittet om reglerad jakt på kronhjort 
i Tågerup (Eriksson & Magnell, 2000)]. Det 
här gör att jakten under brons- och järnålder i 
Uppsalaområdet, förmodligen varit reglerad i 
olika avseenden i närheten av bebyggda om-
råden, men också att samhällen där extensiv 
drift av boskap var hörnpelare omöjligen kan 
ha abdikerat från jakten. 
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Landskapslagarna 
Den vargstam som fanns inom stora delar av 
Sverige skulle inte ha kunnat existera utan ett 
omfattande underlag av vilt och gnagare. En-
ligt Carbone & Gittleman (2002) förekommer 
till och med en någorlunda fast relation mel-
lan rovdjur och bytesdjur i ett område som 
inte är särskilt störd av människan, oavsett 
var på jorden ekosystemet finns. Den samlade 
biomassan av bytesdjur skulle vara ca 110 
gånger större än den samlade massan rov-
däggdjur som kan leva i området. Det skulle 
dock finnas variationer mellan olika bytesdjur 
avseende hur väl de kan göra sig gällande i 
konkurrensen. Det skulle t.ex. krävas ca 16 
ton bytesdjur per varg som ändå bara väger 
ca 46 kg i genomsnitt.  Spåren av fångstgro-
par i Uppsalaområdet – ofta s.k. varggropar – 
utgör en indirekt indikation på att det funnits 
en omfattande viltstam långt fram i tiden. 
Åren 1827-1870 sköts 576 vargar och 415 
lodjur i Uppsala län och ca 460 vargar och 
590 lodjur i Stockholms län. (Edelstam, 
1908). I hela Sverige dödades under samma 
tid minst 6100 vargar (sannolikt betydligt 
fler) och 8500 lodjur (Tillhagen, 1987). 

Redan i landskapslagarna skulle man på 
en del håll lyda skallbud samt hålla vargnät 
och varggård. Genom Magnus Erikssons 
landslag blev detta allmän lag, vilket ytterli-
gare bekräftades i Kristoffers landslag, där 
det bl.a. stadgas att varggård skulle hållas ef-
ter jordtal. Fortfarande under 1600- och 
1700-talen bibehölls liknande lagar, med mo-
difieringar in på 1800-talet. Se också Myrdal 
(1999:85 f.). 

Inom Uppsalaområdet finns enligt Riks-
antikvarieämbetets anläggningsregister om-
kring 100 fångstgropar. De är nästan alltid 
angivna som förmodade varggropar. Gropar-
na finns spridda inom i stort sett hela områ-
det. Spår av varg är inte ovanliga. Vid utgräv-
ningar i Gamla Uppsala har en nästan full-
ständig vargtass hittats (Bäckström 1996). I 
Birka ingår ben från varg i materialet från 
1990-talets utgrävningar (Wigh, 2001). Apal-
le (Ericson et al., 2003) likaså. Det finns 
många andra exempel. 

I landskapslagarna var jakträtten förbun-
den med äganderätten. I Upplandslagen finns 
rätten knuten till olika nivåer – enskilds, bys, 
hundares och folklands. I de senare fallen 
gäller det allmänningar. Det torde inte vara 
alltför djärvt att anta att jakträtten på något 
liknande sätt varit knuten till Uppsalaområdet 
struktur under förhistorisk tid. När det gäller 

fiskerätten finns, som jag återkommer till, 
indikationer på sådana förhållanden.  

Landskapslagarna reglerade inte bara rät-
ten till jakt utan i vissa fall också hur den 
skulle ske och när den kunde ske. Endast vin-
terhalvåret var laglig tid för jakt, med en del 
undantag – främst då avseende rovdjuren som 
aldrig var fredade, men också vad gäller bä-
ver som ansågs vara ett skadedjur.  

Lagarna reglerade också jakträttsinneha-
varens skyldigheter bl.a. vad avsåg informa-
tion till grannar och sockenmän om fällor och 
försåt. Om jakten inte längre var av betydelse 
under medeltiden – varför reglera den? 
 
Högvilt  
Högvilt är en benämning på vilt som endast 
fick jagas av kung och adel. Betydelsen är in-
te klar – älg, kronhjort och rådjur avsågs i 
allmänhet. Svanen räknades också länge som 
högvilt. Högviltsjaktens omfattning under oli-
ka förhistoriska perioder är svår att resonera 
sig fram till på grund av att så extremt starka 
svängningar i beståndet är möjliga och påvi-
sade under historisk tid. 
  Älgen, som är anpassad till ett liv i barr-
skogsområden, förekom under istiden över 
stora delar av Europa, men var redan under 
vendeltid i princip utrotad utanför nuvarande 
spridningsområden. Inom och i närheten av 
Uppsalaområdet indikeras dess förekomst på 
olika sätt. På neolitikumboplatserna Anne-
berg [ca 3900 BC], Vadbron II [ca 3200 BC] 
och Sotmyra [ca 3000 BC] har ben från älg 
hittats (Segerberg 1999). 

 Vid en analys av benen från Vadbron II 
identifierades så mycket älg att slutsatsen 
blev att hälften av allt kött som konsumerades 
härrörde från älg. Också den gropkeramiska 
bosättningen Åloppe 20 km västsydväst Upp-
sala redovisar ben från älg.  

 Älgens betydelse under senneolitikum 
framgår indirekt av grönstensälghuvudvapnet 
med ofullbordat skafthål från Norrlövsta i 
Alunda socken. Av Stenberger (1964) angi-
ven som Nordens skönaste stenåldersskulp-
tur, om än knappast tillverkad i Uppland. Den 
är synnerligen lik älghuvudvapnet från Ravi i 
Säckkijärvi av onegiskt grönskiffer. Tillverk-
ningen av den här typen av ritualvapen be-
döms ha haft sin tyngdpunkt i östra och norra 
Finland, Ladoga-Karelen och Olonets (Ed-
gren, 1993). 

  Även under bronsålder och relativt sen 
järnålder fanns älgen i Uppland. Apalle redo-
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visar fynd av älg (Welinder 1998:483) liksom 
Gamla Uppsala (Bäckström 1996). 

 I Sverige förbjöds jakt på högvilt för 
gemene man i de relativt tätbefolkade lands-
delarna i södra och mellersta Sverige under 
tidig medeltid – på grund av sin relativa säll-
synthet kan antas. (Älg saknas i stort sett re-
dan i Mälarlandskapens yngre järnåldersma-
terial. I urbana miljöer där ben dyker upp rör 
det sig främst om råvara för hornarbeten). 
Vissa landskap undantogs från förbudet, t.ex. 
Värmland, liksom Norrland och Finland. I 
dessa områden var älgjakten länge betydelse-
full. I Värmland betalade bönderna i Västra 
sysslet år 1571 sin tiondespannmål med 113 
älghudar. 
  När vi kommer fram till första hälften 
av 1800-talet är älgen nästan utrotad i hela 
landet. Älgens nordgräns bedöms på 1840-ta-
let ha gått genom Jämtland och Ångerman-
land och i övrigt vara ytterst sällsynt (Tillha-
gen 1987:250). 
 
Viltet en stor resurs 
I början av nittonhundratalet var fortfarande 
älgstammen så liten att endast en begränsad 
jakt kunde äga rum. Redan 80-talet år senare 
sköts alltså 175 000 djur. Efter det ligger ni-
vån snarare under 100 000 älgar per år, varav 
inom Uppsala län på 2000 stycken. Inom 
mindre än hundra år svängde alltså älgbe-
ståndet från nästan ingenting till att vara en 
betydande tillgång. Den svenska älgjakten 
ger kött i samma storleksordning som ren-, 
nötkalvs- och hästslakten tillsammans. Lik-
nande förhållanden gäller rådjursjakten. Älg 
och rådjur utnyttjades vid skinntillverkning. 
Även om jakten varierar fälls omkring 200 
000 rådjur/år som ger miljontals kg kött. Be-
ståndet har fluktuerat kraftigt. Under äldre tid 
har det antagits bero på varg och lo.  

 Hade bronsålderns och den äldre järnål-
derns jaktvolymer legat på samma nivå som i 
dagens urbaniserade Sverige hade den vida 
överträffat dåtidens husdjursslakt. 

  Sammantaget bör alltså högviltet ut-
gjort en betydelsefull resurs under förhisto-
risk tid i Mellansverige. Det innebar troligtvis 
organiserade jaktsamhällen med restriktioner 
på jakten i bosättningarnas närområden. Detta 
i sin tur bör ha inneburit att mer långväga 
kollektiva jaktexpeditioner bör ha ingått i 
bronsålders- och järnålderskulturerna. Vilt-
brist kunde bara uppkomma vid överjakt på 
beståndet eller på grund av sjukdomar.  
 

Vildsvin och andra jaktbyten 
Vildsvin, grävling och en och annan igelkott 
har funnits på menyn. Omfattningen är natur-
ligtvis oklar. Rester av vildsvin har identifie-
rats på neolitikumboplatsen Anneberg och 
framför allt vid Vadbron II (Segerberg 1999). 
Eventuellt också vid Åloppe (Edelstam, 
1908). Vildsvin återfinns på en del hällrist-
ningar i Uppland.  Enligt Malmer (1994) fö-
rekommer vildsvin annars nästan bara på 
ristningar i Östergötland. Vildsvin fanns kvar 
i Sverige på vissa håll ännu under sen medel-
tid. De medeltida vildsvinsfynden har huvud-
sakligen gjorts i Västergötland. I Mälardalen  
tolkas en förkortning av bakersta kindtanden 
från ungefär medeltidens början som att kors-
ningar med vildsvin upphörde eller blev säll-
synt (Vretemark, 1997). Under bronsålder 
och äldre järnålder bör vildsvin alltså ha fö-
rekommit. E4-utgrävningarna vid Ryssgärdet 
redovisar ett tandfragment som uppfattas 
komma från ett vildsvin (Wigh, 2008:383).  
 När vi idag åser det genom hägnadsflykt 
inplanterade vildsvinens expansion är det 
svårt att förstå hur de kunde dött ut utan stor 
och synnerligen erfarenhetsbaserad jakt. 

  Hundens omfattande förekomst och 
speciella ställning ända sedan mesolitikum 
får sin förklaring främst genom dess betydel-
se i jakten. Vissa typer av jakt förutsätter an-
vändande av hund – exempelvis drevjakt. 
Även vid andra typer av jakt är hundens för-
måga av central betydelse för resultatet. 

 
PÄLSDJUR 
Jakten på pälsdjur var betydelsefull. Jordanes 
angav på 500-talet att svearna var berömda 
för sina vackra skinn. Adam av Bremen skri-
ver om de dyrbara pälsverk han sett. Högkva-
litativ päls var en ypperlig statussignal. Olaus 
Magnus (1976 VI:21 och XVIII:21) under-
stryker indirekt pälsskinnens värde genom sin 
redogörelse av hur man förfalskar dem. Dis-
tingsmarknaden i Uppsala med anor från för-
historisk tid tycks ha baserats på skinnhandel. 
Huvuddelen av de benfragment av vilda djur 
som hittats vid Birkautgrävningarna avser 
djur som jagades för sin päls (Wigh 2001).  
 Det här innebär inte att jakten på päls-
djur hade stor betydelse i Uppsalaområdet. 
Pälsens kvalitet inom området var inte till-
räckligt hög annat än för husbehov, även om 
djuren fanns och jagades här.  Norrland och 
Finland däremot hade under medeltiden god 
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tillgång på hermelin, mård och bäver med 
hög kvalitet på pälsen. 
  Under neolitikum tycks mård och bäver 
ha varit vanlig inom Uppsalaområdet. Bäver 
har identifierats vid neolitikumboplatserna 
Åloppe (Edelstam, 1908), Anneberg, Sotmyra 
och Vadbro II (Segerberg 1999).   

 Omfattningen under brons- och järnål-
der är oklar, men bäver har hittats i Apalle 
och Birka. Att bävern som senare blev utro-
tad, var ett vanligt djur, åtminstone i vissa 
regioner framgår av ett gammalt jämtländskt 
talesätt: ”om också allt annat tar slut, så tar 
aldrig haren i skogen och bävern på ängen 
slut” (Ekman, 1910). På andra håll bör bävern 
varit sällsynt redan under medeltiden. Bäver-
skinnen måste under 1500-talet hembjudas 
till Kronan. De hade samma värde som lo-
djursskinn och betalades då med belopp som 
motsvarade ett halvt dussin bra kor (Tillha-
gen 1987:113).  

 Uppsalaområdet torde i första hand ha 
fungerat som uppsamlingsplats och knut-
punkt för handeln söderut. Pälsjakten var än-
då betydelsefull i en tid då kläder gjordes av 
skinn eller senare då knapp tillgång på ylletyg 
och skavande ytor fortfarande innebar stor 
användning av päls och skinn för fodring och 
skoning. Ekorre, utter, räv och varg och kan-
ske grävling torde ha varit de vanligaste by-
tena. Självklart också hare, som dock främst 
fångades för köttets skull. I det medeltida 
Uppsala var skogshare inte ovanligt (Ehn & 
Gustafsson, 1984). 

 Grävlingen vilken bedöms som svårja-
gad, var eftertraktad såväl för köttets och 
skinnets skull som för det tjocka fettlager den 
anlägger om hösten. Den har hittats på Anne-
berg, Vadbron och Sotmyra II (Segerberg, 
1999). 16 benfragment av grävling har identi-
fierats i Birka, alla med ett undantag från den 
äldsta fasen (Wigh, 2001). Det skulle kunna 
tyda på att grävlingen dels fanns i området 
initialt, men blev mindre vanlig när samhället 
växte, dels att grävling inte ingick i omlands-
/regionhandeln.  
  Nordholm (1749) bedömer att 16-17 tu-
sen harar per år var jaktbytet bara i Jämtland 
– huvudsakligen via hargiller. Åren 1827-
1901 dödades mer än 41 tusen rävar i Upp-
land (Edelstam, 1908). Så sent som på 1940-
talet dödades i hela landet 50-60 tusen rä-
var/år. En inte oväsentlig del av pälsdjursjak-
ten har skett med giller eller via snarning. 
   
 

Björnen speciell 
Björn och lo jagades i egenskap av rovdjur, 
men kanske än mer som exklusiva troféer 
med hög status. Förekomsten av björnfalang-
er i järnålderns gravar – bl.a. på Gotland där 
björnen aldrig funnits naturligt – visar att 
björnskinnen tidigt fungerade som värdefull 
handelsvara eller betydande element i gåvo-
utbyten. Gravar med björnfalanger, främst 
från århundradena kring Kristi födelse, är 
påvisade i Tyskland, Tjeckien, Luxemburg 
och England. Av 27 redovisade gravar är 4 
kvinnogravar (Schönfelder, 1994). 
  En fälld björn hade ekonomisk betydel-
se. Björnen hade omkring år 1850 ett skinn- 
och köttvärde som motsvarade värdet av 130 
dagsverken. Därtill kom skottpengar som 
motsvarade 70 dagsverken. Det fälldes unge-
fär 5400 björnar i Sverige åren 1827-1870. 
Under samma period sköts 3100 järvar. Hu-
vuddelen av dessa sköts dock i Norrland där 
åren 1851-1900 mer än 5500 järvar fälldes. 
(Tillhagen 1987).  

 Det finns mycket information som pekar 
på en långvarig omfattande jakt på pälsdjur 
runt norra delen av Östersjön. De stora hög-
kvalitativa volymerna för internationell dis-
tribution kom från Norrland och Finland. 

 Redan århundradena efter Kristi födelse 
bör en hel del passerat Mälardalen. Skinnen 
gick förmodligen vidare söderut med fjärrfis-
keflottorna. Genom sitt höga volymvärde 
gick de att skydda på ett annat sätt än stan-
dardhudar och enkelt skinnmaterial. Senare 
växte Mellannorrland och Österbotten upp 
som Östersjönordiska centralmiljöer. Båda 
områdena har uppfattats spela en roll i päls-
fjärrhandeln.  

 Därmed bör Mälardalens och Uppsala-
områdets relativa roll ha minskat. Eftersom 
ändå jakten (större befolkning – fler jägare) 
och efterfrågan (tillkommande romersk eller 
romerskfinansierad elit i Mellaneuropa) steg 
mer eller mindre kontinuerligt behöver det 
inte ha inneburit minskande volymer. Tvärt 
om. Det var förmodligen från yngre romartid 
– guldets och den huvudsakliga romerska 
importens tidsperiod (kapitel 9) – som Mä-
lardalens pälshandelsroll tog fart. Inte som 
producent utan som mellanhand. En roll som 
dagens Distingsmarknad i Uppsala uppfyller, 
som en blek skugga.  Här finns en teoretisk 
trolig koppling mellan Uppsala och Helgö, 
vilken blev något av Mälardalens internatio-
nella handelsknutpunkt. Någon pälshandels-
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roll för Helgö förekommer dock förvånande 
nog dock ej i litteraturen. 

 Ironin är att här stannar jag för att päls – 
den i århundraden angivna exportvaran – för-
modligen faktiskt var Mälardalens viktigaste 
exportprodukt. En mellanledsfunktion som är 
arkeologiskt omöjlig att spåra. 

 

FÅGEL 
Tulljournalerna från Norrtull i Stockholm 
1760-62 anger att 207 tusen tjädrar, orrar och 
järpar liksom 11 tusen andra fåglar förtullats. 
Det gällde främst leveranser via så kallade. 
”sörkörare” från Norrland. På 1860-talet be-
dömdes fortfarande denna införsel till Stock-
holm per år uppgå till över 50 tusen fåglar. 
Naturligtvis var även Gävle och Uppsala 
avnämare på vägen till Stockholm. 
  I Härjedalen på 1830-talet påstods att 
det inte fanns en bonde som inte själv eller 
genom sitt folk satte ut 500 snaror, de flesta 
satte ut 2000 och många 3000. Detta är up-
penbart överdrivet, men den som idkade få-
gelfångst i mellersta Jämtland hade ännu på 
1860-talet ett par hundra giller ute (Tillhagen, 
1987).  
 Före skogsbrukets dagar tycks alltså 
skogsfågel ha förekommit i glest befolkade 
eller obebyggda trakter inom barrskogsbältet 
eller dess närhet i en annan omfattning än 
idag. Tillgången växlade kraftigt. Nordholm 
(1759), som behandlar Jämtland, anger att 
1745 var ett dåligt fågelår, men att året därpå 
kunde varje fångstman ha ett helt lass till salu 
(400-500 fåglar). 1747 var fångsterna ännu 
större och priserna sjönk kraftigt. Man vämj-
des vid fågelmaten. 1748 var emellertid på 
nytt ett normalt år, med bara en fjärdedel så 
stor fångst som året innan. Därmed blev pri-
serna på nytt goda.  
 Det här återspeglar förhållandena i 
1700-och 1800-talets Norrland med skogs-
bönder i älvdalarna som stödde sin ekonomi 
med jakt och fiske. Uppsalaområdets förhi-
storiska inbyggare levde i en miljö närmare 
havsvikar och skärgård, men i likhet med 
dem nära potentiella jaktmarker.  Som Coles 
(2000:125) anger vad gäller sydvästra Upp-
land under bronsåldern:  

”.. the impression remains strong that 
there was a good deal of less occupied land, 
where woodland, bogland and rock hills were 
only occasionally explored and rarely ex-
ploited. For the study area, with its vast 
length of shorlines and open water,  the 

coasts would have been the more comfortable 
places along which to live and work, leaving 
the inland rocks and forests to nature.”  

 Är detta korrekt innebar det relativt 
ostörda skogsmiljöer inom inte alltför långa 
avstånd från boplatser och bebyggelse. Något 
som förmodligen också gällde under i stort 
sett hela äldre järnåldern. Detta bör också ha 
inneburit goda jaktmöjligheter på skogs- och 
fältfågel som tjäder, orre, järpe och rapphöna.  
 Jakten bedrevs förmodligen främst som 
snarfångst. Snarorna sattes ut när höstkylan 
kom. Satte man ut dem tidigare riskerade 
fågeln att bli oätlig eller tagen av räv eller 
andra skadedjur. Edelstam (1908) anger i sin 
översikt över den uppländska jakten, att giller 
och snaror då fortfarande var vanliga för 
fångst av skogsfågel och hare inom landska-
pets mellersta och norra skogstrakter, trots att 
det var olagligt. 

Om våren var jakt på fåglarnas spelplatser 
betydelsefull. Jakt vid långväga spelplatser 
kunde i historisk tid – innan spelskyttet blev 
förbjudet – ofta ske som expeditioner under 
flera dagar. Var de bästa lekarna fanns var väl 
känt. Fågeljakt med nät skedde förmodligen 
både vad avser skogsfågel och småfågel, men 
också vid jakt på sjöfågel.  Jakt med fågel-
hund var förmodligen alltför komplicerat före 
medeltiden och dess armborst. 
 
Ler- och vassvikarnas fåglar 
Fågellivet i Mälardalen och Uppsalaområdet 
påverkas av de förhistoriska leravsättningar-
na. Det finns en grupp sydskandinaviska få-
gelarter, som har sin största förekomst i de 
mellansvenska områdena – t.ex. rörsångare, 
brun kärrhök, skäggdopping, sothöna och 
många fler. Listan är lång. Man talar om de 
sydskandinaviska lerområdenas fauna. Det är 
fåglar som är starkt beroende av näringsrik 
vattenvegetation och som främst häckar i 
områden under den forna marina gränsen. På 
1910-talet sköts sammantaget i Uppsala län 
ca 450-750 doppingar och sothöns/år (Ek-
man, 1922). 

Morkulla, enkel- och dubbelbeckasin, än-
der, krickor och vildgäss är andra fåglar som 
jagats i större omfattning in i modern tid i 
Uppland och som åtminstone till en del också 
återfunnits på utgrävda förhistoriska boplat-
ser. Vid de vikingatida och medeltida boplat-
serna i Lingnåre fanns andfåglar, skogshöns 
och sjöfågel (Broberg, 1990). På Apalle re-
dovisas ben av över 50-talet identifierade få-
gelsorter (Ericson et al., 2003: 247 f.). 
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 Listan på fåglar som identifierats inom 
Uppsalaområdet vid neolitikumboplatsen An-
neberg (Segerberg 1999) och I Gamla Uppsa-
la (Bäckström 1996) är lång. Den omfattar 
bland annat andfåglar och gäss. I Sotmyra 
(Segerberg 1999), i Apalle (Welinder 1998: 
484), i Lingnåre (Broberg, 1990) och på Hel-
geandsholmen fanns också sångsvan. Den 
tycks ha varit vanlig i regionen långt tillbaka 
i tiden. Den blev senare hårt jagad även när 
den koncentrerade sin häckning till norrländ-
ska myrar. Dagens vanliga knölsvan har spritt 
sig i Uppland under 18- och 1900-talet efter 
inplantering i Västeuropa under 1500-talet. 
Troligen härrör dagens lokala bestånd från 
inplantering i Hjälstaviken under andra hälf-
ten av 1700-talet (Ekman, 1921). Ekman me-
nar emellertid att knölsvanen tidigare kan ha 
häckat i mellersta Sverige, men blivit utrotad 
då den är lättjagad.  

Från bronsåldersboplatsen Broby redovi-
sar Schönbäck (1959) ben från gräsand och 
krickand.  I Gödåker från romersk järnålder 
hittades ben från ej artredovisad fågel i en 
brandgrav (Häringe, 1991).  

 

SJÖFÅGELSJAKT I MÄLAR-
DALEN 
Uppsalaområdets karaktär under främst 
brons- och i viss utsträckning järnålder, bör 
innebära att vi kan bedöma sjöfågeljakten 
från liknande historiska skärgårdsmiljöer, där 
sjöfågeljakten varit ett stående inslag.  

De vanligast jagade sjöfåglarna i Stock-
holms skärgård var under 1800-talet ejder, 
alfågel, svärta småskrak och storskrak, som 
ofta sades finnas på skärkarlens matbord som 
omväxling till strömmingen. Sjöfågeln med 
sin traniga karaktär var emellertid inte före-
mål för handel (Eskeröd, 1954). I det medel-
tida Uppsala tycks sjöfågel till skillnad mot 
skogsfågel funnits på matsedeln bara i undan-
tagsfall (Ehn & Gustafsson 1984). Har man 
kunnat välja har man föredragit annan kost.  

Man var kanske mindre kräsen under vi-
kingatid. Huvuddelen av de fågelfragment 
som hittats i Birka och som hunnit identifie-
ras avser sjöfågel. Av de mer än 100 tusen 
fågelben som kommer från Hjalmar Stolpes 
utgrävningar i den Svarta jorden på Björkön 
härrör ca 70 % från vildfågel – främst and-
fåglar inklusive skrak och ejder (Ericson, 
1987). Utgrävningarna 1969-71 visade på 
vårfångad ejder som den vanligaste fågeln. 
Wigh (2001:132) menar att fynden klart illu-

strerar vilken betydelse fågeljakten hade för 
Birkas livsmedelsförsörjning. Ericson (1987 
& 1989) ser det som att det bedrivits en om-
fattande och välorganiserad handel med sjö-
fågel som omfattat både Helgö och Birka.  

Jonsson (1989) jämför ben från Stolpes 
grävningar i Birkas ”svarta jord” 1873 med 
undersökningar i Sigtuna 1976 och utgräv-
ningarna av kvarteret Kransen i Uppsala 
1978. Han ser strukturella skillnader mellan 
Birka och Sigtuna å ena sidan, och det medel-
tida Uppsala å den andra. De förstnämnda har 
gott om sjöfågel, men saknar mer eller mind-
re skogsfågel. I Uppsala finns gott om skogs-
fågel, men knappast några sjöfåglar. Jonsson 
menar att det geografiska läget visserligen 
haft viss betydelse, men inte bör ha varit av-
görande. Transporter av fisk från Östersjö-
kusten var vanlig under högmedeltiden. Det 
tycks därmed ha varit tidens gång och högre 
standard som ändrat konsumtionsmönstret.  

 
Nätfångst 
Fångst med nät har varit vanligt förekom-
mande och redovisas i ord och bild på många 
håll. Ett exempel är i Olaus Magnus historia 
om de nordiska folken (1976 XIX:46).  
 Förhållandet att jakt med användning av 
nät fungerade så väl när det gäller sjöfågel, 
långt tillbaka i tiden, beror på att fåglarna år 
efter år förekommit i stort antal och flyger 
lågt i samma trånga sund och raviner. Nät-
fångst av sjöfågel är närmast förknippat med 
alfågel. Alfågeln övervintrar i de södra delar-
na av Östersjön och även längre norrut när 
det finns öppet vatten. Under tidig förvår 
börjar de långsamt röra sig norrut. Under 
vårförflyttningen, som kan avbrytas i dagar 
eller veckor samlas de så småningom i 
Stockholms yttre skärgård, i de sydligaste 
delarna av Ålands hav, samt i sydvästra Fin-
lands yttre skärgård. Därifrån går förflytt-
ningen vidare.  

De flockar som vilar i närheten av skär-
gårdar flyger varje morgon längre in. Här 
sker huvuddelen av spelet under april/maj, 
avbrutet av dykande efter föda. Vid vackert 
väder är morgonflygningarna livligast mellan 
klockan 5 och 6. Med en à två minuters mel-
lanrum passeras sunden, alltid längs vatten-
ytan. Liknande flygningar kan också ske på 
kvällen. Luftnät är belagda där tillgången på 
alfåglar varit maximal [Bild V:7].   

Under bronsålder och äldre järnålder då 
Stockholms/Upplands skärgård låg betydligt 
längre in än idag, innebär alfåglarnas vanor 
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förmodligen att sjöfågelsjakten kunde ske be-
tydligt närmare Uppsalaområdet. Länge tro-
ligen i direkt anslutning till området.  

Också ejder, storskrake och småskrake 
har ett beteende som möjliggör fångst i stor 
skala. Storskrak fanns vid neolitikumboplat-
serna  Anneberg,  Sotmyra  och  Vadbron II   
(Segerberg, 1999). Skrakarna drar sig under 
sommaren ut på öppet vatten för att rugga, 
och förmår då inte flyga utan kan ha fångats 
med liknande nät i vattnet som alfågel och 
ejder i luften (Jonsson, 1989). 

Mycket talar för att Uppsalaområdets 
brons- och järnåldersinbyggare säsongsmäs-
sigt varit engagerade i ren sjöfågelsjakt lika-
väl som i jakt på skogsfågel och andra fåglar 
– kanske ofta i flerdagsexpeditioner längre ut 
i havsbandet. Mot bakgrund av sjöfågelben-
fynd från Helgö, Birka, Sigtuna och Stock-
holms äldsta lager, ser Ericson (1987) denna 
fångstmetod som ingående i en lång tradition 
med förhistoriska rötter och förhistorisk or-
ganisation av jakten. 

 
DEN FÖRHISTORISKA JAK-
TENS BETYDELSE 
Den sedvanliga benfyndsbilden vid utgräv-
ningar framstår som märklig i åtminstone 
fyra avseenden: 

För det första. Den totala benvolymen 
från bronsålder och äldre järnålder uppgår 
sammantaget bara till tusendelar av den ben-
mängd som bosättningarnas förmodade ani-
mala konsumtion bör ha producerat. 

För det andra. Trots att de tafonomiska 
processerna bör slå hårdast mot bronsåldern, 
har vi ändå relativt stora volymer i Mälarda-
len från den här tiden – Apalle, 851kg (63 % 
identifierade, 312 kg obestämda däggdjur), 
Hallunda, 30 (15 % identifierade) och Ryss-
gärdet 22 kg identifierade. Ericson et al. 
(2003:244 ff.), Jaanusson (1981:21) och 
Sigvallius (2007:178). 

För det tredje. De största järnåldersvoly-
merna av ben i Mälardalen finns på öar – 
Birka 5 897 kg varav 51 %, 2 999 kg identifi-
erade (Wigh, 2001:37, 53) och Helgö 100 kg 
analyserade (Ljungqvist, 2006:96). Eventuellt 
tillkommer på Helgö ben från gravar som 
redovisas i Melin & Sigvallius (2001). 

För det fjärde. Identifierade ben från 
vilt, fåglar, säl och fisk uppgår vanligtvis till 
1-3%, eller ofta inte ens det. Apalle och Hal-
lunda har de sedvanliga 1-3 % för identifiera-
de ben. Ryssgärdet betydligt lägre. 

Bild V:7. Alfågelns vårflyttning och områden med belagda luftnät 

                                                                                  
Efter Storå (1968:229) 

 
Litteraturens i och för sig korrekta för-

klaringar om bevarandeförhållanden och be-
nens användning vid eldning och gödning ut-
gör säkert en del av orsaken till de fåtaliga 
fynden, men den avgörande torde vara en an-
nan.  
                                                                            
Livsmedelsfångsten geografiskt 
splittrad 
Utgrävningar, och framför allt omfattande 
och avancerade sådana avser främst, gravar, 
gravfält, begränsade boplatsytor eller central-
platskomplexens mer centrala ytor. Det gör 
att den fyndbild på vilken näringsfångsten 
vilar i mycket har sin grund i boplatsfynd och 
gravfynd. Skedde slakten normalt inte direkt 
vid bosättningarna blir fyndbilden felaktig. 
  Inte nog med att det större viltet och sä-
larna förmodligen relativt tidigt började slak-
tas nära jaktplatserna, också avståndet från 
bosättningarna till jaktområdena ökade med 
tiden. Lika litet då som nu släpades älgen 
hem för styckning. 
   På liknande sätt bör bosättningsområde-
nas stabilisering och den ökade bosättnings-
tätheten ha inneburit att slaktplatserna med 
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sitt avfall för husdjur inte låg direkt på bo-
platserna. Det normala borde ha varit att man 
för att undgå råttor och flugor, slaktade åt-
minstone 75-100 m från närmaste hus, gärna i 
närheten av rinnande vatten. Förekomsten av 
större kollektiva säsongsmässiga externa 
slakt- och omhändertagandeplatser som Sne-
den och Ängsvallen, kan inte heller uteslutas. 
Se Fagerlund (1998).  

Apalles stora benvolym är inte en slump. 
Det är en följd av dess tidiga och långa exi-
stens i övergången från senneolitikum och 
framåt. Boskapsslakt och jaktvilt har spillt in 
innan förutsättningarna och därigenom slakt-
vanorna förändrats fullt ut. 

 Vi vet att Birka och Helgö var speciella 
sociala konstruktioner och i varierande ut-
sträckning försörjdes utifrån. I det här sam-
manhanget är det dock av intresse att sam-
hällsbildningarna ”komprimerades” på öar 
med dess större svårigheter att göra sig av 
med avfallet än vad andra centra, som till 
exempel Gamla Uppsala haft trots att en hel 
del av konsumerat kött importerades slaktat. 
Det har medfört att undersökningarna fångat 
upp förhållandevis större benvolymer. Ändå 
uppvisar de i vissa avseenden liknande fynd-
procent som ”vanliga” bosättningar. 
 Är det korrekt att det finns ett systemfel 
knutet till alla dessa minutiösa osteologiska 
redovisningar, ofta ned på delar av gram, är 
de omfattande. Eftersom förutsättningarna 
varierar slår det igenom på benfynden på 
olika sätt. Gemensamt torde dock vara att 
konsumtionsandelen av vilt, säl och fisk av 
flera skäl underskattas. Jägarna/fiskarna levde 
av fångsten under sin bortovaro. Avstånden 
tvingade ofta fram finslakt av transportskäl. 
Under expeditionerna byttes också kött och 
fisk mot andra varor. Inte ens fisk från närfis-
ket togs med undantag i allmänhet in på bo-
sättningen orensad. Färsk sill/strömming har 
ätits hel och orensad in i modern tid. Förmod-
ligen var detta vanligt också under förhisto-
risk tid. 
  
Tre alternativa jaktscenarion 
Befolkningen under bronsålder och åtminsto-
ne under större delen av äldre järnålder levde 
normalt nära vatten. Uppsalaområdet var to-
talt sett fortfarande relativt glest befolkat. Det 
innebar att under dessa perioder fanns ut-
rymme för en viltstam som i mycket påmin-
ner om 1800-talets norrländska älvdalar. Till 
detta kom den säsongmässiga tillgången på 
sjöfågel. 

 Anser man att befolkningen i genom-
snitt inte jagade och konsumerade mer än ca 
1-3 % vilt i förhållande till kött från tamdjur, 
vilket motsvarar vanorna hos dagens befolk-
ning, måste så vitt jag förstår i princip någon 
av följande förklaringsmodeller gälla. 

 Ett första alternativ. Befolkningen hade 
ungefär vid övergången mellan neolitikum 
och bronsålder utrotat allt vilt i Mellansverige 
i en sådan utsträckning att även en blygsam 
jakt begränsade viltstammen. Jakten var ore-
glerad och det stora jaktintresset som ändå 
fanns hos befolkningen gjorde att någon vilt-
tillväxt eller viltinvandring av betydelse från 
Värmland, Dalarna eller Gästrikland inte 
kunde ske under tusentals år. Man lade alltså 
ned stor tid på jakt med litet utfall. I brist på 
föda var de rovdjur som ändå fanns ett stort 
hot mot bosättningarnas närområden. Alter-
nativet är inte troligt men kanske möjligt. 

Ett andra alternativ. Befolkningen var 
tämligen ointresserad av jakt. Vi vet att en 
viltstam som inte störs av människor regleras 
av rovdjur och lever i balans med dem. Även 
om den goda tillgången på byten minskade 
rovdjurstrycket mot bebodda trakter och hus-
djur, blev skogsbeten riskabla. Husdjurs-
stocken måste främst hållas i anslutning till 
stränderna och öppna områden i närheten av 
bebyggelsen. Ändå måste man räkna med 
stora förluster till björn, varg och lo – framför 
allt som stallning ännu knappast förekom i 
Uppsalaområdet. Djuren måste vaktas dygnet 
runt. Detta satte snäva gränser för antalet 
betesdjur. Eftersom åkerbruket därmed och 
av andra skäl ännu hade en begränsad bety-
delse, innebar det att övriga försörjningskäl-
lor vid sidan av den blygsamma jakten, åker-
bruket och boskapsskötseln måste ha varit av 
stor omfattning. Vi hade i så fall en primärt 
samlande, fiskande och säljagande befolkning 
i området Till detta kommer problemet att 
förklara varför jaktintresset försvann under 
tusentals år för att komma tillbaka i historisk 
tid över stora delar av Sverige.   

Ett tredje, mer troligt alternativ. Det 
fanns ett jaktintresse och jakten på vilt inklu-
sive rovdjur och fågel hade en betydelse som 
vida översteg den bild som identifierade ben 
vid utgrävningar ger. Utgrävningarna skulle 
alltså normalt inte redovisa en korrekt vilt-
konsumtion. Avvikelserna kan utöver vad 
som redan angivits ha något att göra med att 
det i första hand var vintern som var jaktsä-
song, men också att redan vid den här tiden 
närområdesjakt på högvilt som har grövre 
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ben än hare och fågel inte längre var möjlig, 
eller i varje fall inte särskilt vanlig. I Finland 
har fynden av romartida och folkvandringsti-
da eldslagningsstenar över hela landet – även 
i glesbebyggda områden – tagits till intäkt för 
att jakten fortfarande hade betydelse ända in i 
vendeltid. Edgren (1993) menar att man kan 
anta, att järnålderns finske fångstbonde var 
lika väl förtrogen med bytesdjurens beteende 
och vandringar som stenålderns fångstmän 
några årtusenden tidigare. 

Det tredje alternativet ger en rimligare re-
spons på rovdjurshotet mot husdjursstocken 
och överensstämmer med vad vi vet om hi-
storiska miljöer i kontakt med skärgårdar och 
vilt.  Det innebär inte att jakt var den centrala 
försörjningskällan utan att det var ett inte 
oväsentligt komplement till den totala kött-
konsumtionen. Kanske successivt fallande 
bronsålder och äldre järnålder igenom. 

 Hundarnas relativa avtagande och hästar-
nas och husdjurens intåg som primärt grav-
sällskap mot yngre järnålder kan ses som ett 
tecken på att jaktens betydelse för försörj-
ningen minskade. Förhållandet att björnfalan-
ger förekommer i gravar så pass ymnigt hela 
järnåldern igenom indikerar att avancerad 
jakt pågick. I Bennetts (1987:118) undersök-
ning av det folkvandringstida gravskicket i 
Mälarområdet innehöll basgruppens 172 os-
teologiskt analyserade gravar 47 stycken fa-
langer av björn, 8 av lo och 3 av både björn 
och lo. Vore jakten inte en del av kulturen 
framstår det dels som orimligt att rovdjuren 
hade så hög status, dels att bönder med ingen 
eller begränsad jakterfarenhet med dåtidens 
vapen ständigt skulle kunnat fälla dem. 
  
Utan jakt en annan biologisk värld 
Till detta kommer att allt vad vi känner om 
orörda viltstammar innebär att volymerna ex-
ploderar antingen det gäller vildsvin, älg, 
rådjur, bäver eller andra djur och med dem 
rovdjuren – varg, lodjur, räv och björn tills 
balans inträtt. Skall bilden av en obetydlig 
jaktverksamhet under brons- och järnålder bi-
behållas krävs att en trovärdig förklarings-
modell skapas avseende hur detta går ihop 
med skogsdrift av boskap, oskyddade odling-
ar och glesa bosättningar. Något svensk arke-
ologi aldrig behandlat.  
 
 
 

SAMLARVERKSAMHET 
Samlarverksamhet kopplas i litteratur och 
uppslagsverk ofta till förneolitiska kulturer – 
till jakt- och samlarkulturer. Verksamheten 
hänförs då i första hand till naturprodukter 
som direkt eller efter beredning kan utnyttjas 
som livsmedel eller för jakten. Därmed glider 
samlarverksamhetens betydelse allt för tidigt 
ur fokus och man behandlar inte utvecklingen 
under brons- och järnålder. Det finns dock 
många undantag. I Barknåreprojektet nämns 
exempelvis bär och nötter eftersom förkolna-
de hasselnötter dyker upp i det vikingatida 
boplatslagret (Broberg, 1990). 
  En definition på samlarverksamhet, som 
innefattar allt som hämtas från naturen utan 
att människan är inblandad i resursernas för-
nyelse, och inte innebär någon form av jakt 
eller fiske, ger en annan bild. Då avtar sam-
larverksamhetens betydelse inte förrän under 
sen vikingatid eller medeltid då det växande 
bytes- och handelsnätverket successivt ersatte 
komplicerad och kunskapskrävande insam-
ling.  Dessutom gav ökad befolkningstäthet 
och därmed behov av tilltagande regleringar 
allt mindre möjligheter till insamling på en 
rad områden.  
 
Ägg-, dun- och fjädertäkt  
En för Uppsalaområdet betydelsefull samlar-
verksamhet som faller inom ramen för den 
traditionella synen är äggtäkten. Äggtäkten 
var främst kopplad till sjöfågel. I inlandet var 
det dessutom fråga om ägg från änder, men 
även från tjäder, orre, ripa, järpe och skogs-
duva samt från småfågel.  
  Äggtäkten som var reglerad i Stock-
holms skärgård på 1400-talet och mer allmänt 
förbjöds på 1700-talet (Tillhagen, 1987), var 
på många håll ändå en återkommande del av 
näringsfånget in på 1900-talet. 
  Olaus Magnus (XIX:37) anger att stora 
skaror fåglar av olika arter lägger ägg på hol-
mar och skär, där djur som vesslor och rävar 
inte når dem. Var och en som kommer dit kan 
fritt lägga beslag på äggen. De samlas i tun-
nor för försäljning eller blir skalade och sal-
tade för att en längre tid fungera som för-
stärkning till hemmakosten. 
 Eskeröd (1954) menar att det i hela 
Stockholms skärgård hade varit sed att vittja 
sjöfåglarnas reden. Han hänvisar till en skri-
bent från 1828 som hävdar att äggtäkten var 
viktigare för skärkarlens hushållning än jak-
ten. Skraken skulle på sätt och vis ha varit 
skärgårdsbons höna. Man satte upp särskilda 
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holkar som var lätta att vittja. Man märkte de 
först lagda äggen – sedan kunde man plocka 
de nylagda. Även vadarna och änderna skat-
tades på sina ägg.  

Knipa, storskrake, småskrake och gräsand 
är några av de fåglar som förmodligen an-
vänts på liknande sätt inom Uppsalaområdet. 
Gräsanden är den vanligaste och mest ut-
bredda av simänderna. Den häckar gärna i 
holk. Olaus Magnus (XIX:8) anger att de vil-
da änderna i nordiska vatten förekommer i 
sådana mängder att den tycks täcka deras yta 
snart sagt överallt. Orsaken skulle vara att få-
gelfängare inte jagade dem så ofta eftersom 
skogsfågelns kött är vida bättre. Inte desto 
mindre illustrerar han kapitlet om anden och 
dess släkte med en bild av ett vatten omgiven 
av många andholkar. Om man inte jagade 
dem så intensivt så utnyttjade man deras ägg 
desto mer. Alla fyra fågelarterna identifiera-
des vid utgrävningarna av neolitikumboplat-
sen Anneberg (Segerberg 1999). Vretemark, 
1997 redovisar en stor andel fragment av än-
der från utgrävningar i kvarteret Humlegår-
den i Sigtuna (vikingatid – tidig medeltid), 
men också svan och algfåglar 

Den förhistoriska jakten och samlarverk-
samheten gav också fjädrar som användes till 
olika typer av pilar, men också fjäder och dun 
som användes till bolster och kuddar från 
romartid och framåt. Dun erhölls genom sys-
tematisk plockning från reden i nära anslut-
ning till äggtäkten. Den norske hövdingen 
Ottar som levde på 800-talet uppgav att sa-
merna till honom erlade skatt också i ”fågel-
fjädrar”. Fjädrarna hade ett handelsvärde un-
der förhistorisk tid. Det gällde främst fjädrar 
och dun från sjöfågel som värderades högre 
än från skogsfågel (Storå, 1968:12). 
 
Övrig samlarverksamhet 
Ägg- dun- och fjädertäkten utgjorde bara en 
del av den omfattande förhistoriska samlar-
verksamheten. Virke, slanor och träämnen för 
byggnadsverksamhet, båtar, redskap och va-
pen var förmodligen än viktigare. Till detta 
kom bl.a. vedbrand, tjärstubbar och tjäräm-
nen, lera för keramiktillverkning, hasselnötter 
och ekollon, bär, honung och sav för sötning, 
kåda till fixeringsmedel och som tandrengö-
rande tuggummi, vasstäkt, blåstång till göds-
ling, kanske också vassrötter och alger (se 
Persson, 1999:62 f.) och så småningom myr-
malm och spånadsväxter – listan på betydel-
sefulla produkter som ingick i samlarverk-
samheten kan göras lång. Dessutom fanns 

stora mängder råvaror av mer marginell bety-
delse, men som sammantaget påverkade livet 
i stort som smått.  
 Tjära faller inte direkt inom kategorin 
samlingsprodukter, men är nära kopplad på 
grund av råvarans karaktär. Tjära och beck 
hade genom sin vattenavstötande och tätande 
förmåga ett stort användningsområde fram-
för allt i kustmiljöer. 
  Tjära framställdes i Polen redan under 
neolitikum. Mälardalen hade kontakter med 
polska kusten åtminstone sedan yngre brons-
ålder. Råvara fanns. Mot den bakgrunden bör 
rimligtvis tjära ha kunnat produceras och 
användas i Uppsalaområdet från yngre brons-
ålder och framåt. I samband med E4-projektet 
kunde enligt Svensson (2007) tjärtillverkning 
beläggas under äldre järnålder. En storskalig 
verksamhet inleddes dock först under yngre 
järnålder. Ett 40-tal tjärgropar har identifie-
rats. Huvudsakligen från romersk järnålder/ 
folkvandringstid. I Fullerö eventuellt från för-
romersk tid. 
  Med undantag för den stora tillgången 
på fågel, och därmed för de speciella möjlig-
heterna för äggtäkt/dun/fjädrar har jag svårt 
att se några större principiella skillnader i 
förutsättningarna för samlarverksamheten i 
Uppsalaområdet jämfört med andra mellan- 
och sydsvenska ekonomier under bronsålder 
och äldre järnålder. De mest tätbefolkade, 
kan dock ha haft problem med överutnyttjan-
de av närliggande källor för virke, vedbrand 
och tjärämnen. 
  Även om de generella naturförhållan-
dena inte skilde sig särskilt mycket mellan 
olika regioner, var samlarverksamheten mer 
områdesspecifik än jordbruk, jakt och fiske 
och mer beroende av den lokala traditionen. 
Val av produkter, fyndplatser och insamlings-
förfarande, liksom metod för bevarande och 
beredning inför den slutliga användningen, 
påverkades av lokala kunskaper. Genom 
bredden i inriktningen och den starkt vari-
erande säsongberoende tillgången, var sam-
larverksamheten en mer eller mindre ständigt 
pågående verksamhet för alla hushåll. 

Brons- och järnålderssamhället var i hög 
grad beroende av den lokala samlartraditio-
nens inriktning och kunskapsnivå.  
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FISKE FYNDFATTIGT 
Det ligger nära till hands att tro att fiskets 
betydelse bakåt i tiden skulle vara lätt att 
spåra. Från medeltiden och framåt finns ock-
så en hel del material. Längre tillbaka i tiden 
blir det emellertid ett indikations- och ana-
lyspussel med många oklarheter. 

 
13C-bestämningar saknas 
Vi lider av en märklig brist på information 
om fiskets betydelse inom Uppsalaområdet. 
Spår av fisk och fiske saknas med få undan-
tag i bosättningar, avfallshögar och gravar. 
Delvis kanske beroende på att man vid ut-
grävningar länge var skäligen ointresserad av 
fiskben.  Näringsindikerande anläggningsspår 
är få. Inte heller data över 13C-halter på ben, 
matrester eller avfall från de aktuella perio-
derna tycks kunna kasta ljus över fiskets 
betydelse.  

13C- halten i skelettet beror på vad männi-
skorna ätit under sitt liv. Det har utnyttjats för 
att söka bestämma typen av näringsintag på 
olika håll (se Welinder 1998:170 f.) och tid-
punkten för övergången till neolitikum i 
Nordeuropa (Persson 1999). Tyvärr tycks vi 
sakna undersökningar av den här typen i 
Mälarområdet – i varje fall avseende brons- 
och järnålder. Det finns dessutom en rad 
problem som gör att eventuella bestämningar 
av skelettens 13C-haltnivåer ändå skulle ha ett 
tveksamt värde för fiskets betydelse i Uppsa-
laområdet.  

Individer som enbart äter landlevande 
djur och växtprodukter har ett värde på ca -21 
‰. Nivån påverkas i princip om mycket fisk 
konsumeras. Halten från fisk beror emellertid 
på var den levt. Djuphavsfisk har en halt på   
-11 till -14 ‰. Fisk och säl i Östersjön har 
lägre 13C- halter än i stora hav – kanske bero-
ende på salthalten. Bräckt vatten ger lägre 
nivåer än vatten med hög salthalt. Noteringar 
från Östersjösäl finns på nivån -17 ‰.   Insjö-
fisk varierar mellan -19 och -27 ‰. Ål kan 
ligga på – 22 ‰. I det fallet tolkades det som 
att  ålen  fångats  i  sötvatten   (Persson, 1999: 
59). Strandfiske och fiske i sötvattenmiljöer 
som sjöar och vattendrag skulle alltså normalt 
inte fångas upp i människornas kost. Speciellt 
inte om människorna ätit mat av blandat ma-
rint och terrestriskt ursprung.  

Under brons- och järnålder blev konsum-
tionsmönstret troligtvis alltmer splittrat i 
Uppsalaområdet. Delar av populationen kan 
ha ätit mycket fisk – andra lite. Därmed be-

hövs relativt stora geografiskt fördelade sam-
pel för att proverna inte skall råka avse en 
fiskarbefolkning eller elitens förmodligen 
mer köttätande familjer. För svårbedömda 
kast kring neolitiska värden – se Sjögren 
(2003:118 ff.). 
 Det tycks således vara svårt att via 13C- 
mätningar komma åt fiskets relativa betydelse 
i området även om vi haft en del prover tagna 
här. Vilken information kan vi då få från 
andra källor? Kan hällristningarna ge någon 
indikation om fiskets betydelse under åtmin-
stone bronsålder?   

 
HÄLLRISTNINGAR 
Hällristningarna återspeglar bronsålderns liv 
och näringsfångst fläckvis och oklart. Det 
framgår om inte annat av att trots en antagen 
viktig jordbrukskultur med inslag av åkerbruk 
i hela Sydskandinavien, har i Sverige bara 
hittats 11-12 plöjningsscener. Nio av dem 
finns i Tanums socken i Bohuslän.  Ingen i 
Uppland.  
  Ristningarna ger än mindre information 
om fisket. Det gäller i hela Sverige. Ett un-
dantag är den fridfullt pittoreska fiskescenen 
från Södra Ödsmål, i Bohuslän, med två 
fiskare i en ankrad båt [Bild V:8]. 
  I Norge finns ett antal fiskristningar, 
bl.a. en två meter lång fisk i Meling, Roga-
land, med små båtristningar i anslutning. I 
norra  Ryssland  finns också ristningar. Bland  
annat en vid Vyg-Ostrov, daterad till ca 500 
BC, som visar harpunering av fisk från båt 
(Sahrhage & Lundbeck, 1992). Vid Nämnfor-
sen  i  Ångermanland,  som  man under tusen- 
 
Bild V:8.   Ristning från yngre bronsålder.  
                      S. Ödeshög, Kville sn., Bohuslän.  

                                                 Efter Fredsjö (1944) 
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tals år haft som regional samlingsplats på 
grund av den goda tillgången på fisk under 
sommarens laxvandringsperiod, finns  endast 
19 fiskfigurer av drygt 1700 identifierade 
ristningar. Ristningarna där föreställer hu-
vudsakligen älgar och båtar (Ramqvist 1994). 
 Fisk och fiske tycks i allmänhet ha varit 
för vardagligt ointressant för stenålderns och  
bronsålderns  ristare och inte särskilt förknip-
pat med kult och högre makter. Detta gällde 
även när man som i Uppsalaområdet levde 
nära stranden och havet. I Danmark tycks 
man dock haft en viss känsla för fisken. Med 
början på spjutet från offerfyndet i Valsø-
mangle – daterat till omkring 1600 BC – har 
den då och då bronsåldern igenom använts 
som symbol (Jensen, 2002:287). 
 
FÖRHISTORISKT FISKE GER 
FÅ BELÄGG 
Om fynden från månghundraåriga bosättning-
ar som antas baserade på boskapsdrift vid re-
lativt goda förutsättningar ger enstaka kilon, 
och vilt som inskränker sig till hekton eller 
gram är lämningar efter fiskben än mer be-
gränsade.  

 En orsak är fiskbenens krav på goda be-
varingsförhållanden. Det gäller speciellt res-
ter efter feta fiskar som sill/strömming. Bety-
delsefullt för fyndvolymerna är också att åt-
minstone färsk strömming som stektes eller 
halstrades normalt inte benades utan åts med 
ben. I fiskarkollektivet eller i familjen gav in-
te annat fiskskräde heller spår. Efter rensning 
vid stranden slängdes skrädet på plats och var 
borta inom timmen genom fåglarnas försorg. 
Fisk som kan spåras har normalt stora kotor. 
De återfinns ofta i urbana miljöer dit fisken 
förts i sump eller i torkat/rökt skick. 
  Grova utgrävningsmetoder har ofta an-
vänts in i modern tid. Problemen är svåra. 
Det räcker inte med finmaskiga såll. Vätske-
separation och mikroskop behövs. Alternativt 
kan finmaskig sållning kompletteras med 
jordprover. Metoderna tycks ändå inte lösa 
problemen, men de ger mer information. Se 
beskrivningar av utgrävningarna vid Äs I. 
(Löfstrand 1972), Sotmyra (Segerberg 1999) 
och Uppåkra (Cardell 2001). Vid de flesta 
utgrävningar är en generell förfinad gransk-
ning av den här typen knappast ekonomiskt 
försvarbar.  
 
 
 

Uppsalaområdet 
Det är alltså magert med fynd som styrker en 
fiskerik brons- och järnålder i Uppsalaområ-
det. Kanske har de styrande bevaringsförut-
sättningarna inte varit för handen. Antalet år-
tusenden är i varje fall inte avgörande. Enligt 
Lindqvist (1916) hittades stora mängder 
fiskfjäll vid stenåldersbosättningen Åloppe. 
Inom Uppsalaområdet finns i övrigt relativt 
omfattande fiskförekomst på de neolitiska bo-
sättningarna vid Bälinge mossar (Segerberg 
1999) och i det medeltida Uppsala (Ehn & 
Gustafsson, 1984 och Jonsson, 1986). I det 
senare fallet gäller att man trots försök med 
provsållning, liksom vid andra utgrävningar 
då fisk redovisats, i t.ex. Gamla Uppsala 
(Bäckström 1996), främst funnit fisk som 
gjort sig gällande vid traditionella utgräv-
ningar. Det har varit fisk med robusta kotor 
som gädda eller torsk. 

 Jonsson (1986) menar att det inte råder 
någon tvivel om att fisk haft stor betydelse 
under medeltid och Vasatid i Uppsala, men 
att det av benresterna inte går att få fram dess 
betydelse. Han pekar på de stora värden fis-
ket handlade om. Årsvärdet av fiskeutförseln 
från Norrbotten uppgick exempelvis på 1500-
talet till 175 000 mark. Det var enligt honom 
lika med halva värdet av den samlade expor-
ten från Stockolm. 

 Fiskfjäll har hittats här och var och dess-
utom fiskben av karpsläktet vid utgrävning-
arna av bronsåldersboplatsen i Broby (Schön-
bäck, 1959). I Björklinge socken har en katsa 
hittats i anslutning till en stockbåt (Raä 184). 
 
Fiskfynd ett problem på många håll 
Det är inte bara inom Uppsalaområdet spåren 
är begränsade. Stora fynd är få. De avser i 
första hand vikingatid/medeltid.  
 Vid den vikingatida och medeltida bo-
platsen vid Lingnåre i nordöstra Uppland 
(utanför Uppsalaområdet) hittades både fisk-
fjäll och benfragment av fisk. Det var abbor-
re, gädda, mört och id, men också mycket 
strömming. En del torsk och några ålfrag-
ment. Uppenbarligen bedrevs både sötvat-
tensfiske och havsfiske. Lax saknades trots 
närheten till Dalälven. Broberg (1990) menar 
att även om det fanns mer fiskrester i det 
medeltida materialet skulle fisket ha varit be-
tydelsefullare under vikingatid. Han baserar 
detta bl.a. på att zinkhalten, som sätts i sam-
band med marin konsumtion, är lägre i det 
medeltida materialet. 



 
 
   

Med Uppsala i centrum 191

Tidigare var man vid utgrävningar inte 
särskilt intresserad  av fiskben (Persson 1999: 
58). Sekundära grävningar med andra resultat 
än ursprungsundersökningen som följd av 
förfinade utgrävningsmetoder förekommer. 
Vid grävningar som utfördes på Bjørnsholm  
i Danmark på 1930-talet tillvaratogs 11 fisk-
ben. Vid nya undersökningar 1985-92 påträf-
fades så stora mängder att 12 tusen ben kunde 
artbestämmas (Enghoff, 1993). För andra ex-
empel – se Segerberg (1999:164). 

 Fortfarande är fiskben förbluffande få 
även efter noggranna undersökningar. Vid 
Uppåkra har man under sju olika omgångar 
1934 och 1996-1999 totalt funnit 294 gram, 
vilket innebar 2216 element, varav 1262 
identifierats. Då bedöms ändå förhållandena 
speciellt gynnsamma (Cardell 2001). Wigh 
(2008:387) anger att då såväl insamlingstek-
nik som bevarandeförhållanden varit positiva 
vid E4- utgrävningen av Ryssgärdet har ett 
stort antal fiskben identifieras. Det innebar 30 
gram. Som vanligt på boplatser rör det sig 
främst om lokal fångst. 
  Stora fynd gjordes vid utgrävningarna 
av Birka under 90-talet (81kg). Fynden från 
Ambrosianis/Arrhenius grävningar 1969-71 
visade i det närmaste enbart på lokala mälar-
fiskar. Två procent strömming och ingen 
torsk ledde Ericsson (1989) till slutsatsen att 
det inte bedrivits någon handel med fisk lik-
nande den som gällt sjöfågel. Förhållandet att 
strömming-/sillfragmenten vid 90-talets ut-
grävningar visade sig utgöra 30 % och att 
torsk påträffats (Wigh 2001) ger en annan 
bild av östra Svealands ekonomi och närings-
förhållanden under vikingatid. 

 Norman (1993) refererar otryckt material 
och muntlig uppgift från Maria Vretemark 
från 1990 avseende fiskbensfynd vid utgräv-
ningar i Skara. Även här utgör fångst från 
havsfiske ett påtagligt inslag och indikerar en 
omfattande handel med fisk. Från 1000-1250 
utgör  sillben 10 % och från 1250 till 1400 ca 
en tredjedel. I det senare lagret utgör torskben 
20 %.  Torsk  dyker  tidigast  upp  i lager från 
1150-1250. Alla andra fiskben härrör från fisk 
som är lokalt fångad eller från Vänern. 

Vretemark (1982) som behandlar fynden 
vid utgrävningarna på Helgeandsholmen i 
Stockholm, menar att hur noggrant man än 
gräver blir fisk underrepresenterad. Det är 
därför svårt att utifrån mängden ben som 
hittats på en boplats, avgöra hur viktig fisken 
varit i kosthållet eller få en noggrannare upp-
fattning om de olika sorternas betydelse.  

En omfattande konsumtion av fisk ägde 
rum under medeltiden om inte annat på grund 
av det stora antalet fastedagar (180/år), då 
man inte fick äta kött, men väl fisk och säl. 
Gäddan med sina stora kotor är den som 
framstår som vanligast i materialet. 75 % av 
påträffade fiskben är från gädda. I ett special-
grävt 1400-talsmaterial utgjorde abborre och 
gädda 50 %. Annars har torsk, strömming, 
brax, mört och en del lax sik och ål påträffats. 
Torsken var en viktig vara i norsk export, 
men storleken gjorde att den här bedömdes 
fångad i Östersjön. Ostron och knaggrocka 
som också påträffades kom via den interna-
tionella fiskhandeln. 

I Vretemark (1997) redovisas fiskmateria-
let från ovan nämna utgrävningar i Skara, 
men också från Lödöse och Kungahälla. Ma-
terialet från Kungahälla var vattensållat. Det 
gällde också delar av Salamaterialet, medan 
fiskbenen från Lödöse samlats direkt från 
jorden. Kungshälla uppvisar väsentligt mer 
fisklämningar och väsentligt fler arter. Hur 
mycket av existerande olikheter som hänför 
sig till skillnaderna i utgrävningsmetodik är 
dock oklart. 

Det finns också skillnader i artbeståndets 
inriktning. Sala har naturligt nog mer sötvat-
tensfisk. Gös och gädda är betydelsefulla, 
framför allt under 1100-1200-talen. Spår av 
långväga transporterad saltvattenfisk finns 
dock redan från Skaras etableringsfas – andra 
hälften av 1000-talet. Här är uppfattningen att 
det är frågan om en fortsättning av ett viking-
atida varuflöde. 
  Vid sidan av torsk, långa och sill tycks 
kummel ha införts. I Lödöse dominerade 
kummel. Den utnyttjades både saltad och 
torkad och kunde därmed transporteras långa 
sträckor. Kummel som då fanns i stor omfatt-
ning i Skagerack återfinns idag längre söder-
ut, mellan Portugal och Irland. 

Utifrån dagens torsksituation är Vrete-
marks beskrivning av materialet deprimeran-
de. Uppskattningsvis härrörde torskfragmen-
ten i Skara från 70-100 cm lång torsk. Även 
om den kan härröra från Nordnorge uppfattas 
det vara frågan om bohuslänsk torsk. Jonsson 
(1986) medeltida material från Uppsala gör 
oss inte gladare. I det äldsta skedet var torsk-
en upp till 130 cm och hade en medellängd på 
100 cm. 
 
 
 



Med Uppsala i centrum 192 

HISTORISKT FISKE  
KUNSKAPSERSÄTTNING  
I brist på fynd får vi försöka bygga på vad 
som ändå finns samt dra slutsatser från histo-
risk fiskeverksamhet. Till skillnad från inom 
många andra områden förmådde inte männi-
skan påverka fiskebeståndet nämnvärt förrän 
långt fram i historisk tid. 
 
 Skilda villkor inom Östersjön 
Östersjön och Kattegatt/Skagerack har i salt-
halt och artrikedom skilda förutsättningar 
som fiskeområden. Även om salthalten i Ös-
tersjön på marginalen ändras mer eller mind-
re oavbrutet, finns det konstanta skillnader 
även där. Salthalten är högst i de sydligaste 
delarna och lägst i Bottenviken. Det innebär 
att sötvattenfiske dominerar i norr och salt-
vattenfiske/havsfiske i söder. Torsken går 
knappast norr om Ålands hav och sillen/ 
strömmingen ändrar storlek från södra Öster-
sjön och norrut. Där skärgårdar finns, ger till-
flöden av sötvatten från älvar och bäckar 
tillgång till sötvattenfisk, och då speciellt i in-
nerskärgårdarna. Övriga områden domineras 
av havsfiske.   
 
Ändrade förutsättningar för Upp-
salaområdet 
Dessa förhållanden har inte förändrats sedan 
brons- och järnålder. Däremot har den ge-
nomsnittliga salthalten i Östersjön och Upp-
lands och Mälardalens skärgård förändrats, 
och försämrat tidigare goda förutsättningar 
för fiskenäring och fiskarbefolkning i Uppsa-
laområdet.  
 Området har idag en begränsad tillgång 
på fisk. I länets sjöar är abborre och mört 
vanligast. Detta tycks också gälla Uppsala-
områdets sjö- och vattensystem. Gärs, brax-
en, sarv, gädda och ruda förekommer också 
på en hel del ställen (Nyberg 1999). Här ingår 
då inte Tämnaren, Vendelsjön och Mälaren 
som har något andra förutsättningar. 
 Upplandskusten och Roslagen sträcker 
sig från Dalälven till Mälaren. Kusten är sön-
derskuren och kuperad samt låg under brons-
ålder och äldre järnålder närmare Uppsalaom-
rådet. På grund av omfattande sötvattentill-
flöden och begränsade förbindelser med Ös-
tersjön bör vattnet länge haft låg salthalt, (se 
t.ex. Ödman, 1982). Befolkningen i Uppsala-
området hade strandfiske i vattendrag och 
havsvikar inom området, möjlighet till laxfis-
ke och fiske av nejonöga i nedre Dalälven, 

kustnära havsfiske i öster och en omfattande 
skärgård med goda fiskeförhållanden i söder.  
 
Fisket länge reglerat 
Rättigheterna i den södra skärgårdsmiljön be-
gränsades troligtvis efterhand som vatten-
ytorna genom landhöjningen krympte och 
området blev mer tätbefolkat. Fiskerätten bör 
så småningom i huvudsak ha varit förbehål-
len den  lokala  befolkningen.  Dessutom  för- 
sämrades förutsättningarna. Möjligheten fanns 
dock att gå österut mot den yttre skärgården 
som var obebodd eller glest befolkad. 
  Hedenstierna (1949) menar att landhöj-
ningens inverkan på skärgårdsfisket som hel-
het i Stockholmsområdet innebar att näring-
ens tyngdpunkt stadigt försköts österut. Från 
innerskärgård till ytterskärgård. Då ytterskär-
gården lyftes ur havet under bronsålder och 
äldre järnålder var betingelserna för fisket 
som bäst. Bristen på odlingsbar jord och 
lämpliga bosättningsplatser medförde att 
skärgården knappast var befolkad. Inte förrän 
under vikingatid då förutsättningarna för 
fiske fortfarande var ytterst gynnsamma och 
lämpliga bosättningsplatser skapades, blev 
Stockholms skärgård på allvar bebyggd. 

Det lokala fisket i vattendrag och inner-
skärgård var sannolikt reglerat långt tillbaka i 
förhistorisk tid. I Upplandslagen liksom i 
andra landskapslagar framstår reglerna som 
byggda på en lång tradition av underliggande 
rättigheter knutna till markägande och ande-
lar i gemensamt ägande. Detta fortlevde långt 
fram i tiden vad gäller strandfisket längs 
Östersjön (Löfgren, 1972:111). Mindre priva-
ta rättigheter och del i större kollektiva fiske-
rättigheter tycks vara vanliga i strandlandskap 
oavsett tid och världsdel (se Miedema, 1986).  

I modern tid är havsfisket på västkusten 
ojämförligt störst, men under medeltid och 
längre tillbaka dominerade Östersjöfisket. En 
stor del av fisket utövades av småbönder och 
jordlösa, men inom självhushållningens ram 
fanns perioder av marknadsorienterat fiske. 
Dessutom kan vi för kanske första gången 
identifiera ett omfattande internationellt när-
ingsengagemang. 
 
En gammal och störd storindustri 
Enligt Sjöstrand (1992), var fisket från början 
småskaligt. Kustborna var husbehovsfiskare. 
Tillgång på salt, goda transportmöjligheter 
och framför allt en omfattande efterfrågan, 
fordrades för att man i stor skala skulle kunna 
dra nytta av massförekomst av fisk. 
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  Dessa förutsättningar uppfylldes under 
1000-talet, då ett rikt sillfiske inleddes utan-
för Skanör och Falsterbo. Man fiskade under 
augusti-oktober. Fisket nådde sin största om-
fattning under 1300- och 1400-talen. Trettio 
tusen ton drogs upp per säsong.  På 1520-talet 
skulle 7500 båtar och 38 000 personer ha va-
rit engagerade. Det var skånska borgare och 
bönder samt sjöfolk av olika nationaliteter. 
Enligt Ersgård (1991) spelade också danskar 
från södra Själland och småöarna en stor roll 
vid fisket. Handeln behärskades av Hansan. 
 På 1500-talet började holländarna fiska i 
Nordsjön. Enligt Rogers (1989) dominerade 
dess fiskare den europeiska marknaden under 
två hundra år. Fisket rörde stora värden.  Om 
man får tro en Joh. Keymores i ”Belgiens fis- 
ke” från 1601 som relateras av Humble (1745/ 
1982) skulle inkomsten under ett år av fisket 
för kustbefolkningen i de delar av havet som 
omger de brittiska öarna varit likvärdig med 
fyra års vinst av Spaniens Västindienfart. 
Tjugo tusen fartyg användes och fyra hundra 
tusen personer skulle ha livnärt sig på fisket 
vid Englands, Skottlands och Irlands kuster.  
 För Skandinavien och Östersjön betydde 
sillen/strömmingen mest. I slutet av 1700-
talet blev Bohuslän centrum för sillfisket i 
Europa. På 1800-talet var norrmän och britter 
ledande. Det industriella fisket utökades så 
med hjälp av spårnings- och fångstutrustning 
och fisken började användas som djurföda 
och kemikaliekälla. På några få år i mitten av 
1960-talet fördubblades fångsten av Nordsjö-
sill och nådde till slut 1,2 miljoner ton. Det 
knäckte systemet. Återväxten kollapsade. 
1977 fiskades ingen sill. Åren därefter ökades 
fångsterna långsamt och det tog 10 år innan 
man var tillbaka på 1950-talets nivå (Glantz, 
1994). Man hade inte lärt av att Islandssillen, 
vilken under 1950- och 60-talen gav omkring 
en miljon ton per år, försvann när man år 
1966 ökade uttaget till två miljoner ton. Is-
landssillen har inte återhämtat sig (Sjöstrand, 
1992: 104).   
 
SILL/STRÖMMING 
Sillen rör sig ned till 200 m djup – normalt 
utan kontakt med yt- eller bottenskikt. Den 
finns längs kusterna av Nordatlanten och är 
allmän längs Sveriges kuster. Den kan upp-
träda i enorma stim, och finns i olika bestånd 
(raser/grupper) med olika storlekar, tillväxt-
hastigheter lektider och vandringsvägar. Des-
sa blandar sig och sammansättningarna i oli-
ka områden varierar över tiden. 

Östersjöns många typer 
Sill i Östersjön från områden norr om Kalmar 
kallas strömming. Den är 15-20 cm lång och 
har relativt långt huvud, medan sillen längre 
söderut och i Atlanten blir 25-40 cm med 
kortare huvud. Strömming på 25-30 cm på-
träffas i små mängder inom alla delar av 
norra Östersjön. Strömmingen från Bottenha-
vet är genomsnittligt mindre och skiljer sig 
något morfologiskt från strömmingen längre 
söderut (Parmanne, 1990). 
 De olika former som finns har olika lek-
tider. En höstlekande form finns längs hela 
östkusten. Norrlands isströmming finns ut-
med Norrlandskusten och leker i skärgårdar-
nas inre delar. En vårlekande havsströmming 
är rikligt förekommande utanför mellersta 
Östersjöns skärgårdsområden. Fjärdström-
mingen, håller till i innersta delarna av mel-
lersta Östersjökustens skärgårdar. Den tycks 
mycket stationär. Den bör länge ha varit väl-
känd i Uppsalaområdet. Till fjärdströmming-
arna hör även jätteströmmingen som påträffas 
på många håll i Östersjön – även i Stock-
holms skärgård. Den når en längd av 30 cm 
och en ålder på kanske 10 år. Inom Born-
holmsområdet finns en vårlekande och en 
höstlekande sydbaltisk sill. Nära relaterad är 
Rügensillen som årligen vandrar mellan 
Nordsjön och Rügenområdet. Den leker un-
der vår och tidig sommar från Stora och Lilla 
bält till områden öster om Rügen. Rosén 
(1947)  och Otterlind (1985). 
 
Plankton, salt och värme betydelse-
full för sillvolymerna 
Sillens viktigaste föda är plankton. Föränd-
ringarna i tillgången på plankton anses därför 
vara en möjlig förklaring till de stora varia-
tionerna i förekomst (se t.ex. Andersson 1954 
och Rosén 1947). Plankton är beroende av 
temperaturen och därmed också sillen/ström-
mingen. Ökad salthalt förbättrar en rad förut-
sättningar och därmed också kvantitet och 
kvalitet. Sillen undviker direkt vatten med 
temperaturer och salthalt under en viss nivå. 
Det här gäller speciellt under äggläggningen. 
Kraven på salthalt varierar mellan olika arter.  
  Internationella värmeperioder påverkar 
vattenvolymerna i haven bland annat genom 
isarnas avsmältning och vattnets expansion. 
När detta sker ökar också under i övrigt lika 
omständigheter flödena mellan Nordsjön och 
Östersjön och därmed salthalten. Många sill-
arter rör sig vidare in och ut mellan Nordsjön 
och Östersjön och det har visats att sillvoly-

 Det fria fjärrfisket
 begränsades först 
 under medeltiden 
 
I ytterskärgårdar och 
större älvar hade fisket 
länge ställning som fri 
nyttighet. Det var knap-
past möjligt att hävda 
exklusiv fiskerätt baserat 
på avlägset markägande. 
Säsongsmässigt samla-
des därför lokala, regio-
nala och långväga fiska-
re vid goda fiskeplatser 
av denna typ. 

 Detta fria fjärrfiske 
pågick långt in i medel-
tid. 1282 beviljades 
Magnus Ladulås rätten 
att beskatta skärgårdar 
och strömmar. Alla som 
fiskade där skulle betala 
avgift till kronan (Jans-
son, 1964: 21).  

Det tog dock tid in-
nan beslutet fick giltig-
het. Äldsta skriftliga 
belägg som berör fisket i 
Stockholms skärgård är 
ordningsregler för kro-
nohamnsfisket på Hu-
vudskär av år 1450 (Es-
keröd, 1954 och Nor-
man, 1993).  

Kronan utkrävde via 
hamnfogden avgifter av 
de fiskande och reglera-
de i övrigt delar av verk-
samheten. Till krono-
hamnsfisken (dussintalet 
kända) kom fiskare från 
många håll – även finnar 
och ålänningar. Dessa 
fisken växlade i antal 
och kom så småningom 
ofta i adlig ägo. 
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merna i Skagerack är nära förbundna med 
sillperioderna i Nordsjön som helhet, vilka i 
sin tur torde sammanhänga med vatteninflö-
den från Atlanten och temperaturen vid Nord-
sjöns bankar (Andersson 1960).  

 Stora vattenmängder förs in och ut ur 
Östersjön. Avvattning av havs- och landom-
råden minskat med avdunstningen gör att 2-3 
% av havsvolymen årligen skall föras ut. Till 
detta kommer utförseln av de volymer som 
strömmar in, och utan vilken Östersjön skulle 
vara ett sötvattenhav. I princip går vatten ut ge- 
nom  Öresund  och  Bälten  och  bildar  en yt-
ström i Kattegatt och Skagerack. Där blandas 
den med en salthaltig ingående bottenström.  

Endast en liten del av den salta botten-
strömmen når in i Östersjön. Det sker huvud-
sakligen genom Stora Bält. I Öresund är det 
bara några gånger om året som bottenström-
men kommer över tröskeln in i Östersjön. 
Vindförhållanden påverkar ytströmmens rikt-
ning. Tidvattnets betydelse bedöms som be-
gränsad – skilda system neutraliserar varand-
ra. Hodgson (1957:113) hänvisar emellertid 
till hydrografen Otto Pettersson som förkla-
rade 1400-talets sillperiod, som ingående i en 
ungefär 1800 årig cykel, där ovanlig närhet 
mellan solen, månen och jorden medförde att 
sällsynt starka tidvågskrafter pressade Nord-
sjöns salta vatten och sillvolymer in i Öster-
sjön. Ytterligare ett sådant tillfälle skulle varit 
omkring 600 - 400 BC. En tid som i sig inne-
fattar en påtaglig värmeperiod. Långvarig 
värme uppfattas vara av godo. Även kombi-
nerade stormar och flodförhållanden kan 
pressa in saltvatten, och därmed i åratal för-
bättra fiskeförhållandena.  

 
Sillfisket av stor betydelse längs 
kusterna 
Strömming/sill har varit den viktigaste fisken 
längs kusterna från Västerbotten till Blekinge 
inklusive kusterna av Gotland, och kanske 
Bornholm [Rogers (1989:81), Sjöstrand 
(1992) och Crumlin-Pedersen (1991)]. 

 Hagberg (1978:375) betonar att fiske all-
tid måste ha varit av stor betydelse för Öland, 
även om vi inte vet hur stor del av bronsål-
derns och romartidens välstånd som kan till-
skrivas fisket. Vi har Rügen-sillen längs tyska 
Nordsjökusten [Otterlind (1985], Sahrhage & 
Lundbeck (1992: 65) och Klinkhardt (1996: 
163)]. Den är spridd mot Bornholm.  
  Strömming har också varit Finlands 
viktigaste fångstfisk utom längst in i Botten-
viken. Den finns längs alla kuster. Lägre salt-

halt tycks begränsa storlek, tillväxt och före-
komst ju längre upp i Bottenhavet man kom-
mer. För en sammanfattande schablonbild, se 
[Bild V:9] efter Rogers 1989:81) och Klink-
hardt (1996:66). Jfr Sjöstrand (1992:104). 
 
Äldre fynd 
På liknande sätt som sillen/strömmingen 
funnits och varierat sedan vikingatid har den 
funnits i större eller mindre mängder ännu 
längre tillbaka i tiden. Sillen är beroende av 
salthalt och värme. Därmed har förutsättning-
arna för dess förekomst och storlek en syste-
matisk komponent som beror på långsiktiga 
klimat- och väderförhållanden. Littorinaha-
vets högre salthalt påverkade förmodligen 
starkt förekomsten av fisk och sill (se Gräs-
lund, 1978). Vid Tågerup identifierades mer 
än tusentalet fragment från Kongemosekultu-
ren (omkring 6000 BC) och hundratalet från 
Erteböllekulturen (omkring 4900 BC). Eriks-
son & Magnell (2000:194 ff.). Fragmenten 
indikerade att den fångade sillen då var 
mycket stor, framför allt den från Littorinati-
dens tidigaste skede. Under denna tid är sillen 
också belagd inom Uppsalaområdet – vid 
Bälinge mossar (Segerberg 1999).   

Under brons- och järnålder är förekoms-
tens omfattning mer oklar. Eftersom havet i 
Öresundsregionen låg en à två meter högre än 
idag (Berglund et al., 1991:73 & 78) bör möj-
ligheterna för salt- och syresatt inflöde av 
vatten dock ha varit något bättre eller ungefär 
densamma som idag. Den starka klimatför-
sämringen efter hågatid som med avbrott i 
princip varade framemot Kristi födelse bör 
emellertid tidvis fått negativa konsekvenser. 
Men även långa cykliska hydrografiska för-
hållanden kan ha påverkat.  

Sillfiskets betydelse under folkvand-
rings-/vendeltid i Östersjön indikeras av fyn-
den från Eketorp II, där hälften av alla fisk-
ben och 30 % av vikten härrör från sill/ 
strömming (Hallström, 1979) och eventuellt 
av den vendiska fiskekulturen i Nordtyskland 
(Sahrhage & Lundbeck, 1996:65). 
  På Gotland bedrevs ända fram till 1900-
talet strömmingsfisket som säsongsyssla av 
bönderna. Ofta kom man från gårdar inne på 
ön. Man kunde leva i enkla sovbodar med 
båtarna uppdragna på stranden (Löfgren, 
1972:114). Sådana fiskelägen finns, om än 
upprustade, fortfarande kvar som kultur- och 
miljöinslag.  Mellan Gammelgarn och Sjaus-
ter på Östergarnslandet finns längs den gamla 
strandviken tydliga rester av vad som förefal-
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ler ha varit ett fiskeläge med små hus av 
kämpagravstyp. Längs Östergarnsdalen mel-
lan Färseviken och Sandviken finns också 
åtminstone tre grunder – en mycket nedsliten 
– på den västra pallkanten av den dal/det 
sund  som bedömts segelbar in på 300-talet 
(Engström, 1984). Detta indikerar förekoms-
ten av fiske – förmodligen säsonginriktat (det  
var inte möjligt/lämpligt att bo på öppen pall-
kant vid havet under vintern) under äldre 
järnålder. 1800-talets säsongsmässiga strand-
bruk (Löfgren, 1972:113) hade mer än 1000-
åriga rötter. 
  Gotland var inget undantag när det gäll-
de fisket som en återkommande rörlig näring. 
I verket ”Fiskar och fiske i Norden.” anges: 
”Den så att säga nomadiserande tillvaron 
som förr var så typisk för fiskarbefolkningen 
utefter större delen av Sveriges östkust har ju 
sedan länge upphört vid de södra och mel-
lersta delarna av denna kust, och även i 
Norrland avfolkas de gamla sommarfiskelä-
gena sakta men säkert.” Andersson, K.A., 
(1964:341).   
 Johannessen (1998) har granskat rester 
av spår av fiskebodar i yttre kustbandet i Ber-
genområdet. Med undantag för en datering 
från förromersk järnålder tycks området bör-
jat användas under yngre romartid och konti-
nuerligt utnyttjats in i vendeltid. Tyngdpunk-
ten i området ligger mellan 800-1100 AD. 
Även om sillben identifierats har det i brist på 
analysmaterial inte gått att fastslå vilken typ 
av fisk man vanligtvis fångade. Vad som vi-
sas är emellertid indirekt att båtutveckling 
och fiske utvecklats så att man åtminstone 
från romersk tid i Norge säsongmässigt bör-
jade söka sig långt ut i kustbandet för havs-
fiske. Tidsmässigt stämmer det väl med Vest-
landskulturen och de stora båthusen (se kapi-
tel 10). 
  Från Solberga, Östergötland kommer ett 
ofta avbildat vendeltida rembeslag från ca 
AD 700 av en man i en båt med fiskrev och 
paddel. Under simmar en kvinnoliknande fisk 
som tar tag i reven just ovan sänket. På Born-
holm har fiske förekommit åtminstone från 
romartid. Vid utgrävningar på Sorte Muld har 
hittats fiskben i lager från romartid och sena-
re (Crumlin-Pedersen, 1991). 

 Även om källorna inte går tillbaka till 
vendeltid och tiden dessförinnan finns alltså 
inga kända skäl för att man inte bedrivit fiske 
i Norden under en stor del av järnåldern, och 
då också havs- och sillfiske – tvärtom finns 
alltså många indikationer på detta. 

Bild V:9 Östersjöfisket. De viktigaste fångstsorterna år 1914 
                  för de svenska kustlänen samt Rügensillens förekomst  

                                                               Efter Rogers (1989) och Klinkhardt (1986) 
Förhistoriska sillperioder 
Enligt vad vi känner till om brons- och järn-
ålderns  klimat  och strandförskjutning borde  
bronsålderns högvattennivå (transgression L4)  
och begränsat växlande goda temperatur fram 
till efter hågatid ha bäddat för relativt för-
månliga fiskeförhållanden i Östersjön. När 
sedan klimatet försämrades och strandför-
skjutningen avancerade, blev inte bara jord-
bruksförutsättningarna sämre, utan även fis-
kets betingelser ändrades. Har Hodgson 
(1957:113) rätt om en sillperiod ungefär 600-

  Ål 



Med Uppsala i centrum 196 

400 BC, skulle den som vi sett dock kunnat 
infalla under en påtaglig värmeperiod. När 
klimatet efter berg och dalbana så förbättra-
des mot Kristi födelse och ”den romartida 
värmeperioden” innebar detta också bättre fö-
rutsättningar för fisket. De dubbla värmeperi-
oderna under 50 BC- AD 540 kan ha haft stor 
betydelse. Har vikingatidens och senare år-
hundradens sillperioder haft föregångare är 
dessa värmeperioder klara kandidater. 
 
Kopplingen till Uppsalaområdet  
Situationen för Uppsalaområdet och Mälarda-
len under hågatid jämfört med tidig romersk 
järnålder och folkvandringstid skiljer sig åt 
vad gäller förutsättningarna för fiske – inte 
bara vad gäller båtens utveckling. Ur vad 
man kan kalla ett hydrogeografiskt Östersjö-
perspektiv, var Mälardalen speciell under hå-
gatid. Här fanns en finskuren skärgårdsvik av 
Östersjön med bräckt och sött vatten och med 
en gles brygga av fiskeskär över till Åland 
och Finland – något av en ideal fiskeregion. 
Om det delvis fanns liknande miljöer på 
andra håll så saknade de antingen salthalten 
eller stora skärgårdssystem inom räckhåll. 
 När vi kommer till romersk järnålder 
och folkvandringstid är trots de positiva kli-
matförutsättningarna andra förhållanden ne-
gativa ur lokal fiskesynvinkel. Minskade ytor 
och en rättighetskultur som knyter den lokala 
fiskerätten till strandinnehavet ledde liksom 
båtutvecklingen till en fjärrfisketradition. Här 
var de tätnande skärgårdarna utanför Stock-
holm språngbrädor. Sillperioder kan förklara 
varför det redan efter Kristi födelse. var mö-
dan värt att följa kusterna norrut och söderut 
förbi Gotlands Ölands och Bornholms kuster 
ända till Rügen.   

Även om vi hittills saknar arkeologiska 
fynd som bestämmer fiskets förhistoriska be-
tydelse, framstår fiskeförutsättningarna och 
fisket som speciellt ur försörjningssynpunkt. 
Diskrepansen mellan fyndnivå och ekono-
misk betydelse under medeltid och Vasatid 
hade rimligtvis en motsvarighet under förhi-
storisk tid. I en romartida värld där tillvaron 
kretsade kring livsmedel och båten och fjärr-
färderna utvecklades är det svårt att förbigå 
fisket som en betydelsefull försörjningskälla.  
       Som framgår av [Bild V:9] framstår sil-
lens/strömmingens förekomst i Östersjön un-
der järnåldern närmast som en karta över sve-
arnas diskuterade färder, kontakter och kul-
turgemenskap längs kusten.  

 Det är inte bara de annorlunda geogra-
fiska förhållanden som rådde innan landhöj-
ningen i huvudsak sopade bort Uppsalaområ-
dets fiskevatten som är betydelsefull. Andra 
faktorer spelar också in för att förklara fiskets 
betydelse för Uppsalaområdets utveckling.  
 Det ena har jag redan behandlat – bå-
tens utveckling. En utveckling som förmodli-
gen från någon gång under förromersk järn-
ålder, senast kring Kristi födelse, på allvar 
började möjliggöra långväga kustfärder med 
större bemanningar och last. Båtar som gick 
att använda för havsfiske längs öppna fjärran 
kuster (jfr Hartelius, 1982:49). 
 Den andra, att havsfisket så långt till-
baka vi känner varit säsongbetonat och bedri-
vits av sammanhållna grupper från fjärran or-
ter (se Ersgård, 1991, Hedenstierna, 1949, 
Jansson 1964 och Tegengren 1965). Kustbe-
folkningen, och långt senare även delar av 
olika stadsbefolkningar – ofta med särskilda 
privilegier, vistades årligen på havsfiske långt 
hemifrån.    
 Tegengren (1965) tar upp en lång rad 
beskrivningar av samhällen i norra Östersjö-
området och på Nordkalotten inklusive Kola-
området där den manliga befolkningen långa 
tider saknades [Något av en utgångspunkt för 
Rathje (2001) som bl.a. behandlar samhälls-
strukturer i denna typ av ekonomier]. 
  De  närmast  enkönade  samhällena fick 
följder för arbetsfördelning och spädbarnsdöd- 
lighet – kvinnorna som skulle klara av tungt 
utomhusarbete hade svårt att hinna med/klara 
amningar. Komjölk fick ersätta. Tegengren 
tar upp texterna avseende områden utan män 
som behärskas av amasoner. Berättelser som 
hänförs till Norden och norra Östersjöområ-
det från 700-talet och framåt – av en lango-
bardisk historiker, den anonyma geografen 
från Ravenna och Adam av Bremen.  

Den tredje faktorn är att ytterskärgårdar 
och stränder längs kusterna (eventuellt med 
visst undantag för Öland) inte tycks ha befol-
kats förrän under medeltid [Ersgård (1991), 
Hedenstierna (1949), Löfgren (1972), Hag-
berg (1979), Norman, (1993), Edgren & Her-
schend (1982)]. Därmed kom fiskevatten 
utanför kusterna inte att falla inom äganderät-
ten förrän under historisk tid. Som angivits 
fanns inte centrala/statliga krav förrän tidigast 
under sent 1200-tal. Det här innebar att havs-
fiske längs nuvarande Sveriges Östersjö-
stränder – inklusive Gotlands – under brons-
ålder och järnålder var tillgänglig för dem 
som hade båtar och färdighet. 

     Sillperioder 
 
Innan båtar, ekolod och 
fångstmetoder gjorde att 
de stora stim som forma-
des i Nordsjön kunde 
spåras och fångas på öp-
pna havet, växte de och 
sökte sig periodvis in 
mot kusterna. 
  Det bohusländska sill-
fisket uppvisade sedan 
vikingatid 30-60 år med 
rikligt sillfiske inomskärs 
följt av perioder på 60-80 
år då sillen ej gick in mot 
kusten. Man känner en-
ligt Rosén (1947) nio så-
dana perioder. Den första 
från slutet av 900-talet 
till i början av 1000-talet. 
Den andra från slutet av 
1000-talet till i början av 
1100-talet. Det var den 
som låg bakom Skanör-
Falsterboområdets upp-
gång.  Den tredje, förra 
hälften av 1200-talet. 
Den fjärde, förra hälften 
av 1300-talet. Den femte, 
på 1400-talet, låg bakom 
”the enormus herring  
  fishery – the so called  
  Hanseatic fishery”   
 i Östersjön Hodgson 
(1957:113). Den sjätte 
1556-90, då Marstrand 
under vissa perioder var 
huvudort. Staden hade  
två borgmästare och tio 
rådmän och uppges un-
der vissa år ha exporterat 
sexhundratusen tunnor 
saltad sill.  

Även om kunskapen 
är begränsad om tidiga 
perioder framstår sillpe-
rioden 1747-1809 som 
den mest extrema. Ofant-
liga volymer sill trängde 
in i skärgårdar och fjor-
dar under höst och vin-
ter. Det tog några år in-
nan man på allvar kom 
igång med att fånga och 
utnyttja så stora kvantite-
ter som det var frågan 
om. När väl fångsten 
ökade innebar avsätt-
ningen problem. Sedan 
kom man på att man 
kunde utvinna fett ur 
sillen – silltran (sillolja). 
Silltran användes främst 
för belysning. 
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 Mot bakgrund av att Öland tycks ha haft 
en del strandbefolkning under äldre järnålder 
kan öns närområden ha utgjort ett specialpro-
blem. Öland uppfattas emellertid under äldre 
järnålder varit orienterat åt öster. Den västra 
kusten förefaller ha varit jämförelsevis tom – 
Torslunda-Färjestaden undantaget. Hagberg 
(1979) och Nylén (1973) sätter det i samband 
med båttekniken. Utvecklingen bort från de 
paddlade kanoterna/stockarna mot plank-
byggda rodda båtar av Nydamtyp gjorde det 
under romersk järnålder möjligt att nå Öster-
sjöns sydliga och östliga hamnplatser direkt 
från Öland. Kalmarsund med rika fiskevatten 
tycks ha förlorat sin betydelse.  

  Hagberg tar upp den yngre bronsålderns 
och tidiga järnålderns klimatförhållanden som 
en möjlig förklaring – Kalmarkusten skulle 
ha övergivits på grund av att de fukthållande 
jordarna där skulle blivit alltför blöta till 
skillnad mot det torrare Öland. Förhållandet 
att det försämrade klimatet sannolikt föränd-
rade fiskeförutsättningarna tas inte upp. Vad 
vi tror oss veta om  fiskets ställning kring öns 
sydspets (Hagberg, 1978 och 1979:84) gör 
emellertid att de i dessa farvatten lokala och 
fjärran intressen mycket väl kan ha korsats. 

 

 FJÄRRFISKET BETYDELSE- 
 FULLT UR MÅNGA ASPEK-
TER – MEN PROBLEMATISKT 
Det scenario som framstår som trovärdigt är 
att fisket i Uppsalaområdet under bronsåldern 
i stor utsträckning var ett lokalt strandfiske. 
Enkla stock- och skinnbåtar gjorde det möj-
ligt att transportera sig mellan öar och grund i 
innerskärgårdsmiljön och i ”kanaler” ut mot 
öppna havet. Kapacitet fanns sedan länge att 
ta sig till den åländska skärgården (se Storå 
2001). Vad vi inte vet är i vilken omfattning 
detta normalt skedde över fasta isar. Isen har 
historiskt varit av betydelse.  Under exempel-
vis 1809 års krig drog sig ju de svenska styr-
korna över isen från Åland till Grisslehamn 
förföljda av ryssarna.  Dessa kunde sedan 
återvända samma väg.  

 Allt fiske under förhistorisk tid, även 
havsfiske, bedrevs som strandfiske nära skär, 
öar eller fast land. Vid slutet av bronsåldern 
och under förromersk järnålder medförde 
strandförskjutningen att endast få vattenleder 
förband Uppsalaområdet med Östersjön. Fis-
ket försämrades. Rättigheterna i förhållande 
till strandboende söderut i Mälardalen gjorde 
att Uppsalaområdets befolkning, förmodligen 

i likhet med en hel del andra från Mälardalen, 
periodvis sökte sig ut i den nya ytterskärgård 
som successivt bildades i öst och sydöst. Det 
ställde krav på större och sjövärdigare båtar. 
Var och hur den utvecklingen ägde rum är 
oklart men ledande skikt i Uppsalaområdet 
hade tillgång till dem. 

Det är nu strömmingen/sillen på allvar 
blev betydelsefull. Genom längre färder var 
det möjligt att få goda fångster från våren och 
in i oktober. Långa fiskeexpeditioner blev en 
tradition. Liksom under senare tid var rutter-
na troligtvis repetitiva. Man for till samma 
lokaler samma tid varje år.  

Ett problem som gjorde situationen annor-
lunda var emellertid avsaknaden av salt. Små 
saltmängder kunde säkert skapas genom in-
dunstning av havsvatten – saltsjudning, men 
det var i det här sammanhanget för små 
mängder för att vara vanligt. Så länge fisket 
hade skett i hemmafarvatten kunde man ta 
hem färsk fisk – i mindre mängder levande i 
någon form av sump. Där kunde man torka, 
syra eller röka den som inte åts färsk. 

 Höll man till i ytterskärgården eller läng-
re bort måste fångstlaget antingen torka och/ 
eller röka den, alternativt själv eller med 
hjälp av andra föra den till bebodda platser 
där man var intresserad att förvärva fisken 
eller åta sig att konservera den på något sätt. 
Fortfarande på 1930-talet transporterades om-
kring femtusen ton fisk – främst strömming, 
som årligen fångades i Stockholms skärgård 
– via ett välorganiserat transportnät tillbaka 
till fastlandet för avsalu (Hedenstierna, 1949). 
Enligt Jansson (1964) hölls den kanske störs-
ta regionala strömmingsmarknaden i gamla 
tider (1700-tal) vid Skäfthammars kyrka i 
nordöstra Uppland. Dit kom skärkarlar från 
Upplands norra skärgård. 
  Torkning fordrade torrt väder, vind och 
solsken men under sommaren var fet fisk 
känslig – flugorna ville gärna utnyttja fisken 
som låg utbredd på klipporna för ägglägg-
ning. Torkning var överhuvudtaget problema-
tisk och avslutades i historisk tid – om man 
hade möjlighet – ofta med viss rökning (Har-
telius, 1982).  Med undantag eventuellt för 
platser som Åland, hindrade bristen på bräns-
le vanligtvis torkning och/eller rökning med 
hjälp av eld. 

I avsaknad av salt fordrade fjärrfiskeex-
peditioner möjlighet till snabb avsättning av 
fångsten för att vara meningsfull. Det måste i 
stor utsträckning ha styrt valet av fiskeplatser. 
Farvattnen norrut till Hälsingland, kanske 

    Sillperioder  
        (forts.)  

 
På 1790-talet fanns fem 
hundra trankokerier ut-
spridda längs Bohusläns 
stränder. Stanken var 
bedövande och resterna 
– trangrumset – släng-
des i havet, något som 
gav upphov till något 
som var Sveriges första 
stora miljökonflikt – 
”transgrumsstriden”. 
Den pågick i tjugotalet 
år (Höglund, 1977). 
   Säsongen1794-95 
uppgick sillfångsten till 
320 tusen ton. Närmare 
40 gånger mer än 1755. 
1796 exporterades 380 
tusen ton. Årliga siffror 
som anges för perioden 
är att 200 - 400 tusen 
tunnor sill saltades, att 
3-7 tusen tunnor sill rök-
tes och att omkring 60 
tusen fat sillolja produ-
cerades. Endast en liten 
del av sillen åts färsk 
(Rosén 1947:119). 
  Litteraturen om orsa-
ken till sillperioderna i 
Skagerack är omfattande 
[”oräknelig” enligt An-
dersson (1960) som me-
nar att sillen samvarierar 
med den totala Nordsjö-
torsken, som i sin tur 
inte tycktes intressant 
förrän industrifångsten 
gjorde torsken till en 
ömtålig restprodukt].  
  ”Sillitteraturen” är nå-
got av ett specialområde 
i sig själv. En bibliogra-
fi,  Ackefors (1967), av-
seende 1950-1966 för-
tecknar exempelvis  280 
titlar. 
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Ångermanland hade under förromersk järnål-
der inte många platser där ett gryende fjärr-
fiske kunde förenas med lämplig närhet till 
avnämare, men omkring Kristi födelse  tycks 
Mellannorrland ha fått en någorlunda fast 
jordbrukande befolkning [Liedgren (1992), 
Ramqvist (1990), Selinge (1977 & 1979), 
Brink (1995)]. 

Det var alltså samtidigt som båtarnas ut-
veckling gjorde det mer allmänt möjligt med 
fjärrfiske och att nå området med transporter 
sjövägen till och från Mälardalen – något som 
har betydelse i debatten om Mellannorrlands 
kulturomslag, dess stora hus och förhållandet 
mellan gravhögar och gravrösen (se Baudou, 
1999 och Lindeberg, 1999). Även om en 
inflyttning hade sin huvudsakliga källa i 
Tröndelagen, som Baudou hävdar, och kon-
takterna fortsatte, hade nu andra förutsätt-
ningar skapats genom att området på ett annat 
sätt än tidigare transportmässigt och varu-
mässigt anslöts till Mälardalen.  
 
Åland 
Ålands skärgård, består idag av 6500 öar och 
skär. Den utgjorde en idealisk brygga och an-
halt på väg till sydvästra Finland och Finska 
viken. Åland var samtidigt en lysande fångst-
plats för fiske och jakt (säl och sjöfågel). 
Ögruppen användes under neolitikum (Storö, 
2001) och bronsåldern för omfattande säljakt. 
I det senare fallet gällde det förmodligen sä-
songsjakt av bl.a. grupper från den polska La-
usitzkulturen (Gustavsson, 1997). Det är  
oklart i vilken utsträckning ögruppen varit 
annat än tillfälligt/periodvis bebodd före folk-
vandringstid, då ögruppen hade uppnått en 
landyta på 500 km2 mot dagens mer än det 
dubbla och en invandring ägde rum – en 
kultur av skandinaviskt typ (Dreijer, 1983, 
Núñez, 1995). Mycket talar för att Åland 
genom sitt läge och de rika fångstmöjlighe-
terna fram till att ögruppen fick fast bosätt-
ning – och kanske ännu senare – var något av 
en kulturell växel mellan jägare och fiskare 
från Mälardalen, Finland, Baltikum och Po-
len. Ben från husdjur som hänförs till neoliti-
kum har identifierats på flera platser (Storö, 
2001:71 f.). 
  Strömmingsfisket och torskfisket har 
varit mest betydelsefullt – om än fångsterna 
varierat mellan olika perioder. Årligen i au-
gusti drog ögruppens arbetsföra befolkning 
iväg till de längst ut liggande öarna. Under 
sex veckor fångades strömming för höst-
marknaderna i Stockholm, Helsingfors och 

Tallinn. Strömming fångades emellertid ock-
så andra perioder. Gädda, lake och mört har 
ingått i fisket inom området. (Ahlbäck, 1955 
och Gustavsson 1997).  Bara vid Möskörs fis-
keläge i Kökars södra skärgård finns avseen-
de 1500-talet noteringar på upp till närmare 
300 båtlag, eller 900-1200 samtida fiskare 
(Gustavsson, 1995).  
 
Kolonisering och kustfärder 
Ungefär samtidigt som förändringarna ägde 
rum i Mellannorrland tycks bosättningar med 
skandinaviska förtecken ägt rum i sydvästra 
Finland. Även baltisk kultur återspeglar sig i 
gravarnas från den här tiden. Det sker inom 
ramen för en förtätning av bebyggelsen under 
hela romartiden (Salo 1968, Dreijer 1983 och 
Edgren 1993). Invandringen tycks inte ha 
fortsatt långt in i Finska viken. I varje fall har 
inga spår registrerats i Karelen (Uino 1997). 
  Förhållandet att bosättningarna etable-
rades/förändrade karaktär från Kristi födelse  
in i folkvandringstid är knappast en slump. 
Tillgång till jordbruksmark, bra fiskevatten 
och en båtutveckling som möjliggjorde kom-
munikationer och upprätthållande av gamla 
kontakter på ett annat sätt än tidigare möjlig-
gjorde ny och tätare bosättning i mer perifera 
områden. 

 För fjärrfiskare under romartid innebar 
det här utökade möjligheter. Behovet att fis-
kevattnet skulle ligga på någon dags paddel-
/roddavstånd från bebyggda trakter underlät-
tades, samtidigt som kontakt behövdes för en 
del önskvärda förnödenheter. Kustbosättning-
ar och en rad fångstplatser i norra Östersjön 
och Bottenviken ligger i stort sett längs den 
här tidens enda tänkbara handelsvägar och 
kommunikationsleder.  
   Stommen är en del av den led som har 
kommit att kallas Kung Valdemars segelled – 
efter en detaljerad medeltida dansk resein-
struktion för den svenska kusten – från Ble-
kingekusten till Stockholms skärgård, Åland 
och därifrån till Finska kusten och över till 
Reval (Breide, 1995). Den skulle också ha 
kunnat användas av järnålderns fjärrfiskare 
från Mälardalen på väg österut eller söderut. 
Rutten torde vara ungefär lika gammal som 
fjärrfisket och kustsjöfarten (jfr Hagberg 
1979).  
 
Ortnamn från Mälardalen 
Wulfstans berättelse i den fornengelska Oro-
siusöversättningen anger att hela östkusten 
till och med Blekingekusten jämte Öland och 
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Gotland tillhörde svearna under vikingatid 
(Gahrn 1993). I det här sammanhanget är 
också böte-namnen av intresse. I östra Ble-
kinge står de för vårdkaseplatser och anges av 
Westerdahl (1995) som rester av ett sveain-
fluerat varningssystem. Namnen går i en bred 
båge norrut längs kusten, över till Åland och 
därifrån till Finlands sydvästkust där de går 
något norrut, men i huvudsak längs Finska 
vikens  norra  strand. På Öland ersätts böte av 
vårdböte (Hellberg, 1979). Böte-namnen finns  
också på Bornholm och dessutom går nam-
nen upp i ett stråk mot Gräsö, norr om leder-
na mot Åland – en bit på väg längs leden mot 
Mellannorrland. Diskussionen kring namnens 
ålder tycks inskränka sig till medeltid, men 
vårdkasesystemets koppling till en vikingati-
da eller medeltida centralmakt är här inte av 
betydelse, utan det troliga är att ett namnsy-
stem av detta slag reflekterar förekomsten av 
äldre sedvanebaserade sjöleder. Vårdkasesys-
tem sattes inte upp för att guida fartyg längs 
en ny led utan för att varna för hotfulla in-
kräktare där det är troligt att de kommer. 

  Detta får stöd i en annan ortnamnsut-
bredning. Önamn på fornsvenska – arnar(r) 
och ærn(i) som koncentrerat och samman-
hängande förekommer i hela Mälaren, i de 
uppländska och nordsörmländska skärgårdar-
na, också utanför Hudiksvall vid Hälsinge-
kusten och söderut längs kusten till i jämn-
höjd med Öland. Hellberg (1979) anger att 
namnbildningen är av hög ålder och oklar, 
men menar att de grovt kanske kan dateras 
till ca 300-talet och framåt. Dessa namn före-
kommer – i varje fall utanför Mälarområdet – 
överlag på utpräglat strategiska punkter i 
kustlinjen. 

 Böte-namnens förekomst på Bornholm 
skulle vidare kunna indikera att ön hade an-
slutning till den förhistoriska transport- och 
fjärrfiskeled som med stor sannolikhet gick 
längs Sveriges östkust (se Breide, 1995).  

 Även om fiske i norra och nordöstra Ös-
tersjön i någorlunda anslutningar till nybyg-
gen och handelsleder möjliggjorde avsättning 
för en del av fångsten, var det naturligtvis i 
de mer bebyggda trakterna söderut – främst 
till fångstplatser kring Gotland, Öland, Born-
holm och Rügen som de stora expeditionerna 
kunde gå.  

 Det är förmodligen i det här samman-
hanget som Tacitus sagesmän direkt eller in-
direkt kommit i kontakt med svearna.   

SÄLJAKT 
Liksom fiske har jakt på säl dels bedrivits 
inom skärgårdarna, dels ute till havs. Den 
rättsliga grunden har långt tillbaka varit likar-
tad med den som gällde för fisket. Inomskärs 
har jakträtten förbehållits strandägare och i 
området bosatta.  I havsbandet var fångsträt-
ten fri. Liksom när det gällde fisket ville 
emellertid kyrkan så småningom ha sitt tion-
de och staten skatteinkomster. Från 1500-ta-
let betalade säljägare skatt i skinn och späck. 
 Tre sälarter finns i Östersjön – gråsäl, 
vikaresäl och knubbsäl. Gråsälen håller sig 
vanligtvis ute tills havs medan vikaresäl och 
knubbsäl finns inomskärs. Det innebär att 
parallellen till havsfiske och strandfiske var 
gråsälsjakt respektive jakt på vikare och 
knubbsäl (Ahlbäck 1955). Under neolitikum 
och eventuellt under äldsta bronsålder fanns 
dessutom grönlandssäl. 

 Gråsälen kan bli tre meter lång och 
väga upp till 300 kg. Den finns längst upp i 
Bottenviken. Den vandrar och kan följa med 
drivisen långa sträckor. Den ynglar i stora 
flockar på fast is i februari – mars. Under de 
första levnadsveckorna har kuten vit päls, 
som är högt värderad. Gråsälsstammen i Ös-
tersjön uppskattas i början av 1900-talet ha 
uppgått till närmare 100 tusen djur, mot idag 
ca 5 tusen. Avskjutningen omfattade omkring 
4 tusen djur/år, men vissa år kunde den uppgå 
till 10-12 tusen.  

 Vikaren är omkring en meter och finns 
från Östergötland och norrut. Den är med sin 
innerskärgårdslokalisering den vanligaste sä-
len i fynd från den gropkeramiska kulturen. 
Vikaren kutar ungefär samtidigt som gråsä-
len, men under kutningstiden håller den sig 
till håligheter i isen. Vid skiftet mars/april 
börjar de fullvuxna vikaresälarna vistas uppe 
på isen i vårsolen och blir då åtkomlig för 
jakt. Beståndet av vikarsäl i Östersjön be-
döms ha uppgått till ca 200 tusen djur i början 
av 1900-talet. Jakten gav normalt ca 8 tusen 
djur/år, men år med över 18 tusen förekom. 

 Knubbsälen blir drygt 1,5 m lång. Den 
förekommer från Södermanland och söderut, 
men är vanligare vid västkusten. 
      Antas något 1000-tal knubbsälar ha fått 
sätta livet till, uppgick fångsten i Östersjön år 
1910 till omkring 30 tusen sälar. Säljaktens 
ibland stora betydelse i enskilda socknar 
framgår av att i den finska socknen Replot 
fanns 1910 – 1913 omkring 85 säljägare. De 
extrema jaktåren 1910 och 1913 fällde dessa 
tre tusen respektive fyra och ett halvt tusen 
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sälar. (Härkönen & Hårding, 2001). Något 
som motsvarar energibehovet under ett år för 
omkring 600 respektive 1000 personer.  

 
KUSTJAKT OCH LÅNGFÄRD  
Säl fanns i princip längs alla kuster och ut-
gjorde i varierande utsträckning ett betydelse-
fullt komplement i kustbefolkningens försörj-
ning. Förhållandet att sälen kunde utnyttjas 
för många ändamål gjorde den värdefull och 
jagad sedan mesolitikum. Det är först i mo-
dern tid som den betraktats som skadedjur. 
Skottpengar har betalats för dess avskjutning 
– från 1903 i Sverige och 1924 i Finland.  

 Sälkött och späck och även delar av in-
älvorna kan ätas. I första hand gäller det unga 
djur. Äldre djur uppges ha en ”tranig” smak. 
Andra uppgifter anger att två-tre års vikaresäl 
är bäst. Av blodet görs blodplättar. Skinnet 
kan användas till skor och kläder. Av späcket 
kan tran utvinnas. Tranet användes som vär-
me- och belysningskälla och för att smörja 
skinn och remtyg. Åtminstone under modern 
tid har det också använts i målarfärg. [Se t.ex. 
Nissas (2001) och Östbom (2001].  

 Sälköttet kan saltas och rökas. Dessa be-
varingsmetoder hade emellertid inte samma 
betydelse som för fisken. Jakt skedde i relati-
va närområden eller på långa jaktfärder. En 
färd på över 200 mil är dokumenterad från 
början av 1900-talet (Svanbäck, 2001). Dessa 
långfärder gjordes i huvudsak när det var 
kallt och fångsten gick därmed att skydda på 
ett annat sätt än sommarfiskets fångst.  

 
Förekomst under förhistorisk tid 
För den gropkeramiska kulturen var säljakten 
betydelsefull.  Vid boplatsen Ajvide på Got-
land kändes efter 5000 år fortfarande trandof-
ten starkt när jorden låg öppen.    

 Vid de neolitiska boplatserna Åloppe, 
Anneberg, Sotmyra, och Vadbron II inom 
Uppsalaområdet, bedöms säljakten – eventu-
ellt med undantag för Vadbron – ha varit 
omfattande. Sälens betydelse för de gropke-
ramiska strandbosättningarna kan enligt Se-
gerberg (1999) och Storå (2001) emellertid 
delvis vara en felsyn baserat på att dess ben 
bevaras på ett helt annat sätt än vad fiskrester 
gör.   Endast ett fåtal fynd av gråsäl från den 
här tiden har noterats. Gråsäl tycks ha jagats 
under sommarhalvåret samtidigt med grön-
landssäl. Jakten uppfattas inte inriktad mot 
födelsemiljöerna på isarna. (Storå 2001).  

Gråsäl framstår som betydligt vanligare 
under bronsåldern – sälbenen från Otterböte 
på Kökar i Ålands skärgård, är huvudsakligen 
från gråsäl. 

 Totalt har dock de omfattande fynden 
av sälfragment från neolitikum på olika loka-
ler i Östersjöområdet (Storå 2001) följts av 
mer begränsade mängder under bronsåldern. 
Förutom på Åland, och då i huvudsak under 
period IV (Gustavsson, 1997) har jag vid en 
snabbgranskning bara funnit Hallunda, där de 
fåtaliga benen härrörde från vikare (Jaanus-
son, 1981). 

 
Hällristningar och gravar ger ingen in-
formation 
Hällristningar med sälar tycks få, om de 
överhuvudtaget existerar. Tveksamt kan pro-
cessionerna med ”fågelmaskförsedda figurer i 
fotsida kåpor” i Kiviksgraven ge vissa asso-
ciationer. [Kristiansen & Larsson (2005:192) 
ser dem som S-formade djurlika varelser med 
rötter i Mykensk ikonografi.]  

Sälen tycks inte höra hemma i gravarna. 
Jag har i varje fall inte noterat någon redovis-
ning av sälben i gravar under brons- och 
järnålder. De tycks till och med vara ointres-
santare än fisk i nordeuropeiska kultsamman-
hang. 

 
Gav säljakten upphov till storskalig pro-
duktion av tran? 
Det har diskuterats om en omfattande säljakt 
och en produktion av sältran i närmast indust-
riell skala förekom under norrländsk äldre 
metallålder (800 BC-AD 200). I Kalix kom-
mun har samlingar på i storleksordningen 25 
kokgropar hittats som antagits härröra för 
storskalig framställning av tran. 
  På Kökar i Ålands skärgård har på 
liknande sätt ca 150 skärvstenshögar i anslut-
ning till svackor i berghällarna indikerat tran-
framställning före eller omkring Kristi födel-
se (Baudou, 1999). Tolkningen har ifråga-
satts. Edgren (1993) menar att en normal 
dagsfångst på ca 20 sälar, där varje gråsäl ger 
70-80 liter tran och därmed ca 1400 liter tran 
kan produceras, innebär volymproblem. Så-
dana mängder kunde knappast tas om hand 
eller transporteras till fastlandet [Keramik-
krukor är för små och ej lämpliga för tran 
(Gustavsson,1997, föreslår sälskinnssäckar)]. 
Enligt Edgren väntar nog skärvstenshögarnas 
funktion på Kökar fortfarande på sin lösning. 
  Edgrens normalfångstantagande fram-
står som högt – det skulle enligt 1900-tals- 



 
 
   

Med Uppsala i centrum 201

siffror från Replot (Härkönen & Hårding, 
2001) ha fordrat jaktlag på minst 30-40 jäga-
re, eller kanske det dubbla i avsaknad av 
skjutvapen. Dock skulle hans tvivel också 
kunna sägas gälla kokgroparna i Kalix. Pro-
duktion där man antar industriliknande om-
fattning redan under förhistorisk tid, kräver 
egentligen att hela kedjan från produktion till 
konsumtion, specificeras och utvärderas när 
det gäller produkter, bearbetningsteknik och 
bevaringstålighet. På liknande sätt måste av-
nämar- och ersättningsförhållanden samt de 
transport- och distansförhållanden som är 
aktuella bedömas för att se om scenariot är 
rimligt. Det kan emellertid inte uteslutas att 
trankokningen i Kalixområdet under en even-
tuell saltvatten- och temperaturtopp i Öster-
sjön med åtföljande extrem sill och sältill-
gång 600-400 BC, varit en blygsam parallell 
till Västkustens trankokerier under andra 
hälften av 1700-talet. 
 
Avsaknad av ben en utgrävningsfråga? 
Från äldre järnålder är inte fyndbilden särskilt 
annorlunda än från bronsåldern. Från Eketorp 
II redovisar Boesneck & von Driesch (1979) 
endast ett fåtal sälfragment. Man antar att 
sälarna endast kom på strövtåg till den Ö-
ländska kusten. (Här är det dock av betydelse 
att vikaresälen inte går så långt söderut och 
att knubbsälen tycks vara en relativt sen in-
vandrare i Östersjön.) Trots att sälfångsten 
haft sådan betydelse på Gotland ända in i 
modern tid (se t.ex. Olsson, 1979), redovisar 
undersökningen av Vallhagar endast ett fåtal 
ben (Stenberger,1964). 
 Ambrosiani (1958, 1959 och 1964) av-
seende Darsgärde – ett kustbaserat boplats- 
och gravfältskomplex från främst förromersk 
järnålder i Roslagen, Uppland – en plats som 
gjord för att dess ekonomi delvis byggde på 
sälfångst, ger inga besked om eventuella säl-
bensrester.  

 Det är möjligt att den begränsade redo-
visningen av säl från sen bronsålder och för-
romersk järnålder är en utgrävningsfråga. 
Likheterna i Lausitzinfluerade keramikfynd 
mellan Broby och Otterböte (Schönbäck, 
1959, Ambrosiani, 1959 och Gustavsson, 
1997) indikerar att den åländska skärgården 
var ett ofta besökt fisk- och säljaktsområde 
under bronsåldern – hur sent är tveksamt 
p.g.a. oklarheter i tidsättningen av Brobyan-
läggningarna. Den bild som i nuläget emeller-
tid avtecknar sig är att klimatförändringarna 
efter hågatid påverkade förutsättningarna för 

det marina livet i Östersjön. Därmed försäm-
rades med vissa avbrott också förutsättning-
arna för sälar och säljakt. Århundradet före 
Kristi födelse ägde en markant klimatföränd-
ring rum. Den nya klimatsituationen påver-
kade tillgången på fisk vilket gjorde att säl-
fångst på nytt blev av betydelse. Eftersom det 
nu började finnas sjövärdiga båtar blev även 
fjärrsälfångst möjlig vilket knappast var fallet 
600-400 BC.   

 Som en följd av 1900-talets stadsutgräv-
ningar är bilden av sälfångsten under tidig 
medeltid något mer skönjbar. Sälfragment fö-
rekommer i en hel del urbana miljöer, men 
fortfarande i mycket små mängder. Två un-
dantag finns dock – Eketorp III och Helge-
andsholmen (Vretemark, 1997:148).  
 
Historisk tid 
Vad som är känt från historisk tid är att kust-
befolkningen i första hand bedrev sälfångst i 
form av kortare jaktfärder inom innerskärgår-
darna, ibland med nät (se Broadbent, 2000), 
och förlade den i andra hand till en eventuellt 
förekommande regional ytterskärgård. Detta 
gällde både den svenska och finska kusten. 
Man arbetade ofta i lag av säkerhetsskäl och 
för att spåra sälen. Vid sälfångst ute på havs-
isarna var lagbildning helt nödvändig. Lagen 
kunde bestå av upp till flera tiotal personer. 
Enligt Selander (1954) kunde spårning och 
jakt på gråsäl som bildat ”sälläger” på drivis-
fält i Stockholms skärgård ske med hund, 
som på långt håll kunde vädra bytet. Drivis-
formationer som tillfälligt förde sällägren 
nära bebodda trakter kunde vara av stor bety-
delse. Tillhagen (1987) anger som exempel 
att utanför Medelpadskusten klubbades år 
1908 omkring 1200 sälar på en enda dag. 
  Ehnholm (1979) redovisar ett omfattan-
de material från sälfångsten i Mustasaari- och 
Vörå i Finland under andra hälften av 1500-
talet och början av 1600-talet. Man använde 
många olika fångstmetoder, bl.a. sälnät. Av 
färderna var ”vårfärden” den viktigaste. Den 
kunde sträcka sig långt in på sommaren. 
Årligen deltog ett 50-tal män.  Ehnholm an-
ger sälfångsten som en av de faktorer, som på 
1500-talet jämte fiske och jordbruk, bidrog 
till att göra området tätt befolkat. 

 Vid långfärder hade man huvudbåtar, 
mindre båtar/jollar och slädar. Ekman (1910) 
behandlar främst säljakten i Norrland, men 
baserat på ett antal skrifter från början av 
1700-talet och framåt har han också ett av-
snitt om ”Forntida långfärder från Roslagen”. 
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  Så fort isen släppte gav man sig iväg, 
Fyra man i varje båt och med vitkalkade 
jullar på släp. Man hade ”hvijta skiortor och 
hvijta lerffts myssor ”. Man tog med sig för-
råd för att kunna vara borta sex veckor eller 
längre. Man tog sig upp mot Ångermanland 
och ibland ännu längre norrut i sitt sökande 
efter fast is eller större isfält.  

 I skärgården utanför Norrtälje var säl-
jakten på 1820-talet fortfarande en av huvud-
näringarna. Vid Blidö och Rådmansö fanns 
”fordom 8 färdbåtar”, försedda med två jul-
lar och bemannade med 5-6 man. Med dessa 
båtar gjorde man färder upp till Bottenviken 
på omkring två månader i maj och april. By-
tet kunde bli 100 sälar eller mer. Ekman tar 
upp andra långfärder från Dalarö och konklu-
derar att Roslagens skärgårdsfolk tidigare 
varit ganska ivriga säljagare, och att deras 
långfärder kunnat mäta sig med norrlänning-
arnas.  
 
Sälen en varierande näringskälla 
Förekomsten av säl tycks i stor utsträckning 
vara en effekt av tillgången på fisk. Dessutom 
tillkommer behovet av isar för kutning när 
det gäller gråsäl och vikaresäl. Vi vet emel-
lertid att gråsäl inte var vanligt som bytesdjur 
under gropkeramisk tid, men väl under brons-
ålder – fram till klimatraset efter hågatid. Då 
tycks sälarna ha minskat. Indikationer finns 
på att de som då fälldes främst var vikare som 
höll sig inne i skärgårdarna. 
  Den här bilden har en räckvidd som 
vida överstiger sälfångsten. Den berör isför-
hållandena i Östersjön efter hågatid till fram-
emot Kristi födelse, eventuellt med undantag 
för de två-tre värmeperioderna 600-300 BC. 
Kyligare klimat och lägre saltnivåer kan inte 
bara ha minskat tillgången på fisk utan även 
ofta ha förskjutit Östersjöns isläggning längre 
söderut, t.o.m. söder om Gotland. Det skulle 
innebära att, av kopplade men lite olika skäl, 
de uppländska jaktfärderna och fjärrfisket 
blev motiverade och möjliga först kring Kris-
ti födelse. Innan dess skedde säljakt mer lo-
kalt/regionalt. Ålands skärgård och bryggan 
över till Finland tycks dock under hela brons- 
och järnåldern ha fungerat som en regional 
utlöpare till Upplands och Mälardalens skär-
gård.  

 Uppsalaområdets geografiska läge under 
bronsålder och äldre järnålder gjorde säljak-
ten till ett troligt säsongmässigt näringsfång, 
om än inte i paritet med fisket.  
 

 
NÄRINGSFÖRDELNING 
Jordbruk, och då framför allt boskapsskötsel 
har varit betydelsefull bronsålder och äldre 
järnålder igenom – tidig bronsålder har vi 
dock knappast grepp om i det här avseendet. 
Odlingens betydelse ur näringssynpunkt öka-
de perioderna igenom utan att för den skull 
ha en avgörande betydelse för försörjningen 
på länge än. Dess betydelse låg genom pro-
dukternas användbarhet och attraktionskraft 
främst på andra plan – bl.a. som styrelement 
för bosättningarnas lokalisering, hur dessa 
planerades och varför den tidigare rörligheten 
successivt upphörde.  Jakt, fiske och fångst, 
inklusive samlarverksamhet, bör ha haft en 
vida större betydelse än vad som normalt 
anges i litteraturen och framkommer vid ut-
grävningar. 

 Till dess att vi blivit bättre på att forma 
teorier och metoder för att belägga aktiviteter 
och näringsfångst även utanför boplatserna – 
finns det någon genväg att styrka ett sådant 
påstående?  En ansats kan vara via energibe-
hovs- och energiproduktionsberäkningar. 

 Äldre bronsålder och tidig vendeltid 
inom Uppsalaområdet skilde sig när det gäll-
er villkoren för näringsfångst – exempelvis 
ifråga om geografi, klimat, metodkunskap, 
redskap och utsäde. Listan kan göras lång. 
Många faktorer skulle behöva en egen utred-
ning. Vad innebar den begynnande övergång-
en från skinnkläder till yllekläder under sen 
äldre järnålder för näringsinriktningen om ut- 
vecklingen mot nya material nu hade nått så 
långt även under vinterförhållanden? Textil-
kläder innebar både en ny teknologi med 
många följdverkningar och en dramatisk pro-
duktivitetsförändring. 

 Komplexiteten när det gäller energieko-
nomianalyser är stor och jag tänker inte ge 
mig in i finavstämda beräkningar. Jag nöjer 
mig med att på ett övergripande plan ringa in 
fördelningen under den period då det är minst 
svårt under den av mig studerade perioden – 
övergången folkvandringstid/vendeltid. 

 
ANALYSENS BAKGRUND 
Vad påverkade försörjningsvillkoren i förhål-
lande till vad som gällde längre tillbaka i 
tiden? Tre faktorer hade direkt betydelse – 
tillgång till båt för öppen sjö, järn och gödsel. 
 
Båten 
Klinkerbyggda båtar med köl lämpliga för 
Uppsalaområdets vattensystem hade utveck-
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lats, men också större båtar för transporter på 
Mälaren och Östersjön. Strandförskjutningen 
hade expanderat Ålands arkipelag. Ögrup-
pens användbarhet som säsongmässigt fiske- 
och jaktområde var nu än större. En bofast 
befolkning hade uppstått där, vilket var en 
fördel. Den var stor nog att kunna utgöra ett 
stöd och samtidigt alltför liten för att utgöra 
ett hinder eller störande konkurrens inom det 
omfattande området. 

 Båtteknikens utveckling innebar att fis-
ke och säljakt trots ökad befolkning, större 
konkurrens, ökat åkerbruk och successivt 
bortglidande fångstområden kvarstod som 
centrala näringar.  
 
Järn och gödsel 
Även om vi kan spåra järntillverkning långt 
ned i bronsåldern och den successivt spred 
sig under förromersk järnålder, blev järnet 
inte på allvar lättillgängligt förrän under 
romartid. Det finns åtminstone tre tydliga 
indikationer på detta utöver vad utgrävningar 
av kända viktigare järnproducerande områden 
visar. Det gäller övergången från benpilspet-
sar till järnpilspetsar (Lindbom, 2006:30), 
övergången från sydda till nitade bord på bå-
tar (Westerdahl, 1987:16) och utvecklingen 
av jordbruksredskap tillverkade av järn (Pe-
dersen & Widgren, 1998:361). Förändringar 
som alla ägde rum en bit in i romersk järnål-
der. Det innebär inte att järn varit svåråtkom-
lig tidigare – skafthålsyxor av järn hade till 
exempel förekommit under hela järnåldern – 
men att ”priset” sjönk och teknologin gick 
framåt och därmed efterfrågan blev annor-
lunda. Bakom prissänkningen låg en utbuds-
expansion föranledd av fler fyndigheter och 
en utveckling mot närmast industriell till-
verkning.  
 För standardfamiljen hade järntillgång-
en betydelse i många avseenden. Viktigast 
var kanske att nu fanns kortliar av järn med 
en kapacitet som möjliggjorde att slå många 
hundra m2 per dag. Användningen av lövkni-
var i olika former och material avtog. Hus-
djurens försörjning med vinterfoder underlät-
tades. Enkel blev den aldrig. En standardbo-
sättning bedöms enligt Broberg (1990:107) 
behövt omkring 8 ton foder under stallnings-
perioden. 

Djuren kunde hållas mer i närheten av 
gården. Den arbetskrävande fjärr- och skogs-
vallningen kunde minskas i omfattning. Detta 
förutsatte dock tillgång på vatten även under 
vintern. Tillsammans med förmodligen viss 

stallning underlättade koncentrationen till 
gården och dess närområde insamlandet av 
gödsel. Åkerbruket underlättades. Någon 
större omfattning nådde detta dock inte. Den 
kom först under medeltiden (Pedersen & 
Widgren, 1998:332). Det måste finnas betes-
marker/ängar för en djurhållning som gav til-
lräckligt med gödsel för upptagen åkeryta. 
Enligt Juhlin-Dannfelt (1908:85) brukade 
man sedan gammalt – före konstgödselrevo-
lutionen – räkna med att åkern behövde göds-
let från fyra till fem gånger så stora betes-
marker. Ett tunnland (4936 m2) äng antas då 
ge 2120 kg (10 lass) hö. Det behövdes alltså 
en produktion/tillgång till 4-5 hektar goda be-
ten eller omkring 18-20 ton (90 lass) hö/år för 
att på årsbasis föda de djur som uthålligt 
kunde göda ett hektar åker. Volymer och ytor 
som var synnerligen respektingivande under 
tidig vendeltid och relationstal som Uppsala-
området inte klarade av under 1800-talet – 
med svag avkastning som följd. 
  Viktigt var att gården med djur (nöt, 
får/getter, svin, höns, hundar och katter) till-
sammans med åkern under sen folkvandrings-
tid bidrog till en basförsörjning. Hästen till-
hörde inte den normala gården. Vintern kräv-
de tilläggsförsörjning. Spannmålsproduktio-
nen var alltför begränsad och känslig för att 
ge ett säkert bidrag över årstiderna. 
 
Grödor 
Spannmål kunde användas till mångahanda 
ting, när det gäller mat och dryck. Det sexra-
diga skalkornet dominerade i östra Mellan-
sverige, men det fanns också havre, brödvete 
och äldre vetesorter som främst hittats i gra-
var. Sädessorterna påverkade vilken typ av 
bröd som kunde bakas. Rågdeg kan jäsa, men 
ej deg av korn eller havre. Korn användes i 
stor utsträckning för malt till öl. Ärter och lin 
– främst odlade för frönas skull – och kanske 
oljerik dådra kunde också förekomma. (Pe-
dersen & Widgren, 1998: 379 ff.). Vilda fröer 
bör ha ingått i många grötblandningar. 
  Av Juhlin-Dannfelt (1908:81) att döma 
var korn från Uppland in på 1900-talet något 
av en paradsädessort, även om det inte kunde 
tävla med Gotlands, Ölands och Skånes som 
maltkorn. Han kopplar den höga kvaliteten 
till jordens kalkhalt. 
  Som en kuriositet kan nämnas att rote-
rande kvarnar, lerhärdar, bakugnar och de 
äldsta brödfynden snart följdes av den nyin-
troducerade katten som väktare av den ex-
panderande mjölkulturen, Under folkvand-
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ringstid bör mjölprodukter, gnagare och kat-
ter ha etablerat ett samspel hos många hushåll 
i Uppsalaområdet. 

Till skillnad från många andra förnöden-
heter kan spannmål förvaras länge utan be-
handling under förutsättning att den förvaras 
på rätt sätt. Förråd har följdriktigt påträffats. 
Ojäst bröd kan lagerhållas.  
 
Odlingsytor och boskapsstockar 
Ett problem när det gäller försörjningsberäk-
ningar är vår bristande kunskap om järnål-
derns odlingsytor. Enligt Myrdal (1999:261) 
har kulturgeograferna beräknat att 1600-talets 
hemman i Norrland hade åkerytor på 2 hek-
tar, medan de på slättbygderna i östra Mel-
lansverige var på 11-12 hektar. I det senare 
fallet låg dock mer än hälften i träda eftersom 
tvåsäde var förhärskande. 
  Juhlin-Dannfelt (1908:48) redovisar att 
Uppsala län år 1571 hade 0,63 hektar åker per 
innevånare. Även vid den tiden gällde tvåsä-
de. Enligt Carlsson (1979:119 f.) hade den 
gotländska stensträngsbygden en genomsnitt-
lig åkeryta på 1, 6 hektar per gård. Mot bak-
grund av de skillnader i förutsättningar som 
rådde mellan folkvandringstidens Gotland 
och Uppsalaområde torde vi inte hamna allt-
för fel om vi använder oss av en genomsnitt-
lig yta som ej överstiger 1 hektar. 

 I litteraturen förekommer att åkerarealen 
schablonuppskattas utifrån boskapsstockens 
storlek. 10 nötkreatursenheter (Ne) antas ge 
gödsel nog för att hålla 1 hektar ensädesåker i 
kontinuerlig balans [Se Broberg (1990:105) 
med hänvisningar]. Det här behöver dock 
modifieras eftersom i Uppland antalet nötkre-
atursenheter aldrig gick nämnvärt över 1 per 
hektar under hela 1800-talet. År 1571 upp-
gick de till 2,3 per hektar (Juhlin-Dannfelt, 
1908:89, 48). Vi måste komma ihåg att minst 
halva ytan låg i träda och att gödslingsnivån 
under 1800-talet uppfattades som för låg. 

 Boskapsstockarna har också beräknats 
utifrån spårade fähus storlek. Pedersen & 
Widgren (1998:426 f. och 434 f.) redovisar 
olika material från äldre järnålder, ofta med 
många båsplatser – sällan under 10. Det är 
tveksamt om fähusen ger en representativ 
bild för Uppsalaområdet del. För vikingatid 
är också siffrorna lägre – 9 djur. Det behöver 
inte innebära att kreatursstockarna minskade. 
Troligare är att fähusen blev mer accepterade 
under den välmående vikingatiden.  

Baserat på 1571 års uppgifter har Myrdal 
(1999:247) jämfört boskapsstockarna i olika 

länder och kommer för Sveriges del fram till 
8,6 nötkreatursenheter per beskattningsenhet. 
Vid det laget hade åkerbruket en annan större 
betydelse än under tidig vendeltid. Expansio-
nen hade förmodligen haft begränsad eller 
knappast någon betydelse på boskapssidan. 
 
 
RÄKNEEXEMPEL 
Utgår vi från en bosättning med 1 ha åker – 
som i skiftet folkvandringstid/vendeltid måste 
uppfattas ha varit en välmående bosättning – 
som besåddes med 200 kg bör detta med ett 
korntal på 2,5 ha gett en skörd i storleksord-
ningen 500 kg.  Detta är en sänkning av Myr-
dals (1999:235) tidigaste medeltidsvärden på 
3. Broberg (1990:109) använder ett korntal på 
2 för det vikingatida Lingnåre och hänvisar i 
samband med detta till en 1600-talsuppgift 
avseende Stockholms skärgård på 2,6.  

Vid ett korntal på 2,5 fick man ett an-
vändbart överskott på 300 kg under förutsätt-
ning att 200 kg skulle lagras för nästa vårs 
sådd. Var korntalet 2 och ytan bara 0,75 hek-
tar blir resultatet 150 kg. En halvering.  Var 
korntalet 2,5 men ytan 1,5 hektar blir nettore-
sultatet istället 450 kg. Resultaten är således 
känsliga för gjorda antaganden, men den nivå 
jag valt ger begränsad total avvikelse.  
  Ett ton säd (kärnor med 15 % vatten-
halt) har ett energiinnehåll på 4,3 MWh [NE, 
bioenergi: 567]. Det gör att 300 kg säd har ett 
energivärde på ca 1,3 MWh.  Eftersom 1 W = 
1 joule/sek motsvarar detta 4680 MJ. 

 Energiförbrukningen för en person i full-
ständig vila (basalomsättning) varierar bero-
ende på kroppstyp, ålder och kön. Den upp-
går till ca 5-6 MJ (1200-1500 kcal) per dag 
för en vuxen man och 4,5 - 5,5 MJ (1000-
1300 kcal) per dag för en vuxen kvinna. Vid 
hårt arbete kan energibehovet vara 4-5 gånger 
större per dag. [NE, energibalans: 488 f.] 

 Under kriget upptäckte man först så små-
ningom att tilldelningen av ransoneringsku-
ponger inte motsvarade de tungt kroppsarbe-
tandes behov. Ett behov som med dåtidens 
arbetsmetoder ofta låg någonstans kring 6000 
kcal per dag. Skogsarbetarfamiljer fick till 
exempel ständigt skrapa ihop fett och kalori-
rik mat till familjefadern för att denne skulle 
klara sitt arbete. Tilldelningen av kuponger 
differentierades därefter.  

 För en standardfamilj på sju perso-
ner – två äldre, två vuxna med tre barn varav 
en yngling kan det dagliga energibehovet 
under folkvandringstid/vendeltid mot bak-



 
 
   

Med Uppsala i centrum 205

grund av ovanstående värden räkneexempel-
vis antas till ungefär 75,4 MJ (18 Tkcal) per 
dag.  

Det innebär att teoretiskt skulle en famil-
jebosättning av exemplets typ med en sädes-
åker på 1 ha med ett korntal på 2,5 få hela sitt 
energibehov tillfredsställt via spannmål i 
4680/75,4 = 62 dagar. Komplicerade och 
osäkra bevaringsmöjligheter, fukt och gnaga-
re gjorde förmodligen att siffran sjönk. Livs-
medel som lagrades utanför tillslutna kärl bör 
i stor utsträckning varit prisgiven.  
  Inte desto mindre var spannmålet med 
sin lagringspotential och mångsidighet utom-
ordentligt viktig även om det troligtvis endast 
producerade storleksordningen 1/6 – 1/8 av 
den årliga kaloriförbrukningen för normala 
relativt välmående bosättningar – säg 4000 
MJ eller storleksordningen 14-15%. Vi måste 
komma ihåg att detta är en förenkling. Åker-
bruket omfattade ju ett antal produkter som 
helt eller delvis hade annan karaktär än säd, 
t.ex. rovor, men som odlades på vad vi upp-
fattar som åkerytor. 

 Mot bakgrund av ovanstående resone-
mang och uppgifter framgår att vi förmodli-
gen hade ett spektra, där åkerbruken beroende 
på storlek och lokalisering går från en margi-
nell betydelse på några procent till att i vissa 
fall odlingen förmodligen täckte bortemot 
hela kaloribehehovet om så hade önskats. I 
sådana fall bör vi dock snarare räkna med 
försäljning. Spannmål var tidigt en handels-
vara, åtminstone i södra Östersjöregionen. 
 
Boskapsskötseln  
Om nu spannmålet/odlingen i princip stod för 
ca 1/7 av den för sin tid välmående modell-
bosättningens mänskliga kaloriförbrukning. 
Vad kan vi anta om övriga källor? Broberg 
(1990:108 ff.) har intresserat sig för samma 
fråga när det gäller det vikingatida och me-
deltida Lingnåre. När det gäller avkastningen 
från boskapsskötseln arbetar han med en 
modelldjursbesättning på 10 Ne. Utifrån lit-
teraturdata och modeller avseende agrarpro-
duktionen på 15- och 1600-talet kommer han 
fram till 420 Tkcal för köttproduktionen. 
Mjölkproduktionen skulle ge hela 1560 Tkcal 
och därmed den totala animalieproduktionen 
för modellbosättningen i Lignåremiljö uppgå 
till 1980 Tkcal eller 8290 MJ (1 cal = 4,1868 
Joule).  

 De felkällor som finns i att överföra 
1500-/1600-tals data angående animaliepro-
duktion till vikingatid och äldre järnålder be-

rör naturligtvis både slaktvikt, användning, 
styckningsförfarande, mjölkavkastning och 
bevarandemöjligheter. Hur stora de är en an-
nan och besvärligare fråga. Mjölkavkastning 
(exempelvis via tillgänglighet och urval) och 
bevarandeförhållanden (t.ex. via isbod) bör 
ha varit annorlunda. Bättre redskap innebar 
bättre styckning, medan förmodligen kräsnare 
gommar bland avnämarna i gengäld innebar 
större slaktavfall. 7500 MJ framstår som en 
försiktig skattning för den folkvandrings-
/vendeltida boskapsskötseln. 
  
Jordbrukets totala avkastning 
Sammantaget uppskattar jag alltså modell-
jordbruket att ha en samlad utnyttjningsbar 
boskaps- och åkerbruksproduktion i storleks-
ordningen 11 500 (4000 +7500) MJ. Jag be-
dömer att bosättningens innevånare förbruka-
de 75,4 MJ per dag eller ca 27 500 MJ per år.  
Det här innebär att jordbruket kan uppskattas 
ha stått för storleksordningen 42 % av bosätt-
ningens försörjning och att resten måste till-
föras på annat sätt. 

 Broberg (1990: 109f.) som räknat med 
ett något mindre energibehov för en något 
annorlunda sammansatt modellfamilj kom-
mer fram till en liknande bild för det vikinga-
tida/medeltida Lingnåre. Åkerbruket ser han 
dock bara svara för 10 % mot 33 % för ani-
malieproduktionen. Restposten skulle då vara 
ca 57 %.  

Även om konsumtionsbehovet överskat-
tas eller jordbrukets avkastning underskattats 
en hel del, blir resultatet att jordbrukets andel 
av försörjningen vid övergången folkvand-
ringstid/vendeltid knappast översteg 50%. 

 Ett jordbruk som svarar för allt utom 
några få procent av försörjningen skulle in-
nebära genomsnittliga åkrar på storleksord-
ningen 2 hektar med ensäde, uppåt 20 nötkre-
atursenheter och betesmarker med en foder-
produktion morsvarande 8-10 hektar äng. Vi 
är då inte i folkvandringstid/vendeltid längre, 
knappast ens i medeltid.  
 Bilden att jordbruket i stort sett svarade 
för försörjningen inom norra Mälardalen 
under äldre järnålder och dessförinnan kan 
inte vara korrekt 
 
Övriga näringar 
Men var kom då resten av försörjningen 
ifrån? Vad jakt och fiske kunde ge illustreras 
av att 1 kg strömming ger 1000 kcal. En säl 
med en slaktvikt på 50 kg ger 50 x 3000 kcal. 
18 kg strömming/sill täcker 1 dags energibe-
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hov för bosättningen och en säl drygt 8 da-
gars behov.  Svarade fisket och säljakten till-
sammans normalt för kanske 40 % av det 
årliga energibehovet så rör det sig om 11 MJ 
eller ca 2627 000 kcal. 5 sälar och två ton 
strömming/sill täcker detta. 

 Till detta kommer ett behov på ca 5 MJ 
som måste täckas på annat sätt. Via samlar-
verksamhet, övrig jakt, utbyte från tjänster, 
hantverk, etc. Som tidigare behandlats ingick 
i långfärderna en hel del byteshandel både 
med fångst och hantverk. Hemmavid gjordes 
arbete åt storjordbrukare eller tidvis uppläts 
delar av de egna betesmarkerna till sådana, 
etc. Det behövde inte vara individuell bytes-
verksamhet utan skedde troligtvis ofta inom 
ramen för kollektiva förhandlingar och ut-
vecklad sedvänja. Plockar vi in räder måste vi 
också ta upp kostnader för andras plundring. 

 Räkneexempel av den här beskaffenhe-
ten bygger på förhållanden som inte är för 
handen i en modern ekonomi. Investeringsva-
ror för hushållet som mark, utsäde, timmer, 
järn, ungdjur vilka ej producerats inom bo-
sättningens ram antas vara gratis, ha närmast 
obefintlig marginalkostnad eller ersättas med 
arbete eller varor omräkningsbara i arbetsek-
vivalenter inom energiberäkningarnas ram. 
Det är alltså en ”blackbox-analys” där den 
energi som produceras och tillförs från jord-
bruk, jakt, fiske, samlarverksamhet, hantverk, 
m.m. är tillräcklig för den arbetsproduktion 
som erfordras för att täcka erforderliga inve-
steringar, förbrukningsvaror och arbetsupp-
gifter i modellsystemet.  
 
Innebörd 
Det betydelsefulla med den här modellberäk-
ningen är inte de exakta värdena utan vad de 
berättar om sambanden. För att i stort sett 
enbart leva på jordbruk måste gårdarna vara 
stora. Storlek gav säkerhet och kontinuitet, 
men inte flexibilitet. Den låste bosättarna upp 
mot den storleksnivå då förvaltare, spridda 
djurbesättningar och spridda odlingssystem 
gav handlingsfrihet och säkerhet vid sjukdo-
mar (närmast godsnivå). Då gjorde jakt, fiske 
och andra aktiviteter det möjligt att goda år 
forma överskott till investeringar, politiskt 
inflytande och lyxkonsumtion. De mindre, 
men ”flexibla”, gårdarna blev i gengäld bero-
ende av att bosättarna kontinuerligt var i 
sådant fysiskt skick att de kunde bidra till 
försörjningen med arbetsuppgifter utanför 
gårdens agrara ram.  

 De flesta bosättningar bör ha haft små 
odlingssystem och mindre kreatursstockar än 
10 Ne. Det innebar ett tryck på dessa att finna 
alternativa säsongmässiga försörjningskällor 
för att överleva, men gav också stora gårdar 
med kreatursstockar betydligt över 10 Ne go-
da möjligheter att finna handgången personal 
antingen det gällde gården eller fiske- och 
jaktfärder. På vissa håll i Sverige återspeglar 
sig detta i byarnas uppbyggnad, med en gård 
som är större än de övriga och i ”styrposi-
tion”. Den tekniska utveckling som möjlig-
gjorde allt större jordbruk i balans, fungerade 
också indirekt som en centrifug för att ut-
veckla ett mer heterogent samhälle. 

Sammanfattningsvis var boskapsskötsel 
och åkerbruk viktiga, och blev med tiden mer 
betydelsefull, men jakt, fiske, samlarverk-
samhet, hantverk och tjänster hade förmodli-
gen likvärdig betydelse inom stora delar av 
området skiftet folkvandringstid/vendeltid.  

Det var dock jordbrukets utveckling 
som direkt eller indirekt fungerade som driv-
kraft för samhällets förändring – ekonomiskt 
och mentalt. Klimatkrisen i slutet på 530-talet 
fick därför konsekvenser i en rad avseenden. 
 
500-talets klimatförsämring fick 
stora följdverkningar  
Den klimatkris som återspeglar sig i såväl 
skriftliga källor som i dendrokronologiska 
analyser och trädgränsnivåer i norra Europa 
strax före AD 540 var ingen tillfällig försäm-
ring. Efter några extrema år tycks det visser-
ligen ha blivit bättre men baserat på Torne-
träskkurvans dendrokronologi (se kapitel 4) 
tog det 500-talet ut att ta sig upp från en 
mycket låg nivå till en svag. På Gotland för-
ändrades kulturlandskapet och ingen under-
sökt stengrund har daterats senare än till 
ungefär AD 600 (Carlsson, 1979:146). Först 
under 700-talet blev klimatförhållandena bät-
tre, för att på nytt rasa i slutet av århundradet. 

Som tidigare angivits bör de kustnära 
delarna av Mälardalen och Uppsalaområdet 
ha klarat sig relativt väl på grund av Mäla-
rens, det dåvarande Sveahavets och Vendel-
sjöns värmeutjämnande effekt. Inte desto 
mindre bör även här, den drastiska försäm-
ring och de svaga växtförhållanden, som 
varade under generationer fått en påtaglig 
effekt. Tornedalskronologin har inledningsvis 
noteringar nere på en nivå som efter Kristi 
födelse bara förekommit ytterligare två gång-
er – i början av 800-talet och i mitten av 
1600-talet.  
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Ingen kompensation möjlig för en 
omfattande nedgång i jordbruket 
Den svagare växteffekten bör främst ha drab-
bat odlingen. Sämre gödselförsörjning upp-
kom troligtvis också via minskade kreaturs-
stockar. Tillgången på foder bör också ha 
minskat. Lägre temperaturer medförde högre 
fuktnivåer och sämre bevaringsförhållanden 
både för spannmål och kreatursfoder. Mot 
bakgrund av ovan diskuterade försörjnings-
förhållanden, slog detta i första fasen relativt 
sett hårdare mot mer välmående med större 
jordbruk. 

 Under i övrigt lika förutsättningar betyd-
de en bosättnings nedgång i energibidrag från 
exempelvis 80 till 50% betydligt mer än en 
nedgång från 40 till 25 %. Efter att inledande 
större reserver var förbrukade måste övriga 
försörjningskällor öka med 150 % för det 
större jordbruket. Det mindre som redan hu-
vudsakligen hade sin utkomst vid sidan om 
jordbruket behövde öka jakt, fiske, etc. med 
25 %. Det här är dock en sanning med modi-
fikation. Det större jordbruket hade förmodli-
gen mot ersättning hjälp från det mindre, och 
det mindre alltså tappade intäkt från det stör-
re, vilket minskade skillnaderna i belastning, 
när relationen upphörde. 

Konsekvenserna blev emellertid att de 
flesta drabbades. De välbeställda och politiskt 
inflytelserika inte mindre, även om det för 
dem inte gällde livet. Omflyttningarna under 
folkvandringstid/vendeltid som bland annat 
Göthberg (1999c:189 f., 2000:155 ff.) tar upp 
har förmodligen på ett eller annat sätt sam-
band med klimatkrisen. 

 I fas två skapade de förändrade förut-
sättningarna ett hårt tryck mot näringarna 
utanför jordbrukssektorn. Jakt, fiske och sam-
larverksamhet gick väl att expandera i varie-
rande utsträckning, men det kyligare klimatet 
var inte positivt för tillgång på fisk och alla 
de djurarter som är beroende av fisk, antingen 
det gäller säl eller sjöfågel. Mot en viss möj-
lig expansion inom denna sektor stod att 
”tjänstesektorn” och handelsförmedlad hant-
verkskonsumtion – som främst hölls igång av 
den välbeställda eliten och välmående jord-
brukare bör ha krympt i påtaglig utsträckning. 
Netto fanns det inte utrymme för att fånga 
upp effekten av jordbrukets nedgång. Det var 
nu som fas tre blev aktuell. Våld och krig. Se 
kapitel 10. 
 
 

Tabell V:2 Försörjningskällor för ett ”genomsnittligt/välmående ” 
hushåll inom Uppsalaområdet under folkvandrings-/vendeltid - räkne-
exempelbaserat. Åkeryta på  1 ha, ensäde. Boskapsstock på ca 10 Ne 
Näringsgren   Årlig produk-  

  tion (MJoule) 
 Andel av total 
 försörjning (%) 

Odling          4000              15 
Animalieproduktion          7500              27 
Jakt, fiske, samlarverk- 
samhet och övrigt 

       16000              58 

TOTALT       27 500            100 

 
 
HUR FÖRSÖRJDE MAN 
SIG DÅ INOM UPPSALA-
OMRÅDET? 
Jordbruket i Uppsalaområdet under bronsål-
der och äldre järnålder manifesteras främst 
genom förekomsten av ben från tamdjur och 
spår av odlingsverksamhet i anslutning till 
bosättningar och gravar. Bevarade benmäng-
der är dock extremt låga mot bakgrund av att 
djurhållning antagits utgöra basen för befolk-
ningens försörjning under mer än 2000 år.  
Spåren av sädespollen och förekomsten av 
endast små odlade ytor tyder på att åkerbru-
ket hade en viss och växande, men ur total 
näringssynpunkt begränsad betydelse. Dess 
främsta värde låg länge i jordbruksprodukter-
nas tillgänglighet, bevaringsmöjligheter och 
mångsidiga användbarhet. Bästa jämförelsen 
med det moderna samhället är kontanter som 
är än mer överlägset i det här avseendet.  
 Vretemark (1997) pekar på svårigheter-
na att avstämma den etnologiska forskningen 
kring äldre kostvanor bland allmogen med de 
osteologiska  spåren från medeltida förhållan- 
den. Bl.a. mjölkprodukternas betydelse är svår  
att fånga upp. Mängden fisk i förhållande till 
slaktdjuren bedöms vidare omöjlig att mäta. 
Vilt förekommer i försumbara mängder. Kvar 
finns egentligen bara spåren av köttkonsum-
tionen – benen från husdjuren. Av dem söker 
man direkt och indirekt dra slutsatser om 
olika användningsområden.  
 Effekten liknar skämthistorien om man-
nen som letade efter nyckeln under gatlam-
pan, inte kanske för att han tappat den där, 
utan för att det var enda platsen där det var 
möjligt att se någonting. 

Förenklat hade det förhistoriska samhäl-
let, i avsaknad av en utbyggd minutmarknad 
för födoämnen, ur näringssynpunkt endast ett 
problem – att kontinuerligt tillhandahålla fö-
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da. Det kunde ske på två sätt – att producera 
födan när konsumtionsbehovet uppkom eller 
att ta av uppbyggda lager. Bevaringstekniken 
i vid mening var därför av central betydelse. 
Eftersom den var begränsad måste födo-
ämnen kunna produceras mer eller mindre 
året runt. Tamdjur och säd var utjämningsfak-
torer [Det här gör att befolkningsökningen 
under tidigneolitikum eventuellt kan hänföras 
till jordbrukets utjämningseffekt i förhållande 
till jakt och fiske, Persson (1999, kap.7)]. 

 Näring från tamdjur och säd kunde an-
vändas när så önskades och var i princip en 
form av reserv – om än att den ibland använ-
des kalenderbundet som till kult och fest. Det 
innebar att med undantag för de besuttna 
måste perioden då man var beroende av re-
server göras så kort som möjlig. 
  Under vinterhalvåret – den tid då färsk 
mjölk inte var tillgänglig eftersom djuren si-
nade, även om ”skyr” tydligen fanns i viss ut-
sträckning, kunde man dryga ut mathållning-
en med jakt på vissa fåglar, vilt och säl. Höst, 
vinter och förvår var fångstmännens intensi-
vaste period. Snarningen av skogsfågel och 
jakt på hare tillhörde senhösten.  Med vintern 
kom jakten på pälsdjur. Snö gav möjlighet till 
spårning och hetsjakt på större vilt. På våren, 
innan husdjuren fick ordentliga beten var det 
skogs- och sjöfågel, fisk och ägg som gällde. 
Under sommaren och förhösten fiske. Hösten 
innebar bär, svamp och snarning av skogsfå-
gel.  Av alla dessa komplement till jordbruket 
är det med Uppsalaområdets geografiska för-
hållande inte särskilt djärvt att anta att det var 
fisket som var det mest betydelsefulla. 

Det här kan naturligtvis sägas vara en 
bild av livet i den historiska – till och med 
relativt sentida – kustmiljön, på avstånd från 
den urbana livsmiljön. I ett etnografiskt stan-
dardverk över svenska livsformer från medel-
tiden och framåt finns också en sådan be-
skrivning över Östersjökustens näringsliv: 

”Kustbosättningen längs Östersjökusten – 
från Blekingeskärgården i söder till Bottniska 
viken i norr – har fått en helt annan prägel 
än längs väst- och sydkusten… Flera faktorer 
har gjort fisket till en bondenäring vid denna 
kust. Rätten till strandfiske har varit knutet 
till jordägande och begränsat möjligheterna 
för andra befolkningsgrupper att etablera sig 
som fiskare. Förutsättningarna för jordbruk i 
skärgårdarna har dessutom varit bättre än på 
västkusten. Resultatet har ofta blivit en myck-
et sammansatt ekonomi, där en rad naturre-
surser kombinerats: fiske, jakt på säl och sjö-

fågel, ägg- och duntäkt, boskapsskötsel, jord-
bruk och fraktfart. Denna typ av ekologisk 
anpassning i vilken skärgårdsbon ”stått med 
ena stöveln i båten och den andra på åkern” 
finner vi längs hela Östersjökusten.”   
                                         Löfgren (1972:111) 

 
För Uppsalaområdet gäller att om man 

accepterar att området och regionen under 
bronsålder och äldre järnålder var skärgårds-
anknuten är det svårt att tro annat än att om-
rådets näringsfångst i mycket liknade Löf-
grens beskrivning. Allt vi vet om befolkning-
ar som under historisk tid levt i miljöer av 
liknande slag, tyder på att man utnyttjat de 
jaktmöjligheter som funnits i närmiljö och 
region. Medeltidens jordbruksekonomi till-
hörde en senare geografisk struktur, där ven-
deltid och vikingatid kan ses som en över-
gångsfas.  

 
Fiske- och jaktturer påverkade 
normer och kontakter 
Orsaken till att jag utförligt diskuterat kust-
bosättningskulturen som specialister ändå be-
handlat mer ingående, är att jag i den ser en 
av de väsentligaste faktorerna till områdets 
utveckling och betydelse i större samman-
hang. Tillgång till fisk- och sälrika skärgår-
dar, inklusive bryggan till Åland och Finland, 
och de jaktmöjligheter relativt stora obebodda 
områden inom dagsmarschers avstånd inne-
bar, fick konsekvenser.  

Landhöjningen förbättrade successivt möj-
ligheterna och ytorna för beten och åkerbruk, 
men de försämrade samtidigt de närliggande 
möjligheterna för strandfiske. Båtens utveck-
ling gjorde det dock möjligt att bibehålla vä-
sentliga delar av den äldre näringskulturen. 
  Fjärrexpeditionerna och den organisera-
de kultur som var nödvändig för deras ge-
nomförande, kom att påverka Mälardalen. 
Många bygder kom i sin lednings- och kom-
mandostruktur få kompetens och normer som 
annars främst brukar antas uppkomma hos 
mobila herdefolk och inte hos stationära 
åkerbrukare.  
  Samorganiserade jakt-, sälfångst- och 
fiskeexpeditioner kom genom Uppsalaområ-
dets speciella geografiska läge att ha en an-
nan omfattning och betydelse än i äldre/ 
sydliga mer utbyggda jordbruksmiljöer. Trots 
den relativt stora och ökande befolkningen 
fick näringsfångsten, kulturen och samhället 
förmodligen därmed en arkaisk prägel, även i 
jämförelse med övriga Mälardalen.  
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Del 3 omfattar två kapitel 
 Fornlämningsstrukturen behandlar i huvudsak Uppsalaområdets fasta anläggningar. Syftet 
är dels att erhålla och utvärdera en bild av deras lokalisering och fördelning inom området, dels 
att få en uppfattning om typernas konstruktionstid inom området. Anläggningarna är hämtade 
från Riksantikvarieämbetets anläggningsregister, typologiserade, digitalt positionsbestämda och 
inlagda på kartor eller delkartor från tider som är anpassade till deras bedömda anläggningstid. 
 De anläggningar som finns inom området återfinns på många håll i Skandinavien. An-
läggningstider och hur vanliga de är skiljer sig dock ofta en hel del. Dessa konstruktioner av 
olika storlek och form innebar arbetsinsatser och försakelser. Ibland investeringar med direkt 
koppling till områdets maktpolitiska situation. Vanligtvis är det då frågan om stora gravar, 
gravfält eller rena revirmarkeringar. Typernas tidstillhörighet skiljer sig åt i större eller mindre 
utsträckning. Därmed kan anläggningsstrukturen från olika tider någorlunda åskådliggöras.  
Strukturen är betydelsefull då den ger indikationer på områdets användning i tid och rum. 
Matchning mellan höjdnivåer och anläggningslokaliseringar har ibland använts för att fördjupa 
kunskapen.  En god uppfattning om anläggningstyper, deras lokalisering och tidstillhörighet har 
varit betydelsefull för nästa kapitels mer detaljerade analys av områdets geografiska användning 
och för senare kapitels bedömningar av den maktpolitiska utvecklingen. 
 Delområdesanalysen syftar till att mer i detalj få en uppfattning om utvecklingen från 
bronsålder till vendeltid inom områdets olika delar. Anläggningar, fynd och över åren ge-
nomförda utgrävningar utgör här basen för bedömningar och slutsatser. Uppsalaområdet är en av 
de mest arkeologiskt undersökta områdena i Sverige. Men variationerna inom området är stora 
och vår kunskap om utvecklingen inom olika delar uppvisar skillnader.  Genomgången innebär i 
praktiken därmed också en redovisning av genomförd forskning när det gäller  bronsålder och 
äldre järnålder inom olika delar av Uppsalaområdet.  
  Beroendet av de geografiska förändringar som påverkade området innefattar sänkningar och 
avtappningar av sjöar – i vissa fall påbörjade redan under förhistorisk tid. Avtappningar har dock 
inte alltid ägt rum på sätt som antagits. I genomgången framgår också att strandförskjutning i 
flacka lägen i vissa fall medfört svåra förhållanden, som under längre eller kortare tid påverkat 
bygdernas utveckling.  
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                                                                       6 
FORNLÄMNINGSSTRUKTUREN  
 
Geografi, klimat, växt- och djurliv utgjorde 
föränderliga förutsättningar som tillsammans 
med Uppsalaområdets övergripande lokalise-
ring i anslutning till Mälaren och Östersjön 
påverkade försörjningen. Från bronsålder in i 
vendeltid handlade det i stort sett om jord-
bruk, jakt, fiske, samlarverksamhet och hant-
verk med stödfunktioner. Näringar vars in-
bördes betydelse ändrades över tiden. Även 
befolkningens storlek och lokalisering för-
ändrades.  
 Signaler om hur området nyttjades från 
bronsålder till vendeltid har vi genom an-
läggningar och fynd. Anläggningarnas bety-
delse när det gäller att analysera områdets 
utveckling gör det väsentligt att någorlunda 
känna deras funktion, förekomst och produk-
tionstid. Osäkerhets- och tolkningsproblemen 
är dock påtagliga. Iakttagelserna i kapitlet 
tyder på att det förekommer avvikande regio-
nala och ibland lokala förhållanden som del-
vis påverkar kommande analyser.  

 

ANLÄGGNINGAR SVÅRHAN-
TERLIGA SOM KÄLLOR 
Uppland har fler registrerade fornlämningar 
än något annat landskap. Antal, spridnings-
bild och konstruktionsvariationer i kombina-
tion med strandförskjutningen som ökar tolk-
ningsmöjligheten kan när det gäller anlägg-
ningstiden ge information som är svår att 
erhålla i andra regioner.  

Gravtypernas tidsanknytning är dock in-
te sällan svårgenomtränglig. Vissa är tids-
mässiga ledartefakter – andra, som runda 
stensättningar, är närmast oanvändbara vid 
översiktsanalyser eller problematiska som 
rektangulära stensättningar.  

Äldre undersökningar utan daterbara 
fynd har ofta inte avrapporterats och är där-
med okända eller svåranvändbara i informa-
tionsbyggandet. Se också Sawyers (1983) 
skeptiska inställning till 60- och 70-talets an-
läggningsexercis i Mälardalen.   
 
Många anläggningar borta – eller dolda 
Uppsalaområdet är idag relativt tätbebyggt. 
De förhistoriska miljöer som var attraktiva  

 
har inte sällan fortsatt att vara det in i modern  
tid. Centrala äldre strukturer har ofta utplå-
nats. Se exempelvis situationen norr om Upp-
salaområdets gräns som Ramqvist (1980) re-
dovisar. Seiler (2001:48) menar att åtminsto-
ne en femtedel av Vendels fornlämningar för-
svunnit – lämningar främst från folkvand-
ringstid och yngre järnålder.  

Jordbrukets moderna djupgående plogar 
har gått hårt åt äldre gravmiljöer.  Nya bygg-
nader står där generationer av bebyggelse 
kommit och gått. Det är oklart hur stor del av 
anläggningsrester från bronsålder och äldre 
järnålder som finns bevarade. Anläggningar i 
marginella områden och marker bör vara 
överrepresenterade i registren. I gengäld finns 
ofta mer undersökta miljöer i tätorter och i 
anslutning till väg- och järnvägsprojekt.  

”Goda” gravlägen har en tendens att ha 
varit åtråvärda långt tillbaka i tiden.   Det gör 
att yngre gravar ofta överlagrar äldre struktu-
rer, vars existens och omfattning är oklara – 
till dess en utgrävning eventuellt avslöjat vad 
som dolts under diverse lager och förslitning-
ar (se Ambrosiani, 1964:58). Ett klassiskt 
exempel på vad en grävning kan klarlägga, 
redovisas i Almgren (1912:338 f.) avseende 
Alunda socken. Vikingatida högar var med-
vetet anlagda över och dolde kvadratiska 
stensättningar från äldre järnålder.  

Enligt Biuw (1992:19 f.) – som hänvisar 
till Ambrosiani – gäller vid arkeologiska un-
dersökningar i Mälardalen att man i genom-
snitt hittar mer än dubbelt så många fornläm-
ningar än som finns registrerade. Det förefal-
ler vara en låg siffra. Även om vi förbigår 
alla de byggnader som indikeras av stolphål 
vid avbaningar – finns, bland annat från E4-
undersökningarna, exempel på att tidigare 
kända anläggningar 10- eller 20-faldigats.  

De här svårigheterna, och andra, har 
gjort att försök att mer fullständigt kartlägga 
och tidssätta den kända fornlämningsstruktu-
ren inom Uppsalaområdets yta med dess 60-
tal socknar, uppfattades dömd att misslyckas. 
Även om avhandlingen Seiler (2001) avseen-
de Vendels socken under yngre järnålder är 
upplagd efter en sådan linje gjorde Uppsala-
områdets storlek ansatsen omöjlig.  
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I gengäld ger de framtagna digitala kar-
torna från olika perioder och inläggningen av 
områdets typ- och storleksbestämda anlägg-
ningar, ett åtminstone för Sverige hittills 
knappast känt övergripande regionalt ana-
lysmaterial.  

 

OMRÅDETS ANVÄNDNING 
– EN ANALYS I TVÅ STEG 
En samordning av Riksantikvarieämbetets 
anläggningsregister, fyndkataloger och områ-
dets geografiska förhållanden under olika 
tider har möjliggjort en relativt täckande – 
om än delvis skissartad – överblick över Upp-
salaområdets användning, från bronsålder in i 
yngre järnålder. 
  Fornlämningar är betydelsefulla. De är 
bevis på otvetydiga arbetsinsatser knutna till 
den aktuella platsen vid en viss tidpunkt. I 
kombination med lägen, jordarter och övrig 
anläggningskontext ger de information om en 
rad troliga förhållanden under det aktuella 
skedet. 
 Analysen av områdets användning un-
der brons- och järnålder görs i två steg. I 
föreliggande kapitel behandlas anläggnings-
typernas förekomst och ålder. Kunskapen 
används i nästa kapitel för att klarlägga om-
rådets nyttjande över tiden. Analysen baseras 
då inte bara på anläggningsbilden, utan också 
på fynd och iakttagelser vid och slutsatser av 
gjorda undersökningar. 
 
Begränsningar 
Anläggningar och fynd från bronsålder och 
järnålder i Riksantikvarieämbetets register 
vid millenniumskiftet avseende Uppsalaom-
rådet har spaltats efter typ och geografisk po-
sition – runstenar undantagna. Runstenarnas 
produktionstid faller utanför studiens ram. 
Anläggningstyper som bedömts ge ändamåls-
enlig information som grund för nästa kapitel 
och Uppsalaområdets utveckling behandlas 
närmare.  
 Bland de anläggningstyper som grans-
kats ingår ej byggnader. Jag har ej närmare 
behandlat de omfattande flora av indikationer 
på byggnader från olika förhistoriska perioder 
som ackumulerats under 2000-talet. Det se-
naste årtiondets kunskapsutveckling avseende 
byggnaders lokalisering och konstruktion ha-
de bara i begränsad utsträckning registrerats i 
anläggningsregistret vid min genomgång 
1998-2000. Inte heller fanns positionerna för 
de omfattande bebyggelsefynden från E4-

undersökningarna ännu tillgängliga. De tas 
till valda delar upp i nästa kapitel – baserade 
på utredningar och rapporter. 

Jag behandlar heller inte kulthusen i om-
rådet (för en genomgång, se Victor, 2002). 
Framför allt har jag förbigått gropar och här-
dar som på mer eller mindre säkra grunder 
hänförs till olika perioder. En del omnämns 
dock i kommande genomgångar.   

I detta liksom i följande kapitel utnyttjas 
de förhistoriska kartor jag tagit fram enligt 
kapitel 3. Anläggningarna överlagrar detalje-
rade – ibland integrerade – geografiska nivå- 
och jordartskartor. Analyserna har på grund 
av att materialet är digitalt kunnat göras i en 
skala som vida överstiger den som återges i 
studien. 

  Tyvärr har export från Arc View till da-
taformat som kan läggas in på papper ofta 
inneburit att detaljerad information ej kan å-
terges, har förgrovats eller delvis försvunnit. 
De digitala analysunderlagens kvalitet har ej 
kunnat överföras. Förhållandet att ofta endast 
grundinformation förmedlas har måst accep-
teras. En analog jordmånskarta över området 
som rektifierats av dåvarande forskningsin-
genjören Per-Olov Hårdén har i vissa lägen 
använts för tilläggsinformation.  
 
Anläggningarnas tidsanknytning 
Vissa anläggningstyper förekommer under 
flera tidsperioder. Trots att de finns på många 
håll är det närmast omöjligt att mer generellt 
använda sådana anläggningstyper som över-
siktliga tidsmässiga indikatorer. Främsta 
exemplet är den runda stensättningen. Andra 
är stolphål, härdar och nedgrävningar utan 
detaljbeskrivningar och dateringar. 

Vissa anläggningstyper är däremot nå-
gorlunda bundna till vissa tider. Om än med 
osäkerhet uppfattar vi ha deras ungefärliga 
tidstillhörighet klar. Hit hör hällkistor, häll-
ristningar, skärvstenshögar, skålgropar, fri-
liggande rösen i höjdposition, fält med bauta-
stenar, gravar med gravklot, treuddar, etc. 
Som jag så småningom behandlar, kan osä-
kerheten i dessa fall ändå vara betydande och 
den generella uppfattningen ibland direkt fel-
aktig när det gäller Uppsalaområdet. 
  Andra gravtyper återkommer i likartade 
former med långa mellanrum, som gör den 
tidsmässiga inplaceringen mer oklar men än-
då tolkningsbar när miljö, höjdnivåer och 
andra anläggningar och fynd i närområdet 
analyserats.  En rektangulär stensättning – är 
det frågan om vikingatid eller äldre järnålder, 
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eller kanske till och med om yngre bronsål-
der? I andra sammanhang kan det vara svåra-
re. Har vi en stor gravhög från bronsålder 
eller folkvandringstid?  
  Här är Hågahögen ett exempel på pro-
blematiken. När den skulle grävas ut i början 
av 1900-talet antogs den jämnårig med hö-
garna i Gamla Uppsala, d.v.s. från folkvand-
ringstid eller tidig vendeltid. Huvudgraven 
visade sig emellertid vara från bronsålderns 
period IV. Så sent som på 1990-talet ifråga-
sattes också att högen i sin mäktighet skulle 
vara en ursprunglig bronsåldershög. Den 
skulle ha fått sin form i samband med en 
senare sekundärbegravning (Arrhenius, 1995: 
317). Något som utgrävningsledaren Oscar 
Almgren övervägt men tagit avstånd från. 

Inte sällan visar sig en redovisad an-
läggning vid utgrävning vara en ”ulv i fåra-
kläder” – alltså dölja en annan anläggnings-
typ än vad som den synliga ytan indikerar 
eller kanske en skiktad blandning. En hög 
kan visa sig vara en skärvstenshög eller ett 
röse. Ett exempel kommer från E4-
undersökningarnas Sommaränge skog. En 
skärvstenshög visade sig vara anlagd över än 
äldre oval stensättning, som inte var synlig 
före undersökningen (Forsman & Victor, 
2004). 
 
Fekällor avseende anläggningsdata  
Riksantikvarieämbetets anläggningsregister 
är av naturliga skäl ofullkomligt och innehål-
ler felaktigheter. Registret är inte desto mind-
re något av en förutsättning för ytmässigt sto-
ra analyser. Tyvärr saknas en del klassiska 
fyndplatser, storhögar och gravfält. För större 
lokaler är detaljprecisionen i redovisningen 
ofta betydligt lägre än för ensamliggande an-
läggningar. De återkommande inventeringar-
na av samma lokaler, har inte sällan gett olika 
resultat, beroende på igenväxning, förstöring 
eller andra besvärande förhållanden vid in-
venteringstillfällena. 
  Registret har socknen som indelnings-
grund. Det uppdateras inte sällan med lång 
eftersläpning när det gäller utgrävningar 
p.g.a. att undersökningsansvariga av olika an-
ledningar är försenad när det gäller inrappor-
teringen – om den överhuvudtaget äger rum.  
Jag har gjort vissa egna kompletteringar när 
det gäller avtappning av yngre utgrävningar.  

Rapporter och skrivelser som redovisas i 
anläggningsregistret, och ofta berör ATA, har 
jag normalt ej kontrollerat. Jag har vidare 
endast i undantagsfall bedömt det vara rimligt 

att lägga ned den tid som erfordras för att 
kontrollera registrets redovisning då den varit 
oklar och svårtolkad. En felkälla som eventu-
ellt förstorats av att de snabbutskrifter jag ba-
serat min informationsbild på då och då inne-
håller felslag. Materialet avseende Uppsala-
området omfattar emellertid tiotusentals an-
läggningar. Enbart registrerade runda sten-
sättningar uppgår till omkring 29 tusen.  

Jag har antagit att om begreppen ”ett 
par”, ”några” och ”flera” används, har jag i 
kvantifierade större översikter då dessa gene-
raliseringar utgör en synnerligen begränsad 
del, kunnat använda talvärdena 2, 3 respekti-
ve 4 utan påtagligt snedvridande effekter för 
totalen. Ibland har antalet gravanläggningar 
av olika typer på en lokal indirekt måst be-
stämmas utifrån givet totalvärde och ofull-
ständig delredovisning. 

De bildredovisningar av anläggningsför-
delningarna som förekommer i kapitlet byg-
ger på geografiska positioner. I bilaga 3 och 4 
redovisas anläggningslokaler av olika typ per 
socken respektive korrelationskoefficienterna 
mellan antalet anläggningslokaler per socken 
för olika anläggningstyper.  
 
 
 
 

BRONSÅLDER 
Skärvstenshögar, hällristningar, rösen i krön-
lägen, stora ensamliggande stensättningar, 
kulthus, skärvstensvallar och skålgropar är 
lämningar som i huvudsak brukar hänföras 
till bronsåldern. I en del fall härrör de från 
neolitikum och i andra fall från järnålder.  

Andra anläggningar och fynd som kan 
vara från bronsålder – olika typer av stensätt-
ningar, gropar, stockbåtar, och stolphål – är 
utan specialundersökningar normalt svårare 
att avgöra om de härrör från brons- eller järn-
ålder. Det finns också udda typer i området 
som hänförs till bronsåldern – exempelvis 
broläggningen Raä 98 Fröslunda och fyll-
nadsanläggningen Raä 206 Östuna.  

Lösfynd som finns registrerade i Riksan-
tikvarieämbetets anläggningsregister och som 
eventuellt kan hänföras till bronsåldern avser 
främst stenyxor och flintredskap. Fynden sak-
nas i öster, men märkligt nog också i sydväst. 
I övrigt har jag använt fyndkatalogerna i 
Ekholm (1921), Baudou (1960) och Oldeberg 
(1974 och 1976). När jag stött på fynd i litte-
raturen som inte ingår i dessa arbeten tar jag 
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också upp dessa. Det har inte hänt mer än 
enstaka gånger. I nästa kapitel har jag också 
utnyttjat katalogdelen i Björck & Guinard 
(2003) om neolitiska fynd i Uppland. Den är 
inte genomarbetad vad gäller lokaliserings-
angivelserna men redovisningen är värdefull.  

 

HÄLLKISTOR 
Hällkistor förknippas med senneolitikum. Till 
efter andra världskriget var begreppet hällkis-
tetid i det närmaste synonymt med denna 
period. Hällkistor finns i Götalandskapen och 
i Närke, Värmland och Uppland samt på Got-
land. Redan 1874 lade Montelius fram en 
spridningskarta över Sveriges hällkistor. 
  Tidstillhörigheten kan vara ett problem 
i det enskilda fallet. När Bengt OH Johansson 
tillsammans med Bo Gräslund i början av 
1960-talet tog fram en karta över hällkistor 
”av stenålderskaraktär” uppstod ständigt svå-
righeter att avgöra om en viss hällkista var 
neolitisk och inte från någon senare period. 
Hällkistor producerades ju både under brons- 
och järnålder. Påståendet att bronsålderns 
hällkistor i allmänhet skulle vara mindre 
framstår enligt Johansson (1961) som osä-
kert. Det sampel på 31 hälkistor med säkra 
fynd från neolitikum som han redovisar för-
delar sig jämnt mellan 2 och 7 m.  

Johnsen & Welinder (1993:212 f.) anger 
att hällkistan under en skärvstenshög vid  
Håga är ungefär 2 m lång – avsedd för en 
person, och av den sort som var vanlig under 
äldre bronsålder och vilken inte får förväxlas 
med de större hällkistorna från senneolitikum 
avsedda för tiotals personer. Strömberg 
(1993:155) å sin sida menar att det inte tycks 
gå att göra några mera betydande kronologis-
ka åtskillnader baserat på hällkistornas stor-
lek. Påfallande ofta har hällkistor, även om de 
är små, mer än ett skelett. Tidssättningen av 
olika typer av hällkistor utöver den stora neo-
litiska typen syns osäker. 
  Vid en genomgång av de anläggningar 
inom Uppsalaområdet som i redovisningen 
benämns hällkistor är tidssättningen också i 
flera fall oklar. I området finns fem anlägg-
ningar som anges som hällkistor och en sjätte 
som i rapporter dyker upp under den benäm-
ningen. Det gäller en enkel stensatt kista i 
Kvek, Raä 63 Fröslunda socken, med två 
skelett. Av de fem övriga är endast Raä 86 i 
Högsta, Bälinge, accepterad som hällkista av 
neolitisk typ. En annan – den ovan nämnda - 
Raä 366 Bondkyrko i Håga bedöms tillhöra 

bronsålderns period II-III (Victor 2002:165). 
Av de tre övriga finns två i Ekbolanda, i sten-
sättningar – Raä 96 Hagby och Raä 44 Rams-
ta. Den tredje finns i Mälsta, i ett röse – Raä 
199 Husby Långhundra. De är 3,5 - 2,7 m 
långa och riktade NO-SV och N-S, relativt 
lågfrekvent respektive vanlig riktning enligt 
Johansson (1961:20). Den allmänna lokalise-
ringen av de två första är sådan att de väl kan 
tillhöra neolitikum/äldre bronsålder. 

Som jag återkommer till uppfattade jag 
inledningsvis hällkistan i Mälsta som tvek-
sam genom sin lokalisering. Övertäckningen 
associerar emellertid såväl till Högsta som till 
Annelund (hällkista omgiven av röse, täckt av 
skärvstenshög – Fagerlund & Hamilton,1995: 
65), Odensala (hällkista i stensättning – Ola-
usson, 1995:77 ff.), Alby (hällkista under 
stensättning – Andersson, Kjell 2001) samt 
Hagby- och eventuellt också Ramstahällkis-
tan. Oklart är emellertid om övertäckningarna 
alltid kan kopplas till äldre bronsålder som 
exempelvis Andersson (2001:82) gör.  

Genomgång av materialet på ATA har 
inte gett ledtrådar avseende tidstillhörighet 
för de outgrävda hällkistorna. Det tycks dock 
alltmer som om övertäckningarna generellt 
ägt rum före hågatid (se också Victor 2007b: 
244). 

 

DE STORA BRONSÅLDERS-
HÖGARNA 
De större högar som finns i Uppsalaområdet 
hänförs, rätt eller fel, till romersk järnålder, 
folkvandringstid och yngre järnålder [Silver 
(1996), Hyenstrand (1984:84), Arrhenius 
(1995:317) och Ambrosiani (1968)]. Högarna 
�15 m har sin tyngdpunkt i Sveahavsbäcke-
net och ligger ofta på den tidiga bronsålderns 
havsbotten och längs större vattendrag. Vissa 
högars lokalisering är dock sådan att en 
bronsåldersdatering inte kan uteslutas. 
 Jag särredovisar inte eventuella större 
bronsåldershögar inom området. Av den enk-
la anledningen att ansedd som säker – om än 
med ett minimalt frågetecken – är så vitt jag 
vet ingen utom Hågahögen, även om andra 
högar har diskuterats, t.ex. högen på Hors-
berget, Lena socken (Ambrosiani, 1968). Se 
också Östling, Eriksson & Hjärthner-Holdar 
(2008:33). Högen har brätte och borde om 
tillhörig bronsåldern anlagts under periodens 
yngsta del. Hjärthner-Holdar (1991) menar 
att det kan vara frågan om en husgrundsplatå 
från yngre järnålder.  
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Hågahögen är ett torvtäckt röse. ”Det 
befann sig snart, att det stenfria jordlagret 
endast bildade högens övre del, och att där-
under vidtog ett väldigt jordfritt stenröse” 
(Almgren 1905:13). Han diskuterar om jord-
täckningen kunde vara sekundär, men mena-
de av olika anledningar det vara ”fullkomligt 
otänkbart” (1905:44). Det kan ha varit frågan 
om en statushöjande torvtäckning under en 
torvfattig hågatid. Barkåkrahögarna i Skåne 
ses som exempel på detta (Stjernquist, 1993: 
126 och Widholm 1998:96).  
   Det har funnits ytterligare en bronsål-
dershög (15m) inom Uppsalaområdet som 
täckt ett röse. Den låg på åsen närmare fyra 
km söder Lena kyrka och grävdes ut och bort 
på 1940-talet (Nylén, 1948). 

Förhållandet att högbyggandet inom 
Uppsalaområdet under bronsåldern i stort sett 
tycks lysa med sin frånvaro har betydelse. 
Mot bakgrund av tidens homogena kultur-
värld har frånvaron av stora torvhögar (typ 
Danmark/Skåne) setts som en trolig indika-
tion på att tillgången på grästorv under äldre 
bronsålder var annorlunda än i Sydskandina-
vien. Detta har mött invändningar med hän-
visning till att frågan om torv eller sten är 
mer komplex. I vissa fall förekommer yttäck-
ning av sten (Lundborg 1972:85,121).  Natur-
förutsättningarna har med olika inställning 
bl.a. behandlats av Bertilsson (1980:145), 
Larsson (1993:48) och Stjernquist (1993). 
 Tanken att avsaknaden av torvbaserade 
storhögar i Uppsalaområdet under högbygg-
nadstiden (äldre och mellersta bronsåldern) 
helt enkelt skulle bero på att brister i bygg-
material utvecklat andra normer framstår trots 
allt som trolig. Ekonomin i Uppsalaområdet 
hade då inte sin bas i boskapsskötsel. Havet 
stod omkring 20 m högre än idag. Den yngre 
bronsålderns och förromerska järnålderns 
strandförskjutning hade ännu inte skapat fö-
rutsättningar för de stora gräsytorna.  
 I det här sammanhanget är också ett 
resonemang som Ekholm (1921:25 ff.) för av 
intresse. Av de vid den tiden kända 50-talet 
lösfynd från äldre bronsålder kunde endast ett 
med säkerhet betecknas som gravfynd. Mot 
den bakgrunden menade Ekholm att det i 
Uppsverige fanns andra gravformer än längre 
söderut. Han hänvisar till av Dybeck omtala-
de uppländska högar med stora fyrkantiga 
stenkistor, som också Montelius var benägen 
att hänföra till bronsåldern. Några undersök-
ningar av sådana känner jag dock ej till. 

Det finns kanske inga storhögar från 
bronsåldern i området, men vi har i olika 
sammanhang en ensam hög på så kallade ”va-
rierade” gravfält från äldre järnålder. Det är 
svårt att göra sig fri från misstanken att en 
eller annan av dessa högar kan vara revirmar-
keringar eller ackumulationer av ett slag som 
är kända från andra håll, antingen de nu är 
från järnåldern som vid Almgrens Alundafri-
läggning eller från bronsålder. Ett sådant 
senare exempel är en hög på Örelidsgravfältet 
i Tjärby socken i Halland. Fältet har nu 36 
resta stenar mot att tidigare ha haft ett hund-
ratal. Högen var 12 m i diameter och 1,5 m 
hög. Den visade sig innehålla en hällkista 
med en gravläggning från period III och fyra 
sekundärgravar (Lundborg 1972, 31 ff.). 

                        
SKÄRVSTENSHÖGAR 
År 1911 grävde Oscar Almgren med hjälp av 
studenter ut ”en av de talrika vackra högar, 
som ligga i Vaksala prästgårds hage. Denna 
hög inneslöt emellertid ej någon graf… Det 
hela utgör tydligen en avskrädeshög från en 
gång bredvidliggande bostäder…”. Skärv-
stenshögen innehöll bland annat skörbrända 
stenflisor, lerklining, husdjursben och kruk-
skärvor, vilka han antog tillhörde äldre järn-
ålder (Almgren, 1912c:408). Missräkningen 
går inte att ta fel på. 
  Det skulle dröja länge innan skärv-
stenshögen blev en intressant fornlämning, 
men trots en lång undersöknings- och analys-
historia har den inte släppt sina hemligheter. 
Se exempelvis Bellander (1938), Gustawsson 
(1949), Hyenstrand (1968), Jensen (1986), 
Widholm (1998:24 ff.) och Victor (2007b). 
Skärvstenshögarna har spår efter metallhant-
verk (Schönbäck, 1959) och antagits vara res-
ter efter slakter (Elfstrand, 1995). 

Karlenby (1999) har i en genomgång av 
skärvstenshögar i Uppland och Västmanland 
kommit till slutsatsen att de i det stora hela är 
mycket enhetliga. Hans bild överensstämmer 
med den som redovisas i Jensen (1986). I 
högarna finns stenföremål, produkter av lera, 
keramik, ben samt rester från metallhantverk. 
Benmaterialet varierar från enstaka bitar till 
flera kilo och omfattar också ben från männi-
ska. Bland stenmaterialet överväger löpare, 
slipstenar och brynen. 

 I högar från yngre bronsålder finns ock-
så rester från deglar, gjutformer och järn-
slagg.  
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 Förhållandet att skärvstenshögar ibland har 
slående likheter med stensättningar och kan 
vara försedda med kantkedja har bland annat 
påtalats av Johnsen & Welinder (1993:213). 
Wigren (1987:11,14) menar dock att skärv-
stenshögar endast undantagsvis kan förknip-
pas med gravar och att deras funktion i det 
sammanhanget tycks sekundär. 
   

 
Rundkvist (1994) som redovisar undersök-
ningar av 42 högar i västra Stockholmsområ-
det med avseende på gravgömmor, visar att 
ungefär en fjärdedel av skärvstenshögarna 
kan innehålla sådana. De undersökta högarna 
uppfattades till 40 % vara från hågatid eller 
yngre. Efter bronsåldern tycks bruket att 
gravlägga människorester i skärvstenshögar 
upphört. Hälften av högar med gravgömma 
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hade kantkedja. Av övriga var en femtedel 
försedda med kantkedja. Alla med gravgöm-
ma innehöll keramikskärvor mot 70 % av de 
som inte gjorde det. Högar med gravgömma 
var mindre, oftare runda till formen och låg 
oftare på berg. Gravgömmorna låg ytligt.  

Victors (2007b:246 f.) redogörelse för 
skärvstenshögarna vid Broby sammanfaller i 
mycket med den bild som framkommer hos 
Rundkvist. Hon menar också att skärvstens-
högarna vid lokalen getts en mer framträdan-
de plats än övriga gravkonstruktioner.  

Rundqvist uppfattade trots påtalade dif-
feranser att skärvstenshögarna ändå konstrue-
rats på likartat sett oavsett om de hade grav-
gömma eller inte. Rundqvist tolkar detta som 
en följd av religiösa uppfattningar. Många 
andra har på senare år också behandlat ett 
eventuellt samband mellan skärvstenshögar 
och bronsålderns världsbild [exempelvis Ka-
liff (1999), Karlenby (1999), Thedéen (2002) 
och Victor (2007b)]. 

Åsikterna har över åren varit något delad 
när det gäller skärvstenshögarnas tidsmässiga 
inplacering. Hyenstrand (1968, 1981) och 
Kaliff (1999 och där anförd litteratur) betonar 
främst tillhörigheten till yngre bronsålder. 
Hyenstrand har dock också (1984:67) redovi-
sat uppfattningen att skärvstenshögarna haft 
en lång produktionstid. I vissa fall menar han 
att de kunnat gå tillbaka till senneolitikum. 

Karlenby (1999) – men framför allt Jen-
sen (1986) – visar att skärvstenshögarna i 
princip härrör från bronsålder, men också 
från äldre och t.o.m. från yngre järnålder. 
Karlenby (1999:117) redovisar ett urval från 
Enköpingsområdet, Västmanland och Uppsa-
laområdet (Fröslunda, Gamla Uppsala och 
Knivsta). Alla skärvstenshögar i samplet till-
hör bronsålder. Hälften har formats under 
äldre bronsålder. Tyngdpunkten ligger när-
mast under period II.  

Jensens (1986:20 f. och 1989:38 f.) ge-
nomgång av undersökta skärvstenshögar från 
Uppland, Södermanland och Västmanland 
anger att mer än 50 % av skärvstenshögarna 
tillhör äldre bronsålder, med tyngdpunkten i 
period III. Rundkvist (1994) redovisar att om-
kring en tredjedel av 14C-dateringarna tillhör 
period III och i ett fall period II, men nästan 
samtliga dateringar har en spännvid som gör 
att högarna kan tillhöra period IV.  

Skärvstenshögar tycks i princip identifi-
erade från i stort sett hela brons- och järnål-
dern.  Hjärthner-Holdar & Söderberg  (1987: 

182) hänvisar till 14C åldersbestämningar från 
1700 BC till AD 200 à 800 (Stenhagen, 
Bondkyrko socken). De högar Rundqvist 
(1994) redovisar har en tidsmässig fördelning 
som gör att han hävdar att de hade sin stor-
hetstid inom det östligaste Mälarområdet un-
der bronsålder, med en kulmen från hågatid 
och framåt. Därefter minskade anläggandet 
kraftigt, för att på nytt tas upp under yngre 
järnålder. 
  Osäkerheten vad gäller skärvstenshö-
garnas tillkomsttid förstärks av att samma 
skärvstenshög i vissa fall tycks kunna här-
stamma från vitt skilda perioder (se Holm 
1996:21 och Runcis 1999:134). Hjärthner-
Holdar & Söderberg (1987:182) har dessutom 
ett exempel med två skärvstenshögar på sam-
ma lokal som tillsammans täcker mer än 2000 
år (1700 BC-AD 400).  
 Sammanfattningsvis tyder litteraturen 
på att skärvstenshögarna producerades från 
senneolitikum till vikingatid, men att de i stor 
utsträckning härrör från bronsålder med 
tyngdpunkten i perioderna III-IV. 

Detta stöds av fördelningsbilden när det 
gäller Uppsalaområdets drygt 2600 registre-
rade högar. Skärvstenshögarna förekommer 
vidare i 60 % av fallen på lokaler med 1-3 
högar. Resten finns på platser med upp till 28 
stycken. Det finns ungefär lika många lokaler 
med få som med många högar.  
 
Spridning  
Skärvstenshögarna återfinns huvudsakligen 
på det västliga fastlandet och i övrigt – i blyg-
sammare omfattning – främst i anslutning till 
75 % av de skärvstensvallar/hyddbottnar som 
registrerats inom den östliga – fortfarande 
under hågatid delvis skärgårdslika delen av 
området. Som senare framgår innebär detta 
att skärvstenshögarna främst ligger inom 
områdets tidigare bronsåldersfaser och utgör 
en av flera indikationer på när de östra delar-
na successivt fick ett fastare utnyttjande. 

 Hyenstrand (1968:72), som hänvisar till 
Ambrosiani, menar att bakom de topografiska 
förhållandena för skärvstenshögarna skymtar 
en kulturform, anknuten till ett flackt kust-
landskap, sönderskuret av långa fjärdar, sido-
vikar och lerslättssjöar. Det här har betydelse 
vid förklaringen av skärvstenshögarnas sprid-
ning och tidssättning i Uppsalaområdet. Ef-
tersom strandförskjutningen var mycket olika 
i norra och södra Uppsalaområdet, och del-
vis olika i öst och väst (se kapitel 3) har 
bronsåldersbefolkningen i norr över många 
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generationer i större utsträckning tvingats föl-
ja de krympande vikarna, medan man kunnat 
vara mer stationär längre söderut. 
  Det innebär att den topografiska miljö 
man sökt, funnits relativt långt västerut under 
neolitikum och sedan förskjutits österut/sö-
derut men också österut/norrut längst i norr. 
Förskjutningen har varit snabbare längre 
norrut. Det här gör att vi kan vänta oss att 
skärvstenshögarna i inte alltför sluttande om-
råden längre söderut (sydväst om Uppsala) är 
mer tidsmässigt blandade från neolitikum och 
framåt. Djupviksmiljön har visserligen för-
ändrats också där, men det har skett lång-
sammare. Vid bronsålderns början nådde vi-
karna upp till lokalerna för hällkistorna Raä 
96 Hagby och Raä 44 Ramsta.  

800 år senare – vid hågatid – hade situa-
tionen visserligen förändrats, framför allt för 
lokalen i Hagby, där nu hällkistemiljön låg 3 
km från den vik som mynnade ut vid Håga, 
men vattendrag, kvarblivande sjöar och dal-
gångarna i sig gjorde att levnadsförutsätt-
ningarna kring vikarna troligen förändrats re-
lativt marginellt [Bild VI:2]. Ytterligare 400 
år senare hade emellertid den yngre bronsål-
derns   starka  strandförskjutning  omvandlat  
 
BildVI:2 Bronsålderns strandförskjutning  
                     inom sydvästra Uppsalaområdet  

området väster och sydväst om Uppsala till 
ett område med delvis igenväxande sumpiga 
vikar under övergång till områden med hårda 
postglaciala leror.  

När de östra delarna av Uppsalaområdet 
samtidigt förlorade sin skärgårdskaraktär och  
mer allmänt skulle varit lämplig för den kult-
turform bronsåldersekonomin innebar hade 
denna i princip upphört, även om det inte kan 
uteslutas att den i Uppsalaområdet hade en 
mindre renässans under yngre järnålder.  

Förutom ovan nämnda exempel från 
Stenhagen ser Göthberg (1998:26) det som 
möjligt att en utgrävd skärvstenshög, Raä 310 
Lena, kan hänföras till yngre järnålder. An-
nars är det svårt att baserat på höjdanalys 
finna skärvstenshögar från järnåldern. Raä 
292 och Raä 293 Gamla Uppsala socken, 
mellan Ärna och Tuna backar som skulle 
kunna vara kandidater är snarare boplatser 
med skärvstensförekomst än skärvstenshögar. 
  Högarna i Börje-Broby som vid Schön-
bäcks utgrävningar visade på innehåll från 
metallhantering är uppenbart från yngre 
bronsålder. Det omfattande höglänta området 
har emellertid varit strandanknutet ända se-
dan neolitikum och kan förväntas ha en blan-
dad tidsättning på anläggningarna. I Börje, 
liksom i allmänhet där vi hittar skärvstenshö-
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gar, finns det gott om glacial lera. Vid post-
glacial lera, ligger skärvstenshögarna oftast 
utanför dessa. Skärvstenshögarna förekom-
mer inte sällan nära förhistoriska sjösystem, 
vikar eller öppet vatten som revirmarkering-
ar, antingen det nu var visavi anslutande ler-
områden eller i gamla strandnära lägen där 
det försvinnande vattnet lämnat postglacial 
lera efter sig. 

 

HÄLLRISTNINGAR 
Kända hällristningslokaler i Uppsalaområdet 
uppgår till ca 35 stycken, men ökar då och då 
i antal. Senast skedde det i samband med E4-
projektet, då en ristning hittades vid Ryssgär-
det (Broström et al., 2005). Ristningarna är 
ojämnt spridda [Bild VI:1]. Den absoluta 
huvuddelen – ett 30-tal – finns i områdets 
sydvästra del, framför allt i Biskopskulla 
socken. Övriga finns i Bälinge, Husby-Lång-
hundra, Odensala och Tensta socknar.  

Hällristningar tillhör i allt väsentligt 
bronsålder, men de producerades i viss ut-
sträckning fortfarande under äldre järnålder 
och kanske i enstaka fall ännu senare. Viss 
oklarhet om tillkomsttiden kvarstår.  

Enligt Jensen (2002:490) tycks produk-
tionen i Skandinavien ha kulminerat vid över-
gången mellan period I/II och under period 
IV/V. Med hänvisning till John Coles, anges 
den 4 m långa paddlade båten på Raä 109 
Boglösa (Brandskog) – Upplands längsta båt-
ristning – vara från omkring 800 BC.  

Fredell (2003) är en omfattande genom-
gång och analys av hällristningar, deras inne-
håll, tänkbara betydelse och tillkomsttid. Hon 
hänför i princip ristningarna till period II eller 
senare, med tyngdpunkten i period V. 
  John Coles, utgår i sin genomgång av 
hällristningar i sydvästra Uppland från loka-
lernas höjdnivåer när det gäller åldern (Coles, 
2000:98 ff.). Han menar att hällristningar och 
skålgropar i princip ligger på 25-20 höjd och 
då snarare på 25 m nivån eller just över. Där-
med borde enligt hans uppfattning det häll-
ristningsrika Biskopskullaområdet främst ha 
formats då havsnivån låg 25 m högre än idag 
och ristningarnas ursprung därmed ligga så 
tidigt som århundradena kring 1800 BC. De 
skulle tillhöra senneolitikum eller bronsål-
derns period I. (Hällristningslokaler som 
finns inom den del av Biskopskulla socken 
vilken redovisas inom Uppsalaområdet ligger 
på 22 - 32 m höjd).  

Ett problem är att vi inte närmare känner 
ristningarna och skålgroparnas roll i kult och 
kultvärld. Det förekommer att området fram-
för ristningarna använts för kult och gravgå-
vor (se exempelvis Karlenby, 1982). Det in-
dikerar att det i vissa fall kan ha funnits be-
hov av samlingsmöjligheter och viss distans 
mellan ristningar och vatten. I andra lägen 
har så uppenbarligen inte varit fallet.  
  80 % av hällristningslokalerna i Uppsa-
laområdet har skeppsristningar. Kjellén & 
Hyenstrand (1977:105) lutar åt en datering 
till yngre bronsålder för uppländska skepps-
bilder. Enligt Fredell (2003:227 ff.) kan en-
dast ett fåtal skeppsfigurer dateras ens till 
början av period II.  

Baserat på Kaul (1995c:60) skeppskro-
nologi – i senare version justerad av Fredell 
(2003:13) – tycks de sju skeppsristningsloka-
ler som redovisas i Coles (2000, vol. 2) från 
den aktuella delen av Biskopskulla socken ha 
tillkommit inom period III-VI, och då huvud-
sakligen kring period IV. Som jag senare 
återkommer till tycks Raä 458 Odensala till-
höra period III och Raä 294 Husby-Lång-
hundra period VI. Raä 356 Bälinge (spjuten) 
bör tillhöra järnåldern och då förmodligen 
mitten av förromersk järnålder. 

För att summera: Uppsalaområdets häll-
ristningar utgörs främst av skeppsristningar, 
men också av fotsulor, cirkelfigurer, spjut, en 
människa och ett antal obestämda figurer (se 
bilaga 9). Ristningstiden sträcker sig från 
bronsålderns mitt in i förromersk järnålder.  

 
SKÅLGROPAR 
Skålgropen är den vanligaste fornlämnings-
typen från brons- och järnålder i vissa områ-
den. Traditionellt kallas de älvkvarnar. Typen 
finns på fast häll, block och bärbara stenar, 
vilka tycks anknutna till gravritualer från 
neolitikum till åtminstone yngre romersk 
järnålder [Ullén (1997:458) samt Sundelin 
(1996:178 f.)]. I områden med koncentratio-
ner av skålgropar finns ofta en centralhäll 
med många gropar (Broström, 1996:4). 
 Älvkvarnskult har i relativt sen tid före-
kommit i Mälardalen [Åmark (1956), Hen-
ning (1982) och Ullén (o.a.a.: 455)]. Tolk-
ningen av groparnas bakgrund och funktion 
är många, men än finns ingen förklaring som 
fått mer omfattande acceptans.  
 Även om litteraturen anger att de i 
Skandinavien kan härledas från mellanneoli-
tikum till  yngre  järnålder  (Sundelin o.a.a.: 



 

Med Uppsala i centrum 220 

178) ses de framför allt som en bronsålders-
indikation. Vid Apalleundersökningarna hit-
tades såväl skålgropsstenar som gropar på 
block och berghällar, vilka bedömdes som 
samtida med boplatsen. Skålgroparna är så 
vanliga att de uppenbart fått en spridning till 
och en plats på bosättningsnivå. (Ullén, 
o.a.a.:456 ff.). Till dess tycks de länge haft en 
laddning som gjorde att de hölls utanför bo-
sättningarna.  

Hällristningar samsas ofta med stora 
grupper skålgropar (inte sällan finns dessa 
direkt på ristningarna) eller i dess absoluta 
närhet. Ett sent fyndexempel är Ryssgärde-
ristningens omgivning (Eriksson & Östling, 
2005). Ristningen har sällskap med ett 150-
tal skålgropar (Eriksson, 2004:36). 
  Skålgropar kan emellertid inte generellt 
ses som en bronsåldersindikation – i varje fall 
inte inom Uppsalaområdet. Baserat på höjd-
nivåer noterades redan under 70- och 80-ta-
len, att det finns lågt liggande skålgropsloka-
ler i Mälarområdet som omöjligen kan vara 
äldre än äldsta järnålder (Löthman (1981: 
89). Också förekomsten av skålgropsstenar i 
järnåldersgravar (Sundelin 1996) indikerar att 
skålgropens betydelse inte upphörde i och 
med bronsåldern. Inom Vaksala/Brillingeom-
rådet finns skålgropar knutna till romartida 
gravmiljöer (se Frölund, 1997:38). 
 Uppsalaområdet har storleksordningen 
sju tusen registrerade skålgropar på ca 350 
lokaler. Som framgår av [Bild VI:1] är  gro-
parna – förutom  längst  i söder – begränsade 
 

   Bild VI:3 Skärvstenshögar, Börjesjön och en ensam skålgropslokal 

i områdets östra delar. De finns där i huvud-
sak endast i Rasbokil och Rasbo. Höjdnivå-
analyser indikerar att skålgroparna väl kan ha 
sin tyngdpunkt i yngre bronsålder, men att 
lokala skillnader är stora. Många skålgropar 
inom Uppsalaområdet måste hänföras till 
järnåldern – bland annat längst i söder, i 
Giresta och i Hjälsta, men också i öster 
(Almunge). Raä 111 Vassunda med sex skål-
gropar är en lokal som bör ha tillkommit så 
sent som under yngre romersk järnålder eller 
kanske till och med under folkvandringstid. 
  Skålgropsområden har som nämnts en 
påtaglig närhet till hällristningar (korrelati-
onskoefficienten för antalet lokaler med dessa 
anläggningar per enskild socken/sockendel i 
Uppsalaområdet är 0,85). Den del av Bis-
kopskulla socken som ligger inom Uppsala-
området har 16 av områdets 35 hällristnings-
lokaler och ca 20 % av områdets skålgropslo-
kaler. Andra påtagliga exempel är Raä 67 och 
81 Skogstibble med 2-3 hällristningar och 2-
400 skålgropar vardera. Även hällristningen i 
Bälinge (spjuten) har sällskap av skålgropar. 
8 gropar vid lokalen och dessutom ytterligare 
8 lokaler inom 900 m radie. Det är hälften av 
socknens lokaler. Inom utsnittet finns dock 
ingen av socknens 87 skärvstenslokaler.  
 Medan skärvstenshögarna i princip lig-
ger i anslutning till glaciala leror, om än inte 
alltför långt borta från postglaciala lerrester 
efter gamla vattensystem, finner vi ofta skål-
groparna i än tätare anslutning. Det är even-
tuellt här orsaken till den nära kontakten med 
hällristningarna finns. Redan Almgren (1927: 
68) kopplade hällristningarna till åkerbruk 
och fruktbarhetskult. När strandförskjutning-
en tog fart efter hågatid frilades successivt 
postglaciala lerjordar. Mycket talar för att 
man så småningom började bruka de mest 
lättåtkomliga styva postglaciala lerorna även 
om vi enligt litteraturen skulle vara framme 
vid romartid innan det sker i nämnvärd om-
fattning. Tillgängligheten och möjligheten att 
använda lerornas näringsvärde beror emeller-
tid också på jordmånsskikt och annan täck-
ning.  
 
Börjesjön 
 I Bälingeområdet ligger skålgroparna i prin-
cip sydost om skärvstensvalls- och skärv-
stenslinjen – i riktning mot den bortdragande 
stranden. Nordväst om Uppsala, i Börjeområ-
det, mot den forna stranden vid Broby, finns 
vad som kan tyckas märkligt – ett åtminstone 
25 km2 stort område, med många skärv-
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stensvallar och en uppsjö av skärvstenshögar, 
men med bara en registrerad skålgropslokal –
Bösslinge, Raä 106 Börje, med 30 gropar 
[Bild VI:3].  Förklaringen är att där funnits en 
grund senneolitisk innervik som avsnördes 
till sjö kring övergången mot bronsålder.  

Börjesjön växte successivt igen. Den 
var dock länge öppen. Enligt Malmström 
(1920:46) skulle den tidigare 1 km långa och 
200-300 m breda sjön till största delen ha 
vuxit igen efter en mindre sänkning år 1844. 
Kring första världskriget uppges sjön varit ett 
kärr. Av den forna sjön skulle bara små tjär-
nar återstått. 

 Börjesjön hade ursprungligen en vida 
större yta. Wenner (1939:431) återger den 
som två km lång och en halv km bred omgi-
ven av tre gånger så stora mossar, sumpsko-
gar och sanka ängar. En sådan yta stöds av 
postglaciala leror. Sjön är i dag utdikad och 
uppodlad. 1939 hade sumpskogar och mossar 
dränerats och gölarnas fria vattenytor för-
svunnit. Vattenflöden under vårarna kräver 
dock fortfarande grävningsarbeten. 

Börjesjön ingår i den biologiska histori-
en. Här gjordes i början av 1900-talet det då 
nordligaste fossila fyndet av den i Sverige 
utdöda värmekrävande Sjönöten. Under äldre 
bronsålder var den en vanlig växt i sjön. Den 
dog ut under yngre bronsålder (Wenner, 
1939:446). 

 Wenner (1939:439 f.) arbetar med de i 
kapitel 4 omtalade rekurrensytorna och följer 
i huvudsak Granlund (1931). Han kom fram 
till att efter en avsnörning ungefär vid RY V 
skulle sjön en tid ha stigit under äldre brons-
ålder. I slutet av yngre bronsålder (RY III) 
skulle sjöviken ha utgjort ”en stor fräkenmad 
kantad av alskog”. Mellan RY III och RY II 
(förromersk- och romersk järnålder) domine-
rades den igenväxande sjöviken av vass, som 
så småningom kom att täcka inte tidigare 
överväxta fräkenarealer. 

 Återgår vi till skålgropsproblematiken, 
så är troligen förklaringen till den ensamma 
lokalen att området inte förrän under romartid 
var lämpligt för den åkerbrukskultur som ti-
digare åtföljts av skålgropar. 
 
Rasbo och Rasbokil 
I Rasbo socken, förekommer skålgropar som 
ligger 2-5 m högre än skärvstenshögarna, 
exempelvis i Karbyområdet (Raä 245 Rasbo).  
I övrigt är tendensen den att groparna ligger 
lägre eller eventuellt på samma nivå som 
skärvstenshögar. Orsaken till förhållandena i 

Rasbo hänger troligen samman med den för-
hållandevis snabba strandförskjutningen i 
området avbruten av transgressionen före hå-
gatid. Efterhand försvann havsviken och 
verksamheten flyttades successivt till Rasbo-
området. Under yngre bronsålder blev de 
postglaciala lerorna frilagda och från över-
gången bronsålder/järnålder och några år-
hundraden framåt vann älvkvarnskulturen in-
steg, samtidigt som skärvstenshögar produce-
rades nära den bortglidande havsviken.  [Bild 
VI:4]. Frilagda ytor inom den forna havsvi-
ken i Rasbokil är delvis täckta av postglaciala 
leror. Förutsättningarna för åkerbruk förbätt-
rades och vi finner skålgropslokaler i närhe-
ten  av de större postglaciala lermarkerna. 
 
Bild VI:4 Strandförskjutning, skålgropar och skärvstenshögar i Rasbokil och 
                    Rasbo 
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SKÅLGROPAR OCH SKÄRV-
STENSHÖGAR – MARKÖRER 
FÖR IDEOLOGIER? 
Skålgropar och skärvstenshögar förekommer 
inte så ofta tillsammans. Korrelationskoeffi-
cienten avseende lokaler per socken i Uppsa-
laområdet uppgår till endast 0,17. Det låga 
sambandet är delvis en konsekvens av mäng-
den skålgropslokaler i Biskopskulla socken. 
Undantas Biskopskulla blir korrelationskoef-
ficienten 0,39.  
 Anläggningstyperna förekommer van-
ligtvis i separata kluster. I Viksta finns i hu-
vudsak alla skålgropar på platsen för och väs-
ter om den bronsålderssjö som bildades när 
området avsnördes från havet. Skärvstenshö-
garna ligger öster och söder om den forna 
sjön [Bild VI:5]. Sjön var borta 600 BC. Där 
finns nu postglacial lera.  
 Skålgroparna kan förmodligen ses som 
en markör för förändringar i områdets när-
ingsinriktning. Mycket tyder på att de kan 
förknippas med åkerbrukets expansion under 
förromersk och romersk järnålder. Tidsmäs-
sigt stämmer spridningsbilden med informa- 
tion vi har från pollenanalyserna (se kapitel 
4). Någon  avstämning   kan  tyvärr  ej  göras 
 

       Bild VI:5  Viksta – fysiskt och tidsmässigt skilda lokaler för skärvstens- 
                        högar och skålgropar  

från området i sydväst, där hällristningarna 
och skålgroparna förekommer som ymnigast 
och där de kan antas delvis förhållandevis ti-
diga. Jag saknar kännedom om några pollen-
analyser i anslutning till Uppsala-Näsviken, 
Hagby, Balingsta och Dalbyviken. En del av 
skålgropslokalerna i sydväst framstår emel-
lertid lika sena som i resten av Uppsalaområ-
det. Många inom exempelvis Giresta socken 
bör inte vara äldre än romersk järnålder.  

Skålgropslokalernas produktionstid in-
om Uppsalaområdet framstår som förskjuten i 
förhållande till skärvstenshögarnas. Den 
tycks inledas under mellersta bronsåldern och 
upphör århundradena efter Kristi födelse. Till 
skillnad mot skärvstenshögar är skålgropar 
inte sällsynta under förromersk och tidig ro-
mersk järnålder 

 
SKÄRVSTENSVALLAR 
/HYDDBOTTNAR 
En anläggningstyp som är förvånansvärt dim-
mig till sin innebörd är skärvstensvallen.  Ty-
pen går under många namn – skärvstensvall, 
boplatsvall, hyddbotten. Den har en lång pro-
duktionstid och har vanligtvis förknippats 
med fångstekonomier – även under historisk 
tid. Omfattande kluster har hittats i finska Ös-
terbotten. De äldsta grunderna där hänförs till 
tiden före 4000 BC, men de flesta är 2000 år 
yngre (Núñez & Okkonen, 2005).  I Norrland 
tycks de lika gamla. Enligt Liedgren (1997) 
är de vanligtvis från slutet av neolitikum och 
början av bronsålder. Sedan tycks vallarna så 
småningom försvinna. Typerna är många och 
gränserna mellan dem flytande.  
 Forskningen avseende det omfattande, 
tidsmässigt djupa, lokaliseringsmässigt olika 
och inte sällan geografiskt svåråtkomliga an-
läggningsmaterialet är relativt begränsad.  

Märkligt nog tycks de ”yngre” förhisto-
riska anläggningstyperna svårast att tolka. En 
orsak är att dessa förmodligen utnyttjades på 
skilda sätt. Bolin (1999b), som diskuterar 
skärvstensvallarna ur norrländsk synvinkel, 
men också tar upp de Uppländska anlägg-
ningarna  menar att många av vallarna finns i 
miljöer som leder tankarna till rituella sam-
lingsplatser med lång kontinuitet. De är inte 
sällan ombyggda. 

Det ligger nära till hands att anta att 
Uppsalaområdets anläggningar tillkommit i 
den inledande bronsålderns skärgårdsvärld. 
Så tycks inte vara fallet. I allt väsentligt till-
hör de den yngre bronsåldern. Undantag ut-
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gör de neolitiska hyddbottnarna vid Bälinge 
mossar (Raä 138 och 140 Skuttunge) och 
förmodligen vallarna från äldsta järnålder vid 
Buddbo i Ärentuna (Scharp 2004:30 och 
2004b:19). Vallarnas komplexitet framgår om 
inte annat av att man trots stor tankemöda in-
te lyckades tolka Buddbolokalens innebörd. 

Vallarnas rester och läge påminner i vis-
sa fall om de tomtningar från yngre järnålder 
och medeltid som konstaterats längs stränder 
och skär längs öst- och västkusten [jfr Nor-
man (1993) samt Landin & Rönnby (2003). 
De senare har lokaliserat tomtningar på 
Landsort från tidig vendeltid och framåt].  

Vallar/hyddbottnar i lägen som gör att 
de kan antas ha fyllt samma funktion som 
tomtningar – säsongsmässiga jakt- och fiske-
bosättningar – finns på åtskilliga platser i 
Uppsalaområdet. En del kan dock vara defor-
merade skärvstenshögar. På vissa platser 
finns mer än en lämning. Anläggningarna har 
i vissa fall eventuellt fungerat som strandnära 
utgångspunkter i en relativt karg innerskär-
gård. Det är osäkert i vilken utsträckning de 
byggts om och använts under olika tidsperio-
der. Närheten till vatten och glacialleror bör i 
många fall så småningom medfört att viss 
djurhållning och odling blivit möjlig.  

I andra fall (med suddig avgränsning 
mot de redan nämnda) framstår Bolins tanke-
gångar om att skärvstensvallar ingår i någon 
form av kollektiv ritualplats med lång åter-
kommande användning i en jakt-/fångsteko-
nomi som trovärdig. Härdarna och den omfat-
tande skärvstensvolym som finns i av honom 
redovisade exempel återfinns i princip också 
vid Buddbo – väl den enda utgrävning av 
skärvstensvallar som utförts inom Uppsala-
området i sen tid. Raä 90, Nysätra socken, 
undersöktes 1928. Där hittades lerklining vid 
provstick. [Anläggningsregistrets text. Hän-
visning till ATA 4529/27 och 4439/28].  
 Vid Igelsta i Södermanland undersöktes 
år 2000 en skärvstensvall på ca 10x10 m av 
en typ som inledningsvis antogs vara en 
hyddlämning liknande de i Norrland. Så små-
ningom visade det sig att hela försänkningen 
utgjordes av en central härdgrop. Utanför val-
len fanns mindre härdgropar. Den centrala 
härdgropen 14C-daterades till yngre bronsål-
der. Slutsatsen blev att anläggningssystemet 
bör ha använts för att torka och röka kött 
(Werthwein, 2002). Anläggningssystemet, 
tolkningen och osäkerheten tycks uppvisa 
likheter med Buddbo.  
 

Bild VI:6  Skärvstensvallar/hyddbottnar och skärvstenshögar 
                                                    Synkron geografisk miljö: 600 BC 

 
 Mycket tyder på att vi i Mälardalen och 
Uppsalaområdet i princip har att räkna med 
skilda företeelser som inte direkt har med 
varandra att göra – dels hyddbottnar och dels 
skärvstensvallar ingående i konstruktioner 
med andra syften än skydd och boende. Om 
det då är frågan om torknings-/livsmedelsan-
läggningar eller rituella anläggningar – kan-
ske i en kombination – är däremot oklart. 
Utifrån anläggningsregistret är det dock ej 
möjligt att göra en uppdelning.   
 
Förekomst och produktionstid 
Kända skärvstensvallar/hyddbottnar i Uppsa-
laområdet närmar sig hundratalet. Hälften är 
ensamt liggande anläggningar. Vallarna har 
en i huvudsak diagonalliknande spridning, 
från sydväst till Lena/Rasbo (eventuellt Ras-
bokil – anläggningen där är osäker) i nordöst. 
Två undantag till fördelningsbilden finns ge-
nom anläggningarna i Almunge respektive i 
Husby-Långhundra. 
  Den andra hälften av anläggningarna är 
koncentrerad till tio platser runt ”Sveahavets” 
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norra del [Bild VI:7], där de förekommer i 
grupper om 2-10 anläggningar per lokal. 
Dessutom finns tre anläggningar vid Raä 154, 
157 och 398 Bälinge, som alla ligger mycket 
nära varandra.  Lokalisering och kontext in-
dikerar att lokaler med 6-10 stycken vallar 
tillhör yngre bronsålder.  Ända till den tiden 
var förbindelserna norrut från ”Sveahavet” 
mot Östersjön, om inte öppna, så i varje fall 
goda. Det är svårt att baserat på omgivande 
anläggningsbild tidsätta skärvstensvallar då 
de ofta ligger i områden som fått ökat nytt-
jande över tiden. På grund av stabiliteten i 
strandnivån under bronsåldern ända t.o.m. 
period IV, och de höjder de återfinns på, 
borde emellertid enligt mitt synsätt skärv-
stensvallarna/hyddbottnarnas formeringsfas 
inom den västra delen av Uppsalaområdet 
främst tillhöra denna del av bronsåldern.  
 Undantag finns. En anläggning i Börje-
Broby ligger så lågt att den inte kan tillhöra 
tiden före period V-VI. Karaktären på val-
len/hyddbottnen är å andra sidan oklar. Trots 
läge, kulturlager och lerklining var Schön-
bäck 1959:76 ff.) inte övertygad. Han mena- 

 
 Bild VI:7 Norra Sveahavsområdet – skärvstensvallar per lokal 

                              Synkron geografisk miljö: 600 BC 

de att anläggningen kunde vara en gravvari-
ant. En annan är just Buddbo, Raä 336 Ären-
tuna, där 14C-dateringar i och för sig visar att 
anläggningen utnyttjats under tidig förro-
mersk järnålder, men också att äldre använd-
ning av lokalen förekom (Scharp, 2004b:43).  

Ett annat undantag kan gälla vissa enhe-
ter i ett band av anläggningar inom Bälinge 
och Ärentuna socknar, nord och nordväst om 
Buddbo [Bild VI:6]. Skärvstensvallar ligger 
normalt relativt nära havet. Det gäller inte 
här. En förklaring kan vara att de låg innanför 
ett flackt marsklandskap som försvårade bo-
sättning nära stranden. Enstaka lokaler ligger 
så högt att de kan tillhöra neolitikum. Den 
högst belägna skärvstensvallen inom området 
ligger liksom Bälinge mossars anläggningar 
på en höjd av 40 m eller däröver. Den mel-
lanneolitiska strandlinjen låg ungefär på den 
nivån (Segerberg 1999:35). I början av brons-
åldern återfanns strandnivån på ungefär 25 m.  

Det är möjligt att också andra skärv-
stensvallar/hyddbottnar eventuellt tillhör neo-
litkum – Raä 92 Hagby, 381 Börje och 110 
Vänge. Även när det gäller anläggningarna i 
Vaksala socken öster om Gamla Uppsala kan 
en datering kring skiftet neolitikum/bronsål-
der för någon av vallarna inte uteslutas. 
Skärvstensvallar längre österut inom Uppsa-
laområdet tycks däremot härstamma från 
bronsåldern – om än från perioderna V-VI. 
   Korrelationen mellan skärvstensvallar 
och skärvstenshögar per socken är 0,79. Jag 
använder mig vid korrelationsberäkningar 
vanligtvis av lokaler istället för av enskilda 
anläggningar beroende på att det är enklare, 
underlaget storleksmässigt säkrare och korre-
lationen mellan antalet anläggningar och lo-
kaler per socken ofta mycket hög. För skärv-
stenshögar i Uppsalaområdet är t.ex. koeffici-
enten för antal lokaler/antal anläggningar per 
socken 0,98. En svaghet är att jag kontrollerat 
detta för några men ej alla anläggningstyper. 
I två fall är det uppenbart att det inte gäller – 
för skålgropar och hällristningar. Dessa tar 
jag hand om i särskild ordning. I andra fall 
bedömer jag att avvikelserna inte har någon 
större betydelse för mina resonemang.  
  Likheten i fördelning tyder på att val-
larna och skärvstenshögarna i huvudsak torde 
ha en någorlunda likartad tidsmässig produk-
tionstid. En förklaring kan vara att vi har skil-
da typer av anläggningar (skärvstensvallar 
och hyddbottnar/boplatsvallar) med delvis 
olika tillkomsttid inom samma redovisning. 
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Inom Uppsalaområdet är det bara de sto-
ra skärvstenssamlingarna i Björklinge och 
längs Fyrisån, V Tensta och Ö Viksta som 
tycks sakna en skärvstensvall/hyddbotten. 
Det kan naturligtvis bero på att anläggningar-
na förstörts eller ännu inte identifierats. Det 
kan emellertid också hänga samman med 
skärvstenshögarnas ålder längst i norr. 

I förstone förefaller det rimligt att skärv-
stensvallar/hyddbottnar vilka har sin tyngd-
punkt i stränderna runt ”Sveahavets” innersta 
del endast återspeglar Uppsalaområdets be-
folkningsstruktur och näringsinriktning under 
yngre bronsåldern. Som jag återkommer till i 
kapitel 8 finns emellertid en annan förklar-
ingsmöjlighet. Alla multipla anläggningar 
finns inom vad som skulle bli Tiundalands 
hjärtområde. Något som knappast kan till-
skrivas slumpen. Om det är en kulturell kopp-
ling till Sveahavsområdet, finns då kanske 
också en maktpolitisk koppling? 
  
Vallar knutna till glacialleror 
Skärvstensvallar/hyddbottnar finns ofta i an-
slutning till glacialleror. En del uppvisar spår 
av lerklining. Det här gör att associationer 
uppkommer till den bronsåldershydda, som 
hittades och undersöktes nära Enköping i 
början av förra seklet (Almgren, 1912b). Ett 
spänne kopplade hyddan till period IV. Plat-
sen ligger 20 km VSV om Uppsalaområdet. 
  Eftersom Almgren baserade sin havs-
nivåuppfattning på Sernanders 14-metersnivå 
från hågautgrävningarna, bedömde han att 
havet inte på långt när nått fram till hyddan. 
Som vi nu vet var havsnivån kring Håga strax 
under 20 m och strandförskjutningen snabba-
re längre västerut. Strandnivån låg snarare 
kring 21 m, eller högre. En sådan nivå stöds 
indirekt av nivåerna på hällristningarna i 
området – se Coles (2000:100 ff.). Det skulle 
ha inneburit att hyddan legat inom några 
hundra meter från en havsvik och därmed 
funnits i en miljö och på samma avstånd som 
normalt gällde skärvstensvallar/hyddbottnar 
inom Uppsalaområdet. Invändningar till vilka 
jag återkommer har dock gjorts avseende 
Almgrens tolkning.  

 

BOPLATSSTRUKTUREN  
NÅS ENDAST INDIREKT  
Skärvstenshögar och skärvstensvallar tycks 
ha kontakt med såväl försörjning, som bo-
sättning och kult. Skålgroparna så vitt vi vet 
bara med kulten. Idéer har dock framförts om 

att de ingått i kalenderredovisningssystem. 
Bosättningen i området tycks under brons– 
och förromersk järnålder i stor utsträckning 
tangera spridningsbilden för skärvstenshögar 
skärvstensvallar och skålgropar. 

Riksantikvarieämbetets register skiljer 
på boplatser, grav- och boplatser samt på 
gravfält. Med gravfält avses en grupp om 
minst fem synliga gravar. I princip tycks bo-
platser samt grav- och boplatser vara hänför-
liga till bronsålder och äldre järnålder. Grav-
fälten tillhör i stor utsträckning yngre järnål-
der, även om många gravfält också tillhör 
äldre järnålder eller har sin början där. Hyen-
strand (1984:84) menar att gravfältens tidi-
gaste uppträdande ligger kring yngsta brons-
ålder/äldsta järnålder i centrala bygder och 
senare i marginalområden.  
 Inom området finns omkring 240 bo-
platser, ungefär hälften så många grav- och 
boplatser samt över 1300 gravfält registrera-
de. Mot bakgrund av vad jag redovisat när det 
gäller skärvstensvallar och skärvstenshögar är 
det inte helt oväntat att grav- och boplatsloka-
ler per socken/sockendel har en hög korrela-
tion med dem (0,70 för skärvstensvallar och 
0,86 för skärvstenshögar). Vid inventeringar 
är skärvstenshögar en signal för boplatser. 
Kategorin boplatser har faktiskt annars ett nå-
got lägre samband med skärvstensvallar och 
skärvstenshögar än lokaler som klassificerats 
som grav- och boplatser – 0,64 respektive 
0,74. 

Sambandet mellan boplatser samt grav- 
och boplatser i förhållande till skålgropsloka-
ler är svagt även om man undantar Biskops-
kulla socken. Det beror främst på att många 
skålgropslokaler finns i de sydvästliga sock-
narna till skillnad mot boplatser samt grav- 
och boplatser (något jag återkommer till i 
nästa kapitel). 

Kända boplatser samt grav- och boplat-
ser är relativt få i det under bronsåldern för-
modligen förhållandevis tätt befolkade områ-
det i sydväst. Det har troligtvis sin förklaring 
i ett ringa antal sentida utgrävningar och att 
odlingen där varit intensiv och hårt drabbat 
äldre grav- och boplatser.  

Genom att lägga in lokalerna för skärv-
stensvallar, skärvstenshögar och älvkvarnar 
samt boplatser tillsammans med grav- och 
boplatser tänkte jag mig inledningsvis få en 
ungefärlig bild av bosättningsstrukturen un-
der yngre bronsålder och äldsta järnålder. 
[För samband mellan gravar, bosättningar 
och utnyttjande, se exempelvis Bergström 
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1980, kap. 5-6)]. Tidssättningen av boplatser 
och grav- och boplatser framstod dock som 
osäker. Ofta tillhör de senare skeden. 
  Uppsalaområdet var under bronsålder 
och äldsta järnålder ingen fullkoloniserad re-
gion.  Befolkningen tycks ha funnits i stråk 
längs större vattensystem – inte nödvändigt-
vis nära havsstränderna. När strandförskjut-
ningen minskade de öppna havsytorna och 
skapade lugnare miljöer längs stränderna och 
ösystem i söder skedde förändringar i land-
skapets utnyttjande. 

 

FORNBORGAR/HÄGNADER 
De kanske svåraste anläggningarna att förstå 
sig på och inlemma i den förhistoriska ut-
vecklingen är de som traditionellt kallas forn-
borgar. Det är inte sällan frågan om enorma 
investeringar i ofta till synes perfekta för-
svarslägen längs viktiga farleder, dock ofta 
alltför stora eller alltför öppet byggda för att 
försvara. Till råga på allt utan nämnvärd för-
måga att med dåtidens vapenteknologi hindra 
inträngning längs de leder de var lokalisera-
de. Deras funktion var rimligtvis i mycket att 
markera revir – även om vi inte kan utesluta 
att de också hade en funktion som växelplats-
övervakare inom den komplicerade fjärrhan-
deln. 
  Produktionstiden för hägnader som är 
ett vidare och mer omfattande begrepp än 
fornborgar och som ofta inlemmar dessa oav-
sett konstruktionstyp går från neolikum in i 
yngre järnålder. Den neolitiska hägnadstradi-
tionen med åtminstone internationellt ofta 
påvisbara kultiska fyndinslag har emellertid 
konstruktionsmässigt begränsade likheter 
med bronsålderns och järnålderns fornborgs-
typer (se exempelvis Olausson, 1995). 
  För ett antal årtionden sedan talade 
man om aktivitetsborgar och tillflyktsborgar 
eller farledsborgar och boplatsborgar (Am-
brosiani 1964:178 och Hyenstrand 1984:89). 
Hägnader för gravar samt arenor för kult och 
möten var liksom i de fåtaliga artiklarna före 
andra världskriget en marginell företeelse.  I 
yngre litteratur har dessa fått en mer framträ-
dande roll. På 2000-talet har pendeln svängt 
ytterligare – få anläggningar tycks primärt 
tillkomna av försvarsskäl. Alla tycks inte 
övertygade. Anläggningarnas ibland övertyd-
liga militärpolitiska lokalisering och fortifika-
toriska konstruktion samt bristen på kopplade 
kultiska fynd och anläggningsdetaljer är svår 
att komma förbi. 

Tillkomsttiden är vanligtvis järnålder, 
så genomgången hör lika gärna hemma inom 
dess ram. Äldre förekomster, troliga äldre 
rötter och inledningsvis svårförklarliga an-
läggningar i miljöer långt utanför järnålders-
bygderna gör att jag valt att inledningsvis 
behandla typen inom bronsålderns ram. Be-
tydelsen för de politiska rummen och orsaks-
komplexiteten är emellertid sådan att forn-
borgarnas funktion gång på gång återkommer 
i senare kapitel. 

Hägnaderna, som till sin bakgrund skil-
jer sig från fornborgarna, har en lång tradition 
från neolitikum på den europeiska kontinen-
ten och i Storbritannien. Även i Mälardalen 
existerade de före bronsåldern. De senaste år-
tiondena har intresset och därmed kunskapen 
om hägnaderna ökat markant. Olausson 
(1995) som i modern tid på allvar öppnade 
upp problematiken, anger att fornborgarna 
introducerades i Uppland från och med mel-
lersta bronsåldern. Först kom fornborgarna 
och därefter de klenare byggda vallanlägg-
ningarna. Han avskiljer också en tredje kate-
gori – höjdbosättningar – som, liksom vallan-
läggningar, till skillnad mot fornborgarna 
också skulle ha förekommit under äldsta 
järnålder. Eventuellt skulle i vissa fall vallan-
läggningar med fortifikatorisk prägel byggts 
under bronsålder och in i romersk järnålder. 
Inga direkta dateringar från äldsta järnålder 
skulle finnas när det gäller fornborgar, men 
de var allenarådande under folkvandringstid, 
då de också skulle varit bosättningar. 
   
Varierande och föränderliga motiv  
Komplexiteten när det gäller hägnaden/forn-
borgen/vallanläggningen har många aspekter. 
Inget synsätt tycks tillfredsställande förklara 
alla anläggningars lokalisering, användning, 
konstruktion och tillkomsttid. Anläggnings-
typerna är ett koncentrat av vår bristande 
kunskap om tro, normer och beteende före 
vikingatid. Tankarna leds in på att vi har att 
göra med olikartade syften för de enskilda 
anläggningarna och att dessa syften ofta för-
ändrats över tiden. En anläggning kan ha va-
rit signalpost under bronsålder, vallanlägg-
ning/kultplats under äldre järnålder, getts 
ökad försvarskapacitet men ändå använts som 
kultplats och så småningom utnyttjats som 
boplats och gravplats in i yngre järnålder.  

I ett försök att få en översiktlig bild av 
fornborgarnas/hägnadernas funktion och 
spridning inom Uppsalaområdet har jag gjort 
en genomgång i så motto att utöver bronsål-
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dersanläggningen Lurbo fornborg har Riks-
antikvarieämbetets registrerade anläggningar 
1999/2000 som inlagts å [Bild VI:8] indelats i 
 
a)  borgar med fortifikatorisk lokalisering/  
     /konstruktion 
    [Anläggningar som genom strategisk och svåråt- 
     komlig lokalisering och/eller tjocka hindrande  
     murar och ingångskonstruktioner (dvs. genom   
     en samlad fortifikatorisk anläggningsbild) har  
     påtaglig försvarskapacitet. (Stor yta är ofta en  
     nackdel och tyder på att andra syften också kan 
     ha förelegat)].   

 
b)  folkvandringstida med  fortifikatorisk  
     lokalisering/konstruktion 
         
c)  vallanläggningar  
     (Hägnader med ofta fortifikatorisk lokalise- 
     ring/konstruktion om än med brister och där 
      möten kult/gravinramningar också framstår  
      som möjliga motiv för deras utseende.)  
d)  inhägnader 
     (av olika slag utan påvisbar försvarsmässig  
      anknytning)  
e)  gravhägnader 
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 Bilden är inte komplett. Olausson (1995: 
255) redovisar Skogstibble Raä 97, 98 (båda 
enligt honom vallanläggningar) som enligt 
Anläggningsregistret härbärgerar en skärv-
stenshög och lösfynd. Vidare omnämner 
Hagberg (1959:157) att det finns en fornborg 
på Österby ägor i Läbydalen som inte heller 
den finns registrerad eller inlagd på bilden. 
 Huvuddelen av de ca 60 registrerade 
fornborgarna/hägnaderna ligger till skillnad 
från skärvstenshögarna och skålgroparna in-
om Uppsalaområdets östra del och borde där-
med vara relativt sena. Många fornborgar i 
Mälardalen hänförs till folkvandringstid. In-
om Uppsalaområdet finns det dock endast tre 
sådana anläggningar med trolig försvarskapa-
citet som har hänförts till övergången mellan 
äldre och yngre järnålder – Broborg, Sunners-
ta och Salsta. Av dem har Sunnersta påtagliga 
hägnadsinslag och kring Salsta finns påståen-
den om användning in i modern tid. 

Strategiskt och höjdmässigt läge, forn-
minnesbilden i området och borgens fysiska 
utseende enligt fornminnesregistret har styrt 
kategoriseringen. Osäkerheten i det enskilda 
fallet är i vissa fall stor. Avstämning har när 
det varit möjligt gjorts med Gihl (1918) 
Schnell (1933), Posse (1939) och Olausson 
(1995) – men alla borgar täcks inte i dessa 
arbeten och i vissa fall går bedömningarna 
avseende hägnadernas/fornborgarnas karaktär 
åt olika håll.  Till detta kommer att ju mer in-
gående kategorin fornborgar = försvarsan-
läggningar studeras, desto fler faktorer indi-
kerar att få om ens några anläggningar inom 
Uppsalaområdet före folkvandringstid utfor-
mats på rent militärteknisk grund. Det inne-
bär inte nödvändigtvis att något annat motiv 
övervägt. Ofta tycks anläggningens främsta 
syfte varit att imponera – att injaga respekt 
för de resurser innevånarna i området besatt – 
inte att skapa ett väl fungerande skydd.  

Fornborgar har i sig själva ingen skydds-
effekt utom vid direkta anfall. I strategiska lä-
gen där tillflykt inte är syftet utan att stoppa 
inträngning i ett område gör en taktik som 
bara går ut på att hålla anläggningen ingen 
nytta. Fornborgar på branter är lätta att gå 
förbi. I princip finns få meningsfulla lägen 
där fornborgar med strategisk lokalisering 
kan ha varit militärt användbara före de ex-
panderade kanoterna och innan bågskyttar an-
vändes i någon större utsträckning. 
 Med undantag för anfall direkt mot 
borgarna hade de i princip militär betydelse 
endast i två fall. Det ena var i kombination 

med spärrar som hindrade eller starkt begrän-
sade rörligheten för de paddlade båtar som 
främst tog sig fram nära stränderna (se kapitel 
5). I det andra kunde anläggningar, som all-
tid hade synnerligen goda siktmöjligheter, ut-
nyttjas som baser för att genskjuta båtar eller 
för att följa fienden längs stränderna tills de 
blev lättare åtkomliga. Fornborgar bör ha haft 
större potential vintertid efter isläggning och 
snö. Svårigheten att ta sig förbi dem ökade då 
markant. Fästets möjlighet att fungera som 
larmanläggning (via kase) var betydelsefull 
året runt. 

Även om motivet till de ur försvarssyn-
punkt ofta vidlyftiga fornborgarna, torde varit 
att de, liksom de rena vallanläggningarna, 
skulle imponera samt för att i vissa fall kan-
ske fungera som mötes- och kultarenor är 
läget emellertid ofta så speciellt att bakom 
tillkomsten måste inte sällan legat andra med-
vetet maktpolitiska syften.  

 En definition som ibland använts att 
fornborgar till skillnad mot vallanläggningar 
och gravhägnader måste forma helt avgränsa-
de områden, är meningslös om, vilket ofta är 
fallet, det är oklart om avgränsningen är sym-
bolisk eller reell. 
 
Ålands socken  
Varför dessa borgar med i vissa fall mäktiga 
mursystem i utkanten av ett sent koloniserad 
och glest bebyggd socken väster om Uppsa-
la? En fråga som dyker upp inom ramen för 
projektet ”Det medeltida Sverige” (Ferm & 
Johansson, 1988:22). Ålands socken har inte 
varit knutet till öppet vatten sedan neoliti-
kum. Om anläggningarna anses någorlunda 
samtidigt tillkomna skulle de enligt Olaus-
sons typkronologi antingen tillhöra början av 
järnåldern eller Kristi födelse och detta i en 
bygd som befolkades först under yngre järn-
ålder. Posse (1939:106 f.) ser borgarna som 
mycket gamla och tycks anknyta dem till 
neolitikum eller tidig bronsålder.  

Så gamla är de inte. Troligt är att de ini-
tierats i en säter-, jakt- och fiskemiljö under 
yngre bronsålder och äldre järnålder, där de 
ligger i skärningspunkten mellan avlägsna 
men kraftfulla kulturmiljöer i nord, öst och 
syd. I området finns en skärvstenshög och 
fynd av en stenyxa. Anläggningarna föränd-
rades och befästes delvis inom ramen för till-
tagande politiska spänningar under romersk 
järnålder. Som jag återkommer till passar 
anläggningarnas lokalisering väl in i det om-
fattande sjösystem som av den postglaciala 
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leran att döma en gång funnits i området och 
som försvann då en tunn avloppströskel med-
vetet bearbetades och genombröts från förhi-
storisk tid.  

Längre norrut, i Ullbolsta, Jumkils sock-
en, ligger en stor och svårtolkad fornborg/ 
hägnad som i rannsakningar efter antikviteter 
omnämns med orden ”Börie bärgs skantz lig-
ger i almenningen så wijd som half upsala 
stadh med steen omlagd…” (Ståhle 1960:75). 
Ytan beräknas till 380 x 270 m. En yta som 
gör den mer än en halv gång så stor som den 
dubbla fornborgen vid Lurbo. Gihl (1918:49) 
redovisar anläggningen som fornborg, något 
som ej accepteras av Schnell (1933:243). Han  
tar borgen som ett exempel på anläggningar 
som saknar försvarskapacitet och därmed haft 
annat syfte. Enligt Olaussons kronologi skul-
le Ullbolsta fornborg vara en vallanläggning 
och troligtvis tillhöra tiden 400 BC-AD 100.  
 
Långhundraledens borgar 
I Husby-Långhundraområdet finns en grupp 
fornborgar/vallanläggningar som genom sitt 
antal och sitt läge vid Långhundraleden in-
bjuder till en särskild analys.  

 Gruppen omfattar Broborg som genom 
14C-datering och fynd daterats till folkvand-
ringstid/tidig vendeltid (Löfstrand, 1984 och 
Kresten & Ambrosiani, 1992). Husgrunder 
gör att den klassificerats som befäst bosätt-
ning. Göran Posse hänförde Broborg till hå-
gatid. Ett spärrfäste. Dessförinnan skulle sun-
det ha varit för brett. Från folkvandringstid 
och framåt skulle anläggningen ha fungerat 
som flyktborg. Att ta sig förbi med egna båtar 
vid den tiden skulle varit möjligt, men leden 
var då alltför igenväxt för att tillåta ett större 
fientligt båtburet företag. Marktrupp gick lätt 
förbi (Posse 1939:107 f.). 
 En granskning av de topografiska förut-
sättningarna med olika strandnivåer från 1000 
BC till AD 600 [Bild VI:9], visar att det är 
vid hågatid, eller t.o.m. tidigare, som en 
eventuell samlad grupp anläggningar med 
försvarskapacitet och grova murverk vid Hus-
by-Långhundra egentligen hade sitt största 
strategiska värde.  
 Redan vid hågatid hade den passage 
som Raä Vidbo 116 låg vid delvis växt igen. 
Anläggningen visar dock spår av kallmurning 
Sannolikheten är därför stor att konstruktio-
nen tillhör järnålder, även om kallmurning är 
väl känd från bronsålder (se exempelvis 
Hemmendorff (1973).  
 

Bild VI:9 Strandförskjutning och fornborgar i Husby-Långhundraområdet  

 
 I slutet av bronsåldern hade Raä 98 
Vidbo en lokalisering längst in i en vik istäl-
let för vid en vattenled. Vid Kristi födelse var 
hela passagen söderifrån sluten nästan fram 
till Raä 193 Husby-Långhundra och öster-
ifrån förbi platsen för Långhundra kyrka. 
  Övergången folkvandringstid/vendeltid 
var området en sumpmark med åleder av-
brutna av mindre öppna vattenytor.  Fornbor-
garna låg nu för långt borta från vattenpassa-
gen för överblick och kontroll. Broborg kun-
de nu endast fungera som befäst bosätt-
ning/flyktborg/stödjepunkt även om det i lit-
teraturen hänvisas till påståenden om spärran-
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läggningar. Utgrävningarna vid Runsa under 
2010 ger dock idéer om andra funktioner.  

Trots Olaussons kronologi finns det ur 
geografisk och maktpolitisk synvinkel en hel 
del som talar för att fornborgssystemet i Hus-
by-Långhundraområdet hade sina rötter i 
bronsåldern och därefter genomgick en lång 
utveckling. Flera av anläggningarna är stora 
och ligger i terrängmiljöer som är vanliga för 
vallanläggningar århundradena kring Kristi 
födelse. Miljön påverkades förmodligen re-
dan av den regionala revirmarkering som ge-
nomfördes under mellersta bronsåldern – se 
kapitel 8. 

 Husby-Långhundra, och söder därom 
Vidbo och Odensala socknar, har länge varit 
befolkade. I området finns en hällkista och 
hällristningar, skärvstensvall och stora och 
små rösen. Från Vidbo vidtar ett senneolitiskt 
/äldre bronsålderslandskap med hällkistor och 
fyndplatser som Odensala Prästgård, Åslun-
da, Rössberga och Maren – se Hallesjö och 
Hamilton (1997:23).  

 Fornborgsystemets i Husby-Långhund-
raområdet användbarhet – om det nu var ett 
system – bör ha upphört ungefär vid över-
gången mellan äldre och yngre romersk järn-
ålder. Systemet var emellertid ej beroende av 
Broborg även om dagens synliga anläggning 
kan ha haft äldre föregångare, som byggts ut.  
 
Morga 
Fornborgarna inom Uppsalaområdet uppvisar 
fler problem. Ett är borgen/vallanläggningen 
vid Morga (Raä 31 Alsike) med ett så strate-
giskt läge för övervakning att Olaussons klas-
sificering av den som vallanläggning (1995: 
254), i den mening att anläggningen främst 
syns kultiskt motiverad, knappast är hela san-
ningen. På grund av höjden och branten var 
läget i princip lika bra 1000 BC som AD 600. 
Innan landhöjningen delvis ändrade förhål-
landena, hade anläggningen en stark uddka-
raktär och ett hammarläge med fantastisk 
panoramasikt. Knappast något påtagligt an-
fallsföretag, i båt eller till fots, per häst eller 
per släde, kunde i någorlunda ljus passera 
obemärkt. Från anläggningen hade man fri 
sikt till Lurbo men inte till Sunnersta.  
 Olaussons typmodell ger förromersk 
järnålder som trolig tillkomsttid. Holkyxfynd 
och ett ”varierat” gravfält som har en sten-
sättning med mittblock i området motsäger 
inte dateringen. Anläggningen ligger inte 
långt från en försvunnen by, Morga. Forn-
borgens/vallanläggningens läge, storlek och 

dimensioner saknar dock påtaglig koppling 
till närmiljön. Den är 170 x100 m med even-
tuellt utanförliggande vallar i ett extremt 
övervakningsläge, som i övrigt saknar för-
svarsmässig betydelse. Anfallsföretag kan 
hållas under uppsikt men inte hindras varken 
på vatten eller till lands. Platsen bör tidigt 
använts i ett regionalt övervakningssystem. 
  Man kan spekulera i om Morga by 
eventuellt var en följd av det speciella över-
vakningsläget och dess behov av bemanning. 
Samtidigt leder anläggningens storlek tankar-
na till att försvar och kult kunde samsas, men 
att det var kultens/mötesarenans behov som 
svarade för fornborgarnas storlek.   
 
Sunnersta (och Högsta) 
Fornborgen vid Sunnersta på södra delen av 
”Uppsalaön” har genom David Damells 14C-
datering av kollagret under vallen till AD 
105-305 av honom förlagts till yngre romersk 
järnålder/folkvandringstid (Damell, 1974:12). 
Det är ungefär samtidigt som åsen, på vilken 
fornborgen ligger, knöts till Uppsalahalvön.  
 Vid Kristi födelse var avståndet fortfa-
rande 40-talet meter. I början av vendeltid 
[Bild VI: VI:10c] hade en förmodligen kilo-
meterlång sumpartad förbindelse utvecklats 
(85 % av sträckan tycks ha legat under 2 m). 
Sedan borgen konstruerades eller byggdes ut 
några århundraden tidigare, borde det alltså 
varit förhållandevis enkelt att hålla en ramp/ 
kavelbro på de 40 m som fordrades för att 
överbrygga den vattensjuka korridoren.  
 [De röda linjerna på kartan nära fornborgen, 
och på andra sidan havsviken (nu Fyrisån) är 
hålvägar. De är passager mot vadställen vid Flott-
sund. Området är enligt Ronnie Jensen Upplands 
tätaste hålvägsområde.]  

Damell tar upp den gamla åsväg som 
gått över borgen och har den som utgångs-
punkt för parallelldiskussioner avseende vall-
anläggningen i Högsta, norr om Uppsala, som 
totalundersöktes under Margareta Biörnstads 
ledning 1954. Damell (1974) ser för sig möj-
ligheten av ett utbyggt försvars-/tullsystem 
runt Gamla Uppsala i slutet av romersk järn-
ålder – folkvandringstid). Tankegångarna tas 
också upp i Damell (1984 och 1993).  

Högsta är ett gravfält med spår från 
bronsålderns period III, men huvudsakligen 
utnyttjat under förromersk järnålder (Biörn-
stad, 1960). Damells jämförelser avser främst 
vallen och vägen längst åsen som skär vallen. 
Högsta har en 350 lång vall som täcker ett 
upp till 120 m brett parti av åsen. Den är 0,4 
m hög med en del grunda vallgravsrester.  
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Bild VI:10  Området kring Sunnersta fornborg
 
 Bild VI:10a  1000 BC  

 
 
 Bild VI:10c AD 600 

 

              
           Bild VI:10b  600 BC 

 
            
            Bild VI:10d AD 2000 
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Biörnstad såg i första hand Högstaan-
läggningen som en kultisk hägnad – anknuten 
till järnåldersgravarna eller den äldsta brons-
åldersgraven. Dessutom måste åsvägen över 
Sunnersta fornborg, om den varit en del av en 
genomfartsled, av rent topografiska skäl vara 
mer recent och kan inte ha någonting att göra 
med ett eventuellt Sveavälde eller dess före-
gångare. Likheter kan snarare bero på att 
anläggningen som så många andra synbarli-
gen fortifikatoriskt lokaliserade borgar i 
grunden var en vallanläggning. Om inte så 
var måtten 240 x 100 m mer till för att synas 
och avskräcka än att konkret påverka spärr-
funktionen vid infarten mot Sveahavet.  
 Sunnerstaanläggningen utgör bara den 
tredje kända signalen som funnits vid den här 
inpassagen mot Sveahavet sedan bronsåldern. 
Då anlades som jag återkommer till en stor 
stensättning (röse?) på en ö [Bild IV:10 a] i 
det då mer än en km breda sundet.  
  Troligtvis mot bronsålderns slut, då 
den ö på vilken fornborgen så småningom 
skulle byggas vuxit till en påtaglig kontroll-
komponent i sundet, anlades ett röse längst i 
väster [Bild VI:10 b]. Den geografiska ut-
vecklingen av Sunnerstaön och sundet gjorde 
att en äldre anläggning vid Sunnersta långt 
före sen romersk järnålder/folkvandringstid 
hade varit möjlig. Idag har sundet förvandlats 
till en å (Fyrisån) och röset ligger i ett villa-
område [Bild VI 10 d]. 
 
Fornborgar – slutsatser så långt 
Vilka slutsatser kan nu dras avseende forn-
borgarna/hägnaderna i Uppsalaområdet? De 
saknar direkt närvarosamband med boplatser, 
grav- och boplatser eller med lokaler för 
skärvstensvallar, skärvstenshögar, hällrist-
ningar eller skålgropar. Korrelationskoeffici-
enterna för antalet lokaler per socken ligger 
mellan -0,03 och 0,15. Fornborgarna/häg-
naderna var inte inlemmade i områdets äldre 
bebyggelsestruktur.  

Anläggningarna tycks huvudsakligen 
ligga åt öster och söder i Uppsalaområdet. 
Något som i litteraturen tagits till intäkt för 
en principiell datering till äldre järnålder. De 
har nästan alltid klar militärstrategisk/revir-
markerande lokalisering. De är knutna till 
vatten och vyer. Utan bakomliggande makt-
politiska motiv framstår de som osannolikt 
slumpmässigt lokaliserade till vad som också 
skulle varit militärstrategiska positioner un-
der långt senare tider. Vallanläggningarnas 
förmodade kultiska bakgrund finns dock ofta 

som ett möjligt element även hos fornborgar 
med påtaglig försvarskapacitet. Samtidigt 
gäller att vallanläggningarna inte sällan har 
förvånansvärt stora inslag av fortifikatoriska 
konstruktioner. Något som bidrar till kom-
plexiteten i kategoriseringen. [För en analys 
av vallanläggningarnas lokalisering från ett 
landskapsperspektiv – se Wall (2003)].   

Oavsett om det gäller rena fornborgar el-
ler vallanläggningar finns de i infartspositio-
ner visavi Uppsalabassängen (dock ej vid in-
farter från norr) liksom visavi Rasbo – ofta 
lokaliserade på ett sätt som maximerade över-
vakningseffektivitet och revirmarkerings-
funktion under yngre brons- och äldre järnål-
der. Många har förmodligen varit observa-
tionsplatser, som genom sina lägen successivt 
utvecklats till vallanläggningar och ibland till 
rena fornborgar. Lägena vid makt- och byg-
degränser är ibland sådana att de också kan 
ha använts som övervakningsstöd inom fjärr-
utbytesverksamheten.  

 

RÖSEN 
I en enkel skiss som bygger på arbeten av 
Selinge och Hyenstrand visar Bolin (1998:7) 
rösenas spridning i Sverige. När det gäller 
Mälardalen är det i mycket bronsålderns och 
den äldre järnålderns kustbild som återspeg-
las. För Uppsalaområdet är detta emellertid 
en sanning med många modifikationer.  
 Områdets omkring 350 registrerade rö-
sen på närmare 280 lokaler finns framför allt 
i öster och söder, och i förhållandevis liten 
utsträckning på vad som var bronsålderns 
västliga fastland [Bild VI:11]. Dras gränsen 
för detta fastland längs Fyrisån upp till Dan-
nemorasjön, medan socknarna Östuna och 
Husby-Långhundra hänförs till de södra de-
larna, finns ungefär en fjärdedel av de enskil-
da rösena på västra fastlandet, en fjärdedel i 
söder och hälften i öster.  Det kan vara en in-
dikation på – och har i olika sammanhang 
uppfattats så – att majoriteten av områdets rö-
sen är förhållandevis unga.  

Rösens ålder kan ofta inte fastställas 
med större säkerhet ens efter undersökning. 
Fynd är sällsynta. Utan täckning gnags grav-
lagda och gravgåvor ned och lämnar få eller 
inga spår. Rösena kunde återanvändas som 
gravplats. Eventuella fynd kan vara sekundä-
ra. Till detta kommer problem som gör att 
många av de registrerade rösena är osäkra 
som typ. Gränsen mellan röse och stensätt-
ning är flytande. Inventerarna har ibland svårt 

Raä 42 Alsike i Kungs-
hamn är registrerad 
som stensättning. Dock 
av flera tolkad som ett 
nedslitet/stenplundrat 
röse. Se exempelvis 
Damell (1983:12)]. 
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att typologiskt skilja rösen från röjningsrösen 
och gamla deponeringar av avfallssten. 

 När blir ett torvtäckt röse en hög? Upp-
salaområdets mest beskrivna bronsåldersröse 
– Dragbyröse 88 i Skuttunge socken med 
hällkista – redovisas i Riksantikvarieämbetets 
anläggningsregister som hög med hällkista 
vid Högsta i Bälinge socken och omtalas ock-
så så av Ambrosiani (1968:12). Jag har valt 
att redovisa den som röse. 

Röselokalerna har ofta anlagts på en 
plats som före yngsta bronsålder var ett far-
vattennära revirmarkeringsläge – men också 
ett utmärkt läge i det jordbrukslandskap som 
etablerades under järnåldern när de stora vat-
tenytorna sedan länge var borta.  

Det här gör det ofta svårt att enbart på 
terrängindikationer och kontext avgöra om 
rösen tillhör bronsålder eller närliggande an-
läggningars normala produktionstid – vilket 
ofta innebär övergången bronsålder järnålder 
alternativt omkring Kristi födelse långt in i 
romersk järnålder. Röselokalerna rymmer till 
en tredjedel ensamliggande rösen och har till 
en fjärdedel klassificerats som gravfält. Res-
ten av rösena, drygt 40 % – där lokalerna till 
5 % klassificeras som ”Boplatser” och ”Grav- 
och boplatser” – är vanligtvis samgrupperade 
med en eller flera stensättningar – ofta enkla 
runda, men också med mittblock, röseliknan-
de eller med ovala, kvadratiska eller tresidiga 
typer. Resta stenar är inte heller sällsynta.  

   
Rösen ej anknutna till boplatsområden 
Korrelationskoefficienten för antalet röselo-
kaler per socken/sockendel i förhållande till 
gravfält samt resta stenar ligger på nivån 0,5. 
Existerade röset redan under bronsåldern har 
de normalt inte legat i anslutning till en bo-
sättning. Korrelationen mellan röselokaler 
och lokaler med skärvstenshögar är bara 0,12. 
Balansen inom området för rösen och skärv-
stenshögar skiljer sig starkt. Rösen har sin 
tyngdpunkt mot öst och syd. Skärvstenshö-
garna som vi sett i en diagonal från sydväst 
mot nordöst. Med boplatser och grav- och 
boplatser är korrelationen svagt negativ re-
spektive 0,31. 
  Rösena har en minst sagt begränsad 
kontakt med skålgropskulturen (korrelations-
koefficienten för lokaler/socken är till och 
med negativ, -0,05). Röselokalerna samvarie- 
rar i högre utsträckning med utmarksföreteel-
ser som fornborgar/hägnader (0,50) och röj-
ningsrösen (0,44). 
 

Bild VI:11 Uppsalaområdet – röselokaler  

 
 Det samlade intrycket är att rösena i en 
hel del fall spelat en roll som inte direkt kny-
ter an till vardagsbosättningen och vardags-
ekonomin. Om det berodde på en ökad be-
folkning och/eller en spridning av bosättning-
en, föranledd av klimatförändringar som 
medförde att jakt och fiske återerövrade be-
tydelse kring övergången mellan brons- och 
järnåldern är oklart. Påtagligt är att många rö-
sen har kontakt med äldre stensättningar och 
då allra mest med röseliknande stensättningar 
i söder – [Bild VI:12]. Korrelationskoeffici-
enten för lokaler per socken avseende rösen 
och röseliknande stensättningar inom hela 
området är 0,62. För de 24 socknarna längst i 
söder ger koefficienten 0,77, alltså en förhål-
landevis jämförbar spridningsbild.  
 
Rösen inom området ofta unga 
Tillkom rösena någorlunda samtidigt med de 
andra anläggningarna på röselokalerna – allt-
så ofta århundradena efter Kristi födelse – är 
det intressant varför det med få undantag bara  
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  Bild VI:12 Rösen och röseliknande stensättningar 

 
finns ett röse per lokal. Är det kanske så att 
röselokalerna inte sällan användes långt efter 
sin tillkomst? Eller är det som i så många 
andra sammanhang frågan om en revirmar-
kering?  Som jag återkommer till är orsaken 
troligtvis främst det senare.  

Rösen fungerade lika bra i skärgårdsmil-
jö som i betes- och åkermarksmiljö. Samti-
digt gäller att i många områden där rösemil-
jöer ger ett äldre intryck finns också definitivt 
sent anlagda rösen. En lokal inom Uppsala-
området tycks så sen att det kan ifrågasättas 
om den ”röseliknande” lämningen är ett röse 
– Raä 79 Alsike ligger baserat på höjdnivån 
närmast i vikingatid.  

Unga rösen är i och för sig inte ovanliga. 
Går vi norrut finns rösen från järnåldern runt 
Bottniska viken. Enligt Broadbent (1983:15) 
ligger deras produktionstid främst under tiden 
1350–650 BC och kring AD 500. I Gästrik-
land finns ett röse som dateras till yngre järn-
ålder (Baudou, 1959:162). Ekholm (1921:26) 
redovisar information från Finland om röse-
förekomst hänförlig till slutet av folkvand-
ringstid. Man får intrycket att rösebyggandet 
inom Uppsalaområdet precis som kring Bot-
tenviken skett i vågor, om än under något 
andra århundraden. 
  Förhållandet att rösena ofta finns längs 
vikarnas och huvudvattenvägarnas stränder 
överensstämmer  med  den  som  redovisas  i  
t.ex. Gerdin (1999) som främst behandlar 
rösen  i  Tanums socken  på Västkusten. Men 

 

 
där liksom  inom  Uppsalaområdet gör bristen  
på fynd och yngre utgrävningar att underlaget 
för en pålitlig tidssättning är begränsad. Re-
dan på 1870-talet angav Oscar Montelius att 
rösena huvudsakligen tillhör bronsåldern med 
fortsatt förekomst in i järnåldern (Montelius 
1874:42). Hyenstrand (1981:13) anger brons-
ålder – främst sen bronsålder – och äldre 
järnålder som produktionstid för landskapen 
norr om Mälaren. 

 I Uppsalaområdet är fördelning och när-
kontext sådan att det är frågan om inte hu-
vuddelen tillhör järnålder. Ekholm (1921:26.) 
uppfattar att rösen i Uppland har en spridning 
som fullständigt avviker från bronsålders-
fynden. Han drog slutsatsen att rösena till stor 
del måste tillhöra långt senare tider. Så behö-
ver emellertid inte alltid vara fallet. Den klara 
koncentrationen kring huvudinfarterna från 
öster/söder kan delvis bero på att rösen i en 
äldre fas ingått i medvetna revirmarkerings-
ansansatser i anslutning till säsongmässiga 
vistelser. 

  
Stora rösen inte alltid revirmarkörer 
 I ett försök att se om Petrés idéer om rösenas 
förändrade roll – från att vara yttergränssig-
naler till att vara aktivitetsområdesbundna – 
också kunde tänkas gälla för Uppsalaområdet 
i stort, har rösen med en diameter på 15 m 
eller mer selekterats. Antagandet var att de 
största rösena i princip skulle vara de äldsta 
och i betydligt större utsträckning än mindre 

 Rösen som markörer 
 
Baserat på gotländska 
förhållanden behandlar 
Carlsson (1983) gravar 
som revirmarkörer för 
bygder under bronsål-
dern. Petré (1984) redo-
visar i linje med liknan-
de tankegångar slutsatser 
kring bronsålderns och 
den äldre järnålderns be-
gravnings- och bosätt-
ningsstruktur inom ett 75 
km2 stort område inne-
fattande Spånga, Lovö 
och Botkyrka i Stor-
stockholms utkant. 
  Petré såg boplatsloka-
lerna som ingående i re-
virområden omgärdade 
av kröngravssystem 
(o.a.a.:52 f.). Hypotetiskt 
skulle de största vara de 
äldsta och fungera som 
revirmarkeringar/ägan-
derättsliga dokument, 
signaler om markanspråk 
och etablering. Så små-
ningom, när bebyggelsen 
etablerats, avmattades 
revirfunktionen. I ett se-
nare skede skulle mindre 
rösen närmare boplatser-
na ha byggts. 
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fungera som revirmarkörer. Av det närmare 
50-tal som på detta sätt valdes ut, visade sig 
emellertid baserat på höjdanalyser att åtmin-
stone ett 10-tal är från järnåldern. Det finns 
dessutom andra som Raä 32 Uppsala Näs, 
med brätte och mittröse, vilka troligtvis till-
hör yngre bronsålder eller äldsta järnålder. 
Högst ett 30-tal av de rösen som är 15 m eller 
mer i Uppsalaområdet kan med det här an-
tagandet eventuellt ha fungerat som revir-
markörer under hågatid eller dessförinnan. 
 De stora rösen som det kan vara frågan 
om ligger i något av en cirkel med mittpunk-
ten i hågatidens ”Sveahav”. Intresseväckande 
är att de många hällristningarna i sydväst gör 
halt vid en storröselinje Vänge-Västeråker/ 
Dalby [Bild VI:13]. Är det fråga om en revir-
linje? Skulle den i så fall markera området i 
sydväst eller tillhörde den en maktstruktur 
med tyngdpunkten i Sveahavsbäckenet. Där 
saknas i stor utsträckning rösen. 
 
Ett stort rösefritt område 
Förutom att rösenas tyngdpunkt i Uppsalaom-
rådet ligger åt öst och syd finns det centralt 
ett omkring 3 mil långt och 1 à 1,5 mil brett 
band på ca 400 km2 som sammantaget bara 
har drygt en handfull rösen. Av dem är dess-
utom några tveksamma. Det närmast rösefria 
området går från Lena i norr till Alsike i 
söder [Bild VI:14].  
 
Bild VI:14  400 km2 nästan fria från  rösen  

Bild VI:13 Lokaler med rösen från 15 m i diameter eventuellt från  
                                                                            hågatid eller äldre  

 
Orsaken kan delvis bero på bortodling, men 
förutom en möjlig avsaknad av revirmarke-
ringsbehov i maktens centrum, rör det sig 
framförallt om stora områden som under 
bronsåldern legat under vatten eller var ogäst-
vänliga moränområden. Dessutom måste hän-
syn tas till kuststensättningarna.  Röset var 
inte den enda signalgravtypen under bronsål-
der. Som vi kommer att se är emellertid bil-
den kring Håga för stensättningarna likartad. 
  
Utformningar och grupperingar 
Rösen är inte åldersbestämbara via sina höjd-
lägen. Inom Uppsalaområdet ligger de i all-
mänhet på sådan höjd att de, med ett 40-tal 
undantag, skulle kunna vara från hågatid eller 
äldre. Den stora gruppen utgörs dessutom av 
mindre rösen vilka är speciellt svåra att över-
siktligt tidssätta. Trevande försök görs i nästa 
kapitel. Två tredjedelar av områdets rösen är 
ensamrösen. Som mest finns lokaler med fem 
rösen. Två lokaler finns i samma område – i 
Rasbokil, tillsammans med skärvstenshögar 
och skålgropar.  

Flerröselokalerna återfinns ofta i äldre 
miljöer. Vilket i och för sig inte behöver 
innebära speciellt hög ålder. De 16 lokaler 
som har 3-5 rösen finns med ett undantag 
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(Raä 55, Biskopskulla) i områdets östra del 
och ger intryck av att vara yngre än lokalerna 
med 2 rösen i norr, nordväst och syd. Lokaler 
som har två rösen i öster tycks emellertid 
också ofta vara unga [Bild VI:15 och 15 B] . 
 

    Bild VI:15  Rösen - storlek, brätten och utbyggnader samt antal rösen 
                                                                                   per lokal  

 
Märkligt nog tycks det finnas en tendens 

till att lokaler med fyra och fem rösen finns i 
skålgropsområden, vilket ej på samma sätt 
gäller lokaler med tre rösen. Om det inte är 
ett slumpmässigt samband kan förklaringen 
ligga i att fler rösen normalt innebär en längre 
blomstringsperiod på platsen och därmed 
större sannolikhet att fånga upp skålgropskul-
turen i öster innan den upphörde. Det gäller 
dock ej de två lokalerna i söder – inom Bis-
kopskulla och Husby-Långhundra, där an-
knytningen till hällristningar med skålgropar 
går ner i bronsåldern.  
 De mindre rösena har i stort sett samma 
profil som de större. De kan ha varit revir-
markörer, men har säkert (som Broadbent, 
1983:16 och Wigren, 1987:121 ff. framför) 

också fungerat som markörer vid vattenleder. 
De fanns förmodligen redan under hågatid 
eller dessförinnan och liksom de större fort-
satte de att produceras långt in i järnåldern.  
 Av de nio lokalerna med rösen som har 
brätten eller misstänkta sådana ligger sju i 
väster och söder. De fem med utbyggnader 
eller misstänkta sådana som kan antas vara 
yngre ligger alla utom en i nordost [Bild 
VI:15 och 15 B].  
 
Bild VI:15B Rösekaraktäristika Uppsalområ-
dets östra del. Utsnitt från och beteckningar Bild 15   

 
Rösebilden i området leder tankarna mot att 
utvecklingen  kan  ha  skett i något av en fyr- 
stegsprocess.  
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 Steg 1 är en landnamesäkring med sig-
naler om fasta aktivitetsområden inom främst 
det västliga fastlandsområdet. [Som fram-
kommer i kapitel 8 och 11 tycks de äldsta rö-
sesignalerna dock tillhöra ett högre regionalt 
plan än Uppsalaområdet].  

I steg 2 sätts stora rösen upp vid områ-
dets huvudinfarter i öster och söder. Steg 3 
innebar sedan en ny landnamerörelse i öster 
och söder under yngre bronsålder och förro-
mersk järnålder. Beroende på delområde fort-
satte en mer detaljerad farleds- och revirmar-
kering längs farlederna i öster i ett steg 4 – 
eventuellt hela äldre järnåldern ut. Dessa 
tredje och fjärde faser hade naturligt nog 
smärre, mer lokalt inriktade paralleller i väs-
ter och söder. Att avgöra rösenas funktioner 
vad gäller revirmarkering och vägledning är 
inte möjligt. Den praktiska effekten omfatta-
de båda.     

Steg tre, då rösena ändå fick en mer lo-
kal betydelse, kan i princip ses i socknarna 
Almunge, Rasbo, Rasbokil och Skokloster. I 
Almunge-Marma/Uls-Väsby fanns mellan hå-
gatid och sen bronsålder en sjöavsnörning 
med olika rösegrupper och skärvstenslokaler 
längs stränderna – dock ej i krönlägen. Här 
finns ett röse med brätte samt kulthus (Victor, 
2002:78).  Med utsikt över skilda vattenområ-
den/landskapsrum ligger inom en à två ki-
lometer fornborgar (vallanläggningar) åt oli-
ka väderstreck [Bild VI:16]. 

Widholm (1999:247), som baserar sina 
analyser på förhållanden i Småland, menar att 
den arkeologiska litteraturen vanligtvis förut-
sätter att begravningar i lågtekniska samhäl-
len har skett relativt nära bebodda och bruka-
de områden. Själva gravanläggningen skulle 
inte ha uppförts mer än någon kilometer från 
den bebodda platsen. Widholm ser kultiska 
motiv för avvikelser från detta mönster. 

 Problemet är att, åtminstone i Uppsala-
området, säsongsnäringar innebar skilda vis-
telseområden för delar av befolkningen. I 
Uppland måste alltså troligen adderas an-
läggningar av rösen och stensättningar i eko-
nomiska fjärrzoner eller i uppenbara signallä-
gen. Det kan inte uteslutas att dessa i vissa 
fall varit kenotafer om de överhuvudtaget va-
rit gravanläggningar i dagens mening.  An-
lagda   på  centralt  initiativ.  Voluminösa  an- 
läggningar, framförallt i säsongområden kräv- 
de i princip kollektiva insatser. Se exempelvis 
Bergström (1980:80)  som  annars delar Wid-
holms  generella  syn på  problemställningen 
gravar – boplatser. 

Bild VI:16  Rösegrupp från yngre bronsålder/förromersk järnålder  

 
Som senare framgår finns inga stora ensam-
stående stensättningar från hågatid eller tidi-
gare i områdets östra delar utom längst i norr. 
Befolkningen torde som behandlats i föregå-
ende kapitel om än med undantag inte haft 
fasta bosättningsmiljöer förrän under mellers-
ta/yngre bronsålder. Året förflöt även fort-
sättningsvis delvis i anslutning till ekonomis-
ka säsongområden. Stora anläggningar i des-
sa områden bör främst varit av markörkarak-
tär. Biskopskullområdet kan som anges i 
nästa kapitel varit något av ett undantg. 
  Anläggningar som finns i Husby Lång-
hundra, Vidbo och Odensala tyder på att där 
gick den mer stadigvarande bosättningen ned 
i äldsta bronsålder/neolitikum. 

 
STENSÄTTNINGAR 
Stensättningar är den vanligast förekomman-
de fornlämningstypen. Mycket beroende på 
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att det i princip är en beteckning för nästan 
alla gravtyper som inte är rösen eller högar. 
Det har gjort att preciserande tillägg görs, 
bland annat i form av utseendeattribut.  
 Man talar alltså om att stensättningarna 
är högliknande, röseliknande, runda, kvadra-
tiska, rektangulära, triangulära, ovala eller 
skeppsformiga. De kan förekomma som tre-
uddar eller karaktäriseras som oregelbundna 
eller ha konstruktionspåbyggnader som mitt-
block, brätte, kantkedja eller kantränna. En 
övergripande beskrivning upprättades på 
1960-talet av K.G. Selinge och har sedan dess 
använts i många sammanhang [Bild VI: 17]. 
 

Bild VI:17 Selinges gravbeskrivningsterminologi Återfinns exempelvis i  
                       Hyenstrand (1984:13). Schema över uppbyggnad av termer för be-  
                                skrivning av gravar i fornlämningsregistret. Upprättat av K.G. Selinge 

Även om det inte finns med i Selinges sche-
ma skiljer beskrivningarna i Riksantikvarie-
ämbetets anläggningsregister också på om 
stensättningarna är hög- eller röseliknande. 
Vidare anges vilken form de har. Redovis-
ningen om stensättningen är fylld eller över-

torvad blir däremot mer oklar eftersom det 
finns så många övergångsvarianter där inven-
teraren blivit tvungen att använda en egen 
terminologi. Oavsett form kan stensättningen 
omnämnas som fylld, övertorvad, delvis 
fylld, fylld och övertorvad, etc.  

Jag skiljer på högliknande och röselik-
nande stensättningar. Däremot tar jag inte 
hänsyn till om stensättningarna är fyllda eller 
övertorvade när jag behandlar de med flack 
profil – runda, runda med mittblock, kvadra-
tiska, rektangulära, tresidiga, ovala, skepps-
formiga eller treuddar. De som karaktäriseras 
som oregelbundna i redovisningen är mycket 
få och dem har jag låtit ingå i de övriga typ-
formerna beroende på mått. 
  I Uppsalaområdet finns totalt omkring 
33 000 registrerade stensättningar på upp-
emot 3700 lokaler. Det finns betydligt fler 
stensättningar från järnålder än från bronsål-
der och betydligt fler bevarade/registrerade 
från yngre järnålder än från äldre. Osäkerhe-
ten är stor när man försöker plocka ut dem 
som tillhör bronsåldern via beskrivningar och 
kartlösningar. 

Stora ensamliggande stensättningar, och 
stensättningar med mittblock liksom röselik-
nande stensättningar tycks ofta tillhöra brons-
ålder eller förromersk järnålder. Stensättning-
ar av skilda typer och från olika perioder kan 
finnas på samma lokal. Röseliknande sten-
sättningar har ibland mittblock.  Anläggning-
en har då klassificerats som stensättning med 
mittblock. Den handfull högliknande sten-
sättningar med mittblock som finns i området 
har inte särskiljts på motsvarande sätt.  
  Bland de stora stensättningarna finns 
också ovalt formade och fyrhörningar. Åt-
minstone de senare har tidigare klassificerats 
som tillhöriga järnåldern. Något som inte 
alltid visat sig stämma. I Småland finns t.ex. 
rektangulära stensättningar knutna till brons-
ålder (Widholm 1998:104 och 134). Dessut-
om är oklara övergångsformer dokumentera-
de. Stensättningen Raä 491, Bondkyrko sock-
en, från bronsålderns period III-IV som är 
16,5 x 13 m, är i den arkeologiska undersök-
ningen (Rosborg 1993:6) karaktäriserad som 
oregelbunden. I min redovisning är den in-
ordnad bland rektangulära stensättningar.  
 Hur svårt och tveksamt det är att utan 
närmare undersökning lokalisera en bronsål-
dersstensättning kan illustreras av Raä 38 
Danmark socken. Enligt anläggningsregistret 
var det en rund övertorvad stensättning på 7 
m. Vid undersökningar 1990-2000, med an-
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ledning av den nya E 4-dragningen, hittades 
tre gravar, varav en från yngre bronsålder och 
två från övergången yngre bronsålder/äldre 
järnålder – dock troligen bronsålder (Persson 
et. al, 2002). 
 
Stora stensättningar 
Skillnaden mellan rösen och stensättningar 
som hänförs till bronsålder är ofta oklar. Så 
långt tillbaka är frågan om det är ett plund-
rat/spritt röse eller en stensättning ibland svår 
att avgöra. Det finns lägen som framstår som 
uppenbara signallägen, exempelvis Raä 429 
Bondkyrko som ligger på vad som under 
hågatid var en kulle på en udde i havsviken 
strax söder om Håga. Anläggningen är 13 m i 
diameter med kantkedja och med ett par ste-
nar över meterstorlek. Den är klassificerad 
som stensättning, men kan inte uteslutas ha 
varit ett över tiden utspritt röse. Något som i 
det här fallet torde ha spelat mindre roll.  
Anläggningen var väl synlig på en dramatisk 
höjd längs Hågadalsledens östsida. 

Den definition av sörre ensamliggande 
stensättningar jag valt,  � 15 m på någon 
ledd,  är en tveksamt hård definition. Därmed 
faller exempelvis Raä 429 Bondkyrko bort. 
  Större ensamliggande stensättningar in-
om Uppsalaområdet är uppemot ett femtiotal 
[Bild VI:18]. Definitionen ”större ensamlig-
gande stensättning” är emellertid i det här 
sammanhanget en definition med viss modi-
fikation. Fyra stora stensättningar som delar 
lokal med en obetydlig stensättning i tidig 
signalmiljö eller känd bronsåldersmiljö ingår 
exempelvis. Samma gäller en osäker stensätt-
ning (Raä 13 Bälinge – möjligtvis husgrund), 
och en rund på 25 m (Raä 94 Lena) som 
delar lokal med en hög om 26 m – i ett sig-
nalläge några hundra meter från Vendelåns 
sammanflöde med Fyrisån. Är den från 
bronsålder anlades den vid Sveahavets nord-
ligaste arm.  

Det kan tyckas märkligt att den ensam-
liggande ovala stensättningen Raä 28 Mor-
karla, långt i nordost, kan tänkas vara en 
bronsålderslämning, men den ligger i anslut-
ning till ett röjningsröseområde vid vad som 
under äldre bronsålder var stranden till en 
havsvik. Lokalen med dess osäkerhet behand-
las närmare i nästa kapitel. 
 Samtliga större stensättningar, utom den 
runda Raä 306 Rasbo i öster och den höglik-
nande Raä 44 Hjälsta längst i söder skulle av 
höjdnivåskäl kunna vara från hågatid eller 
äldre. Den runda stensättningen Raä 13 Dan-  

Bild VI:18  Större ensamliggande stensättningar  � 15 m. 
                              Synkron geografisk miljö:600 BC   

mark kan av samma skäl ej vara äldre än 
hågatid, snarare yngre. 
 De runda stensättningarna är i majoritet. 
Runda, röseliknande och rektangulärt forma-
de utgör närmare 90 % av de stora ensamma 
stensättningarna. Medan stora rösen finns i 
Uppsalaområdets östra del saknas där stora 
ensamliggande stensättningar. Stora stensätt-
ningar är där gravfältsanknutna med undantag 
för Raä 306 Rasbo.  

Över 80 % av de ensamliggande större 
stensättningarna finns på västra fastlandet, 
från Viksta i norr till Balingsta i söder. Två 
socknar, Börje och Vänge, har åtta stora en-
samliggande stensättningar var – ingen annan 
har mer än två. Om stensättningarna överhu-
vudtaget ligger i anslutning till lerjordar är 
det främst fråga om glaciala leror. Avståndet 
till postglaciala leror är emellertid ofta kort 
som i Vänge - Läby - Ramstaområdet. 

Stensättningarna tycks inte oväntat till-
höra skärvstenshögarnas och skärvstensval-
larnas värld – åtminstone någorlunda. Korre-
lationskoefficienten mellan antalet lokaler per 
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socken för stora ensamliggande stensättning-
ar och skärvstenshögar är 0,61. Vilket kan 
jämföras med 0,10 i förhållande till älv-
kvarnslokaler (0,28 om Biskopskulla socken 
utesluts). 

 
Fritt kring Håga 
På liknande sätt som det i den centrala delen 
av Uppsalaområdet endast finns en handfull 
rösen, har vi där också ett område som är 
slående fritt från stora ensamliggande sten-
sättningar. Inom en radie på 3,6 km kring 
Håga finns ingen sådan stensättning registre-
rad. Inom 5,8 km – en yta på drygt 100 km2 
finns bara en (Raä 491 Bondkyrko). Var det 
så att när inte en gravanläggning behövdes 
som revirmarkör, absorberade kultplatsen vid 
Håga i princip alla ”medelklass-” och elitbe-
gravningar i området?  
 
Markörer vid ”Uppsalaön” 
Raä 491 Bondkyrko respektive Raä 42 Alsike 
var påtagliga markörer vid två av de tre hu-
vudinfarterna till centrala Uppsalaområdet – 
Hågaleden respektive ”Sveahavet”. 

Raä 491 i det dåvarande gattet mellan 
Lurbo fornborg och ”Uppsalaön” från period 
III/IV hade måtten 13 x 16,5 m och låg på en 
klipprygg, om ca 3- 4 m höjd. Raä 42 Alsike i 
Kungshamn söder om fornborgen i Sunners-
ta, har en diameter på 30 m och låg ursprung-
ligen på en ö mitt i infarten. Även om an-
läggningen troligtvis är något yngre hade ön 
vid hågatid nått en storlek på ungefär 90 x 
200 m. Redan vid den tiden hade också röset 
kunnat anläggas på 4 m höjd. Trots registre-
ringen som stensättning tolkas anläggningen 
alltså som ett utfallet röse.  
 
Runda stensättningar med mittblock  
Fördelningen av de stora ”ensamliggande” 
stensättningarna ger ett ålderdomligt intryck. 
De tycks normalt tillhöra mellersta bronsål-
dern snarare än yngsta. Tyngdpunkten ligger 
klart i väster. Runda stensättningar med mitt-
block ger en något annan bild. Tyngdpunkten 
ligger mycket mer åt öster. Enbart Rasbo här-
bärgerar ett 60-tal lokaler och de fem sock-
narna Almunge, Alunda, Rasbo, Rasbokil och 
Stavby har 100 eller ungefär en tredjedel av 
de som finns inom Uppsalaområdet. 
  Stensättningstypen tycks ha haft sin 
produktionstid när bebyggelsen expanderat åt 
öster, kanske i en första omgång – i princip 
under yngre bronsålder och äldsta järnålder. 
Längst åt öster ännu senare. Det finns en 

lokal – Raä 11 Lagga – som genom sitt läge 
bör ha tillkommit väl efter Kristi födelse. 
 De runda stensättningarna med mitt-
block finns delvis i anslutning till skärvstens-
högar (korrelationskoefficient till skärvstens-
lokaler 0,55), men också till rösen i tidigare 
utmarker och nya expansionsområden (koef-
ficient röselokaler 0,59).  
  Sambandet med skålgropslokaler är 
svagt – korrelationskoefficienten endast 0,09. 
Röseliknande stensättningar och skålgropslo-
kaler finns i och för sig i ungefär samma del-
områden, men detaljlokaliseringen skiljer sig 
åt och frekvensen skiftar – i exempelvis syd-
väst är skålgropslokalerna många men sten-
sättningarna jämförelsevis få och i öst råder 
omvända förhållanden. 
 
Röseliknande stensättningar 
Röseliknande stensättningar finns på 160-
talet lokaler. Sambandet med rösen är som 
nämnts särskilt starkt i Uppsalaområdets 
södra del.  
 Likheten med lokaliseringen av de run-
da stensättningarna med mittblock är påtag-
lig. Det finns dock skillnader. Korrelationen i 
antalet lokaler per socken är 0,57. De runda 
med mittblock är någorlunda jämt fördelade 
(dock med speciellt tät förekomst i Broby- 
och Rasboområdena), men tunt företrädd i 
söder. De röseliknande finns också i Rasbo 
och Rasbokil (sammanlagt 29 lokaler), men 
har sin tätaste förekomst i Skokloster socken 
(19 lokaler). För båda gäller att har de kon-
takt med leror, är det främst glaciala leror.  
 De röseliknande stensättningarna tycks 
i allmänhet äldre än skålgroparna som ofta 
ligger  inne  i  postglaciala områden [Bild VI: 
19]. En skillnad mot de runda med mittblock 
är vidare att även om båda typerna ofta ligger 
längs vattenleder, finns en tendens till att de 
röseliknande i större utsträckning ligger i 
forna markörlägen. 

Tidsmässigt tycks de haft en likartad 
produktionstid från bronsålder långt in i äldre 
järnålder. Jag tycker mig dock kunna spåra en 
viss fasförskjutning. De röseliknande skulle i 
allmänhet vara något yngre än de runda med 
mittblock inom de flesta delområden. Raä 7 
Västeråker tycks till och med härröra från 
romersk järnålder/folkvandringstid. Den till-
hör dock en av de anläggningar som höjdda-
tabasens 50 m-pixlar har problem med. Enligt 
kartan ligger den ca 1m högre än vad mitt 
system anger. 
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VAD SÄGER BRONSÅL-
DERNS LÄMNINGAR? 
Alla dessa anläggningar är den närmaste åter-
spegling vi har av områdets förhistoria. Få är 
neolitiska. Under bronsåldern fick vi en rad 
typer. Hällristningar, skärvstenshögar, skål-
gropar och en uppsjö av gravkonstruktioner 
med olika utseende. Ironiskt nog är det alltså 
döden/gravarna som i mycket skvallrar om 
var man levde och hur området förändrades.  
 Även om vi vet att endast en ringa del 
av de som avled gravlades i anläggningar 
som vi idag känner, tror vi på någon form av 
representativitet. Stora tomma svårtillgängli-
ga landskap kan normalt inte ha varit mer än 
tillfälligt använda – gravbilden återspeglar 
översiktligt någorlunda befolkningsstorlek 
och lokalisering.  

Det finns bara så många undantag. Stän-
digt återkommande långa säsongvistelser som 
ej återspeglar sig i synliga gravanläggningar. 
Fjärran revirmarkeringar – kanske ofta keno-
tafer. Alla dessa fornborgar, som vi idag ser i 
det skick de var under järnåldern, men som 
förmodligen hade föregångare och indikerar 
omfattande intressen, arbete och dödsfall fjär-
ran från bosättningarna. (Boplatser, Grav- 
och boplatser har i förhållande till fornborgar 
negativ respektive låg korrelation). 
 Förhållandet att gravar får en så fram-
trädande roll vid strukturanalyser beror natur-
ligtvis på att det är en av de få översiktliga 
och frekventa material vi har att arbeta med. 
Från åtminstone mellersta bronsåldern och 
framåt har vi över stora ytor ett växande antal 
anläggningar som manifesterar dödens ökade 
betydelse som redskap för samhällets styr-
ning. Det innebär då också att gravars lokali-
sering och utformning kan användas för ana-
lys av makt och förändring. Än så länge söker 
jag emellertid endast få en övergripande bild 
av Uppsalaområdets mer fasta utnyttjande. 
Den maktpolitiska analysen genomförs i ka-
pitel 8 och framåt.  
 
Vattennätet gav Uppsalaområdet 
speciella förutsättningar 
Uppsalaområdet var under äldre bronsålder 
endast fläckvis utnyttjat – se [Bild VIII:9] 
som ungefärlig illustration. Rasbokilsområdet 
tycks ha utnyttjats redan under senneolitikum 
medan Rasbo- och Almungeområdenas tidi-
gare lämningar utom lösfynd tycks tillhöra 
mellersta bronsåldern/hågatid. Fastlandsom-
rådet i väster och nordväst liksom skärgårds-  

Bild VI:19 Röseliknande stensättningar, runda stensättningar med mitt- 
                         block och skål gropar 

 
området  i  öster  ingick i befolkningens för- 
sörjningsrevir. För att detta skulle vara möj-
ligt krävdes goda förbindelser. Något som det 
omfattande vattennätet levererade. Området 
hade genom vattensystemet en försörjnings-
potential för en stor befolkning. Även om 
människorna bodde relativt koncentrerat 
längs stränder, vikar och vattenleder i dess 
mellersta, sydvästra och sydöstra del var 
strandlängden och åtkomligheten av regionen 
helt annorlunda än för ett fastlandsområde av 
motsvarande storlek. 
 Vattenlederna var områdets centrala 
blodomlopp och samtidigt inkörsporten för 
främmande – ibland farliga element. Leder-
nas utnyttjande och betydelse långt utanför 
bebodda trakter återspeglar sig i rösenas, 
stensättningarnas och fornborgarnas lokalise-
ring. Antingen de nu främst var revirmarke-
ringar eller farledsmärken lade samhället/be-
folkningen under brons- och järnålder ner 
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omfattande möda på att märka ut och kontrol-
lera sina kommunikations- och resursområ-
den. Det var betydelsefullt att i skärgårdens 
omvandling tidigt indikera närvaro.  
 
Skärvstenshögar och skålgropar – 
markeringar med ännu oklar inne-
börd/laddning 
Jordbruket blev under järnålderns lopp Upp-
salaområdets basnäring. Det var den ännu in-
te under bronsålder. Då var boskapsskötseln i 
princip ännu bara en hörnpelare och åkerbru-
ket hade ett begränsat försörjningsvärde. 
   Försörjningen var mångfacetterad och 
påverkades över tiden av förändrade klimat-
förhållanden och Östersjöns salthalt.  Den tra-
ditionella arkeologiska jordbruksbeskrivning-
en är inte lämpligt anpassad till områdets 
anläggningsstruktur och anläggningstyper för 
att förklara utvecklingen. Den massiva skärv-
stensvärlden och den i Uppsalaområdet hu-
vudsakligen senare skålgropsvärlden finns 
bara med i marginalen. I stället för att söka 
sluta gapet mellan traditionella övergripande 
närings- och försörjningsmodeller och an-
läggningsbilden finns en tendens att betona 
och söka fördjupa förståelsen av den kultiska/ 
rituella vittnesbörd som de materiella läm-
ningarna ger. Här har också en påtaglig ut-
veckling ägt rum från slutet av 1990-talet och 
framåt, bland annat när det gäller de en gång 
närmast oförståeliga skärvstenensanläggning-
arna (se exempelvis Victor, 2007b).   

Om än primär när det gäller efterlämna-
de spår kan den kultiska/rituella sidan emel-
lertid bara ha varit en mindre del av den värld 
där försörjningen för dagen och skylet och 
tryggheten för natten överskuggade det mes-
ta. Basen för generella sedvänjor och deras 
förändring måste på längre sikt sökas i lev-
nadsförhållandenas utveckling i bredare me-
ning. Då liksom senare i den sociala historien 
gäller att levnadsvillkor och sedvänjor är 
intimt förknippade – om än med förskjutning 
i tiden. Här finns ett nära samband med tek-
nologi och försörjningsinriktning.  

Under bronsåldern var försörjning och 
sedvänjor i Uppsalaområdet i många avseen-
den knutet till vad man i avvaktan på ett 
bättre begrepp kan kalla en ”skärvstenshögs-
tradition”. Mycket fordrade värme – vid bo-
platsen eller i utnyttjade resursområden. 
Skärvsten blev en påtaglig biprodukt, så 
vanlig att omhändertagande och placering 
inte sällan tycks reglerad. Samtidigt gäller att 
så enorma mängder bör ha producerats att 

endast bråkdelar lagrats i skärvstenshögar och 
andra registrerade skärvstensanläggningar. 
Att det ändå var frågan om en tradition/ideo-
logi/en speciell livsstil framgår av att skärv-
stensanläggningar saknas på många håll i 
Bronsålderssverige och av att anläggningsty-
pen varierade och försvann utan att vi kan 
peka på radikala förändringar i försörjnings-
inriktningen som motiv. Koksten och sten för 
värmehållning liksom skörbränd avfallssten 
fanns överallt. Förhållandet att skärvstenshö-
garna endast är vanliga i begränsade östliga 
delar av Sverige har visserligen förklarats 
med skillnader i geologiska förhållanden (se 
t.ex. Larsson, 1986:151) men har väl knap-
past vunnit allmän anklang.  

”Skärvstenshögstraditionen” hade sin 
tyngdpunkt i en bred diagonal från Viksta-
Rasbokil-Rasbo i norr/nordost till Hjälsta-
Fröslunda i sydväst. Även Husby-Långhund-
ra - Knivstaområdet, men framför allt Alm-
unge-området har skärvstensvallar som pekar 
på att områdena anknöt till denna tradition. 
Flest skärvstenshögslokaler, med över 20 
högar, finns i Börje-Broby, Börje-Ängby, 
Vaksala och Almunge. 
  I mitten av bronsåldern, framemot hå-
gatid började ett nytt anläggningselement 
uppträda i de områden som redan tidigare ut-
gjort de egentliga befolkningszonerna, i Upp-
salaområdets mitt och i sydväst och sydost – 
skålgroparna. Deras nära anknytning till 
hällristningar i sydväst och sydöst, koppling 
till postglaciala leror och överensstämmelsen 
med åkerbrukets vidare introduktion enligt 
känt pollenanalysmaterial, gör att vi troligen 
har att göra med en anläggningsform med 
kultisk/delvis politisk anknytning som åter-
speglar odlingens utveckling inom området. 
  Det är emellertid inget enkelt samband. 
Ingen större förändring av tidigare försörj-
ningssystem ägde rum – skärvsten och skärv-
stenshögar producerades länge än – men en 
breddning. Det är inte heller frågan om att sä-
desodling på allvar börjar slå igenom inom 
Uppsalaområdet, även om vi finner spår i 
pollenananalyserna kring Sveahavet från hå-
gatid. Det skulle dröja länge innan åkerbruket 
fick en påtaglig betydelse.  

 Minst lika betydelsefullt är att något an-
tagligen skedde med boskapsskötseln. Klima-
tet förändrades och den tidigare länge stabila 
strandnivån försköts kraftigt – århundrade 
efter århundrade. Stora ytor frilades centralt i 
området. Tillgången på lämpliga beten ökade 
starkt. Bosättningarna som tidigare låg vid 
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havet flyttade dock ofta inte med det bortdra-
gande vattnet (Karlenby 1997:51). Det är nu 
som blandningen mellan maritim kultur och 
jordbrukskultur på allvar uppkommer i områ-
det – en blandning som glidande mot jordbru-
ket i Uppsalaområdet bestod järnåldern ige-
nom.  

Det är också nu som starten sker för den 
maktkoncentration och struktur som skulle 
utvecklas från Kristi födelse och framåt. Att 
ha tillgång till långgrunda stränder och där-
med få del av landhöjningens markgåvor 
betydde mycket. Hur hade Uppsalas närom-
råde formats om det välutnyttjade Broby haft 
lång-grunda områden inpå sig och stränderna 
vid Gamla Uppsala stupat brant? 
 
 
 
 

JÄRNÅLDER  
Många av de gravtyper som fanns i området 
under bronsålder förekom också under järn-
åldern. Framför allt gällde detta de runda 
stensättningarna, men också ovala stensätt-
ningar, fyrhörningar och skeppssättningar – 
de sistnämnda i en helt annan omfattning än 
det fåtal som kan härledas till bronsåldern. 

Under järnåldern tillkom emellertid 
också en rad nya anläggningstyper. Det gäller 
stensträngar och olika former av stensättning-
ar. Variationsrikedomen var stor – triangu-
lära, hjulkorsgravar, ekergravar av olika ut-
formning, kuvertgravar, stenflak (terminologi 
enligt Ekholm, 1938:84), resta stenar och 
domarringar. Träkonstruktioner i form av 
kammargravar tillkom efter Kristi födelse. 
Senare återkom högar i olika storlekar. Grav-
klot och treuddar dyker upp. 

Gravarna låg inte heller ensamma. De 
kombinerades och större och fler gravfält till- 
kom järnåldern igenom. Det omfattande ex-
perimenterandet med yttre gravformer år-
hundradena kring Kristi födelse är egentligen 
förvånansvärd mot bakgrund av den konser-
vatism och de återgångar som under förhisto-
rien präglat gravformerna. Utvecklingen 
framstår som alltför tidig för att vara ro-
merskinspirerad, men sammanfaller väl med 
det utökade kontaktnät visavi kontinenten 
som båtutvecklingen gav upphov till. Någon 
avstämning med nordkontinentala samtida 
gravformer har jag dock ej gjort. 
 

STENSTRÄNGAR 
Stensträngssystem finns på Öland, Gotland, 
och Östergötland samt inom Västmanland 
och förmodligen anknutna kustområden i nor-
ra Södermanland liksom inom vissa delar av 
Uppland (främst Attundaland) [Bild V:6]. In-
om Uppsalaområdet är stensträngsresterna 
med få undantag korta.  
 Stensträngarna har ofta kopplats till 
romersk järnålder och folkvandringstid även 
om stenhägnader byggts ända in i modern tid. 
Stensträngssystem från äldre järnålder har 
bland annat återanvänts och kompletterats un-
der medeltid. Nordén (1930) menar att vissa 
stensträngars ursprung hänförde sig till över-
gången mellan brons- och järnålder. Det är 
väl tveksamt om så är fallet annat än i grav- 
sammanhang. Stensträngar tycks ha en speci-
ell koppling till gravfält och till vissa sten-
sättningar. 
 
Bild VI:20  Stensträngslokaler i Uppsalaområdet  tillsammans 
med  vissa anläggningstyplokaler  från bronsålder och äldre järnålder.  
Synkron geografisk miljö: AD 0 BC  
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 Widgren (1983:118) hävdar att även om 
strängsystemen tillkom under tidig romersk 
järnålder, skedde det inom ramen för en un-
der bronsåldern etablerad struktur. I Widgren 
(1998:292 f.) återkommer han till detta efter 
att ha fortsatt sina analyser i Norrköpingsom-
rådet. Han menar att vissa hägnadslag kan 
visas vara avgränsade redan under äldsta 
järnålder innan hägnadslagen växte fram. 
    Ett försök att tidsmässigt koppla sten-
strängarna till andra fornlämningstyper inom 
Uppsalaområdet visar att den största sam-
stämmigheten finns när det gäller röseliknan-
de stensättningar (korrelation med registrera-
de lokaler per socken = 0,68), resta stenar 
(0,65) och rektangulära stensättningar (0,63). 
Även runda – med eller utan mittblock – kva-
dratiska, och höglika stensättningar, liksom 
rösen och fornborgar/hägnader visar likheter i 
fördelningsbild (korrelation 0,55 - 0,38). 
Gravfält (0,55). Även röjningsrösena (korre-
lation 0,37) visar spår av viss överensstäm-
melse även om de liksom rösena har en loka-
lisering  nord/nordöst som förefaller yngre än 
stensträngsystemens lokalisering [Bild VI:20]. 

Stensträngarna inom Uppsalaområdet 
har ingen god överensstämmelse med skål-
gropar (korrelation 0,01) och skeppsformiga 
stensättningar (korrelation 0,04) och är sys-
tematiskt placerade utanför, men i anslutning 
till postglaciala leror. Se [Bild VI:21] – ett 
utsnitt från Rasboområdet).  
  

Bild VI:21  Stensträngars anslutning till leror  – ett exempel  
                 Geografisk miljö: AD 0 BC 

Stensträngarna är inte knutna till dessa leror. 
De har inte utnyttjats för att inhägna åker-
mark utan snarare för att hålla betande djur 
på mindre skadliga underlag. Strängarna lig-
ger enligt jordartskartan i allmänhet på block-
ig mark (Det kan inte uteslutas att de i andra 
fall tagits bort, något som generellt inte är 
troligt – transportkravet var alltför stort). 

Stensträngarna inom Uppsalaområdet 
ligger på sådana nivåer att samtliga kan ha 
anlagts före AD 600. Bara ett fåtal måste av 
strandförskjutningsskäl tillhöra tiden efter 
Kristi födelse.  En av dem är Raä 137 Gamla 
Uppsala – den enda registrerade stensträngs-
lokalen från centrala Uppsalaslätten.  

I likhet med vad Widgren noterat från 
Östergötland ger fördelningen återgiven på 
[Bild VI:20] intryck av att också stensträngs-
systemen/lämningarna i Uppsalaområdet på 
något sätt styrts av förhållanden med rötter i 
sen bronsålder och förromersk järnålder. Ef-
tersom korrelationsvärden snarast pekar på 
århundradena kring och efter Kristi födelse 
får det väl delvis ses som en sekundäreffekt 
av den långsamt förändrade geografiska nytt-
jandekontinuiteten, och delvis som en följd 
av att rösen inom Uppsalaområdet i stor ut-
sträckning tillhör järnåldern. 

 

RUNDA STENSÄTTNINGAR 
OCH RESTA STENAR 
Den runda stensättningen är den vanligaste 
gravtypen och har förekommit åtminstone 
från bronsålder och in i tidig medeltid. Ex-
klusive röseliknande och högliknande sten-
sättningar finns de registrerade på ca 3 300 
lokaler i Uppsalaområdet. Tar man inte hän-
syn till den osäkerhet inventerarna relativt 
ofta ger uttryck för när antalet runda stensätt-
ningar på en lokal anges, finns ca 29 tusen 
anläggningar registrerade. 
  De förekommer som fyllda och över-
torvade och i olika mellanvarianter. Det finns 
många lokaler med över 100 runda stensätt-
ningar och nio stycken med en diameter på 
20 m eller däröver [Bild VI:22]. Den med 
gult markerade stora stensättningen vid Flott-
sund öster Uppsala-Näs är som angivit tro-
ligtvis ett utfallet och plundrat röse. Den 
bygdestruktur som bilden indirekt ger infor-
mation om behandlas i senare kapitel.  
 Omfattning och likheter försvårar klar-
läggandet av den tidsmässiga tillhörigheten. 
Förhållandet att korrelationen med gravfälten 
vad gäller antalet lokaler per socken/socken-
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del är 0,93 gör det ändå ganska klart att de 
runda stensättningarna i stor utsträckning till-
hör järnåldern. Lägger vi sedan till den bild vi 
har om fördelningen genom att granska höjd-
nivåer och vad vi vet genom undersökningar, 
blir vi något klokare. Det är uppenbart att vi 
på grund av höjdnivåerna har en stor mängd 
lokaler, framför allt i södra delen av området 
hänförlig till yngre järnålder. Med den täta 
närvaro som finns, bland annat upp till Ven-
del, kan vidare antas att de runda stensätt-
ningarna främst tillhör denna period.  

Många stensättningar tillkom emellertid 
redan under äldre järnålder. Ett sätt att lokali-
sera dessa är att se i vilket sällskap de finns. 
Almgren (1912: 334 ff.) och många andra har 
pekat på de triangulära stensättningarna som 
tillhörig den äldre järnåldersmiljön. Utgräv-
ningar inom området som stöder detta är 
exempelvis Gödåker [Ekholm (1927), Härin-
ge (1991)] och Dragby (Gräslund, 1961).  

 
Resta stenar 
En annan anläggningstyp med delvis liknande 
inplacering är de resta stenarna. Hyenstrand 
(1981:14) menar att de kan hänföras till ro-
mersk järnålder och folkvandringstid. Ensam-
stående stora centralt placerade resta stenar 
på gravar kan emellertid också vara från yng-
re järnålder (Petré 1984b:37 f.). 

Resta stenar som konstruktionsdetaljer i 
gravar – exempelvis på kvadratiska och rek-
tangulära stensättningar, kan vara från vi-
kingatid. Raä 69 Västeråker, där en närmast 
kvadratisk stensättning redovisas med en 
eventuell rest sten i mitten, ligger på en nivå 
som bör placera dess anläggande till och med 
efter järnåldern. Om de resta stenarna inte 
ingår i gravkonstruktioner vill Bennett (1987: 
52) lägga dem tidigare än folkvandringstid 
och förknippar dem främst med gravfält från 
omkring Kristi födelse. Price & Wikborg 
(1998:49 ff.) har en redovisande översikt av-
seende typens tidsdjup. 
 Ambrosiani (1964:64) ser variationer i 
gravformerna som karaktäristisk för äldre 
järnålder. Han hävdar att om ett undersökt 
gravfält kan dateras till äldre järnålder före-
kommer alltid en stor variation av rösen och 
skilda stensättningsformer även om runda 
stensättningar ofta utgör hälften eller mer av 
anläggningarna. Han anger vidare (o.a.a.: 68)  
att gravfälten från äldre järnålder ofta har ett 
annat läge än de från yngre järnålder.  
 Under äldre järnålder skulle enligt ho-
nom   högre   belägna   marker   ha  utnyttjats,  

Bild VI:22  Lokaler  med runda stensättningar 
                          Geografisk miljö: AD 600 

  
framför allt åsarna. Den yngre järnålderns 
gravfält skulle vanligtvis ligga på morän-
backar och impediment inom den odlingsbara 
jorden. Så vitt jag kan se av mitt kartmaterial 
tycks i varje fall inom Uppsalaområdet detta i 
så fall inte så mycket bero på att man under 
äldre järnåldern lade gravfälten högt, utan på 
att de ofta anlades längs vikar och vattendrag 
som därefter strandförskjutning och tiden er-
satt med brukbar jord vilken under yngre 
järnålder och medeltid blev betes- och åker-
mark. Som tidigare angivits användes ju ock-
så lermarkerna för bosättning – om än i 
minskad omfattning från övergången mellan 
äldre och yngre järnålder.   

En inläggning av trekantiga stensätt-
ningar och resta stenar visar att även om de 
förekommer glesare än runda stensättningar, 
har de ungefär samma rumsliga fördelning 
[Bild VI:23]. Detta korresponderar väl med 
vad också Hyenstrand (o.a.a.) anför. 
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Bild VI:23  Tresidiga stensättningar och resta stenar som indikatorer på 
                    närliggande runda stensättningars ålder  Geografisk miljö: AD 600 

 
Med undantag för de två trekantiga sten-

sättningarna vid Raä 32 Vendel, saknas i 
princip tecken på gravläggning från äldre 
järnålder norr om Viksta. Det stämmer med 
Seilers (2001:132) iakttagelser och slutsatser. 
Även om många av de runda stensättningarna 
inom Uppsalaområdet tillhör yngre järnålder 
finns de, med undantag för i Vendel och 
kanske i Morkarla, i de flesta områden som 
varit bebodda före folkvandringstid. 

De resta stenarna som generellt kan spå-
ras ända till övergången neolitikum/brons-
ålder (Petré 1984:38) är liksom gravkloten 
värda en drapa. Inom Uppsalaområdet finns 
drygt 1000 resta stenar på omkring 320 loka-
ler [Bild VI:25]. De är av varierande storlek, 
utseende och stenart samt förekommer i skil-
da kontexter och från skilda tider. På vissa 
lokaler är de vanligare än på andra. Raä 22 
Danmark redovisar 70-90 stenar 0,5-1,6 m 
höga – många är dock osäkra. 

Gravklot 
Gravkloten är drygt 60.  De tycks inom om-
rådet bara finnas kvar i originalmiljö på runda 
stensättningar.  I ett fall dock på en utbygg-
nad från en hög. Gravkloten tillhör främst 
folkvandringstid/vendeltid. De finns främst i 
Mälarlandskapen, men också på Gotland och 
i enstaka fall i Hälsingland och i Småland 
(Sundquist, 1953:118). Tidsdjupet är stort. 
Bennett (1987:51) hänvisar såväl till yngre  
romersk järnålder som till vendel- och vi-
kingatid.  

Gravkloten är förvånansvärt koncentre-
rade. En tredjedel av områdets klot finns i 
Ärentuna socken och ytterligare en tredjedel i 
Vidbo och Östuna socknar. Raä 169 Ärentuna 
har 14 stensättningar med klotformade mitt-
stenar (0,2-0,8 m vida och 0,1-0,3 m höga) 
och en stensättning med två klot.  
 Sådana här redovisningar är sällan kom-
pletta. I detta fall ingår inte det klot dekorerad 
med hästbilder som hittades på klosterplatsen 
i Uppsala stad år 1940 [Bild VI:24].  
 
Bild VI:24  Gravklot från Uppsala med häst-
bilder. Delvis rekonstruerat.   Sundquist ( 1953:117) 

 
 
 Det finns många frågetecken när det 
gäller spridningen av resta stenar och grav-
klot inom Uppsalaområdet. Varför har t.ex. 
Balingsta och Vänge socknar med sina be-
byggelsetraditioner bara en rest sten vardera 
och inga gravklot? Är de bortodlade, eller 
finns andra mer strukturella förklaringar hän-
förliga till övergången mellan äldre och yngre 
järnålder? Vad ligger bakom den märkliga 
spridningen av gravkloten med deras 60 % -
iga koncentration till tre så skilda socknar 
som Ärentuna, Östuna och Vidbo? 
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HÖGAR 
Så länge det har funnits intresse för Uppsala-
områdets förhistoria har de stora högarna stått 
i centrum. De har förknippats med makt och 
dolda rikedomar. Ibland med inneboende och 
övernaturliga krafter. Den moderna utgräv-
ningsarkeologins stora ouvertyr på 1840-talet  
avsåg ju också kungshögarna i Gamla Uppsala.  
  Stora högar har förekommit i tre vågor 
i Sverige – under äldre bronsålder/hågatid, 
från äldre romersk järnålder till vendeltid och 
under vikingatid. Enligt Bratt (1996:18) upp-
fördes ca 40 % av alla högar under 900-talet. 
Diskussioner har förts om att högarna åter-
speglar krigiska perioder – perioder då makt 
och normer mer än vanligt byggde på vapen, 
räder och väpnad kamp. 
  De allra största högarna uppges ofta 
hänförliga till folkvandringstid (Silver, 1996: 
57) – något som kan ifrågasättas och som 
diskuteras i kapitel 10. Högarna framstår som 
förevigade symboler av makt och legitimitet. 
Steuer (1982) hävdar i sin merovingerstudie 
att storhögsbyggandet skall tolkas som ett sätt 
att hävda rättmätighet i politiskt osäkra lägen. 
Den regim/de arvingar som satt säkert i sa-
deln behövde inte sådana manifestationer.  
 Vad än motivet var i det enskilda fallet 
är det uppenbart att sedvänjan att med torv 
och jord bygga högar med en diameter från 
några upp till 70-talet meter vann anklang i 
Uppsalaområdet. Över 3200 högar på mer än 
1100 lokaler finns registrerade [Bild VI:26]. 
Bälinge socken har ett 70-tal, Rasbo och 
Skuttunge ett 60-tal samt Börje och Vendel 
ett 50-tal lokaler vardera. Hur många högar 
som egentligen har funnits är svårt att bedö-
ma. 10 000? 20 000? Bara i Gamla Uppsala 
och Ultuna har sammantaget storleksordning-
en tvåtusen försvunnit (se Duczko 1993:14 
och von Post 1875: XIII).  

Byggandet av högarna har krävt tillgång 
till etablerade betesmarker och därmed i stor 
utsträckning skett under yngre järnålder. 
Även om seden med torvtäckta stensättningar 
går långt ned i bronsålder är materialbehovet 
av en annan storleksordning när det gäller 
högar. Det var ingen lokal sed, varken i tiden 
eller i rummet.  
 Det ligger nära till hands att anta att 
expansionen av högar under folkvandringstid/ 
vendeltid var manifestationer med internatio-
nell bakgrund under en turbulent tid då nya 
generationer sökte legitimera sin ställning 
genom band med etablerade och beundrade 
förfäder. Uppsalaområdet var också lämpat 

Bild VI:25  Gravklot och resta stenar.     
Geografisk miljö: AD 600 

 
för att i relativt stor omfattning återuppliva 
den högkultur som en gång funnits i Syd-
skandinavien under äldre bronsålder. Yngre 
järnålder i Uppsalaområdet var de stora be-
tesmarkernas tid liksom det varit under 
bronsåldern i Sydskandinavien Strandför-
skjutningen under yngre bronsålder och äldre 
järnålder hade först skapat strandbeten sedan 
stora gräsvallar. Det är ingen slump att Upp-
land är speciellt när det gäller stora högar 
under järnålder. 
   
Storhögar och Kungshögar 
Uppland har ca 170 storhögar (högar med en 
basdiameter om minst 20 meter), vilket utgör 
hälften av det totala antalet i Sverige. (Silver, 
1996:56).  Uppsalaområdet har ett 70-tal. Av 
dessa är 10-talet så kallade kungshögar (järn-
åldershögar med en basdiameter på 30 m eller 
mer). Osäkerheten beror inte bara på om 
hågahögens storlek trots allt kan tillmätas en 
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   Bild VI:26  Högar, storhögar och höggravfält.  Geografisk miljö: AD 600 

 
eventuell tillbyggnad under järnåldern, utan 
också på att de tre stora äldre högarna sydväst 
om Västhögen på högåsen i Gamla Uppsala 
tycks ha en basdiameter på 25-30 meter och 
eventuellt skulle tillkomma. De undersöktes 
förmodligen av Hildebrand 1846/47 (Duczko, 
1996:60). Dessutom gäller att flera nu bortod-
lade storhögar är kända. Någon eller några 
kan ha haft mått som kvalificerar för begrep-
pet ”kungshög”. 

Bland ”varierade” och stora gravfält 
med olika typer av stensättningar, och i prin-
cip bedömda att vara från äldre järnålder 
finns inte sällan en hög. Är det ”ättefadern” 
eller var graven en anpassning till den dödes 
samhällsställning, och att bara personer med 
särskilt hög status under slutet av äldre järn-
ålder kunde begravas i hög? Med lite god 
vilja tycks i så fall många bygder kunnat 
producera åtminstone en person som fyllde 
kriterierna och höjt gravfältets anseende. Det 

kan också varit så att formandet av ett grav-
fält fordrade en respektabel/storslagen inled-
ning för att utvecklas. Det skulle i så fall 
märkligt nog innebära att fältets äldsta grav är 
en hög – eller en ”ulv i fårakläder” – ett torv-
täckt röse.  

På det vikingatida Järvstagravfältet i 
Gävleområdet ligger fältets största lämning – 
en hög på drygt 15 m – mitt på gravfältet. 
Baudou (1965:52) kommenterar detta med att 
det finns exempel på en största och samtidigt 
äldsta grav i mitten av forntida gravfält. Hö-
gen var dock ej undersökt och dess ålder 
okänd. 
 Biuw (1992:250) hänvisar till en stenci-
lerad C- uppsats av Ingvar Röjder som be-
handlar nio totalundersökta gravfält från Sö-
dermanland och Uppland där slutsatsen är att 
det varierade gravfältet speglar ett starkt 
skiktat samhälle, vilket påverkade gravarnas 
utformning.  

 
ALLA DESSA  
STENSÄTTNINGAR 
Även om runda stensättningar och högar är 
de vanligaste gravtyperna under järnåldern 
inom området, finns det en uppsjö av andra 
typer. Det är främst flacka stensättningar – 
fyllda eller övertorvade som inte är direkt 
runda. Det finns också andra. 
 
Den höglika stensättningen 
Det finns en typ som ofta lyfts fram i anlägg-
ningsregistret men som inte finns med i 
Selinges bildschema [Bild VI:17] – den hög-
lika stensättningen. En mellanform mellan 
den flacka övertorvade stensättningen och hö-
gen. Den kan sägas vara parallellen till den 
tidigare behandlade röseliknande stensätt-
ningen som är en mellanform mellan röset 
och den fyllda flacka stensättningen. Ibland 
har inventerarna svårt att avgöra om det är 
frågan om en högliknande stensättning eller 
resterna av en hög. I ett fall (Raä 23 Vendel) 
anges att gravfältet har 20 högar eller höglik-
nande stensättningar.  
 Det finns ca 300 lokaler med höglik-
nande stensättningar inom Uppsalaområdet, 
med ungefär 6-700 anläggningar. De textun-
derlag jag utnyttjat är speciellt vaga när det 
gäller denna stensättningstyp som är nära 
associerad med högen som gravform. Korre-
lationen mellan högar och högliknande sten-
sättningar  när  det  gäller lokaler per socken/ 
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sockendel är 0,78. Det är alltså frågan om 
gravformer med relativt likartad förekomst.  
 Högliknande stensättningar är ofta 
gravfältsanknutna. Gravtypen och gravfält 
per socken/sockendel i Uppsalaområdet har 
en korrelation på 0,74. Typen har en förhål-
landevis lång produktionstid. Åtminstone tre 
högliknande stensättningar har brätten – Raä 
85 Balingsta, Raä 44 Hjälsta och Raä 23 
Jumkil – och kan misstänkas gå långt ner i 
äldre järnålder. Samtidigt finns det till skill-
nad mot högarna, ingen lokal med högliknan-
de stensättning som ligger lägre än havsnivån 
vid Kristi födelse. Mycket tyder på att medan 
högarna byggdes järnåldern ut, upphörde 
produktionen av de högliknande stensättning-
arna under vendeltid. I varje fall anlades inga 
sådana som bevarats längs havsvikarnas 
stränder under yngre järnålder. 
 Höglika stensättningar finns översiktligt 
lokaliserade i något som närmast påminner 
om kluster – i Vendel/Vikstaområdet, i Ären-
tuna socken, i Bälinge/Jumkil/Åkerbyområ-
det, i Vänge, Vaksala, Rasbo och Östuna 
socknar samt på bägge sidor om vattnet i 
Dalby/Skoklosterområdet i söder.  

Associationer uppkommer om ett mode, 
kanske påbörjat under yngre romersk järnål-
der och avslutat under vendeltid – en mindre 
torvkrävande variant av elitens storhögar. De 
största högliknande stensättningarna i områ-
det når emellertid inte upp till definitionen på 
en storhög. De är 10-18 m i basdiameter och 
finns på drygt 15-talet lokaler [Bild VI:27].  

Även om högliknande stensättningar 
finns i områdets östra delar – t.ex. i Funbo, 
Rasbo och Stavby socknar – saknas de stora, 
En tänkbar förklaring är att eftersom de inte 
användes som fjärr- eller farledssignaler, var 
de lokalt bekostade och återspeglar därmed 
den lokala elitens uppgång och fördelning. 
Det största välståndet fanns under romar- och 
folkvandringstid ännu inte i öster.  
  
Rektangulära och kvadratiska 
stensättningar 
Rektangulära och kvadratiska stensättningar 
är, liksom högar och runda stensättningar, 
gravtyper som åtminstone till och från an-
vänts från bronsålder till medeltid.  
 Widholm (1999:253) ser bronsålderns 
rektangulära stensättningar som speciella. De 
skulle ha förekommit på större samlings- och 
kultplatser. Liksom i av honom anförd littera-
tur associerar han formen med dödshusen, 
dvs. samma ”husets idé” som tagits upp avse- 

Bild VI:27 Högliknande stensättningar och högarnas förekomst. 
                      Geografisk miljö: AD 600 

 
ende husurnorna och som också Victor 
(2002) refererar till som bakgrund för brons-
ålderns dödshus.  
 Rektangulära och kvadratiska stensätt-
ningar förekommer på varierade gravfält un-
der äldre järnålder. De återfinns också under 
vikingatid, in i äldre medeltid. Då inte sällan i 
grupper. Det rör sig om skelettgravar, orien-
terade i öst - västlig riktning indikerande en 
trolig kristen anslutning. De rektangulära 
stensättningarna ersatte i varierande utsträck-
ning gravhögarna.  
  Utseendemässigt associerade är de så 
kallade tarandgravarna som förekommer på 
båda sidor Östersjön från yngre bronsålder 
till romersk järnålder. De förekommer som 
komplex i öst-västlig riktning av kopplade 
celler orienterade i nord-sydlig riktning. Feldt 
(2003:19) kopplar deras ursprung till den 
yngre bronsålderns och äldsta järnålderns 
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nordbaltiska kulturgemenskap även om de 
normalt hänförs till romersk järnålder. Inga 
tarandgravar är ännu identifierade inom Upp-
salaområdet.  
  Mindre än 500 lokaler med rektangulära 
stensättningar och hälften så många kvadra-
tiska är registrerade i området. Det innebär 
närmare 1800 rektangulära och ungefär en 
fjärdedel så många kvadratiska.  

 De rektangulära stensättningslokalerna 
[Bild VI:28] finns i och för sig inom det 
”traditionella” anläggningsområdet, men de 
är förvånansvärt få i norr och nordost. 

 Utan att ha analyserat eller kontrollerat 
det närmare får jag en känsla av att det beror 
på att dessa delområden inte var nämnvärt 
bebyggda under de varierade gravfältens tid 
(äldre järnålder) och att vad vi ser är effekten 
av den sista modevågen – vikingatid/äldsta 
medeltid.  
 

Bild VI:28  Rektangulära stensättningar.      Geografisk miljö: AD 600 

 

I Rasbo socken, som har lokaler från 
äldre järnålder och senare, finns närmare 50-
talet lokaler registrerade. Där finns också två 
av de 10-15  lokaler som har 20 eller fler rek-
tangulära stensättningar. De övriga finns i 
Börje socken eller längre söderut. 
 Det finns fyra rektangulära stensätt-
ningar som är 20 m eller mer inom området. 
En är dock tveksam – Raä 13 Bälinge, Högs-
ta. Raä 63 Vänge, är 33 m lång. 
  Hyenstrand (1981:15) anger att under-
sökningar av närmare 150 rektangulära sten-
sättningar i Uppland redovisats. Huvuddelen 
anges i princip vara från sen järnålder och 
orienterade i öst-västlig riktning. Förhållandet 
att korrelationen per socken för resta stenar 
och rektangulära stensättningar är så pass hög 
som 0,80 indikerar ändå att de rektangulära 
stensättningarna också hade en roll i den 
äldre järnålderns gravmiljöer.  
 
Kvadratiska stensättningar 
Kvadratiska stensättningar är som angivits 
betydligt färre än rektangulära. Normalt finns 
endast en per lokal eller kanske några få. Fler 
än nio finns endast på tre platser. Av dessa 
har Raä 119 Alunda 30-talet anläggningar. 
Där finns också 115 runda stensättningar, 1 
oval (osäker), 2 domarringar (osäkra) och 2 
resta stenar – alltså förmodligen ett gravfält 
med rötter i äldre järnålder trots de många 
kvadratiska stensättningarna. Dessa finns an-
nars förutom i syd bland annat i Vänge, i 
Vaksala och Stavby. De två till storleken 
absolut största anläggningarna finns i Ramsta 
socken (Bragby) – med 19 respektive 20 m i 
sida. Det kända Bragbysvärdet har inte hittats 
i ett  fattigt  marginalområde  (Ekholm 1921: 
12, Knape 1996:41).  

Kvadratiska stensättningar har kontakt 
med tresidiga [Bild VI:29]. Korrelationskoef-
ficienten för lokaler per socken för typerna är 
0,73. Deras spridningsbild stämmer i viss 
mån med resta stenar (korrelationskoefficient 
0,61). Den begränsade förekomsten i norr – 
[Raä 153 Vendel som är en urnegrav från 
folkvandringstid (Seiler 2001, del 2:73) och 
är närmare redovisad i Bennet (1987:78 ff.) 
är ett av få exempel] – ger intryck av att an-
läggningstypen i princip upphörde med äldre 
järnålder, även om de liksom de rektangulära 
stensättningarna på nytt dök upp under slutet 
av vikingatid (Bennet 1987:22).  

De kvadratiska stensättningslokalerna 
täcker rumsligt ungefär samma områden som 
de rektangulära – om än glesare. När det gäll-
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er  Stavby-Alundaområdet i nordöst, är emel-
lertid tätheten ungefär densamma. Hur kan 
detta förklaras? Kanske med att det kan vara 
en följd av en vikingatida/tidig medeltida 
expansion mot periferin med många rektang-
ulära stensättningar som följd. Frågan är bara 
varför vi i så fall inte ser samma gravformer i 
Vendelområdet.  
 
Ovala och skeppsformiga 
stensättningar 
Två stensättningstyper där det ligger nära till 
hands att se beröringsgrunder är ovala och 
skeppsformiga. Den ovala formen associeras 
ju lätt till båtformen. Sambandet – om det 
överhuvudtaget finns – är emellertid begrän-
sat och komplext. Spridningsmässigt finns en 
korrelationskoefficient  på lokaler per socken/ 
sockendel på endast 0,46. 
 
Ovala stensättningar 
Den ovala stensättningen tycks ha produce-
rats nästan lika länge som den rektangulära.  
Från bronsålder till yngre järnålder. Det finns 
omkring 75 stycken registrerade på 64 lokaler 
[Bild VI:30].  Tre lokaler har tre anläggning-
ar.  De återfinns i Viksta, Vaksala och Lena. 
Den största anläggningen är 22 m lång och 
ligger ensam i Fröslunda, Örsundsbro. Under 
mellersta bronsåldern låg platsen på en udde 
mot havet. Även om de flesta har en lokalise-
ring som tyder på att äldre järnålder är an-
läggningstiden finns det andra, exempelvis 
Raä 5 Holm, som ligger på en så låg nivå att 
de tillhör vendel- eller vikingatid.  
 
Skeppsformiga stensättningar 
De skeppsformiga stensättningarna är på 
många håll i Sverige förknippade med brons-
ålder. Diskussioner om osäkra neolitiska an-
läggningar förekommer. Skeppsformiga sten-
sättningar från äldre bronsålder har täckts av 
hög eller röse (Werner 2003). Jag får associa-
tioner till hällkistornas övertäckning.  
 I Uppland har de skeppsformiga sten-
sättningarna setts som relativt unga. Hyen-
strand (1981:16 och 1984:62) hänför dem 
främst till yngre järnålder. Han anger dock att 
skeppssättningarna i Mälarregionen förekom-
mer i två skilda topografiska och kronologis-
ka sammanhang – antingen i anslutning till 
rösen eller andra anläggningar av bronsål-
derstyp eller på gravfält av yngre järnålders-
karaktär. De äldre miljöerna skulle finnas i 
mer  höglänta områden  medan  de  yngre  är 
  

Bild VI:29 Kvadratiska och tresidiga stensättningar  
                       Geografisk  miljö:  AD 600 

 
lokaliserade  till  lägre  liggande  områden.  I  
början av 1980-talet fanns det emellertid en-
ligt honom ingen anläggning i Mälarregionen 
som säkert kunde hänföras till äldre järnålder. 
Almgrens iakttagelser och resonemang 
(1912:335 ff.) avseende förhållanden kring 
vissa skeppssättningar i Alunda hade dock 
byggt upp antagandet om att så skulle kunna 
vara fallet. Almgren lade dock inte deras an-
läggningstid längre tillbaka än folkvandrings-
tid/yngre romersk järnålder. 
 Inom Uppsalaområdet måste tidsaspek-
ten delvis ifrågasättas. Visserligen tillhör 
många skeppsformade stensättningar yngre 
järnålder. Raä 3, 105 och 216 Vendel är kan-
didater, liksom Raä 21 Holm (Enligt Dybeck 
med flera skall en skeppssättning ha funnits i 
en åkerkant nära Wallby gamla tomt). Vidare 
finns  skeppsformade stensättningar i Stavby 
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           Bild VI:30  Ovala stensättningar.     Geografisk miljö: AD 600 

 
socken på gravfält som har drag av yngre 
järnålder. Det är emellertid i princip fråga om 
anläggningar i periferin. Av 50-talet skepps-
sättningslokaler är 30-talet gravfält och 10-
talet grav- och boplatsområden. 
 
Skeppsformiga stensättningar ofta från 
äldre järnålder 
Förhållandet att skeppsformiga stensättningar 
ligger i gravfält behöver inte innebära att de 
måste tillhöra yngre järnålder. 30 % av de 
skeppsformiga stensättningar som Wigren 
(1987:48) hänför till bronsålder i Söderman-
land ligger i gravfält.  Werner (2003:261) har 
en liknande syn och förknippar närmare 30 % 
av Södermanlands omkring 220 stenskepp 
med bronsålder – och då till yngre bronsål-
der, även om han inte utesluter äldre möjlig-
heter. Hans inställning till åldern på anlägg-
ningarna är att de kan bedömas kontextan-
knutet, men att lokal Raä-indelning kan leda 
fel. 

  Raä 166 Vendel som ligger på krönet av 
Uppsalaåsen är undersökt men saknade da-
terbara fynd. Den tolkas av Seiler (2001:119) 
som en sannolik bronsåldersanläggning. Alm-
gren (1912:336) uppfattar frånvaron av fynd i 
utgrävda skeppssättningar som tecken på att 
de är kenotafer. Problematiken kring de mer 
eller mindre fyndtomma anläggningarna från 
brons- och järnålder är emellertid svår. Vi är 
låsta vid kristendomens normvärld och har 
begränsad kunskap om andra infallsvinklar. 
Se exempelvis Kaliff (2007). 
 Som angivits tidigare är de skeppsfor-
miga stensättningarnas lokalisering inom 
området närmast inverterad mot hällristning-
arnas. Hällristningarna finns främst i sydväst 
och de skeppsformiga stensättningarna i 
huvudsak centralt och mot norr och nordost. 
Endast ett ringa antal finns i söder. Skepps-
sättningarna ingår i de gamla miljöerna upp-
emot Jumkil, i Björklingeområdet, i Rasbokil, 
Rasbo och Husby Långhundra. 
 Många är samgrupperade med anlägg-
ningar, och har en geografisk fördelningsbild, 
som gör det svårt att tro att de inte relativt 
ofta tillhör äldre järnålder – och i enstaka fall 
kanske också bronsålder. En hel del av an-
läggningarna är osäkra, men en stor del av det 
drygt 70-tal som är registrerade inom områ-
det – med eller utan frågetecken – finns i 
anslutning till rösen, skärvstenshögar, runda 
stensättningar med mittblock, stensträngar 
och resta stenar, se (bilaga 12). Det finns 
normalt bara en skeppsformig stensättning 
per lokal. På nio lokaler finns det emellertid 
fler än en – upp till sex på samma lokal [Bild 
VI:31].  

Av bilden framgår att vendeltidens och 
vikingatidens kända båtgravar inom området 
från Vendel i norr till Tuna i Alsike i söder i 
i stort sett ligger på en central linje inom de 
skeppsformiga stensättningarnas spridnings-
område. Med undantag för Vendel  dock ej i 
nämnvärd anslutning.  
   Genomsnittligt antal registrerade an-
läggningar av olika typ per skeppssättnings-
lokal i Uppsalaområdet är 39 stycken. Av 
drygt 2 000 anläggningar på lokaler där såda-
na stensättningar förekommer, är endast 110 
högar – någon eventuellt med brätte. 76 av 
dessa högar finns på fyra lokaler med 440 
registrerade anläggningar. 39 skeppssätt-
ningslokaler saknar högar. 13 lokaler har 25 
rösen, 13 har en eller flera skärvstenshögar 
och 13 har runda stensättningar med mitt-
block (Det är då ibland fråga om samma 
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lokaler, ibland inte). Det finns flera lokaler 
som härbärgerar stensträngar och röseliknan-
de stensättningar. Dessutom gäller att på 
närmare 10-talet lokaler finns resta stenar. 
  Det är alltså frågan om miljöer där 
anläggningarna kan ha tillkommit från åtmin-
stone övergången bronsålder/järnålder ända 
in i vikingatid. Såväl lokalisering som kontext 
indikerar emellertid att tyngdpunkten för 
skeppsformiga stensättningar inom Uppsala-
området ligger i äldre järnålder. 
 Anläggningsmiljön på lokaler där det 
finns skeppsformiga stensättningar påminner 
ofta om den Äijä (1994) redovisar i Skär-
gårdsstad i Österåker socken, från yngre 
bronsålder och äldsta järnålder, med rösen 
och röseliknande stensättningar, stensättning-
ar, korta stensträngar och skeppsformiga 
stensättningar. Detta har viss betydelse för 
uppfattningen om i vilken relativt ålderdom-
lig näringsmiljö de tillkommit. Pollenanaly-
serna vid Skärgårdsstad gav inga säkra indi-
kationer vare sig på odling eller på betesgång. 
Boplatsernas läge vid strandkanten indikera-
de att maritima resurser hade stor betydelse 
för försörjningen i området. 

 
Treuddar 
Den sista gravformen jag tänker ta upp i det 
här sammanhanget är treudden – en triangulär 
stensättning med konkava sidor. Trots att den 
är speciell och omnämns i så många sam-
manhang är bakgrunden oklar. Hyenstrand 
(1984:79) anger att ett 50-tal undersökts i 
Uppland utan att lämna daterbara fynd. Han 
menar att de sammanhang i vilka de före-
kommer ändå entydigt visar på yngre järnål-
der och i vissa fall på folkvandringstid. I and-
ra landskap, exempelvis i Östergötland skulle 
de förmodligen vara äldre. 
 I Uppsalaområdet finns närmare 40-
talet säkra eller osäkra treuddar registrerade 
[Bild VI:32]. Tre fjärdedelar är ensamma. På 
två lokaler finns 2 och Raä 53 Funbo har hela 
5 treuddar. Den största treudden Raä 3 Ven-
del – med 29 m sida – ligger i anslutning till 
Ottarshögen. Annars har treuddarna inom 
området inte någon speciell anknytning till 
storhögar vilket förekommer på andra håll. 
Endast en treudd finns i anknytning till en 
storhög – Raä 68 Funbo. 
 Treuddarna finns registrerade på drygt 
30-talet lokaler. 24 av dessa är eller har tidi-
gare varit gravfält. 3 finns på Grav- och bo-
platsområden. På treuddslokalerna i området 
finns  sammantaget  ca 850 anläggningar. Av 

Bild VI:31 Skeppsformiga stensättningar. Synkronisk geografisk miljö:AD 0 BC 

 
dem är 620 runda stensättningar och ett 60-tal 
högar. Här avviker området mot vad Hyen-
strand (o.a.a.) anger. En tredjedel av alla 
höggravfält i Stockholms län med minst 100 
registrerade fornlämningar har treuddar. I 
Uppsalaområdet finns bara ett gravfält av den 
storleken som har en treudd – Raä 53 Funbo.  

Påtagligt är emellertid att treuddar gärna 
anlagts i gamla bosättning- och gravmiljöer. 
Tre treuddar på Grav- och boplatsområden 
liksom åtminstone ytterligare två är överlag-
rade äldre anläggningar. 

 Även om treuddar i princip tillhör yngre 
järnålder, ibland till och med övergången mot 
medeltid – Raä 10 Skokloster, finns det också 
kandidater för ett något äldre ursprung, ex-
empelvis Raä 102 Gamla Uppsala, men 
knappast någon äldre än folkvandringstid. 
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Bild VI:32  Treuddar och glacial lera.        Geografisk miljö: AD 600 

 
Enligt Bennett (1987:72) skulle vikingatida 
treuddar i allmänhet vara större än de äldre 
från yngre romersk järnålder/folkvandrings-
tid. Av treuddarna inom Uppsalaområdet har 
närmare 10-talet mer än 10 meters sida. De 
finns i ”periferin”. I Almunge, Hjälsta, Kulla 
och Vendel socknar. Men också i Tensta, 
Uppsala-Näs och Vaksala socknar. Vid Raä 
12 Kulla finns två på 20 respektive 24 m. 
 
Inte tecken på ett administrativt system.  
Ibland diskuteras den jämna spridningsbild 
som på vissa håll kan noteras när det gäller 
treuddar. När det gäller Uppsalaområdet finns   

Tabell VI:1   Fördelning av treuddar* 
Antal socknar Antal lokaler Antal anläggningar

38 0 0 
9 9 10 
7 14 16-17 
4 12 16 

58 35 42-43 
  *) Inklusive osäkra och ej år 2000 registrerade treuddar vid   

      Raä 100 Danmark och Raä 28 Vendel 

treuddarna inom 20 av områdets 58 behand-
lade socknar/sockendelar. Sex socknar/sock-
endelar har två lokaler. Funbo, Tensta, Ven-
del och Ärentuna har tre lokaler. Socknarna 
Funbo, Danmark, Kulla, Tensta, Vendel och 
Ärentuna har drygt hälften av områdets tre-
uddar. Tanken att platser med treuddar ingått 
i en regionalt närmast yttäckande administra-
tivt system kan därmed avföras. 
 Ett alternativ är att de har att göra med 
någon form av kommandon/strategisk lokali-
sering av trupp. Det tycks i förstone emeller-
tid saknas treuddar för att detta skall vara 
övertygande – längs Husby-Långhundraleden 
– med undantag för de som hittats vid Dan-
markby gravfält (Wexell 1993:142). 
  Alla andra infartsleder liksom det cen-
trala området har dock treuddar. En eller flera 
anläggningar längs Långhundraleden kan na-
turligtvis ha försvunnit eller ännu ej lokalise-
rats, och till dess att de påvisas kan det ju 
vara en slump. Som framkommer i kapitel 10 
är så knappast fallet – tvärtom. 
 Det är slående hur treuddarna tycks an-
knutna till glaciala leror. Vi tror oss ju veta 
att den typen av bindning favoriserades under 
bronsålder och äldsta järnålder. Så frågan är – 
beror överlagringarna på att man sökte äldre 
bosättningsmiljöer eller på att vi i treudden 
har en speciell symbol med anknytning till 
äldre miljöer och funktioner som ofta innebär 
välstånd och glaciala leror. Skulle så vara fal-
let – vad var det frågan om? Spontant utan 
speciell underbyggnad är svaret verksamhet 
anknuten till hästhållning/hästavel. 

 Rikedom i goda betesmiljöer på den här 
tiden innebar hästar. I den socken som har 
den största treudden (29 m i sida), Vendel, 
tycks hästen också ha varit av central bety-
delse (Seiler 2001:146). Nästa steg i tanke-
kedjan är naturligtvis att där det fanns många 
hästar fanns hästar användbara i strid och le-
dare som kunde användas.  
 
Trolig koppling till strategiska positioner  
Oavsett hästanknytning eller inte, finns det 
som jag senare kommer in på, indikationer 
om att treuddar har anknytning till lokaler av 
militärstrategisk betydelse och till honorerade 
befattningshavare. Det gör att det ligger nära 
till hands att den mittmarkering/det stolphål 
som ofta hittats i mitten på treuddar (Nord-
berg, 2008:255 ff.) kan knytas till ”staven” 
som hederstecken. Kanske mest känd från Ibn 
Fadlans skildring av en rusisk hövdings be-
gravning vid Volga. Men även i andra sam-
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manhang anges att man rest staven – den 
stora, till hederstecken (runstenarna U225, 
U226 vid Arkils tingsstad, Vallentunasjön). 
 
 
VAD SÄGER JÄRN-
ÅLDERNS LÄMNINGAR 
Försök att klarlägga områdets användning 
utifrån fornlämningar och att påvisa hur det 
geografiskt utnyttjandet i Uppsalaområdet 
förändrades har gett delvis svårtgenomträng-
lig  basinformation. Väsentligt är emellertid 
att för åldersbestämning och tolkning av 
strukturerna gäller delvis lokala förutsätt-
ningar för många anläggningstyper. Det med-
för risker att alltför mycket utgå från Stock-
holmsområdet eller områden längre bort. 
  [Bygderna var tidigare avskilda från var-
andra på ett helt annat sätt än idag. Något som i 
vissa avseenden gällt in i modern tid. I samtal med 
gotlänningar som växte upp i början av förra år-
hundradet har framkommit att de då ofta inte 
förstod delar av gamla människors språk från läng-
re bort liggande socknar på ön]. 

Fördelningen av trekantiga stensättning-
ar, resta stenar och gravklot, kan ses som 
ungefärliga markörer för bosättningen vid 
århundradena kring övergången mellan äldre 
och yngre järnålder. Den kan jämföras med 
den principiella bosättningsbilden kring Kris-
ti födelse, d.v.s. när bebyggelsen blev statio-
när.  Då finner man vad som redan angivits i 
flera sammanhang, att befolkningen expande-
rade åt öster och söder under senare delen av 
äldre järnålder och framåt. 

När det gäller gravfälten [Bild VI:33]. 
finns det över 1300 registrerade sådana. Un-
dantas de delar av Järlåsa och Tierp socknar 
som ligger inom Uppsalaområdet har varje 
socken/sockendel gravfält. Flest har Rasbo 
med 116. Börje och Ärentuna har 50-60.  

Gravfältens spridning, som i stor ut-
sträckning återspeglar bosättningen vid yngre 
järnålderns slut, visar på tre förhållanden: 
 
1. Befolkningen var nu spridd över nästan hela  
    området när det gäller viktigare vattenleders  
    dalgångar och öar i söder.  
 
2. Stora inlandsområden var fortfarande inte befol- 
    kade. Därmed fanns möjlighet för oreglerad jakt   
    på regional basis under hela järnåldern. Jämför   
    exempelvis med Solberg (2003:109 ff.) vad  
    gäller Norge. 
 
3. Jordbruket hade definitivt en central ställning.  
    Gravfälten klamrade sig fast vid – omsluter – de  
    postglaciala lerjordarna, men ligger också på en  
    del håll i anslutning till glaciala leror (exempel- 
    vis i Stavbyområdet och sydväst Tensta).  

Bild VI: 33  Gravfält  Geografisk miljö: AD 600 

 
Även om utbredningen av gravfält och bo-
sättning inte gått lika långt i början av ven-
deltid som den vi kan avläsa från redovisade 
förhållanden ett halvt årtusende senare, kan 
man få en viss uppfattning om tempot i för-
ändringarna genom att se vad som hände 
under äldre järnålder när det gäller ökningen 
av postglacial lera med dess koppling till 
gravfälten. Det syns kanske bäst i den syd-
västra delen av Uppsalaområdet. [Bild VI:34] 
avseende land/vattensituationen AD 600. 
  De gula ytorna är områden med post-
glacial lera i slutet av bronsåldern. De röd-
randiga områdena är frilagda tillkommande 
postglaciala lerytor från tiden 600 BC - AD 
600. Vi ser hur gravfälten, som i princip till-
hör järnålder, i stor utsträckning ligger i kan-
ten av de postglaciala lerorna. 
  I området nordväst Gryta där postgla-
cial lera nästan saknas och inte tillkommit 
under äldre järnålder finns (utom vid Gryta) 
inga gravfält och förmodligen inte mycket till 
befolkning under järnålder. Det var alltså inte 
bara närheten till vatten som var avgörande 
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för bosättning. Tvärtemot talesättet ”hellre 
förste man i byn än andre man i Rom” var det 
uppenbart mer önskvärt att trängas med andra 
där försörjning och skydd syntes säkert och 
uthålligt än att råda över stora vildmarksterri-
torier. 
 Under bronsålder krävde en flexibel 
bosättning i princip vattensystem, löv- och 
strandbetesmöjligheter samt möjlighet till 
trädgårdsodling i lätta jordar eller på jordar 
med fördelaktig jordmån, som troligen redan 
  

 Bild VI: 34  Gravfältens anknytning till postglacial lera  –  en  indikation  
                      på befolkningsökning/ - förskjutning och lerans betydelse  

            Geografisk miljö: AD 600                                                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

då ibland kunde täcka postglacial lera. Vid 
slutet av järnåldern fordrade tätare mer sta-
tionärt befolkade områden tillgång till såväl 
vattensystem som ordentliga betesvallar och 
åkermark. Gravfältens koppling till postglaci-
ala leror visar att befolkningen delvis lämnat 
stränderna eller inte följt det bortflyende ha-
vet. 
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                                                                      7 
DELOMRÅDESANALYS
 
Genomgången av fasta fornlämningstyper i 
föregående kapitel syftar till att få ett grepp 
om de vanliga typernas spridning och an-
läggningstid inom Uppsalaområdet. Detta har 
väl inte infriats i alla avseenden. En del an-
läggningar förekommer exempelvis under 
olika perioder utan att påtagliga yttre form-
skillnader kan iakttas. Det gäller runda sten-
sättningar, men också rösen, rektangulära och 
skeppsformiga stensättningar.  

Betydelsen av gravarnas tidsmässiga ur-
sprung är att de – med undantag för vissa 
anläggningar i signallägen – vanligtvis berät-
tar om en relativt fast användning av lokalens 
närområde. ”Där det finns gravar har det fun-
nits folk”   

Genom att kombinera den förhistoriska 
geografin med anläggningar, undersöknings-
resultat samt grav- och lösfynd bör det vara 
möjligt att både få information om hur Upp-
salaområdet över tiden rumsligt användes och 
värdera en rad mer lokalt kopplade fråge-
ställningar. Den långa period det är frågan 
om – två och ett halvt årtusende – medförde 
stora förändringar såväl i lokala förhållanden 
som i förutsättningarna för samspelet mellan 
områdets delar och bygder.  
 
Delområdesanalyser nödvändiga  
För denna typ av analyser är Uppsalaområ-
dets 2500 km2 för stor yta att diskutera och 
tolka i ett svep. Uppdelat är det däremot möj-
ligt att utifrån anläggningar, fynd, vattendrag, 
berg och blockighet, jordarter och jordmån få 
indikationer och idéer som berör såväl lokala 
förutsättningar som en mer övergripande ut-
veckling.  
 Viktigt är att genomgången också ger 
besked om vad som inte fanns inom olika 
delar av området. Anläggningskoncentratio-
ner och anläggningstyper – framförallt med 
markerande innebörd eller laddning – skvall-
rar. Det gör också tomma ytor och avsakna-
den av anläggningsstrukturer och vissa an-
läggningstyper som exempelvis skärvstenshö-
gar, hällristningar och skålgropar. 
 Jordmånsbilden är speciell. Den är tvek-
sam att redovisa, eftersom den kan förändras  
på några hundra år genom betning, gödsling, 

  
skogsplantering, etc. Den existerar således 
inte konstant över tiden på liknande sätt som 
jordarter. Jordmånskartan har därför inte 
jordartskartans förhistoriska värde. Dagens 
generella jordmånsbild används dock normalt 
utan större reservationer [se exempelvis We-
linder (1998:22)].  

Jordmånen utbildas under ständigt pågå-
ende processer. Tillgången på lättillgänglig 
övergripande jordmånsinformation är begrän-
sad och relativt ospecificerad. Den är inte 
jämförbar med den detaljkunskap som finns 
åtkomlig när det gäller jordarterna. Dessa 
som kategoriseras efter storleken på de en-
skilda kornen är relativt noggrant karterade. 
För en komprimerad genomgång, se Troeds-
son (1997:11 ff.).  

Jordmånskartorna jag använder avseen-
de området är skannade och rektifierade från 
Skogs- och Lantbruksakademiens karta över 
Sveriges jordmåner 1986. Utdragen är ej di-
gitalt behandlingsbara när det gäller yttäck-
ning och färger. Geografiska anpassningsav-
vikelser förekommer. 
 
Zonindelning 
Uppsalaområdet gick från att vara en del av 
ett relativt öppet skärgårdsområde under mel-
lanneolitikum (se Segerberg, 1999:30), till att 
vara en innerskärgård vid bronsålderns början 
[Bild III:10]. Områdets förhistoriska hetero-
genitet när det gällde land, vatten, strandför-
skjutning, jordarter, och jordmåner medförde 
skilda levnadsförutsättningar inom olika delar 
och under olika tider. Det innebar avvikelser 
och förändringar i användning och mer sta-
digvarande utnyttjande av olika områden. 
 Vi kan tala om olika delzoner inom 
Uppsalaområdet. I princip handlar det om ett 
centralt nord-sydvästligt inriktat område med 
fem omgivande zoner. Analysen kräver emel-
lertid för att bli förståelig ibland mindre ytor 
– ned på sockennivå. De sex zonerna har för 
enkelhets skull getts omfattning och ytter-
gränser som i princip följer den gamla hä-
radsindelningen [Bild VII:1]. Zonerna är: 
–   Uppsala stad, Bälinge, Norunda, Ulleråkers 
      och Vaksala samt Tierp- och Våla härader 
–   Hagunda och Lagunda härader 
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–   Håbo och Ärlinghundra härader 
 
–   Långhundra och Seminghundra härader 
 
–   Närdinghundra, Olands och Rasbo härader  
–   Vendels härad.  
 
Ordningsföljden i genomgången följer zoner-
nas geografiska lokalisering moturs, med 
Vendels härad sist. 
 

 Bild VII:1 Delområdesanalys av Uppsalaområdet – zonindelning  
                                                                     Geografisk miljö: AD 600 

 
Den först behandlade zonen (Uppsala 

stad samt Bälinge med flera härader), liksom 
den sista (Vendels härad), skiljer sig från de 
övriga genom de många arkeologiska under-
sökningar som genomförts – bland annat i 
samband med den nya dragningen av E4 öster 
om Uppsala. I de fyra övriga zonerna är ut-
grävningarna få – utom när det gäller Knivsta 
socken i Ärlinghundra härad. Genomförda 
undersökningar inom dessa områden är dess-
utom ofta från tiden före 14C-metodikens all-
männa användning. Undersökningar i Rasbo 
under 2010 har dock delvis ändrat bilden. 
  Under århundradenas lopp har härads-
gränserna skiftat. Fortfarande i relativt sen tid 
var Uppsala ingen egen enhet utan uppdelad i 

Vaksala och Ulleråkers härader. Uppsala stad 
styrdes dock separat redan under medeltiden 
(se Dahlbäck et al., 1984). 
  I och med att socknarna inte längre är 
administrativa enheter utan ersatts av försam-
lingar och att gränsdragningarna i anslutning 
till Uppsala stad ändrats, har också indelning-
en inom Riksantikvarieämbetets anläggnings-
register justerats i omgångar. Den av mig an-
vända gränsdragningen i anslutning till Upp-
sala stad är något av en historielös nödlös-
ning. Den har tillkommit för att få överens-
stämmelse mellan Lantmäteriverkets ej upp-
daterade sockenredovisning och anläggnings-
registrets sockenbaserade Raä-numrering. I 
övrigt följer häradsindelningen i princip si-
tuationen i början av förra seklet som den 
redovisas av Hallendorff & Leijonhufvud 
(1905). När smärre delar av en socken, som 
exempelvis Jumkils norra del, tillhör ett annat 
härad, har zon och häradsangivelse fått  följa 
sockengränsen. 
  Vad gäller Uppsala stad redovisas den i 
stor utsträckning tillsammans med Vaksala 
härad beroende på att stadens landyta huvud-
sakligen hade denna koppling under förhisto-
risk tid. Uppsala stad har i stor utsträckning – 
och i större utsträckning än Vaksala härad i 
övrigt samt betydligt senare än Ulleråkers 
härad – varit täckt av vatten under behandla-
de perioder. 
  
 
 
 
 

DELZON 1: 
UPPSALA STAD, BÄ-
LINGE, NORUNDA, 
ULLERÅKERS, VAK-
SALA, TIERP OCH 
VÅLA HÄRADER 
Delzonen utgör fyra tiondelar av Uppsalaom-
rådet. Den var så integrerad via den forna 
havsviken och dess associerade vattenvägar 
att det trots storleken inte är lämpligt att slå 
isär den i en analys. Viken nådde vid brons-
ålderns början upp till Vendel och – så när 
som på en några hundra meter lång åssträcka 
i Lena socken – till Dannemora. Havsytorna 
slöts i det närmaste under äldre bronsålder.  

Stora delar av zonen har trots tidig bo-
sättning troligtvis saknat fast nyttjande under 
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bronsålder och äldre järnålder. Tierp socken 
saknar överhuvudtaget registrerade anlägg-
ningar inom den del som ingår i Uppsalaom-
rådet. Dannemora, Harbo och Östervåla sock-
nar har ett fåtal – förmodligen tidigast från 
äldre järnålder. Mot den bakgrunden har jag 
gett Tierp och Våla ringa plats i analysen. 

 Det begränsade fasta utnyttjandet av de 
nordvästra delarna av zonen i övrigt återspeg-
las intressant nog av en komplicerad socken-
indelning med omfattande sockenenklaver. 
Delarna har sannolikt varit utmarker och 
jaktområden för mer centralt belägna bygder. 
Den starka strandförskjutningen i norr, och 
gjorda artefaktfynd, indikerar emellertid att 
denna del åtminstone sporadiskt utnyttjats 
under neolitikum och äldsta bronsålder. Zo-
nen (Uppsala stad, Bälinge och Norunda 
m.fl.) härader ingår i sin helhet i vad som un-
der tidig medeltid var folklandet Tiundaland 
[Bild  I:5] och utgör dess kärnområde. 
 
 
 
 

ÄLDRE BRONSÅLDER 
Zonen skiljer sig från åtminstone fyra av de 
fem andra zonerna genom påtaglig använd-
ning redan under äldre bronsålder. Ulleråkers, 
Bälinge, Norunda och i mindre utsträckning 
Vaksala härad har alla omfattande områden 
med skärvstensanläggningar och stora ensam-
liggande stensättningar. Inom zonen finns 
också hällkistor och kulthus liksom stora 
rösen vilka eventuellt härstammar från äldre 
bronsålder. 
 Jag har lokaliserat troliga/möjliga äldre 
bronsåldersmiljöer med skärvstenshögar som 
ledanläggning utifrån bedömda höjdnivåer. 
Ytorna kan ej förstås som kontinuerligt an-
vända varken i tid eller rum. Snarare som om-
råden inom vilka påtagliga aktiviteter för-
modligen förekommit under kortare eller 
längre tid. Lokaliserade områden har av-
stämts med anläggningsregistrets texter, regi-
strerade fynd och redovisade utgrävningsre-
sultat och tagna 14C- prov. Ytterst blir det frå-
ga om en sammanvägd trolighetsbedömning. 
Ledanläggningar och höjdnivåer överens-
stämmer väl med undersökningsresultat när 
sådana förekommer. Det gör i viss utsträck-
ning också fynd, men deponeringar i vatten 
finns ibland på ställen som inte passar in i 
mönstret – exempelvis äldre bronsåldersfynd 
i Uppsala stad.  

 Som angivits i kapitel 3 var strandför-
skjutningen i norra delen av Uppsalaområdet 
så stark under äldre bronsålder att skillnader-
na närmast söderut gav upphov till anomalier 
i kartbilden vid programstyrd skarvning av de 
två nordligaste justeringsbanden. Störningar-
na har dock betydelse först vid lokala digitala 
analyser i stark förstoringsgrad och knappast 
möjlig att notera i studiens bildmaterial.  
 
 
 
ULLERÅKERS HÄRAD 
Häradet omfattar Jumkil, Börje, Vänge, Läby, 
Bondkyrko och Uppsala-Näs socknar. Ytters-
ta nordvästspetsen av häradet och Jumkil  lig-
ger utanför Uppsalaområdet.  
 Även om det är troligt att häradet fre-
kvent utnyttjats under neolitikum, är det 
märkligt att detta avkastat så få spår. I An-
läggningsregistret finns mer än 10-talet sten-
yxor som hänförs hit, men eftersom inte en 
enda ingår i Björck & Guinards (2003) kata-
log över neolitiska och mesolitiska lösfynd i 
Uppland utgår jag från att de tillhör bronsål-
der. Vid en genomgång av fynd från Vänge 
socken nämner dock Göthberg (1999b:13) 
enstaka båtyxor, två flintdolkar och en harpun 
anknutna till neolitikum. I början av 1991 un-
dersöktes en lång sträcka mellan Kvarnbo-
lund och Vänge inför bygget av en gång- och 
cykelväg. Nära skärvstenshögarna vid Raä 76 
Vänge fanns spår av två-tre hus, varav ett 
med tvekan daterades till mellanneolitikum 
(Fagerlund & Rosborg 1994:40). 

Baserat på fornlämningar, artefakter och 
terrängförhållanden syns häradet [Bild VII: 2] 
varit mer eller mindre utnyttjat under äldre 
bronsålder 
 
–   längs Jumkilsån 
–   i Börje 
–   i norra Läby och Håga 
–   inom  delar av Vänge  
–   längs Uppsala-Näsviken och dess förlängning 
–   vid Malma och Lurbo i Bondkyrko socken.  

Avgränsningarna/linjerna på efterföljan-
de kartor utgår från den kart- och terrängana-
lys som det digitala GIS-systemet medger. 
Granskningen av de i varierande utsträckning 
oklara gränserna för de äldre bronsåldersmil-
jöerna har i betydelsefullare lägen gjorts i hög 
detaljeringsgrad baserat på terrängen (lutning, 
vattendrag, myrmark, morän, blockighet och 
lertyper).  Härigenom har indikationer erhål-
lits som annars endast är – och då tveksamt – 
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åtkomlig vid kartstödd rekognosering. Mot 
bakgrund av de stora ytor det är frågan om 
hade ett sådant upplägg inte varit möjlig.  

Redan i Ekholms (1921) bilagda färg-
karta, baseras uppfattningen om ”bebyggel-
sen” under bronsåldern på fynd, gravar och 
hällristningar. Andra som återgivit fornläm-
ningsbilden är t.ex. Jensen (1989:19) och 
Göthberg (1999c:202).  
  I Oldeberg (1974) finns tiotalet fynd från 
äldre bronsålder. I flera fall uppbackade av 
dateringar i Ekholm (1921). Fynden härrör 
från samtliga socknar i häradet (se bilaga 6). 

Drygt en fjärdedel av Uppsalaområdets 
registrerade skärvstenshögar och skärvstens- 
vallar/hyddbottnar finns inom Ulleråkers hä-
rad. En del kan inte annat än undantagsvis sä-
gas tillhöra äldre bronsålder, dels på grund av 
höjdnivåerna och dels på vad som framkom-

mit vid undersökningar. Inom häradet är det 
visserligen en mycket liten del av lokalerna 
som ligger under möjliga anläggningsnivåer, 
men till detta kommer Mälardalens skärv-
stensvallars/hyddbottnars nära om än oklara 
koppling till sen bronsålder/äldre förromersk 
järnålder. 

Mycket talar dock för att vi har skärv-
sten och skärvstenshögar från hela bronsål-
dern inom häradet. Ingenting indikerar att vi 
har en tidsmässig snedfördelning mot Jen-
sens, Karlenbys och Rundkvists mellersta 
bronsålder så länge det rör sig om skärv-
stenshögar som ligger minst 4 à 6 m ovanför 
havsnivån för respektive period. Schönbäcks 
undersökningar vid Broby i Börje pekade vis-
serligen på förekomsten av anläggningar till-
höriga yngre bronsålder. De berörde emeller-
tid närmast marginella kustanknutna delar av 
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det stora skärvstenslandskapet. Den centrala 
avsnörda sjön i Börje, som sedan länge är 
borta, bör ha varit bosättningsgrundande un-
der äldre bronsålder och dessförinnan.  Sam-
tidigt är lösfynd från äldre bronsålder få – en 
kantyxa (Oldeberg, 1974 nr 2784) och en 
skafthålsyxa av sten i Alsta (Raä 382).  
 Andra undersökta och daterade skärv-
stenshögar håller sig till den typiska period 
III/IV – exempelvis Raä 22 Läby (Magnus-
son, 1973:5 och Oldeberg, 1974 nr 2805 a), 
Raä 32 Läby (Fagerlund & Rosborg 1994:46) 
och skärvstenshögen vid det äldre kulthuset i 
Håga (Victor 2002:164).  
 
Börje socken 
Börje framstår som speciell när det gäller 
utnyttjandet under bronsålder, om man utgår 
från skärvstenshögar och skärvstensvallar. 
Socknen har mer än en fjärdedel av Uppsala-
områdets skärvstensvallar/hyddbottnar och en 
sjundedel av skärvstenshögarna. En stor del 
av lokalerna ligger på berg och morän i an-
slutning till glaciala lerfältsbälten, men tycks 
i förstone relativt långt borta från vatten och 
vattendrag – ofta uppemot en halv kilometer. 
  Betesmarker framstår som viktigare än 
direkt tillgång till källor, rinnande vatten och 
stränder. Frånvaron av vatten gör emellertid 
att lokalerna knappast var lämpliga för slakt 
och skinnberedning. Snarast ges intrycket att 
skärvstenshögarna ligger som revirmarke-
ringar där den glaciala leran ”rullar fram” 
[Bild VII:3]. Rösens placering i vattenland-
skapet och skärvstenshögars i glaciallerland-
skapet tycks märkvärdigt likartade. Lindfors, 
Amaya & Erikssons (2008:147 f.) tankar av-
seende skärvstenshögarna i Uppland framstår 
som snubblande parallella.  
 
Jumkil socken 
Det är idag inte möjligt att bedöma hur stor 
del av högarna inom de olika skärvstensom-
rådena som hänför sig till äldre bronsålder, 
men skärvstenslokalerna längs Jumkilsån 
nordväst om kyrkbyn har en lokalisering som 
tyder på ett tidigt utnyttjande. En senneolitisk 
skafthålsyxa har också hittats vid Broholm 
(Björck & Guinard 2003:48). Från Ubby 
redovisas en kantyxa från period I i vad som 
förmodligen varit en mosse (Oldeberg, 1974: 
nr. 2799, Ekholm nr.11).  
 
Uppsala - Näs socken 
Längs Uppsala-Näs dalgång finns baserat på 
höjdnivåerna skärvstenshögar av varierande   

Bild VII:3  Skärvstenshögar i Börje - Broby området  
                                                     Geografisk miljö: 1400 BC  

 
ålder.  Där finns också några stora ensamlig- 
gande rösen och en gravhägnad, Raä 131, 
vilken Olausson (1995:232) bedömer vara av 
”Odensalatyp” och som något av ett centrum 
i ett rituellt landskap. Anläggningsregistret 
redovisar tiotalet stenyxor från socknen, var-
av fem från gravhägnadens närområde och 
Oldeberg tre bronslansspetsar, varav en (Ol-
deberg, 1974 nr. 2851 och Ekholm 1921:nr 
15) dateras till period I.  
 
Tabell II:1. Registrerade skärvstensvallar/ hyddbottnar och 
skärvstenshögar inom Ulleråker härad.  (1999/2000) 
Socken Skärvstensvall/ 

/hyddbotten 
Skärvstenshög

Bondkyrko 0 66 
Börje 23 370 
Jumkil 1 82 
Läby 0 28 
Uppsala-Näs 2 106 
Vänge 1 65 
Ulleråker härad 27 717 
 
 
Vänge och Läby socken 
De undersökningar som gjorts i Vänge socken 
(lista i Göthberg (1999b:14 f.) och Fagerlund 
et al., 1999) redovisar i princip bara få an-
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läggningar bestämda till äldre bronsålder – en 
konstruktion i Långtibble vid Raä 230 Vänge 
(Qviström 1999:41), ett röjningsröse (Raä 90 
Vänge) uppkastad efter en brand nära gränsen 
mot Läby socken (Fagerlund & Rosborg 
1994:23) samt en kokgrop i Täby vid Raä 
232 Vänge (Göthberg, 1999d:131). Från 
Långtibble härrör en kantyxa från period I. 
Den hittades tillsammans med en skafthåls-
yxa av sten. 

Bosättningar inom Läby socken bör i 
första hand ha förekommit längs Läbydalens 
norra strand med god tillgång till glacialleror. 
På södra sidan av havsviken var tillgången. 
som angivits betydligt sämre. Morän och 
blockig mark försvårade utnyttjandet. Två 
skärvstenshögar i Läby har daterats till period 
III/övergången till period IV. Vid Raä 32 Lä-
by har ett stolphål till en huskonstruktion 
daterats till samma tid (Fagerlund & Rosborg 
1994:46). Nära gränsen till Bondkyrko sock-
en nordväst om Håga finns boplatsområden 
där inom Raä 107 Läby stolphus och anlägg-
ningar hittats daterade till mellersta och älds-
ta bronsålder (Scheutz et al., 2004:5 och 7). 

 Fynd från äldre bronsålder är få – en 
skafthålsyxa (Oldeberg, 1974 nr. 2805b) och 
ett fragment av en bronsknoppsskära (Olde-
berg, 1974 nr. 2805c). 

Troliga bronsåldersmiljöer i Vänge och 
Läby socknar är aldrig undersökta. Även om 
de relativt säkra spåren inte är många, gör 
detta tillsammans med en påtaglig anlägg-
ningsnärvaro från yngre bronsålder det troligt 
att ett fastare, mer kontinuerligt utnyttjande 
fläckvis fanns redan under äldre bronsålder. 

 
Bondkyrko socken 
Här finns fyra områden. Håga, sedan området 
norr därom – Stenhagen och Berthåga. Däref-
ter området vid nedre delen av Håga – södra 
Gottsunda/Lurbo, och sist Malmaområdet på 
Uppsalaön. 
 Håga med en trolig hällkista, ett mindre 
kulthus och troliga bålplatser från äldre 
bronsålder, boplatslämningar med upprinnel-
se i äldre bronsålder och kulthuset ”Kung 
Björns gästabudssal” från period III/början av 
period IV ger intryck av att lokalen länge haft 
en speciell nimbus. Kanske redan före över-
gången till bronsålder, när Håga var en ö på 
vadavstånd. För en översikt av Hågaområdet 
– se Victor (2002: kapitel 7). 
  Det väsentliga med Håga i det här sam-
manhanget är inte så mycket förekomsten av 
anläggningar från den här tiden utan att Håga 

trots få säkra indikationer i anslutande sock-
nar är något av ett indirekt bevis på att det 
fanns betydelsefull närvaro i häradet redan 
under äldre bronsålder.  
 Stenhagen och Berthåga som under 
äldre bronsålder låg norr om infarten till Lä-
byviken vid kanten av Sveahavet har omfat-
tande anläggningar från yngre bronsålder och 
äldre järnålder. Kända platser med någorlun-
da säker anknytning till äldre bronsålder är 
däremot begränsade. Även om Raä 107 Läby 
kan sägas ligga i anslutning till Stenhagen är 
det som jag känner till, bara en enda lokal in-
om det då ca 3 km2 stora området som be-
döms tillhöra perioden – Raä 545 Bondkyr-
ko/Uppsala. 

Det är oklart om lokalen, som låg i en 
lerdal vid ett vattendrag som mynnade ut i 
Sveahavet, utnyttjades redan under neoliti-
kum eller först under äldsta bronsålder (Fa-
gerlund, 1995:9 och Guinard, 2001:6 f.).  Lo-
kalen är en indikation på att den omfattande 
skärvstensvärld som började i Börje, 2 km åt 
nordväst i nästa mer omfattande vik och ler-
dal, knappast begränsade sig till yngre brons-
ålder.   
 Gottsunda/Lurbo är i första hand inte 
ett bosättningsområde utan snarare en marke-
ring av Sveahavskulturens (-ernas) välstånd 
och mäktighet. Mitt i den då ca 600 m breda 
Hågaleden låg en omkring 4 m hög klippa. På 
den anlades under period III eller eventuellt 
period IV en stensättning om 16,5 x 13 m 
(Raä 491 Bondkyrko socken). I graven fanns 
förutom brända ben från en vuxen människa 
bland annat tre rakknivar från bronsåldern, 
varav en relativt intakt. Från bladens form har 
de daterats till period III och utifrån ett sti-
liserat hästhuvud på en av knivarna till period 
III eller IV (Rosborg, 1993).  
 Ca 700 m nordväst om stensättningen, 
på Hågadalens västra branter, finns den dubb-
la fornborgen vid Lurbo, Raä 133 Uppsala-
Näs om uppemot 5 ha. Anläggningen med sitt 
annex ligger till hälften i Uppsala-Näs och till 
hälften i Bondkyrko socken. Anläggningen 
innehåller boplatslämningar med flintavslag 
och rabbig keramik. Undersökningar tyder på 
att vallen anlagts under period III, men att 
den brunnit. En yngre fas efter hågatid med 
tyngdpunkten under 900-800 BC kan iakttas 
(Olausson, 1995:130,154 och 161). 
 I Malmaområdet skvallrar skärvstens-
högar och gravar om förhistorisk bosättning. 
Inför utbyggnad av ett bostadsområde i nära 
anslutning till denna miljö gjordes i slutet av 
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1980-talet utgrävningar i sluttningen ner mot 
Ulltunas lermarker (Raä 490 Bondkyrko). En 
stor mängd stolphål, pinnhål/störhål, härdar, 
härdgropar och nedgrävningar identifierades. 
Kol från ett av stolphålen dateras till period I. 
Prov från en härd i ett annat schakt gav inter-
vall inom period II/III. Ytterligare yngre an-
läggningar noterades. Undersökningsrappor-
ten, Åstrand (1996:31), drar slutsatsen att det 
är frågan om en långvarig bosättning som 
antagligen hade sin början i äldre bronsålder 
och sedan sträckte sig in i äldre järnålder. 
Boplatsen är speciell genom att här finns en 
lokal från äldre bronsålder där mätdata indi-
rekt anger högsta normala strandnivå i Upp-
sala under period I till ca 22 m. 
 Sammanfattningsvis gäller att Ulleråkers 
härad har ett relativt stort antal stråk/lokaler 
som användes under äldre bronsålder. Hära-
det var under neolitikum och äldre bronsålder 
en del av den expanderande fastlandskusten i 
en skärgårdsmiljö. Därmed också ett primärt 
invandringsområde från äldre kulturer i väster 
– men också från äldre bebodda områden i 
norr. Ett intryck är att många lokaler av tydlig 
men tidsmässigt ännu ej närmare fastlagd 
bronsåldersbakgrund har sina rötter i äldre 
bronsålder. Dessutom finns ju inom häradet 
uppenbara makt- och kultmanifestationer åt-
minstone från periodens senare del – Lurbo 
fornborg, Håga och stensättningen Raä 491 
Bondkyrko. Ulleråkers härad var en betydel-
sefull kustregion inom Uppsalaområdets 
äldre bronsålder. 
 
 
BÄLINGE HÄRAD 
Bälinge härad omfattar tre socknar och den 
del av Jumkil socken som ligger norr om 
Jumkilsån. Som angivits följer emellertid 
analysområdet sockengränserna, vilket i det 
här fallet innebär att den begränsas till Åker-
by, Bälinge och Skuttunge socknar [Bild 
VII:4]. Häradets övre del utgjorde fastland i 
förhållande till den skärgård Uppland i hu-
vudsak utgjorde under neolitikum. Boplats-
områden från den tiden finns vid Bälinge 
mossar (Ekholm, 1929 och Segerberg, 1999).  

Vid mellanneolitikum bedöms strandlin-
jen ha legat strax under 40 m (Segerberg, 
o.a.a.:35). På 1500 år var, som angivits i ka-
pitel tre, strandförskjutningen 17-18 m. Man 
skulle tro att den flacka naturen gjorde det 
nödvändigt för inbyggarna att med några ge-
nerationers mellanrum söka nya boplatser i 

närheten av den undflyende kustlinjen. Det är 
nog en sanning med modifikation. Stora ler-
ytor som det tillbakadragande havet lämnade 
efter sig, gjorde förmodligen att ett påtagligt 
avstånd upprätthölls. Det nät av bäckar och 
åar som går från nordväst till sydöst blev 
därmed väsentliga för kommunikationerna 
med kusten. Bördig svämsediment avsattes 
längs flöden som Björklingeån och Åloppe-
bäcken. 
 
Åkerby socken 
De delar av Åkerby socken som under äldre 
bronsålder låg över vatten var under senneoli-
tikum en ö och tycks inte ha några fasta forn-
lämningar från den tiden. En kantyxa från pe-
riod I finns registrerad (Oldeberg, 1974 nr 
2864). Enligt Ekholm (1921, nr. 10) påstås 
den ha hittats tillsammans med en sländtrissa. 
Det ger tankar om att bronsartefakter faktiskt 
kan ha ”använts” i många hundra år innan de 
hamnade i jorden. 
 
Bälinge och Skuttunge socknar 
Bälinge och Skuttunge socknar har relativt 
omfattande skärvstenskomplex. I Bälinge 
finns närmare 150 skärvstenshögar registrera-
de och i Skuttunge ett 60-tal. 
  Skärvstenshögarna ligger med få undan-
tag på höjdnivåer som bör innebära att en hel 
av dem anlagts under äldre bronsålder. De få 
dateringar som finns avseende – eller i an-
slutning till – sådana skärvstenshögar avser 
dock yngre bronsålder. En undersökning sö-
der om Skuttunge by och väster Norrby vid 
Raä 16 Skuttunge indikerar visserligen obe-
stämt ”bronsålder”, men eftersom det sker 
med tillägget ”möjligen äldre järnålder” (Fa-
gerlund & Frölund (1993:43) tolkar jag resul-
tatet liksom en 14C-analys dryga halvkilome-
tern norrut vid Skuttunge kyrka som förmod-
ligen yngre bronsålder. I det senare fallet 
uppfattades de nyfunna anläggningarna som 
ingående i ett ännu inte avgränsat mer omfat-
tande boplatskomplex tillsammans med tidi-
gare identifierade boplatser. Ett komplex där 
delarna härrör från olika perioder av brons- 
och järnålder och kanske även medeltid (Frö-
lund, 1998:13). Något som gör att rötter i 
äldre bronsålder framstår som relativt troligt. 
 Det något märkliga är att Bälinge har 21 
skärvstensvallar registrerade medan Skuttun-
ge socken bara har 2 (Ekholm, 1929:73 & 78 
och Segerholm, 1999, 38 f.) och då i äldre 
neolitisk miljö vid Bälinge mossar. Varför 
denna skillnad? De flesta vallar/hyddbottnar 
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tycks som nämnts i föregående kapitel tillhö-
ra sen bronsålder och återfinns främst i kom-
bination med skärvstenshögar och kust. Den 
kombinationen fanns i Bälinge. Skärvstens-
högar finns förvisso också i Skuttunge, men 
fanns de där vid en kust eller sjö under skärv-
stensvallarnas produktionstid? Är skärvstens- 
 
Tabell VII:2  Registrerade skärvstensvallar/ 
hyddbottnar och skärvstenshögar i Bälinge härad 
(1999/2000)  

Socken 
 

Skärvstensvall/ 
/hyddbotten 

Skärvstenshög
 

Bälinge 21 147
Skuttunge 2 61
Åkerby 0 0
Bälinge härad 23 208

höglinjen som går i syd sydvästlig riktning 
söder om Skuttunge kyrka rester efter en 
kustekonomi och i så fall efter vilken kust 
och när? Här kommer vi in på frågeställning-
en om Skuttungesjön, dess möjliga existens, 
utbredning och varaktighet.  

 

SKUTTUNGESJÖN 
Nära korsningen av Skuttunge, Bälinge och 
Björklinge socknar undersöktes åren 1958-60 
delar av ett gravfält vid Dragby [Stenberger 
(1960) och (1961), Gräslund (1961) och 
Rydh (1961) m.fl.]. Lokalen är mest känd för 
”Dragbyröset” vilken är uppbyggd på och i 
anknytning till andra rösen och gravar. I bot-
ten hade den en hällkista av senneolitisk typ. 
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Kistan är den första kända stora senneolitiska 
hällkistan i östra Svealand (Stenberger 1961: 
190). 
 Via försök att förklara eventuella drag-
rännor (hålvägar enligt Victor (2007:154) in-
om området, som krävde en uppfattning om 
dåtida havs- och sjöförhållanden inom när-
området, blev Maj-Britt och Sten Florin in-
tresserade av vad man uppfattade var en ås-
uppdämning söder om Dragby. Den skulle in-
neburit att stora delar av de närliggande slät-
terna i väster stått under vatten – varit täckta 
av en sjö/en uppdämd havsvik – under i prin-
cip äldre bronsålder (Florin & Florin, 1960 
och Florin 1963). Vid bronsålders början 
skulle på grund av Uppsalaåsen och den sjun-
kande havsnivån, den vik som gick långt in i 
Skuttunge ha avsnörts [Bild VII:5]. 
  Dämningen skulle först ha avtappats i 
öst-västlig riktning genom en bäckravin i 
Uppsalaåsen som inledningsvis beräknades 
ha legat på 27,8 m höjd mot nuvarande 24,9 
m (mvh 1900) och som avvattnade starrmy-
ren öster om Dragby i omvänd riktning. Se-
nare skulle avloppet ha flyttat sig till Björk-
lingeåns nuvarande genombrott där åsen ur-
sprungligen uppfattas ha utgjort en barriär in-
te under 28 m. Strandnivån i sjön skulle varit 
omkring 28,5 m. När sjön skulle ha försvun-
nit var dock oklart. Uppfattningen varierar 
mellan 1000-500 BC. 

 Lars Hellberg tog senare upp den an-
tagna sjöns försvinnande i ett försök att för-
klara bynamnet Örke norr om Skuttunge kyr-
ka. Han menade att namnet i tidigare form 
skulle varit *Yrkia (den arbetande) och ett 
gammalt namn på den passerande Björk-
lingeån. Namnet förklarades med ett plötsligt 
åsgenombrott i åns nedre del (Hellberg 1990). 
Han tog upp Florins tankegångar om att fuk-
tiga och kyliga förhållanden omkring 500 BC 
kan ha varit utlösande faktor.  

Hur blir bedömningen av en eventuell 
Skuttungesjö idag, när vi har tillgång till mer 
övergripande höjdnivådata och har andra 
uppfattningar om strandnivåerna?  

 Florin byggde på strandnivådata från 
Ekholm, Eriksson, Granlund, Högbom och 
Sernander (Florin & Florin, 1960: 93 f.). Han 
såg nivån vid Dragby ligga på 25-30 m vid 
stenåldern slut och 16-18 m vid bronsålderns 
mitt (Florin 1963:51). 
 
Ingen stor Skuttungesjö 
Det kan nu konstateras att på nivåer under 28 
m  var havsviken  fortfarande  öppen  genom  

Bild VII:5 ”Skuttungesjön”, Florin (1963:51) 

andra  förbindelser  i  sydväst  (vid Gysta och 
Högby). Förbindelsern var stängda vid 27 m. 
Starrmyren, den forna ”östra Dragbysjön” 
som av den avsatta postglaciala leran att dö-
ma en gång varit över 0,7 x 0,5 km avsnördes 
redan på 29m-nivån så när som på den even-
tuellt förekommande ravinen mot väster med 
lägsta passpunkt 28,1 m (mvh1970). 
  I norr, öst och syd var östra Dragbysjön 
invallad av höjder på 32 m och däröver. Av-
rinningen från sjön skedde alltså då – liksom 
från dagens myr – i västlig riktning.  
 Om åsen i syd verkligen var spärrad upp 
till > 28 m bör en avsnörning av havsviken ha 
skett på 27m-nivån. Den avsnörda viken/sjön 
skulle emellertid inte sett ut som ”Skuttunge-
sjön” på [Bild VII:5]. Sjön skulle varit betyd-
ligt mindre. Den började inte vid Nyby i norr 
utan halvvägs mellan Salsta och Åby. Dragby 
låg  inte under  vatten just utanför en liten ö i 
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sjön utan på samma ”fastland” som Norrby. 
Inte heller Högsta låg under vatten utan på en 
ö närmare 600 x 200 m stor. Lövsta låg inte 
på en ö i sjön utan på en halvö [Bild VII:6]. 
”Torrläggningen” av Skuttungeslätten skedde 
i stor utsträckning under senneolitikum.  
 Men – även om den stora Skuttungesjön 
inte existerat, fanns det ändå inte en mindre 
avsnörd sjö? Ett svar på frågan borde vi få 
genom de postglaciala leravsättningarna. Från 
den eventuella åsavsnörningen i söder förbi 
Salsta i norr finns ett antal oregelbundna 
avsättningar. De norr, nordost och öster om 
Skuttunge kyrka, vilka huvudsakligen ligger 
högre än 27m-nivån, visar sig passa bra med 
havsvikens inträngning på 30 och 32m-nivån. 
Söder därom finns avsättningar från 28m-
nivån. De existerade  samtliga redan under en 
period då inte viken kunde vara avsnörd av 
Uppsalaåsen utan hade flera – om än på slutet 
trånga – passager. 

Avgörande för frågan om det verkligen 
fanns en avsnörning ligger inom den två km 
breda vattenyta som viken hade strax söder 
om Högsta på 27-m nivån. Blev viken en 

avsnörd sjö under många hundra år borde det 
finnas avsättningar tvärs över, eller i varje 
fall åt väster där ett plötsligt genombrott inte 
skulle ha spolat bort leran. Vi ser ju att längs 
dagens åbädd saknas i princip postglacial lera 
på grund av kontinuerligt strömmande vatten.  

 
En normal havsvik 
Området längst i väster – den del som ligger 
mellan 27 - 24,5 m höjd – saknar emellertid i 
stor utsträckning avsättningar. Däremot över-
ensstämmer de dubbla avsättningsytorna i 
centrum och åt öster väl med gränserna för en 
inträngande havsvik vid bronsålderns början. 
Fyra hundra år senare – under period II – 
skulle fortfarande stora delar av den västliga 
postglaciära lerytan, och tre fjärdedelar av 
den östliga, legat under vatten i inträngande 
grunda vikar om ingen åsavsnörning funnits. 
Vid hågatid skulle en tredjedel av den östliga 
ha funnits kvar. Det innebär att någon av-
snörning av mer långvarig eller omfattande 
betydelse är svår att se hur den skall ha före-
kommit. Alla tecken på en tillbakadragande 
havsvik med de höjdnivåer vi känner finns 
där. Hade det inte skett tidigare så maldes 
åsen successivt ned ungefär i takt med strand-
förskjutningen. 

Ytterligare en indikation på att en någor-
lunda normal strandförskjutning ägt rum, är 
att ca 500 m nedanför det antagna genom-
brottsstället fanns tidigare ett gravfält, Raä 
387 Bälinge, på åsen/strandbrinken mot ån.  

Område och höjdnivåer har helt föränd-
rats på grund av den exploatering som ägt 
rum under 1900-talet. En 100 -150 m bred ra-
vin i nord-sydlig riktning bryter den tidigare 
åskontinuiteten. Gravfältet som låg på en mot 
sydost utskjutande udde av åsen undersöktes 
dock innan det togs bort. Där fanns minst 8 
anläggningar – 1 skelettgrav, 5 brandgravar 
och 2 gravar av brandgravskaraktär. I en sten-
sättning påträffades en bronsnål som förmod-
ligen utgjort del av en glasögonfibula från 
bronsålderns mitt eller senare del. Två hundra 
m norr om gravfältet tillvaratogs under 1950-
talet en holkyxa av brons vid grustäkt (Lövs-
talöt). Tre hundra m västerut har en halv 
grönstensyxa hittats.  

Väster om gravfältet gick en lägre smal 
åssänka som en sluttande vik vilken formade 
ett skyddat läge och breddade sig som en ås-
fot söder om gravfältet. Den sluttande ytan på 
ca 10 000 m2 innefattade en mindre tjärn. Här 
undersöktes en skärvstenshög längst upp.  
Den visade sig täcka många härdgropar och 

UPPSALAÅSEN 



Med Uppsala i centrum 267

en nedgrävning. Något söder om skärvstens-
högen fanns ytterligare en anläggning som 
undersöktes, men fler antogs finnas längre 
ned i sluttningen. Något som stöddes av en 
fosfatkartering som visade på höga värden i 
riktning mot tjärnen – ett område som ej 
grävdes (Gezelius, 1971).  
  Skärvstenshögen i åssänkans högre del 
låg på 31 m höjd. En anläggning 10-15 m sö-
derut låg 1 m lägre. Det är svårt att med nå-
gon säkerhet ange åsfotens höjd. Jag har å 
[Bild VII:6], baserat på ett särtryck [276 av 
topografiska kartan] över Uppsala med om-
nejd i skala 1:20 000 från 1961, den i rappor-
ten ingående fosfatkartans allmänna höjd-
markeringar och dagens höjdnivåer, inlagt en 
27m-nivå längs ån söder om platsen för den 
tänkta avsnörningen. Den lägre södra delen 
av den sluttande plana åssänkan i riktning 
mot tjärnen har legat ungefär på den höjden. 
 
Boplats nedanför dämd sjö ej trolig 
Raä 387 indikerar att gravplatsen använts i 
omgångar från kanske hågatid och framåt. 
Vid hågatid låg åsplatån med gravarna ca 20 
m över och 60-80 m från den havsvik som då 
fortfarande gick in här, antingen den stoppa-
des vid en eventuell åsavsnörning eller inte. 
Bosättning och/eller arbetsytor bör ha varit 
lokaliserade på den sluttande åssänkan på 5-
10 m höjd vid den södra och sydvästra delen 
av gravhöjden ungefär 100 m från viken. 
  Det är svårt att tro att etableringar av den 
typ det är frågan om skedde på en plats där 
det fanns en vall med översipprande vatten 
från en stor sjö. Vattenytan skulle legat 6 m 
över viken och utgjort ett uppenbart hot för 
alla som rörde sig på sluttningen mot havet.  

Den strandförskjutning på ytterligare ca 
4 meter som skedde fram till period VI inne-
bar att havsviken försvann. En åsavsnörning 
skulle ha medfört att ett vattendrag med starkt 
säsongsmässigt varierande flöde skapades. 
Vid starka regn och snösmältning reagerade 
uppfångningsytan snabbare än idag och spill-
de snabbt ut överskottet, men vid längre torr-
perioder då sjöytans avdunstning och mark-
absorption på ett annat sätt uppvägde tillflö-
det – upphörde i princip åns vattenföring.  

Tjärnen stod fortfarande för vattenför-
sörjningen.  En sjö ovanför åsen vid den här 
tiden bör dock ha varit än mer hotfull för dem 
som rörde sig på lägre nivåer i närheten av 
vattendraget.  Mycket talar för att en bosätt-
ning under bronsålder vid Raä 387 innebär att 
ett eventuellt åsgenombrott redan ägt rum.  

Sammantaget kan sägas att strandlinjen 
passerade den flacka Skuttungeslätten när ne-
olitikums snabba strandförskjutning avlöstes 
av den äldsta och mellersta bronsålderns sam-
mantaget väsentligt långsammare rörelse. Det 
som Florin & Florin såg som en trolig upp-
dämd sjö vilken kunde ha funnits där i 1000-
talet år, var en havsvik som tog ungefär den 
tiden på sig att dra sig tillbaka. Den resteran-
de viken väl öster om platsen för den antagna 
avsnörningen försvann så under den häftiga 
strandförskjutningen under yngsta bronsålder. 

”Skuttungevikens” existens låg ca 400 år 
längre tillbaka i tiden än vad Florin & Florin 
räknade med baserat på dåtidens uppfattning 
om strandnivåerna. Det är något av en ironi 
att Skuttungevikssystemet än längre norrut 
faktiskt skapade en uppdämd sjö och detta 
dessutom i anslutning till ett annat ”eventu-
ellt” genombrott av åsen. Det skedde än tidi-
gare och jag behandlar det flyktigt inom av-
snittet för Norunda härad. 

 

DRAGBY OCH HÖGSTA 
Mot bakgrund av att vi känner ett flertal neo-
litiska bosättningar vid Bälinge mossar mel-
lan 3900 och 2900 BC (Segerberg, 1999:124) 
och att det finns en stor mängd skärvstenshö-
gar i riktning mot den äldre bronsålderns 
havsvik är det nästan förvånande att så få 
fynd från senneolitikum och äldre bronsålder 
gjorts i häradet. Det rör sig endast om en 
handfull stenyxor i Bälinge och drygt det i 
Skuttunge (Anläggningsregistret och Björck 
& Guinard 2003:48). En kantyxa med höga 
kanter från Skuttunge by (Oldeberg, 1974 nr. 
2825) och fynd från Dragby och Högsta finns 
redovisade. 
 
Dragby 
Dragby är det nordligaste av en rad gravfält 
som ligger som ett pärlband vid Uppsalaåsen 
söder om den punkt där Skuttunge, Bälinge 
och Björklinge socknar möts. Gravfältet med 
minst 500 gravar antogs tillhöra det första in-
ledande gravfältsskedet vid övergången mel-
lan bronsålder och järnålder. Så visade sig 
också vara fallet. Utifrån ett centalröse – röse 
88 med påbyggda sekundärrösen hade grav-
fältet successivt växt ut. Rösena vilade på 
äldre gravar som via fynd av bronsföremål 
(tutulus och dubbelknapp av brons) kunde 
knytas till yngre bronsålder. 
  Ett tjugotal brandgravar hade placerats 
bland stenarna och ett flertal av dessa gravar, 
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som i ett fall enligt ett kolprov daterades till 
början av period III (Oldeberg, 1974:365), 
innehöll bronsföremål från yngre bronsålder. 
Det äldsta röset var välvt över en hällkista av 
neolitisk typ. Kistans norra del innehöll en 
benhög med skelettdelar från ett tjugotal 
personer av skilda åldrar. Den södra delen 
upptogs av ett manligt och ett kvinnligt ske-
lett liggande på rygg sida vid sida. 
  Föremålen som hittades i kistan var få – 
flintspetsar, en flintskrapa, en bärnstenspärla, 
en dubbelknapp av brons och en pincett av 
äldre bronsålderstyp. Ett kolbemängt sandla-
ger som låg över skeletten gav en datering till 
period III. Gravfältet tycks i övrigt med få 
undantag omfatta gravar till omkring Kristi 
födelse [Stenberger (1960 & 1961), Olsson 
(1960) och Gräslund (1961)].  
 Damell & Sjögren (1962) som behandlar 
hjulkorsgravar på fältet menar att gravfor-
merna där stöder äldre framförda idéer om 
kulturella kontakter mellan Uppland och Got-
land under förromersk järnålder. 
 I slutet av neolitium låg platsen för häll-
kistan vid en sidovik till Skuttungeviken. Vid 
bronsålderns början hade viken blivit en sjö. 
Den försvann samtidigt som Skuttungeviken 
krympte samman. Vid hågatid nådde viken 
inte längre än i jämnhöjd med Högsta.  
 
Högsta 
På åsen några hundra meter söder om Dragby 
och ungefär mitt för Högsta by fanns ett grav-
fält med ett fyrtiotal stensättningar. Fältet 
omges på tre sidor av en vallanläggning. Val-
len som saknar försvarskapacitet har tre öpp-
ningar. Gravfältet och delar av vallen har un-
dersökts. Fältet visade sig i princip vara från 
sen förromersk järnålder och hade efter 
många hundra års uppehåll överlagrat äldre 
bronsåldersgravar (Biörnstad 1960:157). 
  Det väsentliga i det här sammanhanget 
är att en av dessa anläggningar bedöms tillhö-
ra period III. En rakkniv och en fibula av 
brons (Oldeberg, 1974 nr 2783b) hittades i la-
ger under den största stensättningen. Andra 
fynd pekade på att gravläggningar också fö-
rekommit under yngre bronsålder. Vallen 
som saknar datering uppvisar enligt Olausson 
(1995:205) alla kännetecken på en neolitisk 
hägnad. Den skulle möjligen vara äldre eller 
samtida med den äldsta graven från mitten av 
bronsåldern. 
 Stenberger (1960:77) tar upp likheterna 
mellan Dragby och Högsta när det gäller för-
hållandet att på båda lokalerna finns bronsål-

dersgravar som överlagrats med gravar från 
yngre förromersk järnålder. Det gav associa-
tioner till vad som då gick under beteckning-
en ”den fyndlösa tiden”. Eftersom havsviken 
efter hågatid successivt försvann bort från 
både Dragby och Högsta måste bosättnings-
förhållandena i närområdet av de träsk- och 
våtmarker som uppkom under en övergångs-
tid varit påfrestande i slutet av bronsålder och 
under äldsta järnålder.  

 

BÄLINGE HÄRAD UNDER 
ÄLDRE BRONSÅLDER 
Förhållandet att vi har så få säkra indikationer 
på äldre bronsålder inom Bälinge härad känns 
som en utgrävningslucka. De skärvstenshögs-
miljöer som är undersökta (med eller utan 
avsikt – de har ibland kommit fram vid gräv-
ningar av andra objekt) tillhör antingen Skut-
tunge, som starkt påverkades av den stora 
grunda ”Skuttungevikens” tillbakadragande 
eller södra Bälinge, och då ofta söder Bälinge 
samhälle. De tillhör därmed i princip yngre 
bronsålder. Jag har inte funnit några under-
sökningar som berör det breda skärvstenshög-
bandet ca 2 km nordväst om Bälinge samhäl-
le. En undersökning avseende Raä 98 Bälinge 
strax nordost om kyrkan daterades till period 
IV-V (Ringquist 1973:4). 

Området nordost om Skuttunge är utlö-
pare från äldre neolitiska bosättningar i 
Björklinge. Jag återkommer till detta när jag 
behandlar Norunda härad. 

Frågan om varför skärvstensvallar är så 
vanliga i Bälinge socken men ej påvisats i 
Skuttunge utom i den äldre neolitiska miljön i 
nordväst, saknar övertygande svar. En stor 
osäkerhet råder ju redan om vad dessa skärv-
stensvallar egentligen står för. 

 Antas i det här sammanhanget att skärv-
stensvallar/hyddbottnar är lokaliserade till 
stödjepunkter för jakt- och fiske under såväl 
neolitikum som bronsålder, är lokaliseringen 
i Bälinge på många håll sådan att de bör ha 
tillkommit redan under senneolitikum. De 
ligger i huvudsak bäst för rollen som fram-
skjutna baser vid en strandnivå på säg 32-27 
m, dvs. troligen någonstans kring 2400-2000 
BC. Vid Raä 277 Skuttunge misstänks en 
bortodlad neolitisk boplats. Bland fynden 
finns ett eventuellt sänke. Vid den tiden var 
lerslätten en havsvik som troligtvis utnyttja-
des för fiske. 

 Problemet med skärvstensvallarna är, 
som togs upp i föregående kapitel, att även 
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om de främst tillhör mesolitikum, neolitikum 
och bronsålder i Finland och Nordsverige 
tycks de primärt tillhöra yngre bronsålder/ 
äldsta järnålder i Mälardalen. 
  Har vallarna/hyddbottnarna utgjort en 
del i en skärvstenskultur som med vattendra-
gens hjälp fungerade relativt långt från öppen 
kust kan vallarna här vara relativt unga. Jag 
får då problem med varför de saknas i skärv-
stensbältet som går från Skuttunge kyrka och 
söderut. Tillhör skärvstensvallarna/hyddbott-
narna i Bälinge neolitikum, med undantag av 
de i sydöst, är lösningen den att ”Skuttunge-
vikens” grunda krympande vatten aldrig var 
en riktig ”kust” under slutet av neolitikum. 
Skärvstenshögarna tillhör i så fall antagligen 
en betesekonomi som skulle ha utvecklats 
under bronsåldern när den forna havsviken 
omvandlades. 
 

NORUNDA HÄRAD 
Norunda härad börjar ca en mil norr om Upp-
sala och var under senneolitikum och äldsta 
bronsålder en vattensjuk, myrrik låglänt kust-
zon som tillsammans med det i norr ”in-
sprängda” Vendel härad förband Östersjövi-
ken ”Sveahavet” i syd med havet i norr via 
två armar. Häradet har en ryggrad i två för-
grenade rullstensåsar som långa sträckor hö-
jer sig över omgivningen [Bild VII:7]. No-
rundadelen av Uppsalaområdet omfattar 
socknarna Björklinge, den sydliga delar av 
Dannemora, Lena, den kluvna Viksta samt 
Tensta och Ärlinghundra.  

Som angivits följer delområdesgenom-
gången i princip förra sekelskiftets häradsin-
delning. När det gäller Norunda gör jag ett 
undantag. Dannemora tas här upp trots att 
socknen tillhörde Oland härad.  Den ingick i  
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Norunda under medeltiden, men överfördes 
så till Oland. Den äldre indelningen föredras. 
Dannemora hade under den tid studien be-
handlar större geografiska och kommunikati-
va likheter med Norunda än med Oland. 
.  
Betydelsefull från neolitikum 
Om Bälinge härad har få signaler från senne-
olitikum/äldre bronsålder gäller omvändning-
en för Norunda. Förutom många fynd från 
den äldre delen av neolitikum finns storleks-
ordningen 230 registrerade fynd från senneo-
litikum. Det är framförallt enkla skafthålsyx-
or (Björklinge, Lena och Tensta har 50-talet 
eller fler). Dolkar, skäror och sågar före-
kommer också (Anläggningsregistret samt 

Björck & Guinard, 2003 – efter viss juster-
ing/komplettering av koordinatangivelser och 
sockentillhörighet). Fynden finns över hela 
zonen längs de genomgående havsarmarna, 
längs åsarna och i närheten av havsvikarnas 
stränder i övrigt – se [Bild VII: 8].  
  Med orange inramade ytor utgör som ti-
digare troliga/möjliga miljöer som kan upp-
fattas ha haft ett mer kontinuerligt nyttjande 
under äldre bronsålder. Förutom baserade på 
anläggningar, utgrävningar och lösfynd är de 
i mycket kopplade till användbarhet (höjd-, 
vatten-, myr- och lutningsförhållanden, leror, 
blockighet, etc.). Via det digitala GIS-syste-
met har vid avgränsningsproblematik detalje-
rade  analyser  av  de  ungefärliga  gränserna  
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gjorts. Därvid framkom att många fasta an-
läggningar av äldre typ som skärvstenshögar 
och ensamliggande stora stensättningar bör 
tillhöra yngre bronsålder. 

Man får nästan intryck av att häradet ut-
nyttjades mer under senneolitikum än under 
äldre bronsålder. Strandförskjutningen inne-
bar att närvaron i flera områden tunnades ut 
eller försvann. I gengäld skedde en förtätning 
på andra håll. En del av befolkningen följde 
det försvinnande havet norrut och ut ur zo-
nen, andra följde havet söderut. Det tycks 
fortfarande under äldre bronsålder ha funnits 
en tendens att uppehålla sig längs åsarna, 
men sådana miljöer var inte allenarådande. 
Uppenbart fanns både kustviksbosättningar 
och bosättningar som förbands med kusten 
via vattendrag. Försvunna neolitiska vikar 
som efterträtts av ett eller flera vattendrag, 
fungerade konserverande och gav betesområ-
den för kantande bosättningar.  

E4-undersökningarna har ytterligare un-
derstrukit den omfattande äldre närvaron i 
häradet. Ett talande exempel på kontinuiteten 
i området utgör den omfattande lista över 
14C-dateringar från Långsjöområdet öster 
Björklinge som redovisas i Almgren, Hennius 
& Åberg (2007:437). Den går från senneoliti-
kum in i nutid, med ett stort antal noteringar 
från äldre bronsålder. 
 
Delvis försämrade förhållanden  
Det finns tre stora områden inom zonen där 
sennolitiska fynd förekommit, men som 
knappast kvarstod som fasta aktivitetsområ-
den under äldre bronsålder. 
  En ligger i Björklinge norr om vad jag 
tidigare kallade ”Skuttungeviken”, några km 
väster om åsen. Ungefär vid övergången mel-
lanneolitikum/senneolitikum gick Skuttunge-
viken hit och bildade via en trång kanal en 
flera km2 stor sjö, ”Björklingesjön”, avstängd 
i öster av åsen. Åsen var också på sin östra 
sida i kontakt med havet. Det fanns ett ge-
nombrott vid Björklinge-Tibble – en plats för 
flera neolitiska bosättningar, varav Tibble III 
bedöms tillhöra övergången neolitikum/  
bronsålder (Segerberg 1978: 21 ff.). Tibble I 
undersöktes av Arne redan 1916.  
 ”Björklingesjön” avsnördes och var helt 
försvunnen i början av bronsåldern, samtidigt 
som havsviken Långsjön hade blivit en sjö 
några km österut (Dock med högre vatten-
stånd och med annan form än idag – Lång-
sjön sänktes i slutet på 1920-talet och har 
varit utsatt för tidigare sänkningar). Befolk-

ningen vid Björklingesjön bör helt eller del-
vis ha lämnat närområdet innan de postgla-
ciala leravsättningarna kunde utnyttjas. I kan-
ten av området – vid Närlinge – har ett fynd 
av en yxa från äldsta bronsålder gjorts (Ek-
holm, 1921 nr 8).  
  Ett annat område är trakterna kring Örs-
mossen ca sju km norr Lena kyrka. Här fanns 
under senneolitikum ett grunt vattensystem 
på storleksordningen 10 km2 som utgjorde en 
tvärförbindelse mellan de två havsarmar som 
möttes söder om åsen vid kyrkan. Många 
fynd är gjorda längs dess stränder. Strandför-
skjutningen i kombination med flacka förhål-
landen gjorde emellertid att det stora vatten-
systemet försvann på några hundra år och i 
princip var borta redan under bronsålderns 
period I. 
  Det tredje området utgörs av norra Ten-
sta och den del av Dannemora socken som 
faller inom zonen. 

 

E4-PROJEKTET BETYDELSE-
FULLT FÖR BILDEN AV ÄLD-
RE BRONSÅLDER  
Trots de många senneolitisk fynd som gjorts 
har det länge varit förvånansvärt svårt att 
finna spår av äldre bronsålder inom Norunda 
härad. Till för 15-25 år sedan fanns få regi-
strerade anläggningar eller fynd. De många 
skärvstenshögarna är osäkra signaler 

Innan E4-projektet i större utsträckning 
började påverka Riksantikvarieämbetets an-
läggningsregister, såg situationen ut som re-
dovisas i [Tabell VII:3] när det gäller skärv-
stensvallar/hyddor och skärvstenshögar inom 
häradet. 

 
Tabell VII:3. Registrerade skärvstensvallar/ 
hyddbottnar och skärvstenshögar inom Norunda  
härad 1999/2000  
 Socken 
 

Skärvstensvall / 
/ hyddbotten 

Skärvstenshög 
 

Björklinge 1 16 
Dannemora 0 0 
Lena 10 182 
Tensta 0 95 
Viksta 0 83 
Ärentuna 5 245 

 Norunda härad 16 621 
 
Trots den omfattande förekomsten av 

skärvstenshögar inom till exempel Ärentuna 
socken – endast Börje har fler och Vaksala 
ungefär lika många – var den äldre bronsål-
dersbilden suddig. Från havskusten över 



Med Uppsala i centrum 272 

Uppsalaåsen förbi Björklinge finns dock från 
neolitikum och framåt många lokaler och 
fynd av en befolkning som under senare pe-
rioder avsatte än mer handfasta spår. 

Åldern på skärvstenshögarna i Norunda 
är i allmänhet inte känd även om det finns en 
del data. Av 24 åldersbestämda skärvstenshö-
gar längs nya E4, som förmodligen till en del 
tillhör häraderna i norr och söder, hänförs 12 
till äldre bronsålder och 5 stycken till period 
IV och endast 7 till period V och VI (Apel, 
Darmark & Victor, 2007:305). 

 Förutom eventuella skafthålsyxor av 
bergart från bronsåldern fanns före E4-under-
sökningarna i princip bara en kantyxa från 
period I – i Närlinge, Björklinge (Ekholm, 
1921 nr 8), ett grepptungssvärd (typ B, period 
II eller III?) från närområdet till Lena kyrka 
(Oldeberg, 1974 nr. 2801) och några lans-
spetsar (Oldeberg, 1974 nr. 2865 och 2866). 
Grepptungssvärdet hänförde Ekholm tidigare 
till period IV (Ekholm, 1921 nr. 54). 

I och med arbetet med den nya E4 och 
utbyggnaden av dubbelspår på järnvägen 
mellan Uppsala och Tierp arkeologiskt förbe-
reddes, började antaganden om påtaglig när-
varo inom häradet också under äldre bronsål-
der verifieras. Det rörde sig inledningsvis om 
14C-prover från en härd i Buddbo i södra 
Ärentuna (Aspeborg et al., 1995:12), från 
olika anläggningar vid Ryssgärdet i Onslun-
da, Tensta och Sommaränge skog i Viksta 
(Larsson & Åstrand 1996:19, 26 f. och 50) 
samt från en skärvstenshög Raä 163 Lena vid 
Årby/Storvreta (Göthberg, 1998:11 ff.). 

 Bilden förstärktes när slutgrävningarna 
genomfördes – i Kyrsta, Ärentuna (Engström 
et al., 2003:36, Onsten-Molander & Wikborg, 
2006 och Onsten–Molander, Martinelle & 
Willemark, 2007: 88 ff.), i Ryssgärdet (Eriks-
son, T., 2004, Eriksson, T & Östling, A., 
2005, Eriksson & Amaya (2005) och Hjärth-
ner-Holdar, Eriksson & Östling, 2008) samt i 
Sommaränge skog (Victor & Wikborg 2004, 
Forsman, 2005, Forsman & Victor, 2007). 
Ytterligare äldre bronsålderslokaler med an-
knytning till E4-projektet redovisas i den 
sammanfattande översikten om senneolitikum 
och bronsålder i Norra Mälardalen, bland an-
nat i Forsa, Tensta (Apel, Darmark & Victor, 
2007). 
 
Kyrsta 
Kyrsta tycks ha nyttjats mest intensivt under 
yngre förromersk och äldre romersk järnål-
der, men dateringar finns tillbaka till senneo-

litikum/äldre bronsålder. Spår efter ett hus 
har daterats till denna period och ytterligare 
två till äldre bronsålder (Onsten-Molander & 
Wikborg, 2006:206). Vid denna tid låg Kyrs-
ta relativt strandnära.  

 
Ryssgärdet 
Ryssgärdet – mellan Björklinge och Vatthol-
ma – är E4-projektets kanske intressantaste 
lokal. Den hade sin storhetstid 1400-900 BC 
även om det finns en äldre men också yngre 
faser (Hjärthner-Holdar, Eriksson & Östling, 
2008: 57). Här fanns spår av många byggna-
der och omfattande välbevarade kulturlager 
som tyder på ett långvarigt och intensivt ut-
nyttjande. Undersökningarna har avslöjat fö-
rekomsten av kultplats, bronsgjutning, gett ett 
guldfynd och en tidigare okänd hällristning.  

På ett stort flyttblock nära lokalen upp-
täcktes en enkel skeppsristning tillsammans 
med 50 skålgropar (Eriksson, 2004). Skärv-
stenshögar utöver tidigare kända har belagts. 
Dateringar har gjorts till 1370-1130 BC 
(Lindfors, Amaya & Eriksson, 2008:139). 
Boplatsen har näst Apalle gett det största 
bronsåldersmaterialet hittills i Mälardalen 
ifråga om ben och benföremål.  

En och en halv km söder om Ryssgärdet 
ligger vad som kallats Forsa hög. Högen som 
var en naturlig kulle låg vid en gammal väg 
mellan två bygder. Omkring 1300 -1000 BC 
anlades här en stensättning. Aspeborg (2007: 
259) menar att den anlagts för att ge illusio-
nen av en storhögsgravläggning – en grav-
läggning som han uppfattar äldre än Hågahö-
gen. Liksom denna har också kullen senare 
använts för nya begravningar. 

 
Sommaränge skog 
Bara två à tre km norr om den halvö som un-
der senneolitikum utgjorde grunden för Ryss-
gärdets tillkomst, låg en annan halvö med en 
djup öst-västlig ingående förgrenad vik. 
Längst in i viken, som då förmodligen ut-
gjorde en idealisk bosättningsmiljö, hittar vi 
Sommaränge skog. Området har framför allt 
utnyttjas omkring 2000-1100 BC även om 
lokalen också använts under yngre bronsålder 
och folkvandringstid. Långhus, konstruktio-
ner och ett ”kulthus” som daterats till 1740-
1520 BC har påträffats. 
  Stora skärvstenshögar och en röselik-
nande stensättning var synliga då undersök-
ningarna började. En hög låg centralt på krö-
net av en ås. I omedelbar närhet hittades inom 
två områden människoben som daterades till 
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äldre bronsålder (1690-1400 BC). Skärv-
stenshögen täckte en äldre gravkonstruktion – 
en oval stensättning med en skelettgrav och 
brända ben. Andra ben i graven daterades till 
1880-1630 BC. En guldtråd påträffades. 

Gravens täckning med skärvsten uppfat-
tas som en medveten åtgärd – i linje med vad 
som ungefär samtidigt skett på andra håll. 
Samtidigt hade bland annat brända ben depo-
nerats i högen och en delvis omgärdande båg-
formad stolphägnad/palissad anlagts. Detta 
bör ha skett före period III. Skärvstenshögen 
växte under århundradenas lopp. En rakkniv 
från period IV har påträffats. Påbyggnaden 
fortsatte bronsåldern igenom. Forsman 
(2005). Under period V-VI uppfördes en mo-
numental stensättning i nordvästra delen av 
undersökningsområdet (Forsman & Victor, 
2007:286). 

 
NORUNDA – EN TIDIG 
TYNGDPUNKT 
Sammantaget framstår väsentliga delar av 
Norunda härad som mer eller mindre fast ut-
nyttjade redan under äldre bronsålder. E4-
projektet har avslöjat två tidigare okända 
centra/kultmiljöer – Ryssgärdet och Sommar-
änge skog. 
  Fynd har också dykt upp på lokaler som 
inte framstår som ingående i fasta aktivitets-
områden. Vid Järsta i Tensta, några kilometer 
västnordväst Lena kyrka har till exempel bå-
de en enkel skafthålsyxa, (Björck & Guinard, 
2003) och en spjutspets från period III (Eke-
lund, 1921 nr. 44) hittats. Under äldre brons-
ålder fanns här en liten, låglänt ö i den grunda 
men några hundra meter breda havsvik som 
fortfarande gick upp långt norrut. Ön bör ha 
varit mellanstation i ett vad och passerats då 
och då. Vid hågatid slutade viken här. 
   Undersökningar på Vargbacken, Sand-
bro år 2004 har avslöjat fynd av stolphål och 
härdar. Lokalen dateras till 1380-1260 BC 
och tolkas som en tillfällig aktivitetsyta 
(Almgren, Hennius & Åberg,  2007:438). 

 
 
 

VAKSALA HÄRAD OCH 
UPPSALA STAD 
Vaksala härad omfattar socknarna Danmark, 
Gamla Uppsala och Vaksala.  Som angivits 
har Uppsalas expansion gjort att delar av 
Gamla Uppsala, Vaksala och Bondkyrko 

socken idag utgör delar av staden. Detta har 
fått konsekvenser för den kyrkliga administ-
rationen, men också för Riksantikvarieämbe-
tets beteckningar av anläggningar, som över 
Raä 500 har en gemensam numrering för 
Uppsala stads område. Jag kvarhåller dock 
den äldre indelningen. i min redovisning. 
 Under äldre bronsålder låg vad som 
skulle bli Uppsala stad till stor del under vat-
ten [Bild VII:9]. Danmark utgjorde troligtvis 
ett säsongmässigt fångstområde. Gamla Upp-
sala och Vaksala socknar uppvisar tecken på 
stadigvarande närvaro. Ett 30-tal senneolitis-
ka fynd är kända (Björck & Guinard, 2003 – 
justerad). Med   något  undantag  härrör  alla  
 
Bild VII: 9  Troliga/möjliga äldre bronsåldersmiljöer inom Vaksala 
                          härad och Uppsala stad            Geografisk miljö:1400 BC 
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Tabell VII:4. Registrerade skärvstensvallar/hyddbottnar och 
skärvstenshögar inom Vaksala härad och Uppsala stad 1999/2000. 
Socken 
 

Skärvstensvall 
/ hyddbotten 

Skärvstenshög 

Danmark 7 8
Gamla Uppsala 1 45
Vaksala 8 229
Vaksala härad 16 282
Uppsala stad 0 2

 
från Gamla Uppsala socken och då främst 
från stränderna av den flacka havsvik som 
under senneolitikum gick in i socknen norr 
om Vittulsbergsområdetet, men som försvann 
före bronsålderns början. 
 
Danmark socken 
Danmark sockens skärvstenshögar ligger för 
lågt för att tillhöra äldre bronsålder. Raä 19 
Danmark med 7 skärvstensvallar och 3 skärv-
stenshögar skulle av höjdnivåskäl kunna vara 
ett undantag. Läget är emellertid tveksamt. 
Lokalen skulle i så fall ha fungerat vid stran-
den av en helt öppen och oskyddad kust. Un-
der period V-VI låg lokalen däremot rätt – re-
lativt långt in i en vik skyddad av Danmarks-
halvön.  

 
Vaksala socken 
Vid bedömningen av var vi kan finna fastare 
lokalisering under äldre bronsålder inom 
Vaksala härad finns det många motsägelser 
och luckor inom dagens material. Trots om-
kring 230 skärvstenshögar och närmare 10-
talet skärvstensvallar kopplade till Vaksala 
socken hittade jag i litteraturen före E4-pro-
jektet bara en datering inom socknen hän-
förlig till äldre bronsålder. 

Området söder och sydöst om Vittuls-
berg, 2-4 km öster om Gamla Uppsala kyrka 
har omfattande skärvstenslokaler runt ett ler-
dalsbäcken som gör området till något av ett 
primärområde när det gäller att finna äldre 
bronsåldersmiljöer. Fynd och utgrävningsdata 
är emellertid få. Flera ”troliga” boplatser har 
noterats, men utöver en enkel skafthålsyxa 
finns bara som jag noterat en utgrävd skärv-
stenshögslokal – Raä 92 Vaksala. Den under-
söktes 1965 av Sten Rentzhog. En 14C-analys 
gav i princip period III (Rentzhog, 1967:78). 
 Området som markerats som trolig/möj-
lig äldre bronsåldersmiljö vid Vaksala kyrka 
på [Bild VII:9] saknade före E4-undersök-
ningarna kända fynd och dateringar från äldre 
bronsålder. Höjd, läge, glaciala leror, 34 
skärvstenshögar och omgivande fynd i mer 
sekundära lägen från yngsta bronsålder 600 

m nordväst ”Brillingenålen” (Sundquist & 
Magnusson, 1956) och 800 m sydost en härd 
daterad till 810-540 BC (Frölund, 1997:16) 
gjorde ändå området till en trolig kandidat. 
Det var därför inte överraskande när boplats-
lämningar med rester av bland annat hus, här-
dar och kulturlager från period II-IV hittades 
vid undersökningar nära Raä 113 Vaksala 
(Göthberg & Åberg (2007:320). Alltså inom 
eller nära det område där Oscar Almgren som 
omtalat för hundra år sedan med besvikelse 
fann att den traditionella grav han trodde sig 
undersöka var en avfallshög (en skärvstens-
hög).  
 
Gamla Uppsala socken och Uppsala 
stad 
 Gamla Uppsala socken – och då framför allt 
det höglänta området öster om kungshögarna  
– har länge uppfattats som ett bronsåldersom-
råde. Om det också innebär fastare utnyttjan-
de redan under äldre bronsålder har varit mer 
oklart. Visserligen har två dolkar, en med 
massivt fäste av brons från period I (Olde-
berg, 1974 nr. 2791 och Ekholm, 1921 nr. 12) 
och en med bred fästetunga från period III 
(Ekholm, nr. 45) angivits ha Gamla Uppsala 
som fyndplats, men de har ingått i major 
Lundbergs samlingar. Samlingarnas fyndan-
givelser är i vissa fall uppenbart felaktiga. 
Andra åter bedöms som någorlunda trovärdi-
ga (se Ekholm, 1921:12 speciellt not 1 men 
också Duczko, 1998:19).  

Undersökningar i Gamla Uppsala under 
senare delen av 1990-talet gav åtminstone en 
datering som till nöds kan hänföras till äldre 
bronsålder. Det gäller en kokgrop nära Stor-
gården i riktning mot Brandstationen i Gamla 
Uppsala som med 1	 daterats till 1120-1100 
BC, 1060-920 BC och med 2	 till 1200-850 
BC (Anund & Göthberg, 1998:97). Förutom 
två skärvstenshögar finns en utgrävning av en 
skadad stensättning, uppbyggd av kraftiga 
stenblock, Raä 116. Den innehöll rensade 
brända ben och redovisas som tidsmässigt 
”osäker (bronsålder?)”.  

Schütz & Frölund (2007b:352) redovisar 
dateringar från äldre bronsålder i Gamla Upp-
sala socken där en – ett sotlager vid kyrkan – 
också är hänförlig till Gamla Uppsala. Till 
detta kan läggas underlaget till en utgrävd 
skärvstenshög i Gamla Uppsala villaområde. 
En skärvstenshög som etablerats på äldre 
lager. Tre cirklar med ett stort block i mitten 
hade förseglats med en skärvstenshög (UNT 
080827). I underlaget har via 14C-prov spår 
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från äldre bronsålder påvisats (Frölund, 
2009). 
 Områdena Vaksala, Gamla Uppsala Vit-
tullsberg-Jälla har som jag återkommer till 
varit befolkade under bronsålder. Sammanta-
get tycks förutsättningar, spår och fynd indi-
kera att detta inte bara gällt yngre bronsålder 
utan i viss utsträckning också äldre. 
 
Norr om Gamla Uppsala 
När vi går norr om Gamla Uppsala inom 
Gamla Uppsala socken finns det få äldre un-
dersökningar i bronsåldersmiljöer. Ett un-
dantag är Oscar Almgrens och G. Silverstol-
pes utgrävning år 1914 av en skärvstenshög i 
anslutning till Raä 134 Gamla Uppsala vid 
gården Vilan strax väster om järnvägen (Sö-
derberg, 1988:8).  

Cykelbanan mellan Gamla Uppsala och 
Storvreta och Ostkustbanan till Tierp har lik-
som den nya E4-sträckningen gett informa-
tion om kustnära bronsålder inom området 
sedan slutet av 1980-talet. Inför utbyggnaden 
av cykelbanan genomfördes en undersökning 
som bland annat resulterade i en boplats med 
långhus från period IV-V i Husby, men också 
en notering som visade på närvaro under äld-
re bronsålder. En 14C-datering avseende en 
härdgrop indikerade period II-III (Karlenby 
1993:18 och 20). 
  I Lyckobyområdet, Storvreta, fanns se-
dan tidigare (1982) en datering från äldre 
bronsålder (skärvstenshög), Raä 213 (Holm, 
1996:21 & Hjärthner-Holdar, 1991:43 f.). E4-
satsningen avslöjade dessutom att längre sö-
derut – vid Trekanten – fanns åtminstone ett 
långhus från äldre bronsålder bland det 25-tal 
som registrerades och där det största var över 
40 m (Wikborg, 2004:26). 
  Schütz & Frölund (2007b:352) har i sin 
lista en djurbensdeponering vid St Lötgården 
och en grav i Bredåker. 
 
Uppsala stad 
Även om Uppsala stad i väsentlig utsträck-
ning låg under vatten finns två lösfynd från 
äldre bronsålder. En kantyxa som uppges ha 
hittats i en trädgård nära Fyrisån (Ekholm, 
1921 nr. 13, Oldeberg, 1974 nr. 2847) och en 
bronslansspets (Oldeberg, 1974 nr. 2846). 
 
 
 
 
 

YNGRE BRONSÅLDER 
OCH ÄLDSTA JÄRN-
ÅLDER  
Om det fordrades ett systematiskt letande för 
att lokalisera tänkbara äldre bronsåldersmil-
jöer inom zonen, är förhållandet annorlunda 
när det gäller yngre bronsålder. Då finns ock-
så fler ”ledanläggningstyper”. Utom skärv-
stenshögar och vissa skärvstensvallar/hydd-
bottnar och hällristningar också rösen, mark-
röjda boplatser, stora ensamliggande stensätt-
ningar, stensättningar med mittblock, röselik-
nande stensättningar och i viss mån ovala 
stensättningar. 
  Även om de tidsmässigt inte alltid till-
hör yngre bronsålder är förekomsten av 
skärvstenshögar tillsammans med de andra 
typerna, eller multipel närvaro, en stark indi-
kation. Dessutom finns ett starkare stöd av 
lös- och gravfynd när det gäller yngre brons-
ålder. Fortfarande gäller emellertid att före-
komsten av yngre undersökningar i ett områ-
de med dagens möjligheter till 14C-provtag-
ning underlättar bedömningen. Äldre under-
sökningar ger ofta oklar vägledning. 
 Liksom när det gäller andra arkeologiska 
generaliseringar finns om och men också när 
det gäller att fastställa förekomsten av yngre 
bronsålder. Förutom att många som ”ledan-
läggningar” för yngre bronsålder ofta uppfat-
tade anläggningstyper också förekom under 
järnålder fungerar ju 14C-metodiken som 
angivits inte kring 2500 BP. Vi vet ibland in-
te om ett prov är hänförligt till yngre bronsål-
der eller äldsta järnålder. Det gör att min 
redogörelsesfas för zonen inte är strikt av-
gränsad till yngre bronsålder utan också inne-
fattar äldsta järnålder, d.v.s. om än svajande, i 
princip äldre förromersk järnålder. 
 
Skålgropslokaler ett problem 
Jag har inte utnyttjat skålgropslokaler som 
ledanläggningar för yngre bronsålder. Orsa-
ken framgår av föregående kapitel. I anslut-
ning till hällristningar tillhör visserligen skål-
gropar i princip yngre bronsålder inom Upp-
salaområdet, men skålgropar i andra lägen 
producerades under stora delar av järnåldern 
ända in i romersk järnålder. Med undantag 
för Uppsalaområdets sydvästra del och Ryss-
gärdet/Sommaränge skog tycks faktiskt 
tyngdpunkten för skålgroparna ligga under 
yngre förromersk järnålder. Fynden kring 
Ryssgärdet och Sommaränge skog i samband 
med E4-projektet tycks närmast utgöra avvi-
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kelser förmodligen som en följd av områdets 
generella sydvästliga kopplingar mot Enkö-
pingshållet under äldre bronsålder.  
  Med undantag tycks skålgroparna ofta 
tillhöra ett kulturellt beteende i samband med 
införandet av ett mer omfattande åkerbruk. 
Här stämmer exempelvis iakttagelsen som 
redovisas i Frölund, Scheutz & Schütz 
(2004:23) in. En paleoekologisk undersök-
ning nordöst Gamla Uppsala (Bredåker) har 
påvisat en omfattande odlingssexpansion 
under förromersk järnålder. 
 
Strandförskjutning och myrmarker  
Rent allmänt kan sägas att den yngre bronsål-
dern ur markutnyttjandesynpunkt i stor ut-
sträckning tycks ha inneburit två saker inom 
området – en förtätning inom redan tidigare 
använda områden och en anpassning till den 
kraftiga strandförskjutningen. Samtidigt får vi 
inte glömma att denna inte sällan också på-
verkade myrmarkernas utbredning. Succes-
sivt blev större områden tillgängliga inom 
många delar av Uppsalaområdet. Som fram-
går av kommande genomgång finns dessutom 
expansiva undantag. Av fasta anläggningar 
och gjorda fynd att döma fick zonen under 
yngsta bronsålder och äldsta järnålder större 
befolkning än vad man tidigare haft. Dock 
gäller att även om det fanns stråk som kan 
sägas blivit fullkoloniserade, var huvuddelen 
av zonen inte stadigvarande utnyttjad [Bild 
VII: 10].  
 
 
ULLERÅKER HÄRAD –  
DESS STÖRSTA TID  
Den begränsade närvaro som fanns inom 
Jumkils socken under äldre bronsålder tycks i 
princip inte ha ändrats under yngre bronsål-
der. Det finns lokaler med ledanläggningar, 
men inte särskilt många. Lösfynd med säker 
anknytning till yngre bronsålder har jag inte 
hittat. Eftersom forskningsinsatserna i områ-
det har varit få kan bilden dock vara felaktig. 
Skillnaden mellan Jumkil och Börje tycks 
alltför stor. 
 
Börje socken 
Broby är genom Schönbäcks undersökningar 
(Schönbäck, 1952 & 1959) en av fixpunkter-
na för yngre bronsålder i svensk arkeologi. 
Tyvärr var ännu inte 14C–metodiken i prakti-
ken tillgänglig och dessutom berörde under-
sökningarna bara den yttre delen av det enor-

ma fornlämningsområde Börje socken utgör – 
något som fynd från Altuna i norra delen av 
socknen är en av indikationerna på (Raä 398 
samt Ekholm, 1921 nr 58 och 130).  
 
Läby socken  
I början av yngre bronsålder avsnördes den 
tidigare havsviken, och bildade en långsträckt 
sjö, Läbysjön.  Inom Läby socken tycks när-
varon under yngre bronsålder och äldsta järn-
ålder främst avse den del som ligger norr om 
Läbydalen. De svåra naturförutsättningarna 
söder om den avsnörda havsviken påverkade. 
På en karta (bilaga 2) som Olof Rudbeck 
framställt för att ingå i Atlanticans Atlas-
band på 1670-talet kallas detta område Stora 
Nåstan (Lilla Nåstan ligger mellan Dalby och 
Uppsala-Näsviken). 
   Sjön växte så småningom igen. Enligt 
Sernander (1908:145 ff.) – rapporten från den 
klassiska exkursionen till den förhistoriska 
Läbybron där bland andra Oscar Almgren, 
Otto von Friesen och Jöran Sahlgren deltog – 
skedde en kraftig svämleresedimentation som 
följd av ökad uppodling i området. 
   Hagberg (1959:172) anger att en lant-
mäterikarta från 1635 utvisar bäckenet som 
ett sankt område. Läbyträsk (öster Nåstuna, 
norr Håme) markeras som en liten blå yta 
med kringliggande kärr. Enligt en lantmäteri-
anteckning från 1764 skulle delar av sankt-
markerna utnyttjats för bete. 

 Olof Rudbecks karta ger en bild av en 
”Läby åå” som liksom idag svänger norrut 
vid Ekeby sjö i Vänge socken utan att passera 
några andra öppna sjöytor än just där. De 
sanka förhållandena tycks dock ha funnits 
kvar på avsnörningsnivån 19 m, eller en à två 
m därunder, ända in på 1800-talet, då omfat-
tande utdikningsarbeten påbörjades. Området 
torrlades genom sprängningar vid Kvarnbo 
(Ekholm, 1938: 90). 
  Vid Västerby undersöktes 1957 en grav-
backe som återspeglade ett ojämnt och kom-
plicerat utnyttjande – yngre bronsålder, ro-
mersk järnålder och yngre järnålder (Hag-
berg, 1959). Mest påtaglig vittnesbörd om 
verksamhet under yngre bronsålder finns trots 
allt från en lokal söder om den forna Läby-
sjön.  I samband med ombyggnader i anslut-
ning till ett klubbhus för golf i Håmö under-
söktes en härd och en skärvstenshög. 14C-da-
teringarna gav 776-493 BC respektive 985-
797 BC (Rosborg, 1993b).  
 Någon mer täckande verksamhet inom 
socknen under yngre bronsålder har ännu inte  
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spårats. Runda stensättningar med mittblock 
saknas. Registrerade lösfynd finns inte så vitt 
jag vet. Läby är också den socken inom hära-
det som har minst antal skärvstenshögar. För-
hållandet att vi har dateringar från äldre 
bronsålder men också dateringar från förro-
mersk järnålder [Ekholm (1938), Fagerlund 
(1994:25) och Fagerlund & Rosborg (1994: 
53)] gör liksom närheten till Håga ändå en 
påtaglig närvaro under yngre bronsålder tro-
lig. Som jag återkommer till i nästa kapitel 
fungerade Läby dock som något av en makt- 
politisk gränszon under yngre bronsålder- 
förromersk järnålder, vilket kan ha inneburit 
begränsningar i det här sammanhanget. 
 
Vänge socken 
Vänge socken tillhör de områden som både 
förtätades och expanderade under yngre 
bronsålder. Befolkningen sökte sig längs vat-
tendragen från centrala Vänge. Holkyxor har 
påträffats vid Karbo (Göthberg, 1999b:13) 
och Ålbosjön (Ekholm, 1921 nr. 102). Utöver 
dessa finns en holkyxa från Långtibble 
(Göthberg 1999b:14) och ytterliga holkyxor 
med okänd fyndort registrerade (Ekholm, 
1921, nr. 60 och 100). Vid Lilla Kil har ett 
offerfynd i form av ett stort antal halsringar 
från period V-VI hittats (Ekholm, 1921, nr. 
101 och Baudou 1960:326). 

När det gäller anläggningar har kol från 
ett stolphus i Ekeby daterats till 879-593 BC 
(Fagerlund & Rosborg, 1994:42). Ett annat 
prov från Långtibble, Raä 230, har gett ett 
osäkert resultat på 760-400 BC (Qviström 
1999:33). Hus och härdar i västra Väsby, Raä 
231, härrör från tidig förromersk järnålder 
och i ett fall kanske från yngre bronsålder 
(Qviström, 1999b:66). Vid östra Väsby, Raä 
231 har spår efter ett hus daterats till yngre 
bronsålder (Åberg, 1999:90). Vid Ekeby, Raä 
76, har flera husrester fått liknande datering 
(Fagerlund, 1999:170). 

 Socknen har åtta ensamliggande större 
stensättningar, där alla utom en ligger i en 
båge nära gränserna mot de östliga grann-
socknarna. Knappast en slump. 

 
Bondkyrko socken 
I Bondkyrko socken har det mest varit fråga 
om en förtätning med viss lokal expansion. 
Mer stadigvarande närvaro under yngre 
bronsålder och äldsta järnålder är bara känd 
inom tre områden – Berthåga/Stenhagen 
(Sjöberg, 1968, Anund, 1991 och Fagerlund, 
1994:25 & 1995), Håga  (Göthberg & Holm- 

ström, 1999 och Victor, 2002:kapitel 7) och 
Malma (Hjärthner-Holdar & Ullén, 1984). 
  I Håga skedde förutom bosättning och 
uppförandet av högen också anläggandet och 
/eller återutnyttjande av det yngre och större 
kulthuset. Området användes även i övrigt 
som begravningslokal – i Hågahagen har 
minst tio bengömmor från yngre bronsålder 
påträffats (Victor, 2007b:246).  

 I Malma expanderade det fasta utnytt-
jandet lokalt i västlig riktning vid övergången 
mot järnålder. Till detta kom återuppbyggna-
den av fornborgen vid Lurbo (Olausson 1995: 
161), och förmodligen i slutet av perioden 
anläggandet av ett röse med ca 15 m i diame-
ter på lägre delen av en långsträckt ö i farle-
den vid Sunnersta – den ö som så småningom 
skulle härbärgera en fornborg/hägnad.  

Det finns ett frågetecken mot slutet av 
äldsta järnålder – var Rickombergahalvön be-
bodd redan då? Karlenby (1995) kommer till 
slutsatsen att den äldsta fasen, fas A, förmod-
ligen tillhörde äldre romersk järnålder. En 
undersökning av Myrbergska tomten inför 
dess exploatering har emellertid resulterat i 
fyndet av ett enskeppigt hus med fackverks-
konstruktion där väggarna burits upp dels av 
syllstenar, dels av stående stolpar. Huset sam-
mankopplas med en härd 14C-daterad med 1	 
till 490-200 BC och med 2	 till 800-200 BC 
(Frölund, 2001:12-14, 21). [Spår efter ett en-
skeppigt hus finns också vid Bredåker. Trots 
att det är från folkvandringstid uppfattas det 
ändå ovanligt i Mälardalen (Frölund et al., 
2004:21)]. Rickombergahuset ger associatio-
ner till den polska Lausitzkulturen och Pryss-
gården i Norrköping. Troligen skall Rickom-
berga infogas bland miljöer med mer eller 
mindre kontinuerlig närvaro från yngsta 
bronsålder och äldsta järnålder. 
 
Uppsala-Näs socken 
I Uppsala-Näs socken slutligen tycks det 
fortfarande vara dalgången och dess förläng-
ning som var bebodd. Områdets betydelse 
framgår av Olausson (1995:232). Strandför-
skjutningen medförde att lämplig mark som 
låg för lågt under äldre bronsålder nu kunde 
utnyttjas. Två holkyxor och en skivknoppsnål 
hänförs till Söderby (Baudou 1960:174 & 
268). Fornborgen/hägnaderna vid Lurbo ut-
nyttjades. Den ligger bara delvis inom Uppsa-
la-Näs (Olausson, o.a.a.:162). Annars kan 
socknen ses som ett fritt område. Nåsten var 
troligtvis än otillgängligare då än nu. 
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BÄLINGE HÄRAD 
Trots påvisad äldre neolitisk närvaro är alltså 
de bronsåldersindikationer som finns i Bä-
linge härad i stor utsträckning från yngre 
bronsålder. De ligger i likhet med vad som är 
vanligt i andra härader dock ofta inom områ-
den som varit tänkbara redan under äldre 
bronsålder. Strandförskjutningen gjorde att 
områden längre söderut kunde utnyttjas. En 
boplats vid Rörby i Bälinge socken, Raä 287, 
har 14C-dateringar som indikerar användning 
från ca 800 BC och framåt (Annuswer, 1994: 
7). Vid Åloppe i samma socken har en holk-
yxa från period V hittats (Ekholm, 1921 nr 92 
och Baudou, 1960:193). En depå med fem 
halsringar och en bälteskupa från period V-
VI hänförs till Forkarby (Ekholm, 1921 nr 93 
och Baudou, 1960:249 & 326). En spjutspets, 
också den från period V kommer från Åkerby 
(Ekholm, 1921 nr 94). 
   Den flacka terrängen gjorde dock att 
strandförskjutningen medförde speciella svå-
righeter. Södra delen av häradet utgjordes av 
ett 15-20 km2 stort vatten- och marskland-
skap – antagligen sagolika som fiske- och 
fågeljaktsområden, men svåra att leva i under 
vissa årstider och väderförhållanden. Det in-
nebär att befolkningens mer fasta uppehålls-
platser bör ha funnits relativt långt från den 
öppna kusten. Strandförskjutningen gjorde att 
havet successivt avlägsnade sig. Viken var i 
princip borta vid Kristi födelse.   

Vi tycks med få undantag ha stensätt-
ningar med mittblock, röseliknande stensätt-
ningar och röjningsrösen i tre områden inom 
häradet – längst i nordost mot Björklinge, nä-
ra, väster och söder om Skuttunge by samt 
nära och sydöst om Bälinge by. Det är för-
modligen här som tyngdpunkten i de föränd-
ringar i närvaron som finns under yngre 
bronsålder och äldsta järnålder kan spåras. 

 
Hällristning med spjut och så dessa 
skålgropar  
Utanför markerade områden för bronsålder 
och äldsta järnålder på [Bild VII:10] ligger 
Raä 356 Bälinge – den åtminstone för Upp-
land unika hällristningen med en svärm av 
parallella spjut (Hyenstrand, 1994:187 &189) 
 – och huvuddelen av de 16 skålgropslokaler 
med över 130 skålgropar som finns i delzo-
nen och då framförallt i sydvästra Bälinge. 
Det gäller också fyra lokaler med 30-talet 
gropar registrerade i Åkerby på de delar som 
inte ingick i vatten- och marsklandet i slutet 
av bronsåldern. Utnyttjades dessa lokaler 

med närområden verkligen inte stadigvarande 
under den här perioden? Och varför saknar 
Skuttunge socken registrerade skålgropsloka-
ler – åtminstone 1999/2000. 

Jag är på osäker mark. Det första pro-
blemet – varför området kring hällristningen 
och söderöver troligtvis inte utnyttjades sta-
digvarande under yngre bronsålder hänger 
samman med ristningens ovanliga utformning 
och att skålgropar inte alltid kan ses som led-
anläggningar för bronsålder. I det här fallet 
finns heller inga kända skärvstenshögar i när-
heten. Drar vi en cirkel runt hällristningen på 
närmare kilometern finns däremot förutom 10 
skålgropslokaler, gravfält med resta stenar 
och kvadratiska stensättningar – ledanlägg-
ningar för århundradena kring Kristi födelse.  
Vidare finns miljöer som man normalt hänför 
till yngre järnålder. Här finns förutom glacial 
lera också postglacial lera på ett sätt som 
saknas i områdena i nordväst och nordost 
som jag klassificerar som troliga/möjliga mil-
jöer från äldre bronsålder. Sammantaget med 
höjdnivåer och omgivning syns andra hälften 
av förromersk järnålder eller till och med se-
nare som en inte osannolik åldersbestämning 
av ristningen.  

Under förromersk järnålder var spjutet 
det vanligaste och viktigaste vapnet. Vid till 
exempel Hjortspringsanfallet på ön Als i 
Danmark 350-300 BC hade alla krigarna i an-
fallsstyrkan träsköld, tyngre stötspjut och 
kastspjut. Endast några få hade svärd. (Jensen 
2003:67). Det är vanskligt att utnyttja spjut-
bladens form på ristningen som datering. 
Brons- och äldre järnålderns starkt varierade 
och tidvis likartade former kan lätt leda fel, 
men det urval av Hjortspringsfyndets spetsar 
som redovisas i Jensen (2003:75) visar slåen-
de likheter.  
 
Varför inga skålgropar? 
Frågan om varför Skuttunge socken tycks 
sakna skålgropar – till skillnad mot grann-
socknarna Bälinge och Björklinge – är än mer 
problematisk. Förklaringen kan hänga sam-
man med Skuttungevikens öden och äventyr.  
 Viken samspelade med ett åsgenombrott 
i nordöst på ett sätt som jag inte behandlar 
närmare. Kontentan är att i de områden som 
en gång befolkades på grund av den havsvik 
som gick upp från söder påverkades så att 
postglaciala leror i stor utsträckning saknades 
i befolkade områden när viken drog sig till-
baka. Detta i sin tur innebar att de stora slät-
terna, stränderna och strandängarna användes 
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för beten. Uthålligt åkerbruk kräver tyngre 
postglaciala jordar eller långvarig träda och/ 
eller kontinuerlig gödning. Eftersom postgla-
ciala leror ofta saknades vid sidan om den 
före detta viken fanns helt enkelt inte basen 
för den stora agrara förändring som ägde rum 
förrän vi är framme vid systematisk gödsling 
och därmed förmodligen vid stallning. När 
Skuttunge var mogen för detta var skålgrops-
perioden i Uppsalaområdet över. Som jag 
återkommer till kan det delvis också vara en 
effekt av skålgroparnas ideologiskt associe-
rade laddning. 
 Förhållandet att de på kartan inringade 
områdena bara täcker en del av de ytor den 
yngre bronsålderns rörliga verksamhet utnytt-
jade, framgår bland annat av ovan nämnda 
spjutspets från Åkerby och att en nackböjd 
stenyxa av östsvensk typ hittats vid Oxsätra – 
drygt 8 km väster Skuttunge kyrka vid Bälin-
ge mossar (Baudou 1960:245). Man besökte 
alltså de gamla neolitiska boplatslokalerna 
vid mossarna under yngre bronsålder. Något 
som understryks av rabbig keramik vid Vad-
bron II (Segerberg, 1978:15). 
 
 
NORUNDA HÄRAD  
Häradets geografiska förhållanden påverka-
des kraftigt av strandförskjutningen. Sam-
mantaget är det frågan om nivåskillnader på 
7-8 m från den yngre bronsålderns början till 
mitten av förromersk järnålder – förskjut-
ningar motsvarande dagens starkaste nivåer i 
Norrland. Här fanns emellertid ett helt annat 
flackare landskap. Vikar och öppna vatten-
ytor försvann i stor utsträckning. De långa 
lerdalar som tömdes, tog därefter inte sällan 
hundratals år att stabilisera och utnyttja för 
annat än bete. Lermarkerna togs dock så små-
ningom i besittning både för bosättning och 
odling. 
 Även om områden som börjat utnyttjas 
mer stadigvarande redan under äldre bronsål-
der, liksom på andra håll hade kvar sin att-
raktionskraft också under yngre bronsålder 
och äldre järnålder gav strandförskjutningen 
nya möjligheter. Nyutvecklade ytor togs i an-
språk. De låg dock i princip inom samma del 
av häradet. Från åsmiljön i väster till åsmiljön 
i öster. På latituder söder om Vendel.  

Den yngre bronsålderns och äldsta järn-
ålderns centrala områden inom Norunda hä-
rad finns i princip inom fyra stråk. Det gäl-  
ler närmast vid: 
–  Uppsalaåsen, genom Ärentuna och  Björklinge, 

–  Uppsalaåsens förgrening och Fyrisån genom 
    Ärentuna och Lena, 
 
–  Vendelån, genom Tensta och Viksta,  samt  
 
–   i söder mellan de två åsförgreningarna längs  
     kanterna av den vik som under senneolitikum  
     gick upp mellan Kyrsta och Vaxmyra, men  
     som försvann vid bronsålderns början.  
     (”Fjuckbybarriären”).        
     
Uppsalaåsen genom Ärentuna och 
Björklinge socknar 
Åsen går i söder delvis inom Bälinge härad, 
Skuttunge socken med dess Dragbyröse och 
gravfält med gravar från yngre bronsålder 
/äldsta järnålder [Stenberger (1961), Rydh 
(1961) och Gräslund (1961)]. Här finns Hög-
stafältet från äldre och yngre bronsålder samt 
förromersk järnålder (Biörnstad, 1960). Vid 
Backa (Raä 203, Ärentuna) finns fynd med 
stor spännvidd. Från mellanneolitisk strids-
yxeboplats till rabbad yngre bronsålderske-
ramik (Lindkvist & Wikborg, 2007:396).  

Närvaro från vitt skilda perioder möter 
vi också längre norr ut vid åsen. I Prästgårds-
hagen i Björklinge (Raä 41 Björklinge) fanns 
på främst sandig mark en gropkeramisk bo-
plats. Den överlagrades från förromersk järn-
ålder in i yngre romersk järnålder av ett grav-
fält med många hundra gravar. Runt omkring 
finns boplatser på lermark från bronsålder, 
romersk järnålder och vikingatid/medeltid 
[Hjärthner-Holdar & Söderberg (1987:175 f.) 
samt Söderberg (1979, 1980, 1981)].  
 På andra sidan åsen har en holkyxa av 
järn hittats vid vassröjning (Raä 312). Kambo 
på andra sidan Långsjön är fyndplats för en 
holkyxa av brons från period V (Baudou, 
1960:193, Ekholm, 1921 nr. 92). 
 Väl norr om Björklinge finns många lo-
kaler på båda sidor om åsen med odlingsrö-
sen i skogsmark, en oval stensättning, ett en-
samliggande röse och en ensamliggande rund 
stensättning med mittblock. Ett flertal fynd av 
stenyxor redovisas i Anläggningsregistret. In-
dikationerna är dock inte säkert bundna till 
yngre bronsålder eller äldsta järnålder. Det 
kan vara frågan om såväl äldre som yngre 
anläggningar och fynd. I sin omgivning tyder 
detta ändå på närvaro under perioden längs 
den aktuella åsen. 
  
Uppsalaåsens förgrening genom 
Lena och Ärentuna 
Stråket var det första inom delzonen som 
uppmärksammades ha påtaglig anknytning 
till bronsåldern. I ett sandtag på åsen norr om 

Fjuckbybarriären 
 

Med ”Fjuckbybarriären” 
avses fornlämningsbe-
ståndet i det horisontella, 
Y-formade stråket norr 
Ärentuna.   [BildVII:17] 
  Fjuckby ligger i västra 
delen av den forna viken. 
Här har bl.a. skärvstens-
vallar och skärvstensflak 
daterats till bronsålder/ 
förromersk  järnålder vid 
Buddbo, Vaxmyra och 
Kyrsta.  
 
(Lindkvist & Wikborg, 
2007:391) 
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Lena kyrka, nordväst om Lenberg, hittades 
1833 en depå med två svärd av samma typ 
som 70-talet år senare skulle hittas i Hågahö-
gen. Depån bedöms alltså vara från period 
IV. Ett svärdfäste från period II samt fyra 
spjutspetsar ingick i fyndet (Ekholm, 1921:37 
& 41 f. och Baudou, 1960: 326). 
 
Lena kyrka 
Området kring Lena kyrka är speciellt. Under 
årens lopp har här gjorts många fynd med bå-
de äldre och yngre bronsåldersanknytning. 
600 m sydsydväst om kyrkan (Raä 82) hitta-
des 1928 en holkyxa med skånsk form (Bau-
dou, 1960:177). 60 m bort har gjorts fynd av 
två skafthålsyxor (Raä 328). 

I samband med undersökningar vid en 
eventuell utvidgning österut av kyrkogården 
(Raä 319) påträffades omfattande kulturlager 
och 100-tals anläggningar. Fynd och date-
ringar var vitt spridda, men ett 14C-prov från 
en härd gav en datering till yngre bronsål-
der/äldsta järnålder (Göthberg, 1998b:19). 
Vid undersökningar i samband med anläg-
gandet av en VA-ledning noterades en ned-
grävning 1 km nordnordost om kyrkan. Den 
14C-bestämdes till yngre bronsålder/äldsta 
järnålder (Rosborg, 1994:9 f.). 

 Åsen utnyttjades också längre söderut. 
Vid Husby, närmare fyra km söder om Lena 
kyrka, undersöktes i slutet av 1940-talet inför 
en grustäkt, en hög, som visade sig liksom 
Hågahögen omsluta ett röse. Röset hade an-
vänts för flera gravläggningar. En grav inne-
höll en kniv av brons, fragment av en brons-
såg och en väl bevarad bronspincett. Föremå-
len bedömdes tillhöra period IV-V (Nylén, 
1948:76). Som angivits förekommer också 
Husby i bronsåldersfunderingar kring en stor 
hög med brätte på Horsberget, söder om byn 
(Ambrosiani, 1968).  

Drygt fem km norr om kyrkan på åsen 
finns en hägnad, Raä 1 Lena. Hägnaden är 80 
x 100 m och har murar i nord och syd med in-
gångar i mitten. Murverk saknas på de branta 
åssidorna i öst och väst. Hägnaden som var-
ken behandlas av Gihl (1918), Schnell (1933) 
eller Olausson (1995) är svår att tidssätta. 
Den kan tillhöra behandlad period, men troli-
gare är att den tillhör århundradena kring 
Kristi födelse.  
 
E4-projektet har avslöjat nya centra 
Utbyggnaden av E4 har öppnat ett större titt-
hål in i förhistorisk struktur och bebyggelse-
utveckling än något tidigare projekt i regio-

nen. Sommaränge skog, Ryssgärdet, Forsa 
hög, Kyrsta, Vaxmyra och Buddbo är lokaler 
inom Norunda härad som visat sig ha använts 
under yngre bronsålder och/eller äldre järnål-
der [se Apel, Darmark & Victor (2007:296)]. 
Främst då Ryssgärdet.  

Inte tidigare kända anläggningsstruktu-
rer upptäcktes – gravimpedimentet Raä 328 
Ärentuna vid Kyrsta i mitten av norra linjen 
av Fjuckbybarriären och skärvstensvallarna i 
södra linjen vid Buddbo (Scharp, 2004:30). 
Impedimentets funktion tycks mest likna en 
grav- eller minneslunds. Bara små delar av de 
kremerades ben hade spritts. Gravfunktionen 
var av en typ som antas tillhöra yngre brons-
ålder/äldre  järnålder  (Engström et al., 2003: 
37). Prover från fyra bendeponeringar täcker 
perioden 410 - 40 BC. Engström & Wikborg 
(2006:45). Omfattande förekomst av typan-
läggningar från yngre bronsålder och äldre 
järnålder, främst öster om den nya E4-sträck-
ningen, [Bild VII:10] indikerar att vid den här 
tiden stora delar av Fyrisåns avvattningsom-
råde var ianspråktagna.   

 
  

VAKSALA HÄRAD OCH 
UPPSALA STAD 
Strandförskjutningen medförde stora föränd-
ringar för Vaksala härad under perioden. 
Gamla Uppsala och Vaksala socknar fick sto-
ra landtillskott och socknarnas tyngdpunkter 
förändrades Platsen för Uppsala högar var 
inte längre en kedja av öar ut från fastlandet, 
utan låg sedan länge i ett lerigt marskland-
skap som avbröts av högre ytor. [Hellberg 
(1982) spekulerar i att svearikets centrum så 
småningom förlades till Gamla Uppsala för 
att här fanns så gott om sankängar där man 
kunde få rikligt med ”sjöfoder” till de kungli-
ga stallen.] 
 
Danmark socken 
Störst betydelse har kanske att Danmark 
socken nu började bli beboelig. Från området 
vid Vaksala kyrka hade en halvö växt ut åt 
sydsydost och nådde nu fram till en del öar 
som existerat redan under äldre bronsålder – 
främst till ön där Danmark kyrka nu ligger. 
Fortfarande var dock de stora nya ytorna be-
gränsat användbara. Betesmarker skapades.  

Inom Danmark socknen finns bara ett 
förhållandevis säkert boplatsområde identifie-
rat från yngre bronsålder och äldsta järnålder. 
Vid E4-undersökningarna i anslutning till 
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Raä 34 vid Kumla, 1,4 km nordnordväst 
kyrkan, undersöktes stensättningar, där gra-
varna daterades till yngre bronsålder. En 
skärvstenshög ligger ca 300 m söder om 
gravarna (Persson et al., 2002:14, 24 f.). Här-
dar längs den forna halvöns stränder indikerar 
att dessa utnyttjades som bas för fiske. En 
grop med fiskfjäll och obrända fiskben vid 
Kumla daterade till yngre bronsålder stöder 
indikationen. 

 3-4 km norr om kyrkan, på andra sidan 
av den lerdalsvik som gick in här, finns 
skärvstenslokaler som på kart- och nivåmäs-
siga grunder rimligtvis tillhör perioden. Raä 
19 vid Knivsbrunna redovisas som boplats-
område med tre skärvstenshögar, sju boplats-
vallar och en blockvall (boplatsyta). Lokalen 
är inte bara speciell på grund av de många 
vallarna, utan också beroende på den relativt 
branta sluttningen och i stort sett avsaknad av 
såväl glacial- som postglacial lera i närområ-
det. Raä 28 och 29 vid Danmarks Lunda är 
närliggande, närmast revirmarkerande, skärv-
stenshögar i ett glaciallerområde. 

 Förekomsten av kvadratiska stensätt-
ningar, varav ett med mittblock, drygt 100 m 
bort, i Lunda, och en kvadratisk stensättning 
med en rest sten i Knivsbrunna, ca 300 m 
bort ändrar inte automatiskt förhållandet. 
[Göthberg (2002c:70) förutsätter dock att de 
olika typerna av anläggningar hör samman, 
något som innebär att skärvstenslokalerna 
skulle knytas till ett senare skede av äldre 
järnålder]. En skärvstenshög, Raä 145, i Nån-
tuna bedöms i litteraturen också tillhöra yng-
re bronsålder (Göthberg & Åberg, 2007:322). 
Den fanns inte registrerad 1999/2000. Raä- 
numret avsåg då ett antal hålvägar. 

 
Vaksala socken 
Vid basen på den dåvarande halvön/ön ned-
emot Danmark socken, men inom Vaksala 
socken, strax norr om Rörby-Stångby har 
stolphål, nedgrävningar och härdar hittats 
som indikerar en boplats. Ett 14C-prov från 
härdarna anger yngre bronsålder eller möjli-
gen tidigaste järnålder (830-410 BC). Proble-
met är att lokalen vid 800 BC låg på en halv 
meters höjd vid södra kanten av en 0,3 km 
bred och närmare 1 kilometer lång grund vat-
tenkorridor som snart började övergå till ett 
marskbälte. Härden kan knappast vara samti-
da med anläggningarna i övrigt om det inte är 
fråga om en järnåldersboplats eller att härden 
tillhört en tillfällig tidig strandlägerplats. As-
peborg et al. (1997:37 ff.) som redovisar ut-

grävningen har svårt att förklara de motsägel-
sefulla förhållandena.  

I övrigt har vid E4-undersökningarna 
prov inom närområdet till Vaksala kyrka re-
sulterat i 14C-värden från yngre bronsålder 
eller i princip äldsta järnålder. Det gäller en 
boplatsanläggning närmare 800 m ostsydost 
kyrkan (Bolsta) där en härd daterats till 810-
540 BC (ligger ej inom Vaksala socken utan 
inom Uppsala stad) och 800 m nordnordöst 
kyrkan där en härd daterats till 400-200 BC. 
Redan tidigare tyder daterade fynd från urne-
gravar i Brillingeområdet på ett kontinuerligt 
utnyttjande från yngre bronsålder (Frölund 
1997:16, 25 och 26). 

 Det var i Brillinge som man 1947 inför 
byggandet av ett tegelbruk, vid utgrävningar 
av en grav som tycks ha innehållit ett skellett 
i en träkista, hittade en 21 cm lång spiralnål 
av brons hänförlig till övergången mellan 
brons- och järnålder (Sundquist & Magnus-
son, 1956). Vid Åby har en undersökning av 
en kokgrop och en del av ett kulturlager ock-
så resulterat i en datering till yngre bronsålder 
(se Göthberg & Åberg, 2007:320 och där 
anförd referens). 

Mellan Vaksala och Rasbo socknar finns 
en avdelad hägnad (Vaksala 239) som upp-
fyller många av de kriterier som Wall (2003) 
tar upp för vad hon kallar ”tröskelhägnader”, 
mellan skilda landskapsrum. Olausson (1995: 
255) klassificerar den som hägnad typ A. 
Trots detta är osäkerheten betydande vad 
gäller tidsinpassningen. Mot bakgrund av att 
den ligger i gränsen mellan två områden med 
påtagliga populationer redan under yngre 
bronsålder är en uppbyggnad under äldsta 
järnålder troligast, men den kan likaväl tillhö-
ra tiden kring Kristi födelse. Den omfattande 
anläggningen 200x90-150 m är då knappast 
en maktpolitisk markör utan  snarare en kom-
munikationsarena. 
 
Gamla Uppsala socken 
De senaste 10-15 åren har betytt mycket för 
kunskapen om Gamla Uppsala sockens förhi-
storiska användning. Under yngre bronsålder 
och äldre järnålder fanns uppenbart en påtag-
lig närvaro på ett flertal platser. I Gamla Upp-
sala finns 14C-mätningar norr om fotbollspla-
nen från en härd och en kokgrop, som hänförs 
till en boplats (Anund & Göthberg, 1998:97). 
Boplatsen låg i sluttningen mot Samnans dal-
gång och den 4-500 m avlägsna smala havs-
vik som gick en bit in i Lena socken. Vid Raä 
531 nordväst om gården Lövstaholm hittades 
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vid undersökningar inför dragning av en 
fjärrvattenledning spår av ett treskeppigt hus 
om 19-24 m som hänförs till äldsta järnålder 
(Fagerlund & Åberg, 2005:38). 
 Norr om Samnan, på vad som under äld-
re bronsålder var en udde mot havet, lokalise-
rades i samband med cykelvägens utbyggnad 
inte bara en härd från äldre bronsålder utan 
också stolphål efter ett hus och fyra grophus 
från period IV-V (Karlenby,1993:18). 
  Vid utbyggnaden av järnvägen Uppsala 
- Gävle blev området på nytt aktuellt för un-
dersökningar. Åt öster, vid Raä 134, visade 
tre prover från olika härdar på en lokal med 
boplatser från skilda tider – från yngre brons-
ålder till äldsta järnålder (Häringe, Frisberg & 
Göthberg, 1998:44). Vid förundersökningarna 
inför  E4  noterade Göthberg & Holm  (1997: 
19) ett värde från yngre bronsålder/äldsta 
järnålder inom ett område som uppfattades 
ligga i utkanten av en bosättning. Lokalen låg 
400 m öster om den tidigare nämnda. Vid de 
fortsatta E4-undersökningarna ökade tecknen 
på ett omfattande utnyttjande av Bredåkers-
området (Schütz & Frölund, 2007b:351 ff.). 

Lokalerna på norra sidan om Samnans 
dalgång – en före detta havsvik, ingick i ett 
omfattande boplatsområde mellan Bredåker 
och Samnan. Utgrävningarna har visat på fö-
rekomsten av många boplatser från olika tider 
varav flera från bronsålderns period IV-V. 
Fem eller flera gårdslägen hade två eller flera 
överlagrade hus från 500 BC till AD 600. Ett 
kulturlager från övergången mellan brons och 
järnålder visade på spår av bronsgjutning. 
Förutom bronsdroppar hittades en gjutform 
för en skivhuvudnål från period V (Frölund et 
al., 2004). Längre norrut, vid Hämringe, i an-
slutning till Raä 147 gav ett prov från en härd 
en datering till yngre bronsålder, förmodligen 
period V (Göthberg & Holm, 1997:29). Forn-
lämningarna i området i övrigt tillhör långt 
senare perioder (Nordström, 2004). En km åt 
nordöst finns dock fyndplatser för ett antal 
skafthålsyxor garnerade kring den stora vik 
som några århundraden ner i neolitikum gick 
in just söder om härdlokalen. 

 
Skärna 
Längre norrut, på andra sidan Fyrisån, mitt-
emot Trekanten ligger Skärna. Vid E4-under-
sökningarna fann man närmast ån rester efter 
kulturlager, ett stort antal härdar, fragment av 
ugnsväggar och fem hus. Husen var små. Det 
äldsta troligen från bronsålderns period VI. 
Skärna var intensivt nyttjad. Platsen är märk-

lig, kanske framför allt på grund av sitt läge 
och sin nivå, 16-22 m (Östling, 2004). 

Området är flackt och vid början av pe-
riod VI gick havet upp till Lena socken. Lo-
kalen låg då på en 0,5 km lång och 0,1-0,2 
km bred ö – Lilla Skärna. Stora Skärna var en 
separat ö, några hundra meter norrut. Hundra 
år senare, vid övergången till järnålder, hade 
öarna förenat sig med Ärentunafastlandet och 
blivit halvöar. I mitten av förromersk järnål-
der låg lokalen vid en mindre restsjö i Fyri-
sån. Åns mynning hade nu vandrat ned till 
åsen/kröken vid Ulva/Björkby, 3,5 km nord-
väst Gamla Uppsala, även om det fortfarande 
fanns smärre stillastående sjöpartier. 

Vid tolkningen av Skärnalokalen har 
kopplingar gjorts till den tidigare nämnda 
låglänta lokalen vid Rörby-Stånga, Vaksala 
socken – också med äldsta datering till yngre 
bronsålder (Aspeborg et al., 1997:38, 45). 
Möjligheten att lokalen varit en trälbosättning 
har diskuterats. 
  Skärna ligger på åsgrund och nära vat-
ten, mittemot ett bronsålders- och järnålders-
centra (Trekanten). Det gjorde lokalen väl an-
passad för hantverk/båtbygge/fiske och bete. 
Det fanns en annan större ö med liknande 
förutsättningar och geografiska utveckling i 
slutet på yngre bronsålder några km längre 
ned längs Fyrisån – Vallsgärde.   
 
Fynd inom Vaksala härad 
Mer substansiella fynd med anknytning till 
yngre bronsålder från Vaksala härad är för-
vånansvärt få, åtta stycken. Alla utom tre – en 
holkyxa från Råby, Vaksala socken, daterad 
till period V (Baudou, 1960:186) och två 
armringar också från Råbys marker (Schütz  
& Frölund,  2007b:352) – kommer från Gam-
la Uppsala socken. Det rör sig om två holk-
yxor från Gamla Uppsala, daterade till period 
IV och V (Ekholm, 1921 nr. 57 och 96), en 
spjutspets med samma uppgivna fyndplats 
från period V (Ekholm 1921, nr 95) och slut-
ligen två fynd från Bredåker. En rombisk 
stenyxa (Baudou 1960:240) och tidigare 
nämnda gjutform för en skivhuvudnål från 
period V. 

 
UPPSALA STAD 
Uppsala stad låg fortfarande i stor utsträck-
ning under vatten eller var mycket låglänt. 
Den enda lokal från yngre bronsålder eller 
äldsta järnålder som är känd, är den ostsydöst 
Vaksala kyrka som redan omnämnts och som 
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daterats via en härd. Endast två fynd finns så 
vitt jag vet redovisade från detta avgränsade 
område – en holkyxa från period V (Ekholm, 
1921 nr. 99) och en nackböjd stenyxa av öst-
svensk typ (Baudou, 1960:245). 
 
 
 
 

SEN FÖRROMERSK 
JÄRNÅLDER OCH 
FRAMÅT 
Den yngre bronsålderns och förromerska 
järnålderns stora kast i temperatur och fuk-
tighet avlöstes under första århundradet före 
Kristus av torrare och varmare väderförhål-
landen. Två värmeperioder förbättrade påtag-
ligt åkerbrukets och förmodligen fiskets för-
utsättningar. Romarrikets fall och folkvand-
ringstidens avslutande klimatras försämrade 
emellertid på nytt de ekonomiska förutsätt-
ningarna vid övergången till vendeltid. 
  De goda förhållandena från mitten av 
första århundradet före Kristus  till  några år- 
 

Bild VII:11 Rektifierat utdrag från jordmånskarta över Sverige (Troedsson 
& Wiberg, beskrivning Troedsson, 1997) avseende Ulleråkers härad. För 
förklaring av jordmåner – se inledning av kapitel 4.     Geografisk miljö: AD 600      

tionden in på sjätte århundradet efter, bör – 
med eventuellt undantag för en period under  
yngre romersk järnålder – ha fungerat som ett 
veritabelt växthus för teknisk och kulturell ut-
veckling, systemförändringar och verksamhet 
inom Uppsalaområdet. Båtteknikens utveck-
ling ledde till ökade interregionala kontakter 
av olika slag. Åkerbrukets ökade relativa be-
tydelse minskade den rörliga bosättningen 
och möjliggjorde/ledde tillsammans med de 
senaste 800 årens starka strandförskjutning 
till ökad koncentration och utnyttjande av nya 
områden.   

 Vilka spår har nu detta avsatt i anlägg-
ningsstrukturen? Vad gäller formerna har vi 
en uppsjö av varierande stensättningstyper 
som området delar med andra regioner – fyll-
da och ofyllda tresidiga, fyllda och ofyllda 
kvadratiska, kuvert- och ekerformade för att 
nämna några. Se lodbilden från ”södra grav-
slätten” Dragby  (Gräslund, 1961:208). Resta 
stenar blev vanliga. Stensträngar markerar att 
delar av jordbrukslandskapet strukturerades. 

 Anläggningstätheten ökade och inom 
vissa tidigare ej fast utnyttjade områden hittar 
vi omfattande gravkomplex. Det är också vid 
den här tiden som huvuddelen av hägnader/ 
fornborgar med eller utan fortifikatorisk lo-
kalisering och utförande tycks ha tillkommit 
(se t.ex. Wall 2003:19). Som tidigare betonats 
torde anläggningarna dock inte sällan ha ut-
vecklats i en längre process med skilda pri-
mära uppgifter. 
  Varken koncentrationen eller expansion 
är något nytt. Detta gällde ju också under 
yngre bronsålder och äldsta järnålder i förhål-
lande till äldre bronsålder. Med den romerska 
värmeperioden tycks emellertid något av en 
exponentiell utveckling ha ägt rum på många 
plan – och en påtaglig befolkningsökning. 
Om den skett mer eller mindre kontinuerligt, 
eller som jag tror, närmast språngartat från 
senare delen av förromersk järnålder, är svårt 
att leda i bevis. Vad som är säkert är att de 
sex århundradenas utveckling från 50 BC ut-
vecklade Mälardalen och Uppsalaområdet på 
ett annat sätt än den i många avseenden retar-
derande yngsta bronsåldern och tidiga järnål-
dern. Jag återkommer i senare kapitel till de 
långsiktiga strukturförändringarna. 
 
 

ULLERÅKERS HÄRAD 
Häradet är från omkring Kristi födelse ett 
exempel på ett delområde där det i princip 
bara tycks ha skett förtätning och väldigt lite 
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expansion. Inom vissa socknar kan man till 
och med tala om retardation mellan yngre 
bronsålder och romersk järnålder. Jordmåns-
kartan visar endast på en begränsad brun-
jordstäckning. I princip inskränker den sig till 
två armar som utgår från Jumkilsdalgången – 
en längs Börjes forna strandzon fram till och 
med Hågadalen och Uppsalaön och en andra 
ner mot Vänge och det inre av Uppsala-Näs-
viken [Bild VII:11]. 
 
Vänge socken 
Av anläggningarna att döma fanns den äldre 
järnålderns befolkning från Hågadalgångens 
övre del, längs en kustzon norrut via Börje 

socken och upp längs Jumkilsån. Vidare finns 
nya anläggningar både längs dalgången från 
Uppsala-Näs och i dess förlängning. Vänge 
”kyrkbyområde” är fortfarande utnyttjat [Bild 
VII:12]. Det märkliga är att de tidigare signa-
lerna om närvaro längre norrut under yngre 
bronsålder nu i princip saknas. 
 Från Vängeområdet norrut mot Jumkil 
går som nämnts en ca 1 km bred och ca 8-9 
km lång brunjordssträng i anknytning till 
vattendrag. Här finns knappast några järnål-
dersanläggningar registrerade. Ett mindre 
gravfält med sju runda stensättningar och en 
rektangulär stensättning vid Kilsdal är ett un-
dantag. Om det inte är fråga om ett kun-
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skapshål, kan det tolkas som att fortfarande 
under järnåldern räckte inte alltid vattendrag 
och goda växtförhållanden till för påtaglig 
stadigvarande bosättning inåt landet. En lätt-
utnyttjad förbindelse ut mot större vatten var 
nödvändig. Delar av området var ändå bebott 
under yngre bronsålder – något som alltså i 
princip förefaller ha upphört. Av ortnamnen 
att döma tycks ingen återkolonisation ha ägt 
rum förrän under medeltid. Vänge socken 
uppfattas vid övergången mellan äldre och 
yngre järnålder på många håll ha drabbats av 
såväl uttunning som central stagnation (se 
Göthberg, 1999:189 och 2000:156 f. & 212). 

 När Vänge socken behandlas får dock 
inte utvecklingen inom näraliggande Skogs-
tibble, Hagby och Ramsta eller Håga och 
Börje (Broby) glömmas bort. Vänge låg i 
periferin till dessa, men också däremellan. 
När bronsålderns och den äldre järnålderns 
blomstring falnade för dessa sockenytor bör 
också det mellanliggande Vängeområdet ha 
påverkats. Som jag återkommer till kan ut-
vecklingen också ha haft maktpolitiska orsa-
ker. Vänge framstår under äldre järnålder 
som något av en utpost. Ytan anslöt under 
yngre förromersk och romersk järnålder till 
en gränszon mellan två maktstrukturer. 
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 De två registrerade vallanläggningarna 
inom Vänge socken bör härröra från äldre 
järnålder, men den som ligger norr om Fiby-
sjön (Raä 200) är troligen inte knuten till be-
byggelsen i centrala Vänge utan passar bättre 
in i den närliggande svärmen av fornborgar 
/hägnader längs Sävaån och dess källvatten-
drag – det dåtida Ålandssjösystemet.  
 

BONDKYRKO SOCKEN OCH 
UPPSALA STAD 
Uppsalaön som under järnåldern blev Uppsa-
lahalvön tycks  i stor utsträckning fortfarande  
inte  bebodd  under  förromersk och romersk 
järnålder. Hur skall den begränsade bosätt-
ningen förklaras – det perfekta läget till trots?  
Dalgångsmiljöerna nordväst till norr om halv-
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ön, från Kvarnbo/Håga till Husbyborg som 
inkluderar Stenhagen, Berthåga och Rickom-
berga, tycks på ett helt annat sätt varit intres- 
santa bosättningsmiljöer. Nya utgrävningar 
bekräftar alltmer bilden av dalgången som en 
mer eller mindre kontinuerligt utnyttjad sek-
tor under äldre järnålder. Se exempelvis Fa-
gerlund (1994b), Karlenby (1995), Scheutz et 
al. (2004) och UNT 041008 (”Järnåldern 
grävs fram i Stenhagen”).  
 En förtätning av Uppsalahalvön tycks 
visserligen ha skett både under äldre och yng-
re järnålder [Bild VII:12 och Bild VII:13], 
men fornlämningsbilden är mager – jämfört 
med exempelvis Börje. Fortfarande tycks 
Malma [Hjärthner-Holdar & Ullén (1984) 
och Åstrand (1996)] tillsammans med så 
småningom tillkommande Ultuna (med guld-
gubbe, båtgravar och gravfält) och Sunnersta 
(med fornborg och gravfält) vara bebyggelse-
centra även om det finns spridda anläggning-
ar på andra håll, som nära Gottsunda gård 
(Rosborg, 1993). 
  Men är nu det här en korrekt återspeg-
ling av förhållandena under senare delen av 
äldre liksom början av yngre järnålder? Tro-
ligtvis inte. Redan under 1100-talet hade 
västra sidan av Aros, söder om platsen för 
den kommande domkyrkan, enligt vad som 
nu är känt en likartad struktur ned mot ån 
som den östra, med smala gator och kvarter. 
Anund (1992) och Anund et al. (2001).  

Den tidigaste bebyggelsen i t.ex. kvarte-
ret Domen ger intryck av hantverk och handel 
(Ersgård & Syse, 1983:23). Att Aros under 
1100-talet var en betydande centralort stöds 
av att platsen var myntningsort från omkring 
1160 [Sundqvist (1953:326 ff.) och Beronius 
Jörpeland & Lindblad (2000:34)] och av att 
Tiundalands prost fanns i Aros – ”Ricardus 
prepositus de aurusia” – åren 1164-67 (Upp-
sala Medeltidsstaden  3, 1976:6).  
  På [Bild VII:14] finns tre storhögsloka-
ler i anslutning till dagens Uppsala stadscent-
rum inlagda i den tidiga vendeltidens geogra-
fiska landskap. Uppgiften om deras före-
komst går tillbaka på äldre litteratur. Det gäl-
ler högarna vid Fjärdingetullen (Kyrkogårds-
gatan), Ubbohögen (framför ärkebiskopsgår- 
den – den traditionella lokaliseringen har dock 
som angivits visat sig oklar)  och  den kanske 
osäkraste – Sandbacken  (bryggeriet/stadsbib- 
lioteket). Om  alla var  vikingatida,  som  den 
sistnämnda måste ha varit av höjdnivåskäl, 
eller gick längre tillbaka, kan inte sägas. 
Området sydväst om domkyrkan – ett två-tre 

km2 stort område som bland annat omfattar 
Kåbo, med skålgropslokal vid Bergaskolan, 
består emellertid i princip av glaciallera och 
jordmånen enligt jordmånskartan av brunjord 
– något som indikerar att området varit en 
god miljö långt ned i äldre järnålder. 
 
Vad fanns sydväst om Domkyrkan? 
Vi känner namnet på, men osäkert bylägen 
för medeltida byar i området med förmodli-
gen vikingatida ursprung – se exempelvis 
Dahlbäck (1978:66) och Karlenby (1995:45). 
Troligtvis har området dock utnyttjats långt 
före detta, men det framväxande Uppsala har 
för länge sedan röjt undan anläggningarna. 
Det har alltså skett liksom när det gäller de 
omfattande höggravfälten i Uppsala eller det 
stora gravområdet vid Ultuna.  

De många runstenarna i Uppsala – de 
flesta i anslutning till domkyrkan – har enligt 
Gustavson (1986) transporterats dit från om-
landet inom Ulleråkers härad, i samband med 
uppförandet av kyrkan. Om Ulleråkers tings-
plats legat i området, vilket antagits i många 
sammanhang (exempelvis  i  Ekholm,  1925: 
93), framstår emellertid åsikten i Wilson 
(1992) att de satts upp i anslutning till tings-
platsen som lika trolig. Varför skulle runste-
nar inskeppas när exempelvis de från det 
transportmässigt än mer närliggande Vaksala 
härad, som Gustavsons egen analys anger, in-
te kommit ifråga, om det inte varit så att ett 
urval av Ulleråkers förnämsta runstenar, var-
av fem ristade av Öpir, funnits mer tillgängli-
ga – på kanske några hundra meters avstånd.  

  I det här sammanhanget är betydelsen 
av en tingsplats och många runstenar med lo-
kal härkomst den att det skulle vara ytterliga-
re en indikation på att åsgenombrottets väst-
ra/södra närområde var en viktig vikingatida 
mötesplats och därmed förstärka sannolikhe-
ten att området med sin speciella topografi, 
sin skärningspunkt för många fjärrkommuni-
kationsleder och sin närhet till förmånliga 
brukningsförhållanden utnyttjats än längre 
tillbaka i tiden. Mycket talar för att de om-
kring två km2 sydväst om domkyrkan, med 
närmast perfekta förutsättningar för jordbruk 
(Botaniska trädgården skulle annars knappast 
ligga inom området), var ianspråktagna redan 
under äldre järnålder trots att vi ännu inte har 
fynd som stöder detta.   
 Den skålgrop som hittats vid Berga-
skolan är eventuellt en indikation. De grav-
fältsfynd som finns i litteraturen från området 
avser samtliga 900-1000-talet [Slottsbacken 
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 (Odencrantz, 1931), Kåbo (Sundquist, 1953: 
120) och förutvarande fängelset (Sundquist, 
1953:121)]. Området var när den kyrkliga 
redovisningen dyker upp i mitten på 1300-
talet i allt väsentligt ägd av kyrkan och redo-
visas inom ramen för de gamla bynamnen 
Kåbo, Lasseby, Billinge och Ovanberga. Hur 
marken kommit i kyrkans händer och om det 
skett via kronan är oklart (Dahlbäck, 1978: 
67 ff.).  Att detta strategiskt viktiga och bo-
sättningsmässigt närmast perfekta område 
[Bild VII:14B] vid kanten av viken in mot 
Fyrissystemet skulle varit outnyttjat under 
äldre vendeltid är inte rimligt.  

Johan Anunds reflektion i samband med 
ett seminarium i april 2000 avseende stadsar-
keologin i Uppsala, att den västra åregionen 
redan vid övergången mellan äldre och yngre 
järnålder bör ha ingått i någon form av cen-
tralplatsbildning, framstår som trolig. De 
nödvändiga rekvisiten fanns.                                      
 
Kvarnfallet i Uppsala 
Namnet Aros – Åmynningen – finns belagt 
från andra hälften av 1100-talet. En fråga 
som diskuterats är när åmynningen nådde 
Aros och när kvarnfallet vid åsgenombrottet i 
praktiken satte stopp för vidare båtfärder upp 
längs Fyris  – se exempelvis redogörelsen i 
Hörner 1943:258f. Som denne anger får man 
emellertid inte överdriva trösklars betydelse. 
Båtförbindelser har uppehållits länge även 
där båtar punktvis måste dras över land. I det 
här fallet gav tröskeln vid kvarnfallet nog 
upphov till en utdragen stegvis process innan 
man, bl.a. som en följd av hur det såg ut 
uppströms, stadigvarande kom att utnyttja 
Aros som slutgiltigt hamnläge. 
   Hörner anger i en not (1943:257) att i 
samband med åsänkningen vid kvarnfallet år 
1938 (bild i Sundquist, 1953:299 & 432) mät-
tes åytan vid lågvatten till 4.2 m och den fasta 
tröskeln bedömdes ha legat några decimeter 
därunder. Överförs dessa nivåer från mvh 
1900 till mvh 1970 innebär det att tröskeln av 
häll och stora block torde ligga på ungefär 
nivån 4,2 meter. Under den nivån har vattnet 
knappast passerat. Närmast liggande borrhål 
som redovisas i Riksantikvarieämbetets och 
Statens historiska museums rapport Uppsala 
Medeltidsstaden 3, 1976 (hål 370 inom kvar-
teret Torget) ger en omräknad steril nivå som 
ligger över 6 meter. Jämförelse kan också 
göras med Gustafssons (1986:102) nivåkarta 
över medeltidsstadens ursprungliga markyta. 
   

Bild VII:14 B Uppsala AD 600.     Hur utnyttjades området?  
Beteckningar enligt bild 14 

 
 Det är ungefär på en havsnivå 4,5 m 
högre än  mvh  1970 som  Fyrisåns  mynning 
bör ha legat vid åsgenombrottet. Som anges i 
kapitel 3, har strandförskjutningen i Uppsala-
området sedan 700-talet i stort sett överens-
stämt med dagens. Även om klimatologiska 
variationer påverkat nivån från vikingatid och 
framåt genom polarisarnas bindning (se t.ex. 
Ödman 1982:40), tycks det varit förändringar 
kring någon form av medelvärde.  
 Skriver vi fram den i kapitel 3 redovisa-
de förskjutningen för perioden AD 0 BC – 
AD 600 till år 750 blir höjdnivån 6.6 m. Fram 
till 1970 innebär då strandförskjutningen ca 
5,4 mm/år i genomsnitt, vilket är några tion-
dels mm högre än de sista årtiondenas värme-
påverkade nivå. Tidsmässigt innebär det för-
sta hälften av 1100-talet för havsnivån 4,5 m. 
Den snabba strandförskjutningen i slutet av 
vikingatid, kan emellertid ha medfört en så-
dan havsnivå redan under 1000-talet. 
 
Successivt förvärrat tröskelproblem 
Även om det alltså tycks vara åren 1050-1150 
som åmynningen nådde åsgenombrottet, var 
det knappast då som problemen vid tröskeln 

       Islandet 
I diskussioner kring 
Distingsmarknaden i 
Uppsala och vattenfö-
ringen i Fyrisån dyker 
ofta ”Islandet ” upp.  
Med detta avsågs om-
rådet som sträcker sig 
söderut från Stora tor-
get.  
  Enligt Envall (1960: 
130 f,) hänger namnet 
inte samman med nå-
got eventuellt förhisto-
riskt isbaserat mark-
nadsutnyttjande, (se 
exempelvis Sundquist,  
1953:124 ff.) utan med 
själva åmynningen. 
  Andra kända ”island” 
förenas av att de ligger 
vid ”os” och har upp-
kallats därefter.  

Strandlinje 

Strandlinje 
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uppkom. Strömmar och motströmmar som 
hängde samman med kortsiktiga kast i havs-
nivån överlagrades av vattenföringen i Fyri-
sån. Det bör ha medfört trassel långt tidigare. 
  Under 800-talet var vattendjupet ca 1.5 
m på djupaste stället och avståndet över den 
grunda viken som redan användes/snart skul-
le börja användas som vadställe var ca 400 m. 
Redan då kontrollerade den som behärskade 
stränderna vid det blivande Aros, vattenvägen 
upp till Gamla Uppsala. Något som rimligtvis 
påverkade kungamaktens syn på ägandet av 
de successivt frilagda stränderna. Det gör att 
den vikingatida bild som Dahlbäck (1978:66) 
hypotetiskt rekonstruerar och som innebär att 
omkringliggande byar övertog äganderätten 
till frilagda ytor även kring åmynningen torde 
ha varit en sanning med stark modifikation.  

Om båthamnen för Gamla Uppsala inte 
redan var flyttad nedanför tröskeln bör den 
vid den här tiden ha legat i området norr om 
det nuvarande polishuset, där viken gjorde en 
inbuktning. Senast någon gång under 900-
talet bör platsen nedanför kvarnfallet ha fun-
gerat som hamn för större båtar. Den osäkra 
hamnanläggning på saluhallsområdet som 
Knut Stjernas undersökningar på ”Student-
holmen” redovisar (se Lithberg (1921), och 
som ifrågasatt (Hörner, 1943:242 ff.) angivits 
härröra från 1100-1200-talet bör – om det nu 
var frågan om en hamnanläggning – ingått i 
ett omlastningssystem för mindre båtar upp-
ströms Fyrisån.  

Aros urbanisering sammanfaller således 
väl med de förändrade transportförhållandena 
vid åsgenombrottet 950-1150. För västsidans 
situation i slutet av äldre/början av yngre 
järnålder hade det blivande kvarnfallet emel-
lertid ingen betydelse. Eventuellt dämpades 
sjögången något av tröskeln och gjorde de in-
dragna stränderna nordväst om Domberget 
mer lämpade för uppdragna båtar. Viken var 
vid den tiden storleksordningen 600 m bred 
vid berget och vidgades sedan till över kilo-
metern längre norrut. 
 
Håga 
Bronsålderns bosättning, kult- och begrav-
ningsverksamheten vid Håga tycks eventuellt 
ha fortsatt in i äldsta järnålder [Victor (2002: 
179) och Göthberg & Holmström (1997:20 
f.)]. Sedan blir det oklart med bosättningen. 
  Det är under förromersk järnålder som 
förbindelsen med havet via Rickomberga för-
svann. Kvar fanns dock den längre förbindel-
sen söderut via Hågadalen. Den föränderliga 

havsnivån via dalen påverkade förhållandet i 
det låglänta lerbäckenet Håga-Rickomberga 
under en längre period. Hågas nordöstra och 
östra närområde blev sumpig med förmodli-
gen omfattande alvegetation. Det kan vara en 
förklaring till att bosättning åt nordväst vid 
den då stora Läbysjöns östra spets nu föreföll 
attraktiv. Ett gravfält med mer än 80-talet 
gravar från förromersk – romersk järnålder 
vid Kvarnbo undersöktes i mitten av 1930-ta-
let av Gunnar Ekholm (Ekholm, 1938). Ett 
flertal vapengravar redovisas med Läbyvad, 
Lillängen  som  fyndplats  (Nicklasson 1997: 
262). Områden norr och nordöst (Stenhagen, 
Berthåga) om den förmodade sumpregionen 
utnyttjades dock utan påvisbara avbrott. 

Så småningom blev förhållandena i Hå-
gaområdet bättre. Ett bosättningsskede har 
konstaterats under yngre romersk järnålder –  
tidig vendeltid (Göthberg & Holmström, 1997: 
21). Begravningsverksamhet tycks ha fortsatt 
vid Håga av och till ända in i medeltid vid det 
större dödshuset. Hur kontinuerligt och omfat-
tande  klarläggs eventuellt när Olaussons av-
rapportering av 1998-99 års Hågagrävningar 
blir tillgänglig. 

 Vid 1902-03 års undersökning av Håga-
högen undersöktes också mindre gravhögar 
sydväst om högen. De daterades till yngre 
järnålder (Almgren 1905:42). Som tidigare 
angivits förekommer också en diskussion om 
sekundärbegravningar i Hågahögen under 
folkvandringstid och vikingatid/medeltid.  
 Äldre järnålder är en period då en bo-
sättningsexpansion ägde rum i de östra och 
norra delarna av Uppsalaområdet. Inom Ull-
leråker härad tycks det däremot varit frågan 
om en begränsad intern expansion, främst 
knuten till de gamla bosättningsområdena 
Börje och Uppsala-Näs.  

 
BÖRJE SOCKEN 
Den med dagens mått mätt relativt glest be-
byggda småbrutna jordbrukssocknen Börje, 
borde haft en stadig och fast bosättning från 
bronsåldern och framåt. Som behandlas i ka-
pitel 9 tyder dock en hel del på att strandför-
skjutningen och Börjesjöns försumpning ska-
pade en långvarig stagnation. En del sten-
strängar tyder på att ett jordbrukssamhälle ut-
vecklades mot den äldre järnålderns slut. 
Många högliknande stensättningar anlades. 
Under yngre järnålder blomstrade området. 
Om detta vittnar storhögar och omfattande 
gravfält. 
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  Även om de i stort sett är borta nu, var 
Lindqvist (1936:33) närmast lyrisk när han 
skriver: ” Broby ligger 5 km. W om Uppsala 
högar och äger av allt att döma Uppsalaslät-
tens ståtligaste monumentgrupp näst den i 
Gamla Uppsala” Han omnämner den av Dy-
bäck 1863 omtalade ”Blotsvens hög” som 
”Svens hög” och anger den vara över 30 m 
vid basen, vilket enligt Hyenstrands termino-
logi skulle ha klassificerat den som ”kungs-
hög”. I Anläggningsregistret upptas dock ing-
en hög vid Broby till mer än 25 m. Som angi-
vits i kapitel två undersöktes högen redan 
1663 av Olof Verelius. 

Många gravfält med 100 till över 300 
anläggningar i Brobyområdet tyder på ett om-
fattande utnyttjande in i yngre järnålder. 
Gravfältet Raä 232 Börje vid Ströja är så stort 
att Hyenstrand (1974:24) utesluter det för att 
inte störa den generella statistiska bilden av 
Mälardalens gravfält.  

 
UPPSALA-NÄS  
OCH STABBYHÖGEN 
Uppsala-Näsdalgången tycks ha haft en stabil 
bebyggelse sedan bronsåldern. Någon påtag-
lig förtätning tycks dock inte ägt rum förrän 
under yngre järnålder. Hyenstrand (1974:63) 
ser Uppsala-Näs som hundarets mest slutna 
bygd. Han menar att ingen av gravfälten är av 
klar äldre järnålderskaraktär (o.a.a.:42). Det 
finns dock gravfält på upp till 100 anlägg-
ningar (Högby). En kanske två treuddar ger 
också välståndskaraktäristik och martialiska 
signaler, liksom den mest kända högen – 
Stabbyhögen.  
 
Stabbyhögen 
Invid Stabby gård finns en gravhög på ca 25 
m. Den undersöktes 1920 av Gunnar Ekholm 
i förhoppning om att det skulle vara en brons-
åldershög. Redan i början av utgrävningarna 
fann man emellertid vad som uppfattades va-
ra basen till en bautasten. Enligt en pennteck-
ning från 1856 i Uppsala universitetsbiblio-
tek, syns stenen och eventuellt ett gravklot.  
 Ekholm (1931) och Lindqvist (1936:31) 
ser högen som folkvandringstida [en period 
som med den tidens terminologi omfattade 
vendeltid]. I samma arbete, sidan 234, hänför 
Lindqvist högen till år 700 med vida gränser. 
Åberg (1949:196) anser också att den möjli-
gen kan vara från omkring år 700. Stenberger 
(1964:714) menar att tvekan kan råda om hö-
gens ålder, men att sen vendeltid är sannolik. 

  I Hyenstrand (1974:42) har dateringen 
glidit till äldre vikingatid. Den har i så fall in-
te anlagts nära viken som vid det laget låg 
mer än 800 m bort. Det kan emellertid ha be-
rott på ägogränser. Hellberg (1967:226 f.) ser 
längre ut liggande Näs som områdets äldsta 
enhet och emanerande från äldre järnålder. 
Ett separat Stabby som ville manifestera sin 
storhet, disponerade i så fall inte åsen längre 
österut mot Näs. Ljungkvist (2005:256) slut-
ligen hänför högen till mitten av vendeltid. 
  Geografiska exponeringsskäl talar för 
en tidsbestämning till en så tidig del av ven-
deltid som fyndåldersbestämningen tillåter – 
är tidigt 600-tal möjlig? 
 
 
BÄLINGE HÄRAD 
Strandförskjutningen från 600 BC till Kristi 
födelse inom Bälinge härad uppgick till om-
kring 5 meter. Den flacka strandzonen i söder 
utvidgades därigenom med 10-talet km2. Den 
traditionella successiva flyttningen i takt med 
det vikande havet skedde dock troligtvis med 
lång fördröjning. Bosättning var knappast 
möjlig annat än säsongvis på uttalade höjd-
partier. Den äldre järnålderns huvudområden 
låg i princip inom samma miljöer som under 
bronsåldern. Ett undantag tycks ha varit en 
påtaglig expansion i riktning mot de högre 
liggande delarna av Åkerby [Bild VII:15].  

Huvudområdena inom häradet när det 
gäller anläggningar och brunjord har god 
överensstämmelse – med ett påtagligt undan-
tag, Väsbymalmsområdet. Här saknas de 
brunjordsytor som annars tycks legio i mer 
befolkade miljöer. Den dåvarande bosätt-
ningen kan hänga samman med en idag för-
svunnen sjö med vidhängande vattensystem.   
 I linje med vad som tidigare diskuterats 
bedöms skålgropslokalerna norr om Åkerby 
snarare tillhöra äldre järnålder än bronsålder. 
Vid Målsta mellan Bälinge och Åkerby kyr-
kor gjordes 1982-83 utgrävningar i åkermark. 
Vid dessa påträffades boplatslämningar från 
århundradena kring Kristi födelse med ett 
förmodat enskeppigt syllhus och en del av ett 
treskeppigt långhus. Projektet anges som den 
första undersökningen av boplatser i åker-
mark i Uppland (Aspeborg, 1996:10-23). En 
dryg km längre österut finns boplatsen Raä 
287 Bälinge, som redan omnämnts i samband 
med genomgången avseende yngre bronsål-
der. Gjorda undersökningar visar på närvaro 
ända in i yngre romersk järnålder (Annuswer, 
1994:7). Vid Lytta ytterligare några km åt 
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nordost, nära gränsen mot Norunda härad, 
finns en vapengrav från förromersk järnålder 
(Nicklasson, 1997:270 & Göthberg, 2002: 8).  

 
SKUTTUNGE SOCKEN 
Graven i Lytta är inte den enda kända vapen-
graven från äldre järnålder i häradet. År 1927 
undersökte Nils Åberg en fyndrik vapengrav, 
tillika kammargrav/kistgrav, från 300-talets 
senare del, belägen strax utanför Skuttunge 
kyrkas mur [Arbman (1932,157 ff.), Svens-
son (1995:12 f.), Aspeborg (1997b:281 ff.) 
och Nicklasson (1997:262)]. Den gravlagde 
bar full vapenutrustning. Aspeborg ser det 
som en stormannagrav. Sådana anlades inte i 

utmarker, utan i centrala generationsupp-
byggda välståndsmiljöer med omland.  
  Skuttungeområdet liksom marker längre 
norrut visar också på omfattande användning 
som inte alltid återspeglar sig i synliga an-
läggningar. Vid en 2 m bred och 3,5 km lång 
undersökning 1994, uteslutande genom åker-
mark – från Skuttunge by i söder till uppåt 
Häggeby i norr, inklusive fastigheter i Hagby, 
Örke och Häggeby – påträffades omfattande 
förhistoriska boplatslämningar. De hade en 
för äldre järnålder karaktäristisk vidsträckt ut-
bredning (Aspeborg o.a.a.: 284). 
  En förstudie inför en utvidgning av 
Skuttunge kyrkogård visade på boplatsläm-
ningar utan avgränsningar inom det dryga 
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hektaret stora undersökningsområdet. Vidare 
fanns sydöst och öster om kyrkan tre boplat-
ser (Raä 311, 312, 313), varav åtminstone en 
från äldre järnålder och en från yngre järnål-
der, som ett rumsligt sammanhängande kom-
plex från yngre bronsålder och framåt (Frö-
lund 1998). Området uppfattas eventuellt ha 
ingått i ”Spitaby” som var sockens namn 
fram till 1300-talet då det ändrades till Skut-
tunge (Rahmqvist, 1996:150).  
 
Dragby och Högsta 
Gravfälten Dragby och Högsta på Uppsala-
åsen utnyttjades fortfarande i stor utsträck-
ning under järnåldern. Dragbygravfältet hade 

i slutet på 1950-talet 325 registrerade gravar, 
men fältet bedömdes omfatta minst ett 500-
tal (Stenberger, 1960:77). Även om det fanns 
anläggningar från bronsåldern och några kun-
de hänföras till yngre järnålder tillhör många 
– oklart hur stor andel – äldre järnålder. I 
Gräslund (1961) ges exempel på en rad grav-
former som var dolda före avtorvning. 
 Om det stora Dragbygravfältet tycktes 
ha haft ett visst kontinuerligt utnyttjande från 
äldre bronsålder till yngre järnålder, gäller 
detta inte Högstafältet med ett 40-tal anlägg-
ningar inom hägnadskonstruktionen. Efter ett 
fåtal gravläggningar under äldre och yngre 
bronsålder, gjordes ett halvtusenårigt hopp 
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(Biörnstad, 1960:156). Resten av gravarna 
tillhör sen förromersk järnålder och förmod-
ligen romersk järnålder.  

Hägnaden Ra 272 Skuttunge, som ligger 
drygt 2 km väster om Högstaanläggningen, är 
en mindre hägnad av äldre järnålderskaraktär 
utan befästningsstruktur. Den klassas i Olaus-
son (1995:255) som vallanläggning.  
 Det förefaller som att äldre järnålder i 
Bälinge härad, i mycket var ”en expansion på 
plats”. Vi känner dock inte omfattningen av 
leråkersbosättningarna. Den varma och torra 
perioden under slutet av romersk järnålder, i 
kombination med en växande åkerkultur, gav 
i det här häradet, med dess stora flacka ytor 
av glaciala leror och successivt åldrad före 
detta havsbotten, goda förutsättningar. När 
lermarker under generationer kunnat betas, 
stabiliserats och varit acceptabelt torra, blev 
de uppenbarligen också boplatsmiljöer. 

 
YNGRE JÄRNÅLDER 
Hur utvecklades då Bälinge härad under 
yngre järnålder? Av anläggningsstrukturen att 
döma [Bild VII:16], tycks det mönster som 
etablerats under äldre järnåldern, och som 
hade sin bas i de gamla bronsåldersmiljöerna, 
i stort sett kvarstå även om undantag fanns. 
Någon förtätning syns exempelvis inte ha 
skett i det centrala området. Omkring Södra 
Krycklinge är det förvånansvärt tomt. Det ac-
centueras om de runda stensättningarna vars 
ålder är osäkra tas bort. De används för att få 
en allmän uppfattning om landskapsutnytt-
jandet och kan lika gärna tillhöra äldre järn-
ålder. Bortodling kan dock ha medfört att 
anläggningsbilden framstår som alltför gles.  

Tecken saknas på att den förtätning av 
anläggningsstrukturen som kan iakttas i 
nämnvärd utsträckning berörde de öppna slät-
terna i söder. Man har snarare sökt sig till 
åsen längs gränsen mot Norunda härad och 
mot Åkerby. Efter 530-talets stora klimatras 
och efterföljande långa fuktighetsperiod var 
lerslätter inte lika attraktiva för bosättning.  

Den forna havsbotten hade dock en an-
nan betydelse. Som nämnts i kapitel 2 ingår i 
namnet Fyris bakgrund ”före” = farbart ställe. 
För(e)säng(en) finns som sammanhängande 
namn avseende de forna översvämningsäng-
arna på Fyrisåns västra sida från Librobäck i 
söder till Jumkilsån i norr. Våtängarna fort-
sätter inom Bälinge härad. Bönder i Åkerby 
och Bälinge var delägare. De boende kallades 

förikarlar. Av detta har Forkarby (fornsvenskt 
Förikarlaby) fått sitt namn. Hellberg (1982). 

Många och stora gravfält indikerar en re-
lativt omfattande befolkning. Fyra storhögar 
varav en – om än osäker – kungshög på 32 m 
diameter i Vallskog på gränsen till Vaksala 
härad tyder på välstånd. Två treuddar i Skut-
tungeområdet gör att man får tankar på det 
framtida medeltida godset i området.  

Bälinge härad hade inte bara åkermark 
och betesmark under romersk järnålder och 
yngre järnålder. Ser man till häradet i sin hel-
het, tycks bara ca 40 % vara någorlunda fast 
nyttjat. Stora ödemarker finns i nordväst 
utanför den del av häradet som medtagits på 
[Bild VII:15 och 16]. Jämför [Bild I:6] Inne-
vånarna hade tillgång till stora jaktmarker. 
Havet hade dock lämnat dem. 
 
 
NORUNDA HÄRAD 
Uppsalaåsen, eller åtminstone dess närhet 
fortsatte att vara av betydelse också under 
äldre järnålder. Det tycks dock inte ha varit 
frågan om någon ”fullkolonisering”. Från 
Ärentuna kyrka och norrut längs åsen finns 
tydliga indikationer bara inom ett handfull 
områden [Bild VII:17]. Då är ändå gravfält 
och anläggningar vid Läby i norr medräk-
nade. Området vid Raä 247, 249 och 251 med 
ett 70-tal synliga anläggningar – bl.a. med 
sex skeppsformiga stensättningar, en kvadra-
tisk och en högliknande stensättning – var 
förmodligen främst befolkat under yngre 
järnålder. Flera anläggningar är dock av en 
typ som indikerar äldre rötter. Gustavsson & 
Lidén (1980:62) lyfter speciellt fram Raä 251 
(med 20-tal runda stensättningar – varav en 
del jordfria med 0,3-0,5 m stenfyllning).  
  I slutet av 1970-talet upptäcktes i Präst-
gårdshagen vid Björklinge kyrka ett stort 
gravfält från förromersk och romersk järnål-
der. Där fanns som tidigare nämnts fornläm-
ningsstrukturer från neolitikum och framåt 
[Söderberg (1979, 1980 och 1981), Hjärth-
ner-Holdar & Söderberg (1987:175) samt  
Fagerlund & Frölund (1993:44 ff.)]. Vid järn-
åldersboplatsen gjordes keramikfynd av både 
strimmig och textilintryckt keramik (Hjärth-
ner-Holdar 1981:44 ff.). 
 I samband med en väganslutning kopp-
lad till E4-projektet, undersöktes omfattande 
boplatslämningar i åkermark vid Raä 318, 
Tibble. Husspår, en skelettgrav och andra 
fynd tolkas sammantaget som att området 
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använts från yngsta bronsålder in i vendeltid 
(Åberg & Svensson, 2006). 
 
Fjuckbybarriären  
I än större utsträckning tycks området kring 
den så kallade ”Fjuckbybarriären” varit en 
lämplig livsmiljö bronsåldern och den äldsta 

järnåldern igenom. E4-korridoren som gick 
rätt igenom området [Bild VII:17], fångade 
upp anläggningar och strukturer från bronsål-
der via äldre järnålder till vendeltid och vi-
kingatid på samma lokaler – exempelvis vid 
Buddbo (Aspeborg, Göthberg & Lindblad, 
1995:12). 
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Kyrsta 
Vid Kyrsta fanns boplatsytor, gravfält och 
stensättningar. Inställningen var enligt Fager-
lund (1996:11) att även om fyndmaterialet 
antydde äldre verksamhet – kanske en etable-
ringsfas redan under äldre bronsålder eller 
neolitikum påvisade prover att delar av be-
byggelsen skulle kopplas till tidig romersk 
järnålder.  
 Slutundersökningarna inom E4-projektet  
avslöjade boplatslämningar och gravar. Upp-
emot ett fyrtiotal hus – från bronsålderns in-
ledning, via bronsålder, förromersk och ro-
mersk järnålder, folkvandringstid fram till 
sen vikingatid eller tidig medeltid (Engström 
et al., 2003:36 ff.). Kyrsta har en lång historia 
(Onsten – Molander & Wikborg, 2006). Ett 
intilliggande gravimpedimentet Raä 328 tol-
kas främst ha utnyttjats under förromersk 
järnålder, även om indikationer finns om ro-
mersk järnålder och senare (Engström & 
Wikborg, 2006:39). 

 
Kättsta 
Kättsta, vid vilken hittats spår efter ett tre-
skeppigt långhus från första århundradet e. 
Kr. bedömdes inledningsvis endast ha utnytt-
jats en begränsad tid (Olsson, 2003:30). Först 
vid vikingatid tycktes en ny angränsande 
bosättning ha dykt upp. De vidare undersök-
ningarna av gravfältet Raä 56 Ärentuna och 
söder därom gav en annan bild. Mer än 100 
gravar hittades, varav de flesta var blockgra-
var. Man känner ändå inte fältets gränser. 
Söder om gravfältet och i riktning mot Kätts-
ta gård hittades tre separata gårdar och ytter-
ligare hus (Gustafsson, 2004:28 f.). Vid slut-
redovisningen (Gustafsson et al., 2005:244 f.) 
var bedömningen att lokalen till och från 
utnyttjats från äldre eller mellersta bronsål-
dern och framåt. 
 
Vaxmyra  
Vid Vaxmyra undersöktes två boplatser på 
var sin sida om en bäck. I gyttret av olika an-
läggningsrester hittades spår efter sex lång-
hus – alla var dock inte bostadshus (Eklund, 
2003:32 ff.). Ett hus och dess gårdsmiljö med 
hägnader hade lämnat osedvanligt goda av-
tryck. Bostadshuset var 32 m långt och 8,2 m 
brett med dubbla väggar och daterades till 
omkring Kristi födelse. Det uppfattades ha en 
fähusdel. På den inhägnade planen fanns eld-
städer (Eklund, 2005). I anslutning till samma 
bäck finns också Ärentunas största gravfält, 
Gränby, med 135 registrerade gravar. Storlek 

och anläggningstyper indikerar att gravfältet 
använts redan under äldre järnålder (se också 
Lindkvist & Wikborg, 2007:387). 
 
Ryssgärdet och Sommaränge skog 
4-5 km norr om Fjuckbybarriären har E4-un-
dersökningarna vid Ryssgärdet förutom de 
massiva bronsåldersfynden också visat på 
troliga terrasshus och ett hus från AD 200-
600 (Eriksson, 2004:34). Se också Karlenby 
(2008:87 ff.). Ryssgärdet innebär ett problem 
när det gäller hällristning och skålgropar. Om 
min tidigare tolkning utifrån Fredells (2003) 
schema är korrekt att skeppsristningen kan 
hänföras till period III [Östling, 2008:454 
som lutar sig mot Kauls äldre båtschema 
kommer fram till period IV] stämmer det väl 
med Ryssgärdets utnyttjande, och med att 
skålgropar under bronsåldern ofta är anknut-
na till hällristningar.  

 Som tidigare angivits tillhör annars 
skålgropar inom Uppsalaområdet – med un-
dantag för i syd och sydväst – normalt förro-
mersk eller tidig romersk järnålder.  

Miljöerna vid Ryssgärdet går emellertid 
så långt tillbaka i tiden att det regionala makt-
politiska sönderfallet under yngre bronsålder 
[se kapitlen 8 och 11], till vilket skålgroparna 
så småningom på något sätt kan kopplas, än-
nu inte ägt rum. Förekomsten av järnålders-
närvaro vid Ryssgärdet gör dock att vi inte 
kan utesluta lokal förekomst av skålgropar 
från vitt skilda tidsperioder. 
  Norr därom finns ytterligare signaler om 
utnyttjande under äldre järnålder. I Sommar-
ängeområdet finns inte bara neolitikum och 
bronsålder utan också anläggningar och bo-
platsområden från äldre järnålder. Vid E4-
undersökningarna lokaliserades spår efter sex 
hus vid Raä 179 Viksta (Berggren & Henni-
us, 2004: bl.a. 83). De bedömdes tillhöra två 
bebyggelseskeden från romersk järnålder – 
folkvandringstid. Vidare noterades bland an-
nat gropar för tjärbränning och block med en 
till fem skålgropar samt gravar. 
 
Gödåker 
Utöver Fjuckbybarriären förefaller stränderna 
och närområdena till Fyrisån med dess två 
sammanstrålande flöden vid  Lena kyrka, vil- 
ka benämns Vendels- och Vattholmaåarna, va- 
ra Norunda härads främsta bosättningsområ-
den under äldre järnålder. Många anslutande 
mindre vattendrag, glaciala och postglaciala 
leror samt de ovanligt rika svämsedimentom-
råden som förekommer – vid Viksta och norr 
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därom, vid Gödåker-Tensta och norr och 
söder om Lena – gjorde områdena attraktiva.  
 Med undantag för norra delen av Fjuck-
bybarriären tycks i princip alla områden med 
indikationer på mer omfattande användning 
inom Norunda idag ligga inom brunjordsbäl-
ten. De ligger i anslutning till glaciala leror, 
men ofta också inom räckhåll för postglacia-
la. När åkerbruket expanderade strax före och 
kring Kristi födelse hade man tillgång till 
lämpliga jordar, goda strandbeten och trans-
portleder norrut och söderut för fiske och 
handelsutbyte. Av de många små äldre loka-
ler för brytning av järn som registrerats inom 
norra Uppsalaområdet kan, även om deras ål-
der är okända, inte uteslutas att viss lokal för-
sörjning av järn också kan ha bidragit till 
välståndet. 
 Gödåker är näst Gamla Uppsala den 
mest kända lokalen inom Uppsalaområdet 
från äldre järnålder och övergången mot yng-
re järnålder. Undersökningarna av Eskil Ols-
son och Gunnar Ekholm 1915 och 1924-25 
med dess uppseendeväckande fynd samt 
Almgrens  (1916:101)  och  Ekholms (1925b: 
77 ff.) uppfattning om platsen som en tidig 
föregångare till Gamla Uppsala fick stor ge-
nomslagskraft. Till skillnad mot Gamla Upp-
sala har Gödåker tills vidare lämnats åt sitt 
öde. Ingen senare analys eller sammanställ-
ning har gjorts av materialet med undantag 
för C-betygsuppsatsen Häringe (1991). Plat-
sen, anläggningar och fynd har ej berörts av 
modern provtagning. 
 Gravfältet ligger ovanför en terrass på 
östra sidan av Fyrisån, huvudsakligen i åker-
mark. Stenberger (1964:398) ser det som ett 
typiskt (?) uppländskt gravfält med uppemot 
100 gravhögar och 25 resta stenar. De som 
levde här hade ett vittförgrenat kontaktnät. I 
en flack stenblandad jordhög fanns ett brons-
kärl av hemmoortyp med smälta bitar av glas 
förmodligen från glasbägare (grav 1). En 
plankkista med skelettdelar innehöll en vin-
skopa av brons, bronsbeslag till två dryckes-
horn och hartstätning till spånask (grav 7). 
Graven som daterats till senare delen av 100-
talet e. Kr. är Mälarområdets äldsta kända 
kammargrav (Svensson, 1995:10). I grav 22 
fanns bronsbeslag till laggkärl, en fingerring 
av guld samt ett stämpelornerat hankförsett 
lerkärl av gotländsk typ.  
 Den kanske intressantaste graven (grav 
8) fanns under en flat, ovalformad stensätt-
ning. Ett stenfyllt gravschakt med en över 4 
m lång gravkista av grova furuplankor – en 

kammargrav. Tillsammans med det nästan 
upplösta skelettet fanns två mer än 3 m långa 
spjutskaft med lans- respektive spjutspets (?) 
och en guldfingerring av ormhuvudtyp. Gra-
ven bedömdes anlagd omkring AD 300. Det 
har diskuterats om kistvirket tidigare använts 
i ett hus med skiftesverkskonstruktion. 
 Invid gravfältet finns en källa som ren-
sades 1925. I källan fanns människoben. 
Gödåker är avrapporterad i Almgren (1916 
och 1917) samt i Ekholm (1926 och 1927). 
 
Viksta och Lena 
Norr om Gödåker finns i Vikstaområdet indi-
kationer på äldre järnåldersbosättningar. 
Skålgropslokaler finns i ett stråk väster om 
Viksta kyrka. Som nämnts ligger de på mark 
och väster om mark som under äldre delen av 
bronsåldern var täckt av hav och vid hågatid 
härbärgerat en sjö som var borta vid bronsål-
derns slut. Vid Raä 179, drygt en km väster 
om stråket, finns skålgropar i anslutning till 
äldre järnåldersbebyggelse. Från att ha fun-
nits vid hällristningslokaler under bronsål-
dern spred sig bruket till bosättningarnas när-
områden. Skålgropslokalerna tillhör förmod-
ligen förromersk och romersk järnålder. 
 
Lena och Salsta 
Längre söderut, längs Fyrisån vid Lena, finns 
kontinuitet från äldre bronsålder och framåt 
(Göthberg 1998:8, 1998b:8 och 2000:190 f.). 
Här har vi hjälp av undersökningar som gjorts 
i samband med ombyggnaden av Ostkustba-
nan. På själva åsen undersöktes i början av 
1990-talet boplatsen Raä 319. Förutom date-
ringar från yngre bronsålder/äldsta järnålder 
erhölls värden från folkvandringstid/äldre 
vendeltid (Göthberg 1998:18 f.). Efter under-
sökningar av Raä 320 och närliggande Raä 
321 Lena kom Göthberg (1998:49) till slut-
satsen att anläggningarna sannolikt ingått i ett 
stort boplatskomplex som existerat från för-
romersk järnålder till vendeltid. 
 Fyrisån och dess närområde utnyttjades 
inte bara söderut från Lena kyrka utan också 
norrut längs åsen. Dock tycks inga indikatio-
ner finnas på en mer stadigvarande verksam-
het längre norrut i Tensta än under yngre 
bronsålder/äldsta järnålder. Hägnaden Raä 1 
Lena är som tidigare angivits med frågeteck-
en  troligen   från  århundradena  kring Kristi 
födelse. Två km österut ligger Raä 12 Lena, 
beskriven och avritad som Salsta borg redan i 
Lindblom (1896). Den finns som nr. 10 i Gihl 
(1918) och som nr. 7 i Schnell (1933). Olaus- 

       Salsta borg 
Salsta borg har en ovanlig 
lokalisering för en forn-
borg. Den uppfattas som 
folkvandringstida i Olaus-
son (1995). Den kan  dock 
ha fungerat under vitt skil-
da tider.  
   Lindblom (1896) refere-
rar en löslig uppgift om ett 
senmedeltida ursprung. 
    Salsta slott ägdes under 
1400-talet av Bengt Jöns-
son Oxenstierna, en av 
landets mäktigaste män – 
bl.a. var han riksförestån-
dare. 
   Salsta slott anfölls 1467 
och 1516, då det brändes 
(UNT 041127). I spelet 
kring Salsta är således fö-
rekomsten av en enkel 
medeltida försvarsborg 
inte otänkbar.  
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Bild VII:18     Norunda härad under yngre järnålder. Anläggningar mot 
                       bakgrund av rektifierat utdrag från jordmånskarta över  
                               Sverige.   (Troedsson & Wiberg, beskrivning Troedsson, 1997). 

 
son (1995:148) har konstruktionen med som 
referens för folkvandringstida fornborgar. 
 Fornborgars lägen är ibland sådana att 
de inte uppfattas ha haft en rimlig försvars-
strategisk lokalisering. ”Tillflyktsborg” blev 
därför benämningen på avsides belägna an-
läggningar. När det gäller Salsta borg är loka-
liseringen sådan att begreppet tillflyktsborg är 
en realitet – även om den nu skulle vara me-
deltida och inte folkvandringstida. Raä 320 i 

söder är ett boplatsområde där ett 14C-prov 
från en härd indikerade förromersk järnålder. 
 

 
Dannemora 
Svaga tecken på utnyttjande av Dannemora 
socken finns enligt Riksantikvarieämbetets 
anläggningsregister när det gäller yngre 
bronsålder/äldsta järnålder inom den del som 
ingår i Uppsalaområdet. Tecken finns också 
när det gäller resten av järnåldern. Anlägg-
ningstyperna är emellertid sådana att de lika 
väl kan vara från sen vikingatid som äldre 
järnålder. 

 
NORUNDA HÄRAD UNDER 
JÄRNÅLDER 
De områden som stadigvarande nyttjades un-
der äldre järnålder inom delzonen utgjordes i 
princip av åsarna och området däremellan. 
Det innebär bortåt hälften av zonens yta. De 
indikationer och undersökningar som finns 
visar att även inom detta område varierade 
närvaron kraftigt.  
 Ett av de många förhållanden  vi inte har 
grepp om är omfattningen av de lermarksbo-
sättningar och äldre lermarksgravar som för 
länge sedan försvunnit eller inte kan spåras 
utan arkeologiska direktinsatser. Ovan nämn-
da Raä 318 Björklinge är ett typexempel.  
 Som angivits finns en stor överensstäm-
melse mellan utnyttjande, jordart och jord-
mån. [Bild VII:8]. Med få undantag är det 
endast norra delen av Fjuckbybarriären och 
en korridor norrut som ej täcks av brunjord.  

En indikation på att häradet genomgick 
en expansion från folkvandringstid och fram-
åt är antalet gravklot. 21 stycken i Ärentuna 
socken utgör en tredjedel av Uppsalaområ-
dets kända klot och gör med bred marginal 
socknen till den ”gravklotstätaste” i Uppsala-
området. Åtta storhögar varav fyra i Lena och 
fyra i Ärentuna tyder på välstånd. Två av des-
sa, en i vardera socknen, har en diameter på 
30 m eller mer och är alltså kungshögar. 
Notera att inga treuddar tycks kända i häradet 
och att den enda fornborgen med försvarska-
pacitet är Salsta som har en lokalisering som 
är en anomali om den är folkvandringstida.  

Styrkan i häradets utveckling är dock 
oklar. Problemet med vagheten i de runda 
stensättningarnas tidstillhörighet gör att när 
de läggs in, och en rimlig andel hänförs till 
äldre järnålder, framstår den äldre järnålderns 
närvaro som starkare. Det är närmast förvån-
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ansvärt att befolkningen i princip tycks kon-
centrerad till endast tiotalet klusterområden. 
Liksom i genomgångna härader framstår ex-
pansionen i mycket som en förtätning av 
redan under bronsålder och äldsta järnålder 
utnyttjade områden. I stort sett tycks landna-
meprocessen/bygdebildningen varit genom-
förd redan under den tiden. Romartidens go-
da tider och expansionskraft kanaliserades 
mot sydöst och de ytor som strandförskjut-
ningen tillhandahöll inom vad som skulle bli 
Vaksala härad och Uppsala stad. 
 
 
 
VAKSALA HÄRAD OCH 
UPPSALA STAD 
Märkligt nog har Vaksala härad med undan-
tag för Gamla Uppsala högar varit ett med få 
undantag närmast okänt arkeologiskt territo-
rium in i sen tid. Utbyggnaden av kommuni-
kationerna har dock ändrat situationen. Inte 
minst när det gäller äldre järnålder.  Motor-
vägsbygget Uppsala - Märsta, en cykelväg till 
Storvreta, Ostkustbanan och så den nya E4-
dragningen har kanske inte klarlagt utveck-
lingen, men format en ny bas. Centrala fråge-
ställningar och klarlägganden återstår dock. 
Gamla Uppsala är fortfarande ett dimhöljt 
problem. 
 
DANMARK SOCKEN 
Börjar vi med Danmarks socken redovisar 
Göthberg (2000:184 ff.), (2002c) och (2002d) 
liksom i viss utsträckning Persson et al. 
(2002) såväl fornlämningsbild som dåvarande 
utgrävningsläge. Under 1990-talet och inför 
den nya E4-sträckningen gjordes en hel del 
undersökningar – bl.a. av Raä 38, 151, 152, 
153, 156, 157, 162 och 297 (Söderhälla by, 
Vaksala socken). I slutrapporteringen ges en 
översikt avseende Vaksala och Danmark i 
Göthberg & Åberg (2007).  
  Utgrävningar i Kumlaområdet, Danmark 
socken, samt Söderhälla by och Norrby i 
Vaksala socken avslöjade boplatslämningar. 
Ett 14C-prov vid Söderhällaby visade i princip 
på sista århundradet f. Kr.  Ett annat prov vid 
Norrby gamla bytomt resulterade i tidig ven-
deltid (Frölund 1995). Romersk järnålder/ 
folkvandringstid registrerades på många håll 
– både vad gäller bebyggelse och gravar. Inte 
förrän vid den tiden tycks strandförskjutning-

en och miljön gjort Danmark mogen för mer 
än de mer tillfälliga nedslag av mänsklig ak-
tivitet som noterats avseende tidigare perio-
der. Även skärvstenshögarna i området tol-
kas som tillhöriga äldre järnålder. Under 
loppet av folkvandringstid uppkom ett relativt 
storskaligt utnyttjande (Göthberg, 2002c:71). 
 Hyenstrand (1974:41) menar att huvud-
delen av bebyggelsen i socknen etablerades 
under yngre järnålder. Han behandlar Dan-
mark socken som ett exempel på sina antagna 
kolonisationsförlopp.  
 
Danmarksbygravfältet 
De mest spektakulära undersökningarna i 
området skedde inför byggandet av motorvä-
gen Uppsala-Märsta i början av 1970-talet.  
 Gravfältet Raä 100 Danmark socken – 
på [Bild VII:19] betecknat som Danmarksby-
gravfältet i enlighet med Wexell (1993) be-
stod av ett 100-tal gravar, från såväl folk-
vandringstid (med traditioner från romartid) 
som vendeltid. Tyngdpunkten ligger i folk-
vandringstid (Wexell, 1975). Gravfältet har 
förmodligen varit betydligt större. 
  En hög andel skelettbegravningar samt 
14 kammargravar och kistbegravningar lik-
som minst 2 treuddar gjorde gravfältet ovan-
ligt. De större gravarna var i allmänhet plund-
rade. Plundringen bedömdes ha ägt rum rela-
tivt snart efter gravläggningen. En av kistgra-
varna innehöll en spjutspets och förgyllda ag-
raffknappar med fragment av tyg. En annan 
grav innehöll fibulor med vidhängande tyg-
rester från flera plagg. En silverfibula från 
början av 400-talet och benskrapa med run-
liknande inskriptioner är andra fynd liksom 
fin keramik från Gotland eller Sydsverige.  
 
Söderbygravfältet 
Söderbygravfältet närmare tre km sydsydost 
om Danmarksbygravfältet undersöktes samti-
digt med detta. Fältet utnyttjades i ett halvt 
årtusende – från folkvandringstid till vikinga-
tid. Här fanns femtio-sextio brandgravar. I 
centrum dominerade fyra stora högar från sen 
vendel- och vikingatid. Ett barn och två ung-
domar hittades. Den dominerande graven var 
en vikingatida vapengrav, en trippelgrav. Det 
var en hög med rektangulär tillbyggnad.  
Även i andra gravar hittades vapen. Vapen 
som nämns i Wexell (1975:122) och (1997) 
är svärd och pilspetsar. 
 

Inga av vapengravarna 
på Danmarksby- och 
Söderbyfälten finns med 
i de listor över äldre 
järnålderns och vendel-
tidens vapengravar  jag 
utnyttjat i studien – dvs. 
Nicklasson (1997), 
Wikborg (1998) och 
Ljungkvist (2000)]. 
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Söderbyskatten 
Områdets speciella karaktär från folkvand-
ringstid och framåt accentueras av Söder-
byskatten om nio guldbrakteater från folkvan-
dringstid. Den hittades 1876 i samband med 
en utdikning vid Djupkärret inåt Lunsenom-
rådet. 1995 återupptäcktes platsen då en tion-
de större och tyngre brakteat påträffades 
(Lamm et al., 2000). Nedläggningen bedöms 
ha ägt rum under sen folkvandringstid eller 
tidig vendeltid. En betydande folkvandrings-
tida bebyggelse i det relativa närområdet 
Berga och Vallby föreslås som förklaring 
(Wexell, 1997:235) – [Bild VII:20]. Som jag 
återkommer till i kapitel 10 har Söderbyskat-
ten en betydelse som inte är kopplad till nå-
gon närliggande stormannabebyggelse. 
 Korsningen mellan viktiga sjöleder, fö-
rekomsten av rika gravar och vapengravar på 
båda sidor av sundet, guldoffret, flera storhö-
gar, varav en del bortodlade – mycket tyder 
på att sydspetsen av Danmarkshalvön och 
dess omgivning hade en speciell maktpolitisk 
betydelse under sen äldre och yngre järnålder. 
I det här området låg skärningspunkten mel-
lan två – enligt Schück (1949) tidigare tre – 
av folklanden. Schück hade dock fel – vilket 
jag återkommer till i kapitel 10. Områdets 
betydelse manifesteras av kungavalsplatsen 
på Morängen nära Mora stenar. 

 
UPPSALA STAD 
Uppsala stads landytor (enligt den äldre ve-
dertagna avgränsning jag använder) låg i 
början av vår tideräkning i allt väsentligt ös-
ter om ”Sveahavet”. Ytorna frilades i huvud-
sak först under yngre bronsålder och framåt. 
Stadigvarande utnyttjande var därmed be-
gränsad. Markerna lämpade sig länge bäst för 
beten och fågeljakt. Anläggningarna från äld-
re järnålder i området ligger med få undantag 
på eller i anslutning till glaciala leror. De 
postglaciala leror som ligger innanför stadens 
gränser tycks främst ha utnyttjats för beten 
eller annan extensiv verksamhet. 
  I princip tycks ett fastare utnyttjande 
bara ha funnits inom två områden utöver det 
som utnyttjades väster om Vaksala kyrka 
under bronsålder och äldsta järnålder – vid 
Rörby och vid Sala. Dessutom finns folk-
vandringstida härdar, stolphål och nedgräv-
ningar en halv km nordväst Raä 89 Uppsala 
stad. De bedöms ej tillhöra en central bo-
platsyta (Frölund, 1997:13). 
 

Bild VII:20 Danmarksby- och Söderbyfältens geografiska miljö    
                            vid  tidig vendeltid 

 
Enebacken 
Vid Raä 89 Enbacken som också ligger inom 
Uppsala stad finns ett komplicerat och i olika 
omgångar undersökt gravfält. I samband med 
byggandet av järnvägen Uppsala - Länna 
1876 skall man där ha gjort skelettfynd. Före 
första världskriget genomförde Knut Stjerna 
och Oscar Almgren under några år utgräv-
ningar på platsen. Något som enligt Riksan-
tikvarieämbetets anläggningsregister resulte-
rade i 32 skelett. Frölund (1997:11) anger 
dem till hälften så många. Ytterligare ett 
tiotal hittades på 1950-talet. Gravfältet date-
rades preliminärt till 900- eller 1000-talet. 
 Där fanns ovala, runda och rektangulära 
stensättningar samt högar. Man fann tre 
brandgravar, tio skelettgravar i kista (Ö-V 
orienterade) och tre troliga skelettgravar utan 
kista.  Vid en ny undersökning år 2004 i sam-
band med E4-projektet kom man fram till att 
minst elva skelettgravar och minst fyra 
brandgravar funnits på platsen. En av skelett-
gravarna daterades till folkvandringstid/tidig 
vendeltid och låg jordad i gravfältets centrala 
del. Emanuelsson & Sjöling (2007:370) fram-
kastar frågan om det kan vara frågan om tidig 
kristen påverkan. Något som mot bakgrund 
av tidens kontakter med Mellan- och Sydeu-
ropa inte kan uteslutas. Se kapitel 10. 
  
Rörby 
Vid Rörby finns bland annat ett gravfält med 
ett 50-tal anläggningar, huvudsakligen runda 
stensättningar – varav en är högliknande och 



Med Uppsala i centrum 302 

en har mittsten. I övrigt finns två resta stenar, 
två rektangulära stensättningar samt en när-
mast kvadratisk och en triangulär stensätt-
ning. I den flacka dalgången mot Stångby på-
träffades en härd från romersk järnålder i 
samband med förundersökningarna inför E4 
(Aspeborg et al., 1997:37). 
 
Sala 
Byn Sala nära Vaksala förekommer, som ti-
digare behandlats i diskussioner om Uppsala-
namnets bakgrund. Kunskapen om Sala är 
dimmig. Byn är förknippad med ett avsnitt i 
Olof Rudbecks Atlantica, del III. Rudbeck 
(1947:21) anger: ”Anno 1689. Fan Erich 
Anderson i Skiölsta i Waxala en stor och 
skiön Urnam uthi en av de Ättebackar, som 
liggia på höger sidan om wägen, ifrån Upsa-
la till Waaxala Kyrkia in moot Gränby”. I 
närheten fanns 2 bautastenar. 

  Den stora urnan (eventuellt uppemot 60 
cm i höjd och 150 cm i omkrets) är ej beva-
rad  men  antas  varit  av  brons. Den avbildas 
delvis i Atlantican (o.a.a.:26), i Almgren (1908: 
102)  och  i  Duczko  (1996:182, vilken anger  
Sala som fyndort. Frölund (1997:39) hänför 
ursprunget till Capua nära Neapel baserat på 
uppgift från Kent Andersson. Denne talar i 
Andersson (2001:220) om ”den capuanska 
situlan”. 

Om medeltidsbyn Sala haft en 1000 år 
äldre föregångare vet vi inte. Urnans fynd-
plats är ej lokaliserad. Varför anger inte Rud-
beck att fyndet skedde nära Sala – om det nu 
gjorde det? Byn var bekant för honom. Sala 
finns utsatt på hans karta från 1670-talet över 
Uppsala med omgivningar (bilaga 2). När han 
i stället använder uttrycket ”in moot Gränby” 
tyder det på att graven låg längre norrut än 
Sala/Salabacke – inne i det område som troli-
gen utnyttjats ända sedan äldre bronsålder. 
Ekholm (1925:97) som behandlar fyndet i en 
not, formulerar det så att fyndet härrör från en 
”ättebacke” i närheten av Gränby ”. 
  Någon äldre järnåldersboplats vid Sala 
har ej påvisats genom utgrävningsfynd. Kom-
mentarerna kring existensen av en rik sådan 
går tillbaka på namnformen ”Sala” (hall i 
pluralis). Rudbecks text nämner inte Sala. 
Almgrens (1908) tolkning att fyndet gjorts 
vid Sala backe indikerar närmast att det tydli-
gen i början av 1900-talet fortfarande fanns 
åtskilliga gravhögar där (rester av den vi-
kingatida byns gravfält?). Någon säker kopp-
ling mellan ”urnan” och en eventuell romar-
tida by Sala finns inte. 

  Det enda vi egentligen vet är att en rik 
gravläggning skett under romersk järnålder 
någonstans söder om Gränby, men öster om 
1600-talets dragning av vägen Uppsala-Vak-
sala kyrka. Det vill säga omkring en halv km 
nordnordväst medeltidsbyn Sala. Äldre ut-
nyttjande i området liksom förekomsten av 
Brillingefynden gör att bosättningar sydväst 
om platsen för Vaksala kyrka på de glaciala 
lersluttningarna ner mot havsviken under 
äldre järnålder framstår som trolig. 

  

VAKSALA SOCKEN 
Det är inte enbart i diskussionerna kring Upp-
salanamnets uppkomst som Sala förekommer. 
Tillsammans med bland annat Brillinge och 
Svia förekommer platsen som en av de an-
tagna stödjepunkterna för ett Vaksala som 
föregångare till Gamla Uppsala.  

Tankegången att det bör ha funnits andra 
platser som skulle ha föregått det antagna 
Gamla Uppsala som religiöst och administra-
tivt centrum för svearna blossade upp i sam-
band med utgrävningarna i Gödåker. Diskus-
sionerna initierades i Almgren (1916:101 och 
1917:348) samt utvecklades av Ekholm 
(1925:78 ff.) med Germania och Ynglingasa-
gan som utgångspunkter. Ekholms slutsats 
var att även om Gödåker hade varit ett cent-
rum fordrades både en föregångare till Göd-
åker – som han tänkte sig kunna ligga i Skut-
tunge socken – och ett mellanled mellan Göd-
åker och Gamla Uppsala. Ulleråker vars loka-
lisering till Uppsala stad han dryftar i Ekholm 
(1925:91 ff.) och som han ser som säker i 
Ekholm (1927:127) bedömde han vara detta 
mellanled.  

 
Svia som svearnas urhem 
Genom Jöran Sahlgrens introduktionsföreläs-
ning som professor i nordiska språk i Lund 
1930 (Sahlgren, 1931:139 ff.) fästes ögonen 
på Vaksalaområdet. Han ansåg att sta-nam-
nen går tillbaka till romersk järnålder eller 
möjligen ännu något längre. Baserat på att 
Vaksala socken uppvisar nio sta-namn mot 
Gamla Uppsala och Danmark socknar ett 
vardera, konkluderar han att Vaksalaområdet 
tiden före folkvandringstid måste ha varit 
huvudbygd i häradet som under medeltiden 
kallades ”Vaxalda hundare”. 
  Begreppet hund uppfattar han ha haft 
betydelsen folkstam/stamområde. ”Varje tan-
ke på att Fjädrundaland, Tiundaland och At-
tundaland fått namn av att de blivit indelade i 
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fyra, tio och åtta hund måste tillbakavisas”. 
Intet land torde någonsin ha uppkallats efter 
det att de indelats på ett visst sätt. Men om-
vändningen förekommer, vilket han exempli-
fierar med Tiohärad. Men det är då frågan om 
en sammanslagning av äldre enheter. Även 
Schück (1949:37) understryker att Tiunda-
land, Attundaland och Fjädrundaland är kon-
struerade begrepp som tillkommit genom be-
slut av en inom systemet överordnad nivå. 

På grund av sta-orternas höjdnivåer 
kunde de enligt Sahlgren inte haft någon stör-
re betydelse under äldsta järnålder. Han me-
nade att det då var namn som Sätuna, Bril-
linge och Sala som indikerade var bebyggel-
sen stod att finna.  

Framför allt tar han upp ortnamnet Svia 
några km öster om Vaksala kyrka. Han menar 
att det betyder ”svearna”. Detta skulle ha va-
rit något av svearnas urhem. Allt eftersom 
strandförskjutningen fortgick och möjliggjor-
de bosättningar inom nya områden flyttade 
Svias ungdomar ut. Hela Vaksala hundare 
skulle så småningom bli en enda stor stam. 
När Svia genom torrläggning kom att ligga i 
utkanten av stamområdet skulle enligt Sahl-
grens antagande tyngdpunkten ha flyttats till 
Vaksalahöjden och Sala sannolikt blivit höv-
dingasäte. Genom strandförskjutningen växte 
Salas område alltmer mot norr och delades så 
småningom upp i moderbyn Sala och den 
längre upp belägna Uppsala, dit hövdingasä-
tet till slut flyttades. Med nio andra stammar 
skulle svearna ha förenat sig till det stora 
folkförbundet Tiundaland. Så småningom 
räknades hela Tiundaland till Svethiud. Pro-
cessen upprepades när Tiundaland slöt för-
bund med andra folkförbund. 

Den här hypotesbilden påverkade synen 
på Vaksalaområdet under åtminstone något 
årtionde eller mer – se Arwidsson (1941:16). 
Vissa element, som exempelvis utnyttjandet 
av Vaksalahöjden under tidig romersk järnål-
der är idag fakta, men kan väl trots Almgrens 
notis om den stora bronsurnan (1908) och 
hans skärvstensutgrävning (1912b) anses be-
kräftad först genom Arwidssons och Ekholms 
undersökningar under 1930- och 40-talen.  
  600 m nordväst om Brillinge gård (Raä 
106), på en plats med ett 80-tal skålgropar, 
hittades 1936 ett gravfält, där den först ut-
grävda graven var en skelettgrav efter ett barn 
lagd i en lång träkista. I kistan fanns bland 
annat ett ornerat lerkärl och tre barkkärl med 
födoämnen. Lerkärlet bedöms härröra från 
Gotland/Öland. Graven daterades till andra 

delen av äldre romersk järnålder. Arwidsson 
(1941). 
  Vid södra delen av gravfältet Raä 112 
hittades 1946 en armring av brons. Upphitta-
ren hade också i sin ägo en kalkstensplatta 
med en skålgrop som tillvaratagits några 
meter därifrån. På platsen fanns en grav från 
romersk järnålder. En annan grav daterades 
till 300-talet e. Kr. (Ekholm, 1957). Två and-
ra norr om gravfältet inom blivande Raä 305 
hänfördes också till äldre järnålder. Ekholm 
fann till sin förvåning inga resta stenar i an-
slutning till gravfältet. Så småningom antog 
han att de använts till grunder i närliggande 
byggnader – till Vaksala kyrka och till Peters-
lund när stadsdelen formades på 1800-talet. 
  
Svia och Sala inte betydelsefulla  
Hur ser det då ut om vi översiktligt granskar 
Sahlgrens hypoteser om Svia, Brillinge och 
Sala utifrån dagens kunskap om strandför-
skjutning och fornlämningar? Det är mycket 
som inte stämmer. Svia kan ur strandnivå-
synpunkt tidigast ha etablerats under yngre 
bronsålder. Redan under period V blev områ-
det förmodligen obeboeligt på grund av de 
vattensjuka miljöer havet lämnade efter sig. 
En sjö på visst avstånd var allt som fanns 
kvar. Erfarenhetsmässigt tog det ofta hundra-
tals år innan man kunde bo i närheten av 
flacka före detta havsbottnar.  
 Detta stöds också i detta fall av att inga 
skärvstensvallar, skärvstenshögar, stora en-
samliggande stensättningar, rösen, röselik-
nande stensättningar eller stensättningar med 
mittblock är registrerade i närområdet. Där-
emot finns här den romerska järnålderns och 
folkvandringstidens anläggningar. Svia må 
betyda svear, men lokalen kan ej ha varit 
Vaxala hundares eller Svethiuds primärenhet, 
från vilken bosättning och bebyggelse i övrigt 
utvecklades. 

Sala, lokaliserad som den redovisas på 
Olof Rudbecks karta (Bilaga 2), frilades från 
vatten omkring hågatid. Bosättning kan av 
höjdnivåskäl varit möjlig från äldsta järnål-
der. Om en sådan skett är däremot en annan 
sak. Vi har ännu inga spår. Platsen saknade 
skydd mot havsvindar från sydöst. Se [Bild 
IX:25]. Den stora flacka lerslätten åt öst och 
nordöst var dessutom fortfarande vattensjuk 
och otrevlig att ha som granne.  

Fram emot Kristi födelse blev läget an-
norlunda och troligtvis kröp de fasta bosätt-
ningarna ned från Vaksalahöjden. Någon ex-
pansion utgående från Sala i riktning mot 
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Gamla Uppsala på det sätt Sahlgren tänkte sig 
är dock inte trolig. Den expansion som kan ha 
skett under romersk järnålder bör ha utgått 
från Brillinge, och då är vi tillbaka vid vad 
E4-undersökningarna visat. 

 
Vaksalahöjdområdet 
Den nya E4-dragningen går inte över Vaksa-
lahöjden utan mellan höjden och vattendraget 
Samnan. Nordväst om Ekholms gravfält Raä 
112 påträffades vid förundersökningen en 
nedgrävning, fem härdar och tjugotvå stolp-
hål. Två härdar daterades till 400-200 BC 
(sydost) respektive AD 250-400 (nordväst). 
Tolkningen blev att en boplats som fortsatte i 
riktning mot Raä 112 varit belägen där. Det 
var dock åt väster (mot Gamla Uppsala) som 
antalet anläggningar var störst och boplatsen 
bedömdes fortsätta i okänd omfattning (Frö-
lund, 1997:23 ff.).   

 Vid slutgrävningarna konstaterades att 
här vid Raä 305 fanns två långhus och för-
modligen två förrådsbyggnader. Det största 
huset var 43 m långt och preliminärdaterades 
till förromersk järnålder eller tidig romersk 
järnålder. Det andra långhuset preliminärda-
terades till yngre romersk järnålder eller folk-
vandringstid. En brandgrav intill tolkades 
som en kvinnograv från romersk järnålder 
(Fagerlund, 2003:20 f.). I slutrapporten (Fa-
gerlund, 2003b) justerades gravens tidstillhö-
righet till förromersk järnålder och husen till 
yngre romersk järnålder. Det största huset 
tillhör en äldre fas av denna tid.  Det är fråga 
om en stor boplats från romersk järnålder. 
Gränser och åldersstruktur har inte gått att 
fastställa när man endast grävt östliga delar. 
Dessa områden tycks primärt utnyttjats under 
yngre romersk järnålder. 

Indikationerna på användning under 
bronsålder och äldsta järnålder inom området, 
liksom fynd från en välbärgad romersk järn-
åldersmiljö har nu kompletterats med ett stor-
mannahus från yngre romersk järnålder. Den 
nordliga maktstruktur som fanns i Norunda 
härad tycks i geografiskt avseende utvidgats 
söderut.  
  Redan då Vaksala var en halvö, fram till 
efter hågatid, utnyttjades krönområdet och 
sluttningarna ner mot Samnanviken, som gick 
in från öster. När den rörliga användningen 
ersattes av mer fasta bosättningar, till och 
från med kompletta gravläggningar, grav-
grupper och hela gravfält samt viken över-
gick till en dalgång, stannade man kvar. Av 
bronsurnan från området sydost om Gränby 

att döma spred man sig också ner mot Svea-
havet. Så länge vi inte får annan information 
tycks ändå inte själva kustbandet använts an-
nat än för mer extensiva uppgifter som beten, 
slakt, skinnberedning, länningar och fiskhan-
tering. Sådana verksamheter har inte lämnat 
spår efter sig i områden som stadsbebyggdes 
redan för 100 à 150 år sedan. 
 
På andra sidan Samnan 
Samnandalgångens norra sida, mittemot Vak-
salahöjden, utnyttjades också under äldre 
järnålder. Vid utgrävningar avseende Bärby-
ledens anslutning till E4 fann man två lång-
hus och ett eventuellt ytterligare hus nära det 
stora gravfältet vid Ytterbacken (Raä 220), 
bland annat ett trapetsoidformat treskeppigt 
hus. Det visade sig att området utnyttjats från 
yngre bronsålder till vikingatid (Ölund & 
Hennius, 2004). I området finns anläggningar 
som förknippas med förromersk och romersk 
järnålder – skålgropar, trekantiga, kvadratiska 
och rektangulära stensättningar samt resta 
stenar. Vid Eke (Raä 307), ca 800 m österut 
hittades bland annat ett grophus, som datera-
des till äldre romersk järnålder men också ett 
treskeppigt hus. Som titeln på redogörelsen 
Svensson (2004) anger ”Bärbyleden i Sam-
nans dalgång – tätbefolkat under äldre järn-
ålder” tycks Samnans dalgång ha varit påtag-
ligt utnyttjad. Se också Ölund & Hennius 
(2004). Om dalgången kan mäta sig med det 
anläggningstäta området Råby – Vittulsberg – 
Jälla är dock oklart på grund av de fåtaliga 
undersökningar som gjorts i detta område.  

Som nämnts bedöms hägnaden i nordost 
på gränsen till Rasbo tillhöra äldre järnålder. 
Den redovisas i Gihl (1918: 49) och i Olaus-
son (1995:255). 

 

GAMLA UPPSALA 
I slutet av yngre bronsålder gick havet fortfa-
rande långt förbi Gamla Uppsala. Skärna var 
en ö och Bredåker låg på spetsen av en halvö 
som utgick från fastlandet och skildes från 
Gamla Uppsalalandet av en mycket smal na-
turlig kanal. Vid Kristi födelse hade förut-
sättningarna ändrats genom en ytterligare 
strandförskjutning på storleksordningen 4,5 
m. De tidigare sumpiga och vattensjuka mar-
kerna runt Uppsalaåsen hade nu ändrat karak-
tär, men besvärliga sänkor fanns fortfarande 
kvar. Pollenanalyser visar på fortsatt stor al-
närvaro. Först omkring folkvandringstid ser 
vi en nedgång och ungefärlig samtidig upp-
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gång för säd, en och kol. De senare har dock 
lämnat spår åtminstone från äldsta järnålder. 
 1936 publicerade Sune Lindqvist sitt ar-
bete om Uppsala högar och Ottarshögen. Då 
hade redan båtgravfältet i Vallsgärde upp-
täckts och undersökningarna påbörjats under 
hans ledning. De pågick sedan till och från 
fram till 1952. Även om delar av Vallsgär-
dematerialet ännu inte publicerats tycks den 
information som redan gavs under 30-talet 
om Gamla Uppsala och Vallsgärde haft sådan 
lyskraft att kringmiljön och resten av socknen 
arkeologiskt försvann årtionden framåt, med 
ett undantag – Fullerögraven, som passade in 
i synen på områdets förhistoriska roll.  
 Även bland arkeologer var Gamla Upp-
sala länge i stort sett lika med kungshögarna, 
ett eventuellt hednatempel och en tings- och 
marknadsplats. Platsens bakgrund, dess om-
fattning och hur den kunde tänkas ha fungerat 
kan knappast sägas ha penetrerats. Den första 
ansatsen i en sådan analys, utgjordes av en 
fosfatkartering (Damell (1980) och av en ge-
nomgång rörande den medeltida byn, och 
dess rötter (Ramqvist, 1986). 

 Efter årtionden av nyvaknat intresse för 
Gamla Uppsala framstår platsen ändå fortfa-
rande som en svårförståelig ”black box” – en 
miljö som fött ett för Sverige unikt gravland-
skap, men som i övrigt hittills närmast fram-
står som arkeologiskt ”tomt” när det gäller 
högreståndslämningar från folkvandringstid 
och tidig vendeltid. 

 
Misstag och osäkerhet 
Duczko (1993, 1996b och 1997) försökte 
tränga igenom platsens komplexitet genom 
att sammanställa och sortera äldre forskning 
och yngre information. Med detta som grund 
och baserat på muntlig information av Lars 
Redin avseende dateringar från kulturlager 
under kyrkan, formade han tillsammans med 
data från Mellanhögens basyta, ett scenario 
med Gamla Uppsalas ursprung under senare 
hälften av äldre romersk järnålder (Duczko 
1996b:47 och 1997:20). Det gäller en närvaro 
som i princip skulle ha upprätthållits i bortåt 
tusen år innan kungamakten överlämnade 
området till kyrkan. 
  Hallar vid kyrkan och på Kungsgårds-
platån har tentativt lokaliserats. En à två via 
utgrävningar (Nordahl, 1993 och Hedlund, 
1993) samt eventuellt några ytterligare med 
markradar vars dokumentation och verifie-
ring är oklar. Det har visat sig att Redins 
opublicerade data av honom själv ses som 

tveksamma och att åtminstone delar av gjorda 
radarundersökningar vid kyrkan inte gett en 
korrekt bild (information vid ENES-semi-
narium 081022 och Göthberg (2008:94). De 
anomalier som framträtt vid undersökningar-
na motsvarades inte av anläggningar. Därmed 
blir äldre opublicerade radarundersökningar 
mer osäkra.  

Redigeringen och utgivningen av Sune 
Lindqvists material från hans undersökningar 
under kyrkan i mitten på 1920-talet (Nordahl, 
1996) och det förnyade avfärdandet av biskop 
Karls ”Annotationes…”, vilka anger att kyr-
kan byggts i anslutning till hednatemplet 
(Janson, 2001), har också sopat undan många 
antaganden.    
  
Inga belägg för ett stadigvarande 
regionalt residenssäte 
Den information som framkommit via ut-
grävningar på gärden och ytor närmast utan-
för kärnområdet har påvisat aktiviteter från 
äldre romersk järnålder till medeltid även om 
enstaka ibland osäkra äldre nedslag ända till 
äldre bronsålder noterats [Duczko (1993 & 
1996b), Ljungkvist (1997) och  Anund & 
Göth-berg (1998:77) samt Göthberg (2008)]. 
  Äldre storhögar liksom många nu bort-
odlade och förstörda gravfält med samman-
lagt 1000-tals gravar (Duczko 1998:15) och 
Alkarp (2004:147 f.) liksom åtminstone en-
staka hallbyggnader vid eller i närheten av 
kyrkan, tyder på en långvarig förhistorisk 
verksamhet. Att klarlägga hur denna närvaro 
sett ut, när den existerat, hur intensiv den 
varit och i vilka sammanhang den förekom-
mit är emellertid fortfarande långt borta. 
  De pollenanalyser som gjorts i området 
(Eriksson, 1999) ger en del grundinformation, 
men är delvis oklar. Dimmiga indikationer på 
skogsåterväxt och odlingsnedgång efter folk-
vandringstid strider mot förekommande anta-
ganden om en allt intensivare verksamhet. 
Sammantaget gäller att vi – de stora högarna 
åsido – fortfarande saknar handfasta indika-
tioner på förekomsten av ett regionalt, för att 
inte tala om ett överregionalt maktpolitiskt 
centrum i Gamla Uppsala under folkvand-
ringstid och äldre vendeltid. Se också Frölund 
(2007:374). 
 
Omlandet  
Vad gäller närområdet har det västra omlan-
det förutsättningar för äldre utnyttjande, både 
i riktning mot Ulva och vid Ärna, där det 
också finns anläggningar. Höjdryggen från 
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Ärna gård mot Ulva och mot Fyris hade en-
ligt Rudbecks 1600-talskarta (bilaga 2) unge-
fär lika stora gravfält som exempelvis For-
karby och Gamla Uppsala. Områdena bör ge-
ografiskt sett ha varit lämpliga för bosättning 
åtminstone ända från mitten av förromersk 
järnålder. Den arkeologiska kunskapen är 
dock svag. Området har till stora delar varit 
militär flygplats sedan i början av 1940-talet, 
och inte förrän på 1990-talet blivit ytligt 
tillgänglig (se Häringe Frisberg, 1996). 

Söder och öster om Gamla Uppsala by, 
genomfördes under 1990-talet undersökning-
ar främst som en följd av Ostkustbanans ut-
byggnad. Bland annat påträffades en del av 
en förromersk/romersk järnåldersboplats med 
stolphål efter ett treskeppigt hus vid Raä 284 
(Vinberg, 1995). 
  Det är inte den enda boplatsen från äldre 
järnålder. I Anund & Göthberg (1998) görs 
en genomgång av bland annat de anläggning-
ar och utgrävningar som gjorts inom den nu-
varande bebyggelsen. Anund & Göthberg 
menar att utnyttjandet i området under äldre 
järnålder utöver kungsgården med sina verk-
städer och hus i det närmaste kunde jämföras 
med 1500-talet då Gamla Uppsala by hade 
20-talet gårdar (o.a.a.:101). I linje med detta 
finns spår av ett vendeltida – eventuellt äldre 
– gravfält på Lilla Gärdet. Där hittades tre 
tydliga gravar eller stensättningar, en möjlig 
nerplöjd grav och grunden till en rest sten 
(Price & Wikborg, 1998:49 f.). 
  Sammantaget fanns mot slutet av 1990-
talet ett 20-tal 14C-analyser vid högområdet, 
närbelägna gärden och den moderna bebyg-
gelsen vilka härrör från sen förromersk järn-
ålder till början av vendeltid (Anund & 
Göthberg, 1998:98). Under 2000-talet har yt-
terligare grävningar in i år 2011 vidgat bilden 
om än inte nämnvärt ändrat den. Gamla Upp-
sala är fortfarande ett frågetecken. Redogö-
relser för undersökningar under sen tid i 
området finns bland annat i Lindkvist (2005), 
Ljungqvist (2006:50 ff.) och Göthberg (2008: 
92 ff.).  
 
E4-projektet 
I samband med undersökningarna inför E4 
grävdes två boplatser ut på sluttningen mot 
Samnan. Vid dubbelboplatsen Raä 613, 614 
nära Berget fanns sex treskeppiga hus och ett 
fyrstolpshus. Det senare daterades till århund-
radena kring Kristi födelse (Frölund, 2003, 
2005 och Fagerlund & Åberg, 2005). Läm-
ningarna tyder på att någon speciell verksam-

het försiggått på platsen. Behov av värme 
(20-talet härdar), vatten (8 brunnar), arbets-
redskap för malning och olikformade gropar, 
varav en eventuellt med bark, gör att jag får 
associationer till skinnberedning.  
  Längre norrut längs Samnan undersöktes 
en annan boplats, Raä 531 vid Lövstaholm, 
från äldre och början av yngre romersk järn-
ålder. Den ligger i Raä-raden 529-532 längs 
Samnan (Fagerlund & Åberg, 2005:10) och 
nära en bosättning från förromersk järnålder. 
Vid Raä 531 hittades spår av 12 hus. De fles-
ta treskeppiga långhus. Preliminärt kom man 
till slutsatsen att här funnits tre samtida går-
dar som bildade en mindre by (Häringe Fris-
berg, 2004). Det finns spår efter ytterligare 
icke tidsbestämda boplatser mellan Gamla 
Uppsala och Samnan.  

 
 
GAMLA UPPSALA SOCKEN 
NORRUT 
Bredåkersområdet norr om Samnan har från 
att ha sovit en arkeologisk törnrossömn efter 
Almgrens och Silverstolpes undersökning 
1914, under de senaste årtiondena hamnat i 
våg efter våg av för- och slutundersökningar. 
Orsaken är att här anlades gång- och cykel-
vägen Uppsala – Storvreta (Karlenby, 1993), 
Ostkustbanan (Häringe Frisberg & Göthberg, 
1998) och nya E4 [Göthberg & Holm (1997), 
Frölund, Scheutz & Schütz, (2003), Frölund 
& Schütz (2007)]. 

 Som angivits har området, som främst 
består av glaciallera, använts både under äld-
re och yngre bronsålder. De nya undersök-
ningarna pekar också på stor närvaro under 
äldre järnålder. Vid genomgången inför Ost-
kustbanan hittades nära skärvstenshögen Raä 
134 (Almgrens hög?) spår efter nio treskep-
piga hus, tre fyrstolpshus, nedgrävningar och 
ca tjugofem härdar och kokgropar. Här fanns 
förutom yngre bronsålder och äldsta järnålder 
främst romersk järnålder-vendeltid. Vid Raä 
104 fanns stolphål, härdar, kokgropar och 
brunn. Dateringar angav slutet av förromersk- 
och början av romersk järnålder. Undersök-
ningarna avsåg ett ovanligt stort område – 
omkring en halv km2.  
  Vid E4-undersökningarna konstaterades 
40-talet husspår av olika slag – bland annat 
bostadshus på upp till 30 m och ett enskep-
pigt hus från folkvandringstid. Tolkningen in-
dikerar att det funnits fem eller fler gårdslä-
gen med två eller flera överlagrade hus från 
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bronsålder och in i yngre järnålder. Förunder-
sökningen hade indikerat en tyngdpunkt un-
der romersk järnålder och folkvandringstid. 
Frånvaron av tidig förromersk järnålder upp-
fattas förvånande (Göthberg & Holm, 1997: 
20). 
  Vid Raä 599 fanns trots närheten till 
Samnan ett bostadshus på en naturlig platå. 
Frölund & Schütz (2007:26) menar att någon 
speciell funktion motiverade läget. Dalgång-
en och platåerna var väl befolkade under 
äldre järnålder. Frölund (2007:362) redovisar 
en sammanfattande bild. 

Längre norrut längs E4 – vid Hämringe 
– har spår av två boplatser från århundradena 
kring Kristi födelse lokaliserats (Göthberg & 
Holm 1997:29). Vid slutundersökningarna 
påträffades grophus och stolphus. Rektangu-
lära härdar, varav en daterats till folkvand-
ringstid, kan eventuellt ha utnyttjats i sam-
band med linberedning (Nordström, 2004). 

Åt väster i riktning mot Vallsgärde regi-
strerades i samband med byggandet av cykel-
vägen Gamla Uppsala-Storvreta en boplats 
med spår efter hus från romersk järnålder 
(Karlenby, 1993:24 ff.).  
 
Vallsgärde 
 Vallsgärde låg i slutet av bronsåldern på en ö 
i en inre havsvik som mer liknade en grund 
sjö även om den stod i förbindelse med havet 
[Bild VII:21]. I samma sjö, fast längre norrut, 
fanns öarna lilla och stora Skärna. På Valls-
gärdeön, fast längst i syd, låg dagens Ensta, 
vars namn diskuteras av Karlenby (o.a.a: 23).  
 Vallsgärdegravfältet tillhör i huvudsak 
vendel- och vikingatid, men de äldre kistbe-
gravningarna går ner i 300-talet (Schönbäck 
1980:115 f.). Även äldre gravskeden finns. 
De rika gravläggningarna och den långvariga 
traditionen är ett problem i sig eftersom loka-
len inte har kunnat knytas till någon mer om-
fattande bosättning – typ Tunakomplex. Detta 
gör att Arwidsson (1948) resonerar om en 
eventuell anknytning till Fullerö. Damell 
(1983) ser en eventuell huvudbosättning vid 
den strategiskt placerade åskullen och forn-
lämningskomplexet Fullerö backar (Raä 208) 
där Björklingeån går ihop med Fyrisån, 1 km 
nordöst om Vallsgärde. 
  Båda Else Nordahl och Bengt Schön-
bäck lokaliserade viss förhistorisk bosättning 
vid Vallsgärde (Schönbäck, 1957:144). 1994 
spårades förutom vendeltida grophus (Her-
schend, 1997) eventuellt en eller flera hall-
byggnader (Norr & Sundkvist, 1995). 

Bild VII:21  Vallsgärde-Ensta ön i slutet av  bronsålder  
                         Geografisk miljö: 600 BC 

  
        Någon accepterad lösning på frågan om 
hur en relativt avskild, agrart begränsad, bo-
sättning kunnat fungera i 7 à 800 år med lik-
artade rika, om än avtagande, begravningstra-
ditioner i kanske 15 generationer (båtbegrav-
ningar ca 650 – 1050 AD) har ännu inte gi-
vits. Sliten/obrukbar utrustning av exceptio-
nell kvalitet, från någon ”rustkammare”, följ-
de lokalens överhuvud i varje generation un-
der reglerade former (Arwidsson, 1980 och 
Lundström, 1980). Släktskap har ej kunnat 
bekräftas (se Lidén et al., 2001). 
 Några km nedströms ligger Gamla Upp-
sala. Vallsgärde antas ofta vara en del av dess 
struktur. På andra sidan Fyrisån, med trakt-
namn Vallskog, har legat en kungshög. Vid 
en utgrävning på platsen i slutet av 1990-talet 
hittades guldbleck (muntligt Kjell Silver). 
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Högen indikerar närmast att vid Vallsgärde 
har funnits ett vadställe, en huvudförbindelse 
– (en av tre?) mellan Vaksala och Bälinge 
härader.  
 
En ö med med tidig kultisk koppling? 
Förhållandet att Vallsgärde var en ö under 
yngre bronsålder gör det möjligt att lokalen 
liksom Håga och Gamla Uppsala som kult-
plats på något sätt har sina rötter i en tid då 
lokalerna fanns på en ö/halvö. ”Vallsgärde-
ön” låg en gång i öppet vatten där i princip 
senare tre häraden skulle mötas – hur långt 
tillbaka i tiden dessa gränser haft betydelse är 
oklart. [Här hänvisas till Karin Calissendorffs 
(1964:123) resonemang om ”heliga” öar vid 
häradsmöten, som bygger på otryckt material 
av Adolf Schück]. 
   Ön besöktes och användes redan under 
bronsåldern. Åtminstone fyra förromerska 
skelettgravar har registrerats. Ytterligare 
brandgravar från denna tid ses som möjliga. 
Ljungkvist (2008:37). 

Som framgår av Arwidsson (1948:47 f.) 
och Karlenby (1993:57) är det tänkbart att 
Vallsgärde legat inom Fullerös ägor. Också 
Mats G. Larsson (2007) ser en eventuell 
koppling till Fullerö – indikerat av beteck-
ningen ”Wijiordhen” i 1600-talets jordboks-
karta över Fullerö. Han ser det som tänkbart 
att namnet skulle härröra från ett vikingatida 
Vi vid Vallsgärde som då eventuellt skulle ha 
kunnat vara platsen för den kult som utmålas 
av Adam av Bremen.  Har Vallsgärde funge-
rat som kultplats med eventuella rötter ända 
ner i bronsålder/förromersk järnålder bör tyd-
ligare indikationer framkomma. Vallsgärde är 
inte slutundersökt. 
 
Fullerö 
 Längre norrut vid Fullerö finns omfattande 
spår efter äldre järnålder. Fullerö har inte va-
rit en ö varken under järnålder eller bronsål-
der. Namnet har koppling till edet – ”draget” 
– vid Full (äldre namn på förmodligen en del 
av Fyrisån). Se Arwidsson (1948:46) med där 
angivna hänvisningar. 
  Fullerö är mest bekant för den plundra-
de kammargrav (vid Raä 163) från omkring 
AD 400 som kom i dagen vid ett vägbygge 
1934 (se kapitel 2). Närområdet har sedan 
dess undersökts i flera omgångar. 1989 i sam-
band med byggandet av cykelvägen till Stor-
vreta. Förutom boplatsrester hittades ugnar 
och tydliga spår efter järnframställning (Raä 
298) – bergmalm (inte myrmalm) och slagg 

från romersk järnålder/folkvandringstid. Mal-
men bedöms bruten i Vattholmatrakten åtta 
km uppströms ån (Karlenby 1993:29 ff. och 
Kresten, 1993:37 ff.). 

I samband med E4-projektet noterades 
under förundersökningar vid Raä 598 bo-
platslämningar där en härd daterades till yng-
re romersk järnålder/folkvandringstid (Göth-
berg & Holm, 1997:34). Vid slutundersök-
ningarna hittades spår av stolphus, bland 
annat ett på 33 m. Trattformiga nedgrävning-
ar för tjärtillverkning och en ugn med kupol i 
lera och med ben som bränsle var andra fynd. 
Anläggningarna tros tillhöra förromersk järn-
ålder – vendeltid (Björck, 2003:24 f.). I när-
heten upptäcktes ett gravfält från förromersk 
järnålder med 26 brandgravar och en terrass 
uppbyggd av större stenblock – två med skål-
gropar (Häringe-Frisberg, 2003:26 f.). 
 
Trekanten  
Vid Ekeby påträffades 1989 ett anläggnings-
tätt område med spår efter fem hus. En date-
ring till yngre romersk järnålder och möjligen 
folkvandringstid noterades (Karlenby, 1993: 
56). E4-undersökningarna påträffade två bo-
platslägen (Raä 601 & 602) – ett i norr med 5 
byggnader som antas vara från romersk järn-
ålder och ett i söder med ett 25-tal stolpbygg-
da långhus, varav ett över 40 m. De yngsta 
inom den här delen bedöms härröra från slu-
tet av yngre romersk järnålder. Även här 
fanns tjärgropar (Wikborg, 2004). 

Skärna, på den norra sidan av Fyrisån 
var främst utnyttjad under förromersk järnål-
der även om det äldsta av de fem hus som 
lokaliserades bedömdes tillhöra yngre brons-
ålder. Ön har som nämnts genom sin lokalise-
ring varit lämplig för många verksamheter.  
Härdar och ugnsväggar har medfört tankar på 
bergsmalmshantering (Östling, 2003). 

I nordost finns flera lokaler längs Fyris-
åns dalgång som troligtvis omfattar bosätt-
ningar, gravar och gravfält från äldre järnål-
der. En sådan med rötter i bronsåldern är Raä 
213. Lokalen har en stensättning, skärvstens-
högar och en blästerugn från yngre bronsål-
der – baserat på att där hittats slagg som ock-
så fanns i en skärvstenshög 14C-daterad 
bronsålder-folkvandringstid. Där fanns också 
bosättningsytor med en skärvstenshög från 
förromersk järnålder och härdar främst från 
folkvandringstid eller tidig vendeltid. Två till 
fyra hus lokaliserades – samtliga förmodligen 
treskeppiga (Holm 1996 - ATA). 
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VAKSALA HÄRAD OCH UPP-
SALA STAD UNDER JÄRN-
ÅLDER 
En relativt stor del av de arkeologiska under-
sökningar som ägt rum inom Uppsalaområdet 
från slutet av 1980-talet och framåt har avsett 
Vaksala härad. Det har betydelse för åtmin-
stone två förhållanden som berör hur vi kan 
värdera utvecklingen under brons- och järn-
ålder inom området i stort. Det första är att vi 
fått kunskap om Vaksala härads dolda an-
läggningsbild på ett annat sätt än som gäller 
andra härader. Det andra är att 14C-metodens 
alltmer vardagliga användande medfört att vi 
nu har tillgång till tidsskalorna på ett annat 
sätt än tidigare. 
 När det gäller Vaksala härad är det på-
tagligt hur bronsålderns och den äldsta järn-
ålderns glesa nedslag efterträds av en tät när-
varo efter Kristi födelse, och en mycket tät 
från folkvandringstid – så länge vi håller oss 
på häradets mittrygg. De mer låglänta områ-
dena tycks, såväl under äldre järnålder som 
under yngre, i allmänhet endast ha utnyttjats 
för beten och annan extensiv verksamhet. Det 
går dock inte att utesluta att det delvis kan 
vara en felsyn som hänger samman med över-
plöjning och/eller att utgrävningar i sådana 
miljöer varit sällsynta. Häradet tycks inte ha 
utnyttjats i större utsträckning under yngre 
järnålder än under slutet av äldre. 
 Häradet är ett exempel på oväntade för-
hållanden när det gäller jordmåner. Det är 
täckt av glaciala leror utom i nordost, ost och 
syd. Idag består jordmånen i stor utsträckning 
av brunjord – utom i nordost [Bild VII: 22]. 
Från Gamla Uppsala åt nordöst finns inom ca 
20 km2  stort inslag av podsol. 

 Området Råby-Vittulsberg-Jälla-Lund 
som framstår som häradets kanske äldst an-
vända och fornlämningstätaste område ligger 
inom detta jordmånsområde som åtminstone 
idag avviker från resten av häradet. Mycket 
talar för att under bronsålder hade ännu inte 
de alternativa lokaler som stod till buds något 
nämnvärt utbildat brunjordslager. Detta lager 
utvecklades under yngre bronsålder och järn-
åldern på nytillkommande postglaciala leror. 
Möjligheter till uthålligt jordbruk blev där-
med successivt annorlunda och bättre ungefär 
från järnålderns början. 

Trots att strandförskjutningen gett ytter-
ligare arealer är inte häradets agrara försörj-
ningskapacitet överväldigande. 1810 var det 
fortfarande Uppsalaområdets minst befolkade  

Bild VII:22  Vaksala härad och Uppsala stad under yngre järnålder. An-
läggningar mot bakgrund av rektifierat utdrag från jordmånskarta över Sverige 
(Troedsson & Wiberg, beskrivning, Troedsson, 1997). Geografisk miljö: AD 600. 

 
och Upplands näst minst befolkade med en-
dast 2900 innevånare (Arosenius, 1908:8). 
  Som jämförelse kan nämnas att Uller-
åker härad vid den tiden hade 3000 innevåna-
re, Bälinge 4000 och Norunda 5000. Uppsala 
stad hade en befolkning på omkring 4000 
personer. Eftersom man grovt räknar med att 
åldersgruppen 15-50 år ”fordom” (i början av 
1800-talet, före emigrationen) utgjorde 50 % 
av en befolkning (Arosenius, 1908:26) kan vi 
troligen räkna med att Gamla Uppsala, Vak-
sala och Danmark socknar tillsammans hade 
en arbetsför befolkning av kvinnor och män 
som knappast nådde 1400 personer. Det ger 
perspektiv på vilka arbetskraftsresurser och 
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stridsdugliga män som kan ha funnits i områ-
det under järnålder. 
  De tre socknarna i Vaksala var ungefär 
jämnstora av 1900 års siffror att döma – då 
hade häradet omkring 3000 innevånare (Hal-
lendorff & Leijonhufvud, 1905:309 f.). Vak-
sala med flest innevånare hade en befolkning 
på 1085 personer. Danmark med det lägsta 
invånarantalet hade en befolkning på 943.  
Försörjningskapaciteten hos socknarna i det 
begynnande 1800-talets jordbrukssamhälle – 
långt före konstgödselrevolutionen – var 
uppenbart likvärdiga och det är svårt att mo-
tivera varför de skulle varit större under yng-
re järnålder. Däremot är naturligtvis en betyd-
ligt svagare försörjningskapacitet trolig. 
 
Gamla Uppsalas roll ännu oklar 
I den traditionella bilden av det spektakulära 
och mäktiga Uppsala står Vaksala härad i 
centrum. De arkeologiska anläggningarna 
stöder inte denna bild. Indikatorer saknas på 
uppenbar och omfattande makt, välstånd, och 
maritim förankring, för att inte tala om tecken 
på att vi i Gamla Uppsala skulle ha haft ett 
maktpolitiskt centrum av betydelse för hela 
Norden med de hallkomplex, anläggningar 
gravfält, fynd av vapen och dyrbarheter som 
på kontinenten visat sig kopplade till långva-
riga maktcentra. De hallar och byggnads-
strukturer vi hittills känner och ”verkligen” 
konstaterat i Gamla Uppsala är få och konsti-
tuerar på intet sätt ett långvarigt maktadmi-
nistrativt centrum av internationell klass. Här 
finns kolossala kontinentala jämförelseobjekt. 

Mycket återstår att undersöka, men 
sammantaget ger den hitillsvarande arkeolo-
giska utgrävnings- och fyndbilden av Gamla 
Uppsala ett intryck av ett kultiskt och möjli-
gen periodvis regionalt centrum för Mälarda-
len snarare än att ha varit av långvarig central 
betydelse för Östersjöregionen.  

 Gamla Uppsalas högar överglänser vis-
serligen allt i Östersjöbäckenet, men de är i 
princip de enda storhögarna i socknen [även 
om en närliggande storhög finns inom Uppsa-
la stad (traktnamn Gamla Uppsala)]. Dan-
mark och Vaksala socknar har tillsammans 
två storhögar. Den i Danmark socken är ge-
nom sitt höjdläge sent anlagd. Uppsala stad 
hade också ett antal (eventuella) storhögar. 
Åtminstone vissa av dessa var sena.  
  Förutom det en gång vida större gravfäl-
tet vid gamla Uppsala finns inom häradet en 
fjärdedel av Uppsalaområdets 30-tal registre-
rade fält på 100-talet gravar eller mer. De är 

emellertid inga spektakulära fält om man 
exempelvis tar det en gång så stora fältet vid 
Ultuna som jämförelse.  
 
Varför inga skeppssättningar? 
Det är märkligt att av de 70-tal skeppsforma-
de stensättningar vi känner från Uppsalaom-
rådet finns ingen i Vaksala härad och Uppsala 
stad. Det kan emellertid inte uteslutas att 
knappheten är en fråga om när häradet och 
staden på allvar befolkades. Gravformen har 
uppenbarligen sina rötter i bronsålder och 
osäkerheten när det gäller produktionstidens 
tyngdpunkt inom Uppsalaområdet kan leda 
oss fel. Var det trots allt i huvudsak en hon-
nör för betydelsefulla personer inom etable-
rade släkter vilken i princip upphörde under 
yngre romersk järnålder innan den långt sena-
re sporadiskt togs upp?  Kan formen/ideolo-
gin ha varit ”omodern” för de nya släkter som 
successivt etablerade sig inom häradet under 
den äldre järnålderns slutstadier?  
   
 
 
  
DELZON 2: 
HAGUNDA OCH LA-
GUNDA HÄRADER 
Som zon två i min delområdesgenomgång 
[Bild VII:1] behandlas Hagunda och Lagunda 
härader. Delzonen omger Lårstaviken och 
följer Sävaåns dalgång norrut mot Järlåsa 
socken, som bara delvis ingår i Uppsalaom-
rådet som jag definierat det. Landskapet norr 
om Lårstaviken, utom Nysätra socken, och en 
i denna mindre insprängd del av Giresta sock-
en (Giresta II), tillhörde Hagunda härad och 
en gång folklandet Tiundaland. Resten av 
zonen tillhörde folklandet Fjädrundaland. 
Gränsen mellan Tiundaland och Fjädrunda-
land gick vid Lårstaviken. 

 Holms socken överfördes i mitten av 
1500-talet från Hagunda till Lagunda härad 
(Ferm & Johansson, 1988:19). Långtora i 
sydväst ingår också i Lagunda härad och i 
Uppsalaområdet, men bara med 0,2 km2. Som 
angivits behandlas ej socknar som med en 
obetydlig del ingår i området. I sydväst inne-
bär det förutom Långtora också Härkeberga, 
Häggeby och Litslena socknar. 

 I redovisningen av Uppsalaområdets 
centrala härader, spelade arkeologiska under-
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sökningar en väsentlig roll för kunskapen och 
förståelsen av deras användning. Det gäller 
inte i den här zonen. Området har endast i 
begränsad utsträckning berörts av moderna 
väg- och byggprojekt. Det gör att anlägg-
ningar, anläggningstyper och lösfynd blir 
styrande i samspelet med strandförskjutning-
en. Den kontrollbild som utgrävningar ger 
saknas med få om än intressanta undantag. 

NATURFÖRUTSÄTTNINGAR 
I början av bronsåldern var zonen till väsent-
liga delar ett ö- och kustområde i anslutning 
till den förgrenade östersjövik som trängde in 
i Mälardalen. [Bild VII:23]. Den var en värld  
av berg, block, morän, och glaciallera. 

Socknarna Fröslunda, Giresta, Fittja, 
Kulla och Holm inom Lagunda härad bestod 
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av ett antal större och mindre öar och låg 
huvudsakligen under vatten. Balingsta sock-
ens landareal inskränkte sig i väsentlig ut-
sträckning till en ö. Sävaåns dalgång var en 
havsvik in i Hagby socken uppemot Skogs-
tibble, där den krympande viken under brons-
åldern efterlämnade ett antal fortfarande öpp-
na vattenytor längs ån.  
 Sävaån som kommer från Järlåsa socken 
ner genom Ålands socken klyver i princip zo-
nen norr om Lårstaviken i två lika stora ytor.  
Järlåsa, som saknar spår av fast utnyttjande 
från brons- och järnålder, är liksom stora 
delar av Åland socken starkt myr- och block-
bemängd. Nedom Åland tycks före Kristi 
födelse  all  bosättning och befolkning etable- 

 
Bild VII:24  Jordmånen inom Hagunda och Lagunda härader. Rektifierat 

                         och överlagrat utdrag från jordartskarta över Sverige. (Troedsson 
                         & Wiberg, beskrivning.  Troedsson, 1997) . Geografisk miljö: AD  0 BC 

rat sig längs ån från Skogstibble socken och 
söderut samt i huvudsak öster om ån. Delen 
väster om Sävaån har dock utnyttjats – vid 
kusten och vid Lillåns utlopp mot Alsta sjö 
som fortfarande var en del av Lårstaviken.  

Betydelsefullt för zonens tidiga relativt 
intensiva utnyttjande var förmodligen att den 
har lätta jordarter – glacialleror – i osedvan-
lig utsträckning. Avsaknaden av pollendia-
gram gör dock att vi saknar kunskap om den 
tidiga växtligheten. Fiby och Sätrasjökärret 
ligger strax utanför zonen. Förmodligen fanns 
dock en omfattande lövväxtlighet – björk, ek 
och al. I stort sett hela sydöstra Hagunda och 
stora delar av Lagunda härad hade antagligen 
tidigt successivt täckts av brunjord. Den idag 
aktuella jordmånssituationen för området re-
redovisas å [Bild VII:24] inom ramen för den 
geografiska miljön vid Kristi födelse.  
 Det finns orsaker till det ojämna utnytt-
jandet av zonen. Hagby, Ramsta, Balingsta, 
Västeråker och Dalby har visserligen morän-
mark och viss blockterräng, men här fanns till 
skillnad mot på andra håll ytor som var lätta 
att leva på. Svämsediment bidrog.  

Inom den otillgängliga triangeln väster 
om Sävaån som till en del blev Lagunda 
häradsallmänning och i modern tid använts 
som skjutfält, dominerar morän och block-
marker. Det är i stort sett endast längs Lillån 
och inom Björnomebäckenet vi har en annan 
markstruktur. 
 
Ett försvunnet sjösystem  
Inom Ålands socken finns som angivits en 
märklig ansamling av fornborgar/vallanlägg-
ningar i lägen som inte direkt följer någon na-
turlig stor förflyttningsled. Socknen uppfattas 
ha koloniserats först under yngre järnålder (se 
Ferm & Johansson, 1988:22), dvs. efter borg-
arnas anläggningstid.  
 Orsaken till deras lokalisering står att 
finna i att borgarna en gång anlagts i anslut-
ning till ett nu försvunnet uppdämt sjösystem. 
Något som indikeras av omfattande postgla-
ciala avsättningar. Området ligger på sådan 
höjd att havet inte nått hit sedan neolitikum. 
 Knappt två km söder Ålands kyrka, syd-
ost Nygård med de ungefärliga koordinaterna 
66390/15828 – vid ett knä i sockengränsen 
mellan Åland och Skogstibble [Bild VII:23] – 
finns en passage där Sävaån i en endast 10 à 
20 m bred och djup genomskärning söder om 
den forna huvudsjön, går igenom en tvärställd 
tröskel på 80-talet meter av berg/grov morän i 
botten av en dalgång. Utan genombrottet 
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skulle tröskeln fortfarande dämt upp ett sjö-
system på 4 à 5 km2 i ett förgrenat bäcken. 

 Genomskärningen är i sitt nuvarande 
skick en uppenbar effekt av ett medvetet ar-
bete. Redan under järnåldern bör tröskeln på-
tagligt ha genombrutits – naturligt eller med 
mänsklig hjälp. 
 Sjöns utsträckning som den redovisas på 
[Bild VII:25] följer de postglaciala lerorna i 
bäckenet.  Bortsköljning som vanligtvis äger 
rum längs kvarblivande vattendrag, gör att i 
systemet ingående sjöar förmodligen haft ett 
något annorlunda utseende. Dessutom har 
vattensystemet i det flacka bäckenet succes-
sivt krympt när vattnet någon gång under 
kanske vendeltid/vikingatid, med eller utan 
hjälp, på allvar började vidga avloppsfåran. 

De högre fasta markytorna inom bäcke-
net utnyttjades så påtagligt redan under vi-
kingatid/tidig medeltid av gravfälten att dö-
ma, att slätten bör ha utnyttjats för beten re-
dan då. Detta underlättades av att svämsedi-
ment avsattes via åsystemet norrifrån. Något 
som också påverkade huvudsjöns uppgrund-
ning och medverkade till en successiv föränd-
ring. Kyrkan hänförs till 1300-talet och ligger 
mitt emellan äldre höglägen. Den byggdes 
om i slutet på 1700-talet som en följd av 
dåliga grundförhållanden/sättningar – en följd 
av sjunkande vattennivåer (?). 
  Enligt äldre kartor gick åtminstone från 
omkring 1680 en väg från Vänge till ”Ålan-
da” och vidare till Järlåsa [Biurmans karta 
från 1740-talet (Nytryck UNT 1985) och Gri-
penhielms karta från 1689 liksom von Friesen 
och Kjellbergs karta över vägnätet före 1742 
(Bilagor i Erdmann & Hildebrand, 1905)]. 
Inget öppet vatten i bäckenet finns på kartor-
na. Slätten var sedan länge stabiliserad. 
 En intakt tröskel och ett förmodligen 
fiskerikt sjösystem med strandbeten utnyttja-
des förmodligen säsongsmässigt under äldre 
järnålder av omkringliggande bygder. Viss 
tidigt utnyttjande av närmiljön hittar vi direkt 
söder om den eventuella sjöbildningen. Där 
finns i höglägen vid Sävaån typiska gravfor-
mer för yngre bronsålder/förromersk järnål-
der – skärvstenshög, röse, röseliknande sten-
sättning och runda stensättningar med mitt-
block. En neolitisk boplats har också identifi-
erats här.  Två stenyxor har hittats i närheten. 
Skålgropslokaler som är vanligt förekom-
mande några km söderut i Skogstibble sock-
en, saknas. Något som indikerar att Åland 
ännu inte var tillgänglig för den nya åker-
brukskulturen under äldre järnålder. 

Bild VII: 25   Sjösystemet i Åland socken med omgivande  
                            fornborgar under äldre järnålder 

 
Ålandsbygden har från att troligtvis ha 

varit ett vattenrikt betes- och fiskeområde un-
der bronsålder/äldre järnåldern – då flera 
vallanläggningar/fornborgar byggdes och åt-
minstone en skärvstenshög anlades – under 
sen yngre järnålder/medeltid blivit en åge-
nomfluten betes- och åkerbygd, delvis genom 
naturliga förändringar, men också som en 
följd av en medveten åsgenombrytning som 
underhållits och förmodligen utökats under 
tusentalet år.  
 
 
 
 
BRONSÅLDER 
Som framgår av [Bild VII:26] är fornläm-
ningslokalerna inom delzonen Hagunda och 
Lagunda härader i princip koncentrerade till 
stränder, vikar och sjöar samt till Sävaåns 
närlandskap. Bilden innefattar eventuellt en 
del anläggningar som är äldre än bronsålder. 
Inom Hagunda härad finns nämligen tydliga 
spår av en neolitisk befolkning. Vattenleder i 
området, skärvstenshögar och boplatser ger 
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sammantaget intryck av att den centrala byg-
destrukturen uppkommit redan före bronsål-
der. Hällkistorna i Ekbolanda socken är ex-
empel på anläggningar med rötter i neolitisk 
kultur. Dit hör också det ena av fyra ”kult-

hus” som redovisas i området. Det gäller den 
vid Skillsta i östra Skogstibble socken (Raä 
138) som bedöms ha varit ett gravhus på 
stolpar från neolitikum. Märkligt nog har 
platsen på nytt utnyttjats för gravläggning 
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under hågatid (Ekmyr-Westman, 1992). Det 
andra kulthuset (?) i Hagunda härad, Raä 24 
Skogstibble, anges i Anläggningsregistret till 
5,5x2 m och vara av Brobyhustyp. 
 Drygt en km sydväst om det eventuella 
kulthuset Raä 24 Skogstibble finns ett band 
av neolitiska boplatser från en tid då havsvi-
ken gick längre upp. ”Kulthuset” är ej listat i 
Victors (2002:78) förteckning över kulthus av 
stengrundstyp. 600 m nordnordöst om an-
läggningen finns två hällristningar med tre 
skepp, m.m. och framför allt > 350 skålgro-
par – zonens största skålgropslokal. Området 
bör rimligtvis ha uppfattats som speciellt. 
Några  tusen år senare och en km österut – på 
andra sidan Sävaån – byggdes Tibble kyrka.  

 
Björnome 
Längre åt sydost inom Gryta socken finns ett 
många km2 stort genomflutet bäcken efter en 
havsvik som gick in här under neolitikum. 
Björnomebäckenet omges av skärvstenshögar 
i glacialleremiljö vilka i förstone teoretiskt 
skulle kunna tänkas vara rester efter en om-
fattande neolitisk miljö. I kanten av bäckenet 
finns emellertid enligt Anläggningsregistret 
ett block med två skeppsristningar som rim-
ligtvis härrör från bronsålder. Den geografis-
ka miljön är sådan att stadigvarande vistelse 
inte hade varit möjlig utan ett stort öppet 
vatten. Då dessutom tröskeln till Sävaåsyste-
met med koordinaterna 66300/15878 bara är 
några tiotal meter brett, är intrycket att vi här 
har något av en parallell till Ålandsbäckenet. 
Det är emellertid oklart när tröskeln vidgades 
och bäckenet tömdes och lämnade restsjöar 
och mindre vattendrag som, mynnande i ett 
större, tappas av genom tröskeln till Sävaån. 
  I mitten på bäckenet finns ett höjdområ-
de med tre stensättningar och en rest sten vid 
kanten av den största eventuella restsjön. Det 
finns vidare enstaka förmodligen yngre an-
läggningar i norra kanten av bäckenet – tre 
närmast runda stensättningar, varav en oklar 
med mittblock (jordfast stor sten i nordnord-
väst), och en rest sten 60 m bort (förmodligen 
vikingatida) vid en annan eventuell restsjö 
samt en kvadratisk stensättning i ytterkanten. 
På södra sidan. finns tre runda stensättningar, 
varav två i ytterkanten. Skilda nivåer inom 
Björnomebäckenet kan ha möjliggjort en suc-
cessiv tömning. Eftersom de starka anlägg-
ningsindikationerna från bronsåldern blir så 
svaga när det gäller järnåldern är det troligt 
att miljön starkt försämrades och lokalen 
länge blev mer eller mindre obeboelig.  

 EN VÄLMÅENDE DELZON 
Av de stora anläggningarna och de speciella 
bronsåldersfynden att döma fanns redan un-
der äldsta bronsålder osedvanligt välmående 
bygder inom delzonen. Skogstibble, Hagby, 
Ramsta och Dalby är de centrala miljöerna – 
åtminstone i Hagunda härad. De 14 fynd Ol-
deberg (1974) redovisar från äldre metalltid 
härrör från Hagby (4), Skogstibble (3), Frös-
lunda (2) och Gryta (2) samt Dalby, Nysätra 
och Ramsta. Se (bilaga 6). Sju anges av Ek-
holm (1921) tillhöra bronsålderns period I. 
Mest känt är det importerade helgjutna Brag-
bysvärdet, som hittades under plöjning i en 
mosse år 1912 [Bild VII:27].  
 Närvaron i zonen under bronsåldern 
framgår också av skärvstensvallar, skärv-
stenshögar, hällristningar, rösen och stora en-
samliggande stensättningar. 

Som diskuteras i kapitel sex har anlägg-
ningstyperna uppenbart skillnader i ålder be-
roende inom vilken zon vi rör oss. Inom mer 
östliga delar av Uppsalaområdet är till exem-
pel rösen närmast från äldre järnålder – inte 
heller i den här zonen torde alla vara anlagda 
under bronsålder.  

Från yngre bronsålder redovisar Baudou 
(1960) och Ekholm (1921) 16-18 fynd [oklart 
är om en enkel holkyxa förekommer två gånger 
med olika sockenursprung angivna – Myrby, 
Giresta respektive Myrby, Hjälsta. Vidare redovi-
sas två (?) Wendelringar i Skogstibble (Uppsala 
5076 och 5571)]. Skogstibble spelar överhu-
vudtaget en framträdande roll med 5-6 fynd. I 
övrigt kommer en  till två  från  Hjälsta re-
spektive  från  Nysätra  och  Dalby,  Giresta,  

  
Tabell VII:5 Hagunda och Lagunda - anläggningar av troligt/möjligt 
bronsåldersursprung (Antalet registrerade anläggningar 1999/2000 vid socken eller 
sockendel som ingår i Uppsalaområdet) 
Anläggningstyp 
 
Socken/ 
 /sockendel 

Skärv-
stens-
vallar 

 

Skärv-
stens- 
högar 

 

Häll- 
rist- 

ningar 
 

Rösen 
 

Större 
ensamliggande 
stensättningar 

 
Balingsta 2 40 1 1 1 
Biskopskulla 1 10 23 8 0
Dalby 3 107 1 7 1
Fröslunda 0 10 0 2 2
Gryta 0 58 4 2 0
Hagby 1 67 4 2 2
Nysätra 1 13 1 4 0
Ramsta 0 69 1 1 5
Skogstibble 0 24 3 7 1
Västeråker 0 15 1 1 0
Övriga socknar 0 4 0 1 1
TOTALT 8 417 39 37 13 
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Gryta och Hagby. Ramsta och Västeråker 
redovisar en vardera. Balingsta utgör ett för-
vånande undantag. Indikationer på närvaro 
finns dock, främst i form av skärvstensvallar, 
skärvstenshögar skålgropar och en hällrist-
ning. 

 Zonens under den här tiden annorlunda 
geografi spelade en väsentlig roll för dess ut-
veckling. Stora delar av Balingsta, och Väs-
teråkers socknar samt Lagunda härad stod 
under vatten. Över 22, kanske 23 m högre 
vattenstånd än idag under äldsta bronsålder 
innebar ett avancerat vik- och vattenledssy-
stem inom Hagunda härad, som förutom att 
det ledde ut till havet kunde utnyttjas lokalt.  
I Hagby (Raä 195) – egentligen inom Skogs-
tibble socken – har en, och i Skogstibble (Raä 
104) två, av Uppsalaområdets tiotal registre-
rade stockbåtar hittats [Bild XI:2].  
 
Hällristningar och skålgropar 
Zonen är speciell när det gäller hällristningar 
och skålgropar. Storleksordningen 85 % av 
Uppsalaområdets registrerade hällrisningslo-
kaler och närmare 60 % av alla skålgropslo-
kaler finns här. 

Även om samtliga hällristningar i zonen 
förmodligen tillhör bronsåldern, är det osä-
kert vilka som eventuellt tillhör äldre brons-
ålder och vilka som producerats senare. Som 
tidigare nämnts anger Jensen (2002:490) en 
produktionstopp för hällristningar i mitten av 
äldre bronsålder och en annan 1100-700 BC.  
  Fredell (2003) har en liknande uppfatt-
ning och hänför i princip hällristningarna till 
period II eller senare, med tyngdpunkten i 
bronsålderns period V. Dock menar hon att 
endast ett fåtal skeppsfigurer kan dateras till 
början av period II (o.a.a.: 227 ff.).  
 Vid  sin  genomgång  av  hällristningar  i 
sydvästra Uppland lutar Kjellén & Hyenstrand 
(1977:105) åt att de uppländska skeppsbilder-
na tillhör yngre bronsålder.  
 John Coles för ett resonemang baserat på 
lokalernas höjdnivåer (Coles, 2000:98 ff.). 
Hällristningar och skålgropar ligger i princip 
på 25-20 m höjd och då snarast på 25 m-
nivån eller just över. Mot den bakgrunden 
menar han att hällristningarnas  i Biskopskul-
laområdet främst tillhör senneolitikum eller 
bronsålderns period I. 

De sju skeppsristningslokaler som redo-
visas i Coles (2000, vol.2) och som tillhör 
den del av Biskopskulla socken jag definierat 
som Uppsalaområdet, tycks dock om man 
analyserar skeppen med hjälp av Kauls 

(1995:60) skeppskronologi – justerad av Fre-
dell (2003:13) – ha tillkommit inom period 
III-VI, och då huvudsakligen kring period IV, 
dvs. i princip under mellersta bronsålder/hå-
gatid.  

Om hällristningarna tillhör bronsåldern 
gäller detta inte alltid skålgroparna. Det finns 
skålgropslokaler i flera närliggande socknar – 
men framför allt i Giresta – som måste ha 
tillkommit långt senare. Höjdnivån på dessa 
lokaler visar att de i vissa fall inte har till-
kommit före yngre förromersk järnålder. De 
finns ned på 13 m höjd. 
 
Delzonens rösen 
Zonen har i förhållande till den allmänna 
bronsåldersstrukturen inom vissa socknar och 
det omfattande farledsnätverket få rösen, 37 
stycken – en tiondel av Uppsalaområdets an-
läggningar. Biskopskulla, Dalby och Skogs-
tibble socknar har 22 tillsammans. Två finns i 
signallägen längst i söder. Nysätra har fyra 
rösen. Ingen annan socken/sockendel inom 
zonen har fler än två. De kantar stränderna 
som på andra håll. 
  Rösena är inte speciellt stora med un-
dantag av Dalbys rösen. Av Dalbys sju rösen 
är fyra över 15 m. Den som är lokaliserad 
längst ut i Lårstaviken har ställvis möjligen 
brätte, vilket gör det troligt att den är betyd-
ligt yngre än hågatid och har bortediterats på 
[Bild VII:26]. Under yngre bronsålder för-
vandlades också platsen för röset till udde 
från att tidigare ha varit en ö. Ett äldre uddrö-
se fick därmed en efterföljare när strandför-
skjutningen ändrade de geografiska förhål-
landena. Längre in i Dalbyviken finns Uppsa-
laområdets näst största kvarvarande röse med 
en diameter på 22 m. 

 

BISKOPSKULLA OCH FRÖS-
LUNDA 
Biskopskulla har redan delvis diskuterats, 
men sockendelen är så speciell att den förtjä-
nas att tas upp mer i detalj.  

Den del av Biskopskulla socken [Bild 
VII:28] som ingår i Uppsalaområdet, var fort-
farande vid hågatid en strandzon av en större 
ö. Inom det lilla område som redovisas – 
mindre än sex km2 – finns 16 hällristnings- 
och 71 skålgropslokaler (över 1000 skålgro-
par) och dessutom 1 skärvstensvall, 8 rösen 
och 10 skärvstenshögar. Av de två eventuella 
kulthus som också redovisas är åtminstone ett 
som ligger på 17m-nivån betydligt yngre än 
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hågatid. Av höjdnivåskäl kan annars läm-
ningarna vara från hågatid eller äldre, med 
undantag för en del skålgropslokaler och 
eventuellt hällristningen Raä 110. Den har 
enligt Anläggningsregistret sju skeppsrist-
ningar som vid hågatid låg väl under tvåme-
tersnivån. Den återges å figur 25, Coles 
(2000, vol. 2). Anläggningarna ligger inom 
eller i anslutning till omfattande ytor med 
glaciala leror. Skärvstensvallen ligger i rela-
tivt skyddat läge på en platå. Den är osäker 
och kan vara en urschaktad skärvstenshög. 

Den stora mängden skålgropar, ibland i 
anslutning till hällristningar – ibland inte – 
och ibland väl under tvåmetersnivån, ansluter 
sig till bilden av en tidsmässigt spridd pro-
duktion. Frågan inställer sig om de skålgropar 
som finns vid hällristningslokalerna alltid, 
eller kanske bara ibland, tillkommit samtidigt 
med hällristningarna.  
 
Fröslunda 
Fröslunda ger inte samma överväldigande an-
läggningsintryck, men det är uppenbart att 
här fanns tidigt en befolkning. En bronslans-
spets från period I (Ekholm, 1921 nr 22 och 
Oldeberg, 1974 nr 2789) och en bronsskaft-
hålsyxa med nackknopp (Oldeberg, 1974 nr 
2788) är lösfynd från äldre bronsålder. Skärv-
stenshögarna vid Raä 30 är från skiftet period 
I/II (Karlenby, 1999:117 ff.). Vidare finns en-
samliggande stora stensättningar (en oval på 
22 m och kvadratisk med 18 m sida). Från 
yngre bronsålder finns en holkyxa av östtysk 
typ (Ekholm, 1921 nr 142). 

 Tiotalet runda stensättningar med mitt-
block eller röseliknande stensättningar tyder 
på fortsatt närvaro under yngre bronsålder/ 
äldsta järnålder. En stensättning, Raä 100: 
A1, i anslutning till en boplats har daterats till 
övergången mellan bronsålder och järnålder 
(Eriksson, 1997:6). Två skelett hittades i en 
enkel stensatt kista (Raä 63). Den omtalas 
som hällkista. Redovisningen påminner om 
den kista från förromersk tid som hittats i 
samband med E4-undersökningarna.  
 Den begränsade strandförskjutningen in-
klusive transgressionen till och med hågatid 
gjorde att boplatser på ”Biskopskullaön” exi- 
sterade i en stabil maritim miljö. Resten av 
bronsåldern förändrade situationen. Mot pe-
riodens slut omgavs lokalerna av omfattande 
områden med postglacial lera och gyttja. De 
tre öar som fanns inom Fröslunda socken 
växte nu samman och låg bara 150 m bort 
från Biskopskulla [Bild VII:29]. 

Bild VII:28  Biskopskulla och Fröslunda  socknar. 
                          Geografisk miljö: 1000 BC 

 
Vid Kristi födelse var Biskopskulla och 

Fröslunda hopknutna, men åtminstone långt 
in i yngre järnålder var området mellan dem 
vattensjukt med en öppen vattenspegel i mit-
ten, där området låg lägre än den dåvarande 
havsytan i anslutning till socknarna. 
  Sockengränsen, som idag följer en bäck 
mitt emellan socknarna, gör en avstickare och 
delar en knalle med en skålgropslokal så att 
den tillhör båda socknarna. Knallen som varit 
en ö och kanske åtråvärd fiskeplats vid håga-
tid och försetts med ett höggravfält under 
yngre järnålder delas nu av gränsen. Levde 
fortfarande uppfattningen när indelningen 
gjordes att kullen på något sätt var gemensam 
egendom i området? 800 m nordväst om 
gränsavvikelsen, hittades på 1990-talet ett 
stock- och slanstråk på ungefär 14-15 m-
nivån (Raä 98 Fröslunda). Anläggningen 
tolkas som en  förstärkning av bottnen på ett 
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 Bild VII:29  Biskopskulla och Fröslunda socknar.  Geografisk miljö: 600BC 

 
 

vadställe mellan Biskopskulla och Fröslunda 
från yngre bronsålder (Carlsson 1996). 

 
 
 
 

YNGSTA BRONSÅLDER 
   /ÄLDRE JÄRNÅLDER 

Runda stensättningar med mittblock, rösen, 
röseliknande stensättningar, skålgropar, trian-
gulära  stensättningar  och  i viss mån ovala,  
kvadratiska och skeppsformiga stensättningar 
samt resta stenar  kan användas som indikato-
rer för tiden in i  romersk järnålder. Samtidigt 
finns i linje med vad som angivits i föregåen-
de kapitel, framför allt när det gäller resta 
stenar, sådana som producerats till och med 
vikingatid.  Runda stensättningar som är de 

vanligaste, och rektangulära stensättningar 
som förekommer under yngre bronsålder och 
äldsta järnålder producerades ju om än säll-
synt in i yngre järnålder och blir därmed svår-
användbara som kriterier vid översiktsanaly-
ser. Resta stenar är också osäkra utan närma-
re genomgång. Beroende på form och om de 
ingår i gravkonstruktioner är de vanliga under 
vikingatid. Fornborgar/hägnader är som tidi-
gare påpekats användbara som tidsindikatio-
ner i vissa lägen, men kan också utgöra svåra 
problem även efter gjorda undersökningar. 

Fornlämningsbilden avseende Hagunda 
och Lagunda härader från bronsålderns slut  
till och med äldre järnålder kring Kristi födel-
se [Bild VII:30] ger intryck av att halvösys-
temet, som går från Biskopskulla och österut 
till socknarna Kulla och Holm, koloniserades 
i väst-östlig riktning. Ju längre österut, desto 
färre och yngre anläggningsindikationer.  

En bidragande orsak kan vara moränför-
hållandena och den ökande blockigheten 
längre österut. Det tog tid innan de frilagda, 
länge oskyddade, ibland vattensjuka område-
na, blev stadigvarande användbara. För fågel-
jakt och fiske var de däremot lämpliga. 

Det är tveksamt om Kulla och troligt att 
Holm inte hade någon fastare befolkning före 
romersk järnålder. Det är också först under 
yngre förromersk järnålder som Girestas och 
Hjälstas skålgropar och förmodligen påvisba-
ra odlingar uppstod. Välmågan i de nya om-
rådena går dock inte att ta fel på. De nya om-
rådena fick så småningom strategisk betydel-
se. Vid Tuna i Hjälsta socken har två ormhu-
vudringar på 200 och 178 gram och en fing-
erring med infattning på 4 gram hittats. I 
Tunalund sydöst därom en medaljong på 19 
gram (Andersson, 1993). Fyndens maktpoli-
tiska implikationer behandlas i kapitel 9. 

 
En lokal expansion 
Intrycket av fornlämningsbilden är att samma 
områden med få undantag var bebodda under 
romersk järnålder som de som utnyttjats tu-
sen år tidigare. Intensiteten har emellertid va-
rierat över tiden. Gryta och Ramsta socknar 
tycks exempelvis under sen bronsålder och 
förromersk järnålder haft påtagliga nedgång-
ar. Samtidigt har närvaron ökat på den till 
halvösystem utvecklade sockengruppen öster 
om Biskopskulla. En förtätning och tyngd-
punktsförskjutning åt söder och sydost sked-
de inom Hagunda härad, motiverad av den 
förändring av landskapet med bortdragande 
vikar och tillkommande stränder som strand-
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förskjutningen innebar. Havsnivån låg närma-
re 10 meter lägre än under hågatid. 

Skålgropslokaler  finns  i  princip  inom  
 

hela den övriga fornlämningstäta delen av 
Hagunda och Lagunda härader, dock ej norr 
om platsen för Skogstibble kyrka och ej 
längst i sydöst (Fittja, Holm och Kulla). 
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En blandad jordbrukskultur 
Boskapens betydelse indikeras av de många 
stensträngslokalerna som så småningom upp-
kom i området. Även om en del är yngre än 
romersk järnålder markerar de en kollision 
mellan djur och odling. Socknarna Balingsta, 
Dalby, Ramsta och Västeråker har över 30 
kända stensträngslokaler, eller omkring en 
tiondel av alla som vid millenniumskiftet re-
gistrerats inom Uppsalaområdet. Liksom när 
det gäller skålgropar saknas emellertid kända 
stensträngar norr om Skogstibble kyrka. Här 
rådde fömodligen boskapen närmast oin-
skränkt. I området fanns dessutom en makt-
politisk gräns – se kapitel 9 och 11. 

Fornborgen/vallanläggningen Raä 97 
Skogstibble, som ligger nära Ålandssjösyste-
met tillhör i princip årummet söder därom. I 
socknen finns ytterligare två hägnadsanlägg-
ningar, Raä 31 och 98 – även om de klassifi-
cerats som vallanläggningar har de delvis for-
tifikatorisk prägel. De resterande tre häg-
nadsanläggningarna i zonen finns i Biskops-
kulla (gravhägnad), i Balingsta (hägnadsmur) 
och i Giresta (Raä 31, som med dubbel in-
vallning av krönläge i en gång strategisk läge 
har karaktär av försvarsanläggning). Olaus-
son (1995:255) tar inte upp Raä 31 Skogs-
tibble men väl Raä 31 Giresta, vilken han 
klassificerar som fornborg. Girestaborgens 
läge är sådan att den förmodligen har sina 
rötter långt ned i bronsålder.  

Två km sydsydost om Raä 31 Skogs-
tibble ligger Möjbro där Möjbrostenen ur-
sprungligen uppfattas varit rest. Se kapitel 11. 
I diskussionerna kring stenen har förekommit 
spekulationer om att inskriptionens Frawara-
daR kan ha varit lokal befälhavare/borg-
försvarare.   De   närliggande   fornborgarnas/ 
hägnadernas tidmässiga inplacering är som ti-
digare angivits oklar. De är inte behandlade 
av Schnell (1933). Gihl (1918:50) nämner en 
fornborg i Skogstibble men behandlar den ej.  

Inga vapen och vapengravar är kända 
inom delzonen från äldre och början av yngre 
järnålder [listning av kända fynd t.o.m. 600-
talet från Uppland i Nicklasson (1997:260 ff.) 
och Ljungkvist (2000:170)]. Från Balingsta 
och Dalby har Riksantikvarieämbetets an-
läggningsregister dock fynd av järnpilspetsar. 

 
  
 

YNGRE JÄRNÅLDER 
Högar och högliknande stensättningar, grav-
fält och resta stenar har funnits tidigare, men 
många tillkom under yngre järnålder. [Bild 
VII:31] visar att den yngsta bronsålderns och 
äldre järnålderns lokalisering kvarstod. Över- 
gången folkvandringstid/vendeltid var dock 
liksom i Vänge (se Göthberg, 2000:156) sna-
rare en nedgångsperiod än en expansionspe-
riod för vissa socknar, exempelvis Biskops-
kulla och Hagby. Inga gravklot finns registre-
rade inom Hagunda och Lagunda härader. 
Sävaåns dalgång fortsatte att vara ett centralt 
bosättningsområde samtidigt som det var 
Hagunda härads kommunikationsled på dju-
pet. Inga mer omfattande koncentrationer har 
trots detta uppstått vid Sävaåns mynning. 
Ålands socken blir först nu kontinuerligt 
bebodd. En förtätning har skett ned mot kus-
ten och speciellt gränstrakterna mellan Väs-
teråker/Dalby tycks ha ökat sin befolkning. 
Dessa socknar har drygt en tredjedel av zo-
nens på gravfält registrerade anläggningar.  

 Som vanligt bör en brasklapp kopplas 
till mina sifferuppgifter. De flesta socknar in-
om Uppsalaområdet har bortodlade eller ska-
dade gravfält – framför allt inom rena åker-
bygder. Den här zonen, Hagunda och La-
gunda härader, uppfattas ändå som speciell. 
Inom Balingsta saknar till exempel åtta och 
inom Gryta fem järnåldersbyar gravfält (Ferm 
& Johansson, 1988:22).  

Lagunda härad söder om Lårstaviken 
växte genom strandförskjutningen samman. 
Holm var dock fortfarande en ö. Biskopskul-
la/Fröslunda var häradets centra – åtminstone 
för den del som låg inom Uppsalaområdet. 
Ett vadställe uppkom nära Örsundsbro vid 
Örsundaåns utlopp från Alstasjön. Övergång-
en användes in i medeltid.  Här passerade 
Eriksgatan. Vid platsen hittades år 1906 en 
betselkedja som daterats till omkring AD 400 
(Ekholm, 1919). Den kan vara något äldre – 
Wikborg (1998:36) och där angiven referens. 
 
 
 
EN LEDANDE MEN 
FALNANDE DELZON 
För att förstå Hagundas och Lagundas speci-
ella betydelse och utveckling, har jag utgått 
från områden som under olika perioder fram-
stått som centra och välståndsknutpunkter. 
Av utrymmesskäl men också på grund av 
brister i underlaget är jag vag ifråga om cent-
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ra och övergångar mellan perioderna. Jag ser 
stora eller speciella anläggningar och anlägg-
ningslokaler som basmiljöer. 

 
BRONSÅLDER 
Skogstibble, Hagby, Ramsta och det inre av 
Dalbyviken framstår som kärnområdet i zo-
nen under bronsåldern. Här finns från dagens 
perifera belägenhet uppseendeväckande loka-
ler och anläggningar – [Bild VII:26]. 
  Biskopskulla/Frölunda liksom Nysätra 
vid Lillåns mynning bör också ha fungerat 
som baser. Här finns problem. Anläggnings-
tätheten i Nysätra är blygsam i förhållande till 
Biskopskullas omfattande anläggningsbild. 
Biskopskulla ingår dessutom i en struktur 
som sträcker sig långt utanför Uppsalaområ-
det.  Se skissen i Coles (2000:103). I Nysätra 
finns emellertid bronsfynd både från äldre 
och yngre bronsålder – en kantyxa och enkla 
holkyxor. Något som förvånansvärt nog sak- 
nas när det gäller Biskopskulla. Där finns 
inga fynd redovisade. Säger det något om att 
Biskopskulla eventuellt var ett speciellt sä-
songområde? Dyrbarheter som bronsyxor 
hölls nog huvudsakligen vid familjens/kla-
nens mer långsiktiga kvarter.   
 Avsaknaden av artefakter från äldsta 
bronsålder behöver emellertid inte innebära 
någonting. Det kan vara en slump och ha sin 
bakgrund i få eller inga utgrävningar. Några 
hällristningar, skålgropar och förhållandevis 
små rösen (två dock 11-13 m) på Biskopskul-
la kan tillhöra äldre bronsålder. Omfattande 
rika bosättningar under den tiden bör emeller-
tid i likhet med förhållandena i Skogstibble, 
Hagby och Dalby ha avkastat andra signaler – 
stora  stensättningar,  hällkistor  eller  stora  
rösen. Biskopskulla var emellertid inte sär-
skilt skyddat från havet vid den här tiden. 
 Det lutar mot att antingen var området 
någon form av säsongbosättningsplats eller 
då är anläggningarna i allmänhet inte från 
äldre bronsålder utan från yngre. Fröslunda 
ger intryck av att ha ett tidigare stadigvarande 
utnyttjande. Där finns stora stensättningar 
och fynd från äldre bronsålder. 
 
JÄRNÅLDER 
Det är under den här perioden tyngdpunkten i 
Uppsalaområdets ekonomi alltmer glider över 
mot boskapsskötsel och åkerbruk. Fiske, jakt 
och säljakt är fortfarande viktiga – men de 
utgör inte längre basen. Inom Hagunda och 
Lagunda  härader  har  strandförskjutningen i  

mycket   förändrat kustlandskapet. De många 
vikarna och  sunden har med strandförskjut-
ningens hjälp blivit betesmarker och efter en 
lång sumpig övergång börjat nyttjas för åker-
bruk.  Vissa  områden,  som till exempel Bis- 
kopskulla kunde med successivt utvecklad 
brunjord  på  glaciallera  brukas mycket tidigt 
och det är eventuellt i samband med att åker-
bruket där utvecklades som hällristningar och 
skålgropar ristas och formas. 
  Skålgroparna fortsatte som tidigare an-
givits att produceras långt efter att hällristan-
det upphört. Inom Fröslunda, Giresta, Hjälsta 
och österut finns inga kända hällristningar, 
men inom nya områden som frilagts genom 
strandförskjutningen dyker skålgropar upp till 
åtminstone omkring Kristi födelse. Produk-
tionstiden för stensträngar och resta stenar tar 
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då vid och finns så småningom i stort sett 
över zonens hela nyttjade område, om än 
ibland glest. 
         Närmare en femtedel av Uppsalaområ-
dets stensträngslokaler och uppåt en tiondel 
av områdets registrerade resta stenar finns in-
om zonen. Anläggningar och fynd indikerar 
trots de blygsamma vapenfynden en våldsam 
äldre järnålder inom Hagunda och Lagunda 

härader och ett maktpolitiskt strategiskt läge 
– i sydöst även under yngre järnålder. Floran 
av fornborgar utanför i stor utsträckning be-
byggda områden har krävt stora insatser un-
der lång tid. Det finns en bakgrund till detta 
till vilken jag återkommer. De stora vikinga-
tida treuddarna var dock en effekt av en 
maktpolitisk struktur som ligger utanför stu-
diens tidsavgränsning. 
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VARFÖR AVTOG ZONENS 
BETYDELSE? 
Under bronsålder framstår Hagunda och La-
gunda härader som den rikaste och mest väl-
utvecklade delzonen inom Uppsalaområdet. 
Dess centrala område utgjorde på sätt och vis 
en mindre kopia av hur ”Sveahavets” närom-
råde något senare kom att se ut med ”Ba-
lingstaön” i Uppsalaöns roll. Ingen av de två 
öarna var särskilt intensivt utnyttjade under 
bronsåldern. Naturens inledande ogästvänlig-
het, tidigare strandförskjutning som motiverat 
äldre bosättningar på högre nivåer och beho-
vet av skyddade lägen gjorde att befolkning-
en höll sig längre norrut. 

Med tiden omvandlades vik- och övärl-
den i Hagunda och Lagunda. Miljöer som 
genom strandängar och glaciallera och så 
småningom brunjord blev användbara för 
bronsålderns begränsade jordbruk och då in-
ledningsvis för boskap. Omvandlingen tog 
tid. Långt in i medeltid var lerslätterna i Ha-
gunda härads södra delar sanka ängs- och 
betesmarker (Ferm & Johansson, 1988:9). 
 Delzonen tycks fortfarande varit välmå-
ende när vi kommer in i yngre järnålder. Fyra 
storhögar (Dalby, Fröslunda, Västeråker och 
Ramsta) och många på nivån därunder. Zo-
nen har närmare 160 lokaler med högar, vil-
ket utgör en sjundedel av hela Uppsalaområ-
dets bestånd. Här finns också sex treuddar – 
också det ungefär en sjundedel. Kulla har tre 
treuddar varav två på 20 m och däröver. Som 
gravfälten vittnar om bodde en hel del männi-
skor här, men de största fälten har med ensta-
ka undantag endast ett 50-tal registrerade 
anläggningar.   
 Sammantaget gick det väl för zonen, 
men den äldre bronsålderns närmast magnifi-
ka ställning – ca 40 % av Uppsalaområdets 
lösfynd enligt Oldeberg, 1974 – tycks inte ha 
kunnat förvaltas av dess senare generationer, 
varken vad gäller befolkningsstorlek eller 
välstånd. Ferm & Johansson (1988:20) anger 
att Hagunda härad efter uppländska förhål-
landen inte är särskilt fornlämningsrikt. Zo-
nen Hagunda och Lagunda har 13 % av Upp-
salaområdets ca 29 000 registrerade stensätt-
ningar från brons- och järnålder men bara 9 
% av dess ca 3200 högar som huvudsakligen 
härstammar från yngre järnålder. 

Varför stagnerade då zonen relativt sett? 
Varför spelade inte Hagunda och Lagunda en 
ledande roll inom Uppsalaområdet under 
järnålderns utveckling in i medeltiden?  Kan 
förklaringen ligga i att den anknytning zonen 

under bronsåldern hade till havet och därmed 
till den maritima världen reellt och kulturellt 
förändrades? 

 Hagunda och Lagunda härader har när-
mare nio tiondelar av Uppsalaområdets häll-
ristningar med alla dess skeppsavbildningar, 
men bara två av områdets 70-tal registrerade 
(i princip järnåldersanknutna) skeppsformade 
stensättningar – en på gränsen mellan Ramsta 
och Skogstibble och en försvunnen, vikinga-
tida, inom Holms socken. 

Bronsåldersfynden tyder på omfattande 
fjärrkontakter, en produktion och ett välstånd 
som av vapenfynden av utländsk tillverkning 
att döma, möjliggjorde deltagande i en inter-
nationell bytesekonomi. Den relativa ställ-
ningen kan sägas ha falnat redan under brons-
ålderns gång (se bilaga 8). 

 
En jordbrukskultur utvecklas 
Zonens omvandling till att bli jordbrukspro-
ducent gick emellertid bra – kanske alltför 
bra. De rika centra avsnördes genom strand-
förskjutningen från öppet vatten och behövde 
inte för sitt välstånd ta del i den båtutveckling 
som ägde rum för att behärska detta vatten 
för fjärrfärder. Även områdets tidiga öppna 
vattenvägar österut förbi Håga stängdes. 
        De frigjorda vattensjuka, insektsbe-
mängda, förmodligen starkt alskogsbeväxta 
lerslätterna mot söder, kan också alltför länge 
varit omöjliga att anknyta till för fast bosätt-
ning. Detta skedde dessutom under perioder 
där först bristande nederbörd sedan fukt och 
kyligare klimat länge försvårade för åkerbru-
ket och inledningsvis för boskapsskötseln. 
  Under yngre förromersk järnålder änd-
rades emellertid allt detta. Oavsett orsak 
skedde emellertid ingen förflyttning eller av-
knoppning från Skogstibble-Hagby-Ramsta 
mot Sävaåns mynning à la förflyttningen av 
Gamla Uppsala till Fyrisåns mynning. Lik-
nande förhållanden präglade Biskopskullas 
geografiska belägenhet. Inga romartida centra 
eller kända vapengravar vid Sävåns mynning 
eller i dess närhet tyder på att här fanns de 
miljöer och släkter som hade kunnat konkur-
rera med Norunda och Gamla Uppsala i ett 
tidigt skede. Den medeltida sätesgården Vik 
med sitt godskomplex är väl det närmaste vi 
kommer en överregional elitmiljö inom Ha-
gunda härad från romartid och framåt.  

En för bronsåldern förmodligen god 
kunskap om båtar, transporter och fjärrkon-
takter (indikerade bland annat via vattennät-
verk, fynd och skeppsristningar) avmattades i 
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förhållande till andra senare centrumbygder 
inom Uppsalaområdet. Ett relativt sett avta-
gande kontaktnät fick konsekvenser. Inflödet 
av idéer avtog och dynamiken i utvecklingen 
minskade. Det gällde dock inte på jordbrukets 
område. Jordbrukskulturen utvecklades och 
tog över på bred front, manifesterat bland an-
nat av stensträngssystemen.  

 
Centra fordrade nära anknyning till 
Mälaren och Östersjön 
Zonens relativa tillbakagång skulle alltså åt-
minstone delvis kunna ligga i att centra i 
anknytning till öppet vatten trots strandför-
skjutningen inte behövde eller kunde följa 
den vikande stranden och förmodligen på 
grund av tidigt ovanligt goda förutsättningar 
övergick till en lokal jordbrukskultur. 
  Den för makten över framtiden betydel-
sefulla båtutvecklingen hamnade i bakgrun-
den. Detta påverkade befolkningen. Även om 
denna successivt bosatte sig där den kunde 
längs de uppkommande kusterna vid Lårsta-
viken, hade det betydelse att traditionella 
centra med sina kommunikationsbehov inte 
längre låg vid havet. 
  I princip tycks lämpliga utvecklingsmil-
jöer behövt skyddat läge vid öppet vatten = 
goda vattentransportmöjligheter, för att ut-
vecklas till regionala knutpunkter. När områ-
dets vikar och öppna vatten försvann, vilket 
ökade förutsättningarna för ett framgångsrikt 
jordbruk, blev de centrala bygderna perifera i 
regionalt avseende. 

Det här är emellertid förmodligen bara 
en del av sanningen. Som jag återkommer till 
i senare kapitel ingick zonen i Fjädrundalands 
maktpolitiska föregångare som åtminstone i 
öst tycks ha förlorat mycket av sin självstän-
diga ställning omkring övergången till folk-
vandringstid. Genom Hagunda gick länge en 
maktpolitisk gränszon som efter omfattande 
konflikter trycktes söderut. Såväl betselked-
jan vid Örsundsbro som fornborgarna och 
den fallne FrawaradaR, som har hedrats på 
Möjbrostenen, kan ha varit brickor i det spel 
som innebar Fjädrundalandsområdets politis-
ka förtvining och införlivande i den makt-
struktur som då behärskade vad som senare 
skulle bli Tiundaland. 

 
 
 
 

 

DELZON 3: 
HÅBO OCH ÄRLING-
HUNDRA HÄRADER 
Den lilla del av Håbo härad som ingår i Upp-
salaområdet inrymmer huvuddelen av Sko-
kloster socken och en km2 av Häggeby sock-
en. Den begränsade ytan gör att Häggeby 
hålls utanför granskningen. I Ärlinghundra 
härad ingår Alsike socken i sin helhet. Kniv-
sta och Vassunda socknar i allt väsentligt. 
Odensala socken och framför allt Haga en-
dast med mindre delar. 

Härads- och sockenytornas utsträckning 
i förhållande till de gamla folklanden är i den 
här delzonen komplicerad. Vassunda och Ha-
ga socknar ingick i modern tid i Ärlinghundra 
härad. Häradet i sin tur tillhörde under medel-
tiden Attundaland – undantagandes Haga och 
en del av Vassunda som hörde till Tiunda-
land, vilken gick ned som en tapp mellan 
Fjädrundaland och Attundaland [Bild I:5]. 
  
 
 
ÄLDRE BRONSÅLDER 
Zonen Håbo och Ärlinghundra utgjorde under 
äldre bronsålder ett land- och vattenrike där 
landytorna åtskildes av den djupt in i Mellan-
sverige inträngande Östersjön. Vattnet upptog 
ungefär hälften av zonens yta [Bild VII:33]. 
Landytorna bestod framför allt av morän och 
berg. Uppsalaåsen går genom de västra delar-
na av zonen som därför har stora inslag av is-
älvssediment, block grus och sand. Det finns 
stråk av glaciala och postglaciala leror inom 
området, men i sparsammare utsträckning än 
vad som är fallet inom Hagunda och Lagunda 
härader.  
 Idag består jordmånen till en del av in-
stabil brunjord, men främst av blandjordar 
med varierande brunjords- och podsolinslag. 
Lokaliseringen av bronsåldersboplatsen Vrå 
till ett område för vilket jordmånskartan re-
dovisar instabil brunjord och podsol med 50-
70% brunjord, och som nu tycks ligga i an-
slutning till barrskog, indikerar eventuellt att 
brunjorden tidigare varit mer allmän. Namnet 
Ekeby väster om Vrå är också en sådan indi-
kation. Alternativt och kanske troligare är att 
odlingarna aldrig hade särskilt stor omfatt-
ning och att brunjorden bara utvecklades 
partiellt. Den geoarkeologiska undersökning  
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som gjorts i området (Hellqvist, 1997) be-
handlar inte frågan.  
 Intrycket av Håbos och Ärlinghundras 
äldre bronsålder skiljer sig starkt från Hagun-
das och Lagundas. Där fanns en påtaglig neo-
litisk kultur som spritt sig. Äldre bronsålder 
var rik och omfattande. Ett relativt stort antal 
artefakter finns redovisade. Här däremot in-
dikerar fornlämningsbilden en mycket be-
gränsad fast närvaro. Med dagens kunskap 
finns i princip egentligen bara ett säkert och 
ett troligt stadigvarande äldre bronsåldersom-
råde inom zonen – Vrå i Knivsta socken och 
Rickeby i Odensala.  
 Den här bilden stämmer med gjorda 
artefaktfynd. Oldeberg (1974) förtecknar inga 
fynd från Uppsalområdet hänförliga till Håbo 
och Ärlinghundra härader. Riksantikvarieäm-
betets anläggningsregister förtecknar dock ett  

 
antal skafthålsyxor och några yxor som be-
tecknas som sten eller flintyxor. Vid Vrå 
finns som lösfynd i registret bland annat 
bronsföremål hittade på 1920-talet. Stensätt-
ningen – ursprungligen röset, Raä 42, Alsike i 
Kungshamn i den forna inpassagen till ”Sve-
ahavet” – ligger inom zonen. Den tillhörde 
dock inte kultursystemet inom Ärlinghundra 
härad utan utgjorde en markering mot in-
trängning norrut in i Sveahavet.  
 
Vrå  
Vrå ligger i en dalgång som sluttade mot 
havet. Grupper med stensättningar eller en-
samliggande gravar finns längs hela dalen. 
Längst i norr har en senneolitisk boplats på-
träffats. Vid Raä 16 Knivsta – en rund sten-
sättning och en rest sten – lokaliserades vid 
undersökningar inför anläggandet av ”Alsike 
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stad”, en omfattande och långvarigt utnyttjad 
bronsåldersboplats (Karlenby,1997). Bosätt-
ningen etablerades under neolitikum. Där 
fanns ett gravfält som använts från äldre 
bronsålder till långt in i yngre bronsålder. 
Med tanke på gravfälts antagna uppkomst 
först under yngre bronsålder är detta speciellt.  
En brandgrav med stort mittblock har daterats 
till 1500 BC. Sammanlagt har 17 hus identi-
fierats. Ett hus från period III uppskattas ha 
varit 38 m långt och över 8 m brett. 
  Anläggningar finns som kan knytas till 
bronsgjutning. Eventuell keramiktillverkning 
har identifierats. Mängder av keramik från 
neolitikum och framåt har påträffats. Klara 
indikationer på åkerbruk föreligger. Ett för-
kolnat linfrö i ett stolphål till det största huset 
kan, om inte överlagringseffekter spelat in, 
vara det äldsta linfröfyndet i Sverige. Som 
angivits konstaterades fynd av granbarr i 
många anläggningar.  

Boplatsen hade sin största utbredning 
ungefär 1200-1000 BC. Den tycks ha övergi-
vits några hundra år under yngre bronsålder. 
Under förromersk järnålder eller från Kristi 
födelse har platsen åter utnyttjats. Spår efter 
andra boplatser har registrerats i området.  

Slutundersökningarna i Vrå föregicks av 
ytmässigt omfattande utredningar (Andersson 
et al., 1990:5). Fynd som tydde på utnyttjan-
de under neolitikum gjordes därvid också in-
om Ekebyområdet väster om Vrå (o.a.a.:8 f.). 

 I närheten finns fossila åkrar och sten-
strängar. Dessa har inte kunnat tidbestämmas, 
men anläggningar under stensträngarna har 
daterats till äldre bronsålder. Vrå-/Ekeby-
dalgångarna har varit en miljö för massiv 
bosättning under lång tid. Avrapporteringen 
avseende Vrå har förutom i ovan angivna 
hänvisningar skett i Göthberg, Forenius & 
Karlenby (2002). 
 
Rickeby. 
I Rickebyområdet i Odensala fanns under 
äldre bronsålder en sjö eller kanske fortfaran-
de en vik av Östersjön. Den försvann århund-
radena efter hågatid och följdes så småning-
om av betes- och åkermark kantad med sten-
strängar. I området redovisas skärvstenshögar 
och fyra rösen från 15 till 9 m, varav en på 13 
meter med eventuellt brätte. I anslutning till 
det största röset finns också en rund stensätt-
ning med 14 meters diameter. Delzonens en-
da hällristning finns här med många skålgro-
par i direkt anslutning. Dessutom finns en 

lång rad skålgropslokaler längs kanterna av 
dalgångens postglaciala lera.  

Hällristningen visar ett skepp med be-
manningsränder (finns återgiven i Riksantik-
varieämbetes anläggningsregister men också i 
Olausson, 1995:193). Den indikerar att områ-
det utnyttjades väl före hågatid då dalen fort-
farande hade ett stort öppet vatten. Enligt Ka-
uls skeppskronologi (Kaul 1995:60), i senare 
version justerad av Fredell (2003:13) tycks 
ristningen kunna hänföras till period III.  

Det stora röset med kantkedja i krönlä-
ge, förmodligen väl synligt över dalen och 
den genomgående vattenleden i förbindelse 
med Östersjön, är en revirindikator, om än 
knappast från äldre bronsålder. Förhållandet 
att de glaciala lerorna är begränsade, medan 
de postglaciala är omfattande, gör det troligt 
att skålgropslokalerna utom i direkt anslut-
ning till hällristingen, tillhör äldre järnålder. 
Förekomsten av en rund stensättning med 
mittblock på det ”varierade” gravfältet och 
röset Raä Odensala 153 med ett eventuellt 
brätte, formar en tänkbar förbindelse mot 
yngsta bronsålder.  

Från äldre järnålder finns ett ”varierat” 
gravfält med 25 anläggningar samt ett flertal 
stensträngslokaler. Ett mindre gravfält med 
sju registrerade gravar hänförs till yngre järn-
ålder. Området har ett antal lokaler med tids-
mässigt obestämbara runda stensättningar. 
  Mindre än två km nordnordost om det 
största spektakulärt placerade röset finns en 
fornborg/hägnad (Raä 126 Odensala) på en 
än högre liggande lokal. Olausson (1995:192 
ff.) som behandlar ett större område kring 
hägnadsanläggningen vid Odensala prästgård, 
8 km sydväst Rickeby, och därvid också kort-
fattat beskriver Raä 126, klassificerar den 
som vallanläggning även om han inte uteslu-
ter en  befästningsfunktion.  
 Med de reservationer det innebär att om-
rådet ej undersökts arkeologiskt, tycks områ-
det ha sin upprinnelse under äldre bronsål-
der. Det har också utnyttjats under yngre 
bronsålder, men närvaron har förmodligen 
varit intensivast under äldre järnålder. An-
vändningen har dock fortsatt in i yngre järn-
ålder om än i begränsad utsträckning. 

3-8 km längre söderut – vid Åslunda, 
Rössberga, Odensala prästgård och Maren 
finns hällkistor och senneolitiska fynd (Halle-
sjö & Hamilton, 1997:23). 
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YNGRE BRONSÅLDER 
OCH FÖRROMERSK 
JÄRNÅLDER 
Om zonen tycks ha få områden med mer sta-
digvarande nyttjande under äldre bronsålder 
skedde en radikal förändring under yngre 
bronsålder och förromersk järnålder. Ett stort 
antal rösen, röseliknande stensättningar och 
runda stensättningar med mittblock återfinns 
nu i ett centralt öst-västligt band. Dessutom 
skedde en utveckling och kanske viss rumslig 
expansion i Vrå- och Rickebyområdena [Bild 
VII:34]. 
  Längst i söder i Knivsta socken, i Fors-
by, redovisades tidigare en osäker stensätt-
ning – närmast kvadratisk. I området finns en 
boplats och många skålgropslokaler under 
skilda Raä-nummer. En undersökning av lo-
kalen och stensättningen (Raä 189 & 262) 
avslöjade nio stensättningar – flera med mitt-
block – och bland annat två långhus, varav 

åtminstone ett från bronsålderns period V. 
Under en av stensättningarna återfanns en 
bred D-formad konstruktion tolkad som till-
hörig ett kulthus (Hamilton,1995, bl.a, 44 ff.). 
 Överlagringar gör det osäkert om konstruk-
tionen är från övergången romersk järnål-
der/folkvandringstid eller nästan dubbelt så 
gammal – från yngre bronsålder. 4-500 m 
längre österut har fragment av en skafthåls-
yxa hittats på 20 m höjd (Raä 226). 
  Av det stora antalet skålgropar som 
finns inom zonen torde de flesta lokaler till-
höra sen bronsålder/förromersk järnålder. En 
del torde ha tillkommit under romersk järnål-
der. Raä 111 Vassunda och Raä 199 Knivsta, 
på ca 10 m bör vara än yngre. 
 Intrycket som är svårt att underbygga 
utan undersökningar är att under yngre brons-
ålder och äldsta järnålder skedde någon form 
av landnameprocess inom delzonen med un-
dantag för områdena kring Vrå och Rickeby. 
Problematiskt  är  att  Skokloster  och  västra 
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 Bild VII:35  Skokloster och västra Vassunda – en relativt sen kolonisering 
                                                  Geografisk miljö: 600 BC 

 
 
 

BILD VII:36 Skokloster och västra Vassunda  under romersk järnålder/ 
                          folkvandringstid och yngre  järnålder. Geografisk miljö: AD 600 

   

Vassunda socknar vilka har den största täthe-
ten av rösen och röseliknande stensättningar 
saknar skålgropslokaler. Man liknar socknar-
na västerut inom Lagunda härad – Holm och 
Kulla samt i viss mån Fittja.  Med undantag 
för två lokaler inom Fittja, saknar som 
nämnts dessa socknar registrerade skålgrops-
lokaler.  Dessa har emellertid som jag angivit 
förmodligen haft en sen fast bosättning. Frå-
gan är nu om samma sak gäller Skokloster 
och Västra Vassunda eller om det här finns 
någon annan förklaring.  
 
Skokloster och västra Vassunda 
Sockendelarna Skokloster och västra Vassun-
da saknar skärvstensvallar, skärvstenshögar, 
hällristningar, ovala stensättningar och skål-
gropar. Här finns inte heller registrerade 
artefakter från äldre bronsålder. Däremot 
finns det gott om röselokaler och lokaler med 
röseliknande stensättningar, vilka förknippas 
med yngre bronsålder och förromersk järnål-
der. Dock finns bara två säkra runda stensätt-
ningar med mittblock – en i vardera socknen 
även om båda är registrerade som liggande i 
Skokloster. Inte heller finns några fynd från 
yngre bronsålder. Om nu området fick en 
bosättning först mot övergången till äldre 
järnålder, hur skall det förklaras?  
 Förutsatt att inte avsaknaden av skärv-
stenshögar och skålgropar är en inventerings-
lappsus eller delvis en fråga om bortodling, 
bör de som  bosatte sig här haft en traditionell 
kultur som även om den byggde på strandfis-
ke och säljakt förmodligen också vilade för-
hållandevis tungt på boskap. Man utnyttjade 
glaciallerstråken i området för beten och sed-
vanlig ”trädgårdsodling”. Som framgår av 
[Bild VII:35] i en några århundraden för tidig 
geografisk kontext från 600 BC, finns anlägg-
ningarna i närhet till sådan lera.   

Övergången till mer omfattande post-
glaciallerepåverkad odling närmare kusten 
skedde förmodligen först under romersk järn-
ålder, då i princip skålgropskulturen försvun-
nit. På [Bild VII:36] har yngre anläggnings-
typer inlagts i en geografisk kontext från AD 
600. Då framgår det att anläggningarna nu 
främst återfinns i närheten av postglaciala 
leror, och när det gäller Skokloster även på 
lägre nivåer. I det gamla anläggningsområdet 
och utanför de postglaciala lerorna finns rik-
ligt med stensträngar. Både de ”gamla” och 
”nya” områdena på Skokloster är i princip 
lokaliserade inom brunjordsområden enligt 
jordmånskartan. 
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 ROMERSK JÄRN- 
 ÅLDER OCH FRAMÅT 
Vanligt är att samma områden som utnyttja-
des under bronsålder och förromersk järnål-
der ofta också var befolkade under romersk 
järnålder. En lokal förflyttning eller tyngd-
punktsförändring kunde ske, men traditionens 
makt var stor. Det är emellertid bara en del av 
sanningen. För en ekonomi som är beroende 
av skydd för väder och vind, odlingsbar jord 
och beten, tillgång på fiskevatten och trans-
portleder, förändras förutsättningarna och 
alternativen långsamt. Det är när så ändå sker 
som nya lokaler tas i bruk. Inom Håbo och 
Ärlinghundra härader finner vi i stor ut-
sträckning att nya områden som används 
finns där strandförskjutningen skapat goda 
förutsättningar. Man expanderar normalt inte 
längre bort från vatten upp i högre terräng om 
det inte gäller vattenförande dalgångar. 

 En påtaglig förtätning inom de gamla 
bosättningsområdena skedde under romersk 
järnålder, något som bland annat indikeras av 
resta stenar och tresidiga stensättningar [Bild 
VII:37]. Denna förtätning kan vara en orsak 
till de många stensträngslokaler som vi finner 
i dessa områden – och nästan bara där. Håbo 
och Ärlinghundra härader har drygt en tred-
jedel av Uppsalaområdets registrerade sten-
strängar. Skokloster och Knivsta socknar, 
som tillsammans har nästan en fjärdedel, fick 
rimligtvis en betydligt större befolkning. 
Kommunikationsmässigt var förhållandena 
yppiga och goda klimatologiska förhållanden 
i början av romersk järnålder hjälpte till. Två 
stockbåtar finns registrerade i Knivsta.  

Av gravfält, gravtyper och höjdnivåer att 
döma skedde med början i äldre järnålder, 
och expanderande under yngre järnålder, en 
fastare bosättning inom nya områden – längst 
Alsikes kust i norr och inom södra Vassunda.  
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Förhållandet att Alsikes kust ändå ut-
nyttjades långt tidigare indikeras av ben från 
tre hästar, nöt och gris som i princip daterats 
till början av bronsålderns period VI (Raä 52 
Alsike) – se [Bild VII:34]. Platsen låg vid den 
tiden på djupt vatten mer än 100 m från 
strand. Fynd av holkyxor varav en är försvun-
nen och en tillhör period V (Ekholm 121) har 
gjorts på Fredrikslunds respektive på Krusen-
bergs ägor (Ekholm, 1921:XXII). Platserna är 
inte exakt angivna men tycks när det gäller 
Krusenbergsyxan (”Funnen på åkern mellan 
torpet Källvreten och Öfre gården.”) innebä-
ra att den av någon anledning hamnat på den 
dåvarande stranden eller troligare – depone-
rats/tappats på öppet vatten. Vad gäller Fred-
rikslund finns en rund stensättning med mitt-
block på ett ”varierat” gravfält (Raä 29, Alsi-
ke) som kan tyda på fastare områdesnyttjande 
redan under förromersk järnålder. 

Få vapen eller vapengravar från äldre 
järnålder eller vendeltid är kända inom zonen. 
En kammargrav från senare delen av 500-ta-
let med svärd och huggkniv (kort scramasax-
typ) är ett betydelsefullt undantag. Till detta 
kommer en icke definierad spjutspets av järn 
från Raä 178 Vassunda och en lansspets från 
en utgrävning vid en rest sten på Gredelby 
logbacke (Nicklasson, 1997:262). Kammar-
graven (grav XIV) är från det i övrigt viking-
atida båtgravfältet Tuna i Alsike. På lokalen 
fanns 10 båtgravar, varav en del med kvinnor, 
och fyra vikingatida begravningar i träkista 
(Arne, 1934). En indikation på att Tuna kan 
ha rötter längre tillbaka i tiden finns i ett 
hankfäste av brons som hittades på en plats 
dit man kört jord från båtgravfältet. Hankfäs-
tet, ett diademprytt kvinnohuvud, bedöms 
härröra från övergången mellan äldre och 
yngre romersk järnålder (Almgren, 1916:78). 

 
KNIVSTA  
För en diskussion om naturens och landhöj-
ningens betydelse – med eftersläpning – för 
bosättning och utnyttjande under yngre 
bronsålder och äldre järnålder skulle Knivsta 
kunna användas som något av ett skolexem-
pel. De första fasta bosättningarna i Vrå un-
der neolitikum skedde i skyddade lägen långt 
upp i en dåtida vik. Efterhand som viken drog 
sig söderut följde bosättningarna efter. Under 
bronsåldern var Knivsta till väsentliga delar 
fortfarande ett vattenlandskap. De odlingar 
som lämnat pollenanalytiska spår från den ti-
den bör ha skett i anslutning till de stråk av i 

allmänhet dåligt dränerad och vattensjuk 
postglacial lera som fanns i denna morän- och 
blockvärld (se Andersson et al., 1996:119). 
 Nästan 2000 år senare utnyttjas visserli-
gen de ytor som havet senare släppt, men i 
princip finns huvuddelen av anläggningarna, 
och förmodligen befolkningen, kvar på de öar 
och det fasta land som en gång fanns. Det tog 
lång tid att stabilisera det nya landskapet.  
 Få skärvstenshögar och rösen är kända 
från socknen. De finns vid Vrå [tre stycken, 
varav en, kanske två, tillhör period IV (Gus-
tafsson, 1997:47)] och Gredelby respektive 
vid Tarv och Ledinge. Röset i Ledinge har en 
diameter på 15 m. Runda stensättningar med 
mittblock finns vid Vrå, Gredelby, Nor och 
Särsta. Röseliknande stensättningar finns vid 
Vrå, Gredelby, Nor, Ledinge och Vickeby. 
Vid övergången bronsålder/järnålder fanns 
alltså troligtvis ett antal fasta aktivitetsområ-
den utöver Vrå och Forsby [Bild VII:38]. 
 Skålgropskulturen vann så ett visst in-
steg. Omfattningen är inte överväldigande. 
Lokaler med många skålgropar finns främst i 
Forsby. En lokal finns också i Vickeby och 
en i Nor. De övriga fem-sex registrerade lo-
kalerna har bara enstaka skålgropar. En, Raä 
199 Knivsta, i Skottsila med tre gropar ligger 
som nämnts på så låg höjd att den bör tillhöra 
folkvandrings-/vendeltid. Kombinationen av 
naturförutsättningar för ett mer omfattande 
åkerbruk och den ideologi som tycks kopplad 
till den icke direkt hällristningsanknutna skål-
gropskulturen förelåg dock bara i begränsad 
utsträckning före romersk järnålder. Den en-
da skålgropslokal som registrerats i Vråområ-
det finns inte i anslutning till de gamla brons-
åldersbosättningarna utan långt söderut i om-
råden dit bebyggelsen flyttade under folk-
vandringstid (Karlenby, 1997:15). 
 
Ett språng framåt  
Åtta-niohundra år av kraftiga strandförskjut-
ningar och några hundra år med goda växt-
förutsättningar innebar annorlunda levnads-
betingelser i början av romersk järnålder. Det 
var då som Gredelby började sin utveckling.  
 Gredelby fanns där Knivsta stations-
samhälle ligger – skriftligt dokumenterad se-
dan början av 1300-talet. Intill Gredelby by-
tomt fanns ett mycket stort gravfält från ro-
mersk järnålder – Knivstagravfältet (Raä 1, 2, 
3, 11, 40, 147, 148, 167 Knivsta) som skada-
des svårt vid samhällets utbyggnad. Gunnar 
Ekholm som under 40-talet arbetade i områ-
det i ett flertal omgångar bedömde att grav-
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fältet bör ha omfattat 300 gravar eller mer, 
varav ett 100-tal med resta stenar. Han mena-
de att gravfältet i sitt ursprungliga skick san-
nolikt var det mest betydande av de dittills 
undersökta uppländska gravfälten från äldre 
järnålder och hade utnyttjats i åtminstone 150 
år med början under 1:a århundradet e. Kr., 
(Ekholm, 1946:206 och 212). 

Under 1980-talet undersöktes i omgång-
ar gravfält och boplatsområden inom och i 
anslutning till Gredelby bytomt. Vid utgräv-
ningarna hittade man och undersökte en röse-
liknande stensättning. Även den röseliknande 
stensättningen Raä 39 undersöktes. Båda be-
dömdes tillhöra övergången bronsålder/järn-
ålder (Andersson et al., 1996:116). I övrigt 
drog man slutsatsen att den första etablering-
en i området skedde omkring Kristi födelse. 
Pollenanalys antydde visserligen tidigare när-
varo men man ansåg att den egentliga expan-
sionen skedde de första århundradena e. Kr. 
Ett agrarsamhälle utvecklades, främst base-
rat på boskapsskötsel. Stenhägnader byggdes 
och långhus fanns inom alla boplatsområden. 
Ett långhus på minst 18 meter med väldräne-
rad fähusdel dateras till tiden AD 120-430 
(o.a.a.:115). 

En särskild kartering av stensträngar 
gjordes i samband med undersökningen. Nya 
stensträngar registrerades. Ett stensträngssy-
stem utan tydlig koppling till boplatsläm-
ningar gjorde att en tolkning av centralytan 
som boskapsfålla diskuteras (o.a.a.: 120). 

 
Stagnation under yngre järnålder 
Vid övergången till yngre järnålder förändra-
des bebyggelsemönster och gravfältslokalise-
ring i förhållande till bebyggelsen. Yngre gra-
var finns dock inom och i direkt anslutning 
till Knivstafältet (o.a.a.:114). 
  Gredelby socken har en betydligt mer 
begränsad fornlämningsbild under yngre än 
äldre järnålder. Här liksom inom andra delar 
av zonen inträffade någon form av stagnation, 
även om nya områden i södra Alsike och 
inom Vassunda öppnades upp. Stora gravfält 
utvecklades ej. Ett fåtal har mer än 40 regi-
strerade anläggningar och som mest finns ett 
fält med ett 70-tal (Raä 85 Vassunda, längst i 
söder). Det kan emellertid finnas fler splittra-
de storgravfält än Knivstafältet. Tre lokaler 
har gravklot. Storhögar saknas. Ingen treudd 
har hittats. Visst finns det en eller annan 
stormannagård, något som båtgravarna i Tu-
na, Alsike, visar, men det är inte inom zonen 
Håbo och Ärlinghundra som Uppsalaområdet 

utvecklades under yngre järnålder.  Orsaken 
är troligtvis såväl klimatet som de omvälv-
ningar som ägde rum under tidig vendeltid, 
med följder för Attundalandsmaktens gräns-
ytor mot det blivande Tiundalandsområdet.  

Från yngre järnålder härrör det fynd som 
gjordes vid Oscar Almgrens undersökning av 
gravfältet i Vrå, Raä 24 Knivsta – strax söder 
om bronsåldersbosättningarna. Ett skelett 
som hittades var efter en man som dels hade 
en kniv instucken bakom höger öra, dels de-
lar av en eller flera pilspetsar inne i kraniet 
(Kjellin, 1913). 
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DELZON 4:  
LÅNGHUNDRA OCH 
SEMINGHUNDRA 
HÄRADER 
Nästa delzon består av Långhundra och Se-
minghundra härader – och då egentligen bara 
av vissa socknar och sockendelar. Övriga 
delar av häradena ligger utanför Uppsalaom-
rådet. I Långhundra härad ingår Lagga, Östu-
na och delvis Husby-Långhundra socken. Av 
Seminghundra härad är det bara delar av 
Vidbo socken som innefattas. Skepptuna 
längst ned i sydost med endast 1,2 km2 inom 
det definierade Uppsalaområdet tillhör de 
marginalytor som ej behandlas. 
 Delzonen som är belägen ca 10 km syd-
öst om Uppsala domkyrka ingick i folklandet 
Attundaland och omger en av Uppsalaområ-
dets forna vattenleder, den så kallade Lång-
hundraleden – som begrepp hänförd till Am-
brosiani (1961). Leden går från Uppsala till 
Trälhavet vid Åkersberga. Stråket och dess 
förgrening genom Vidbo socken är grunden 
för zonens utveckling under förhistorisk tid.  

Ungefär på gränsen mellan Östuna och 
Husby-Långhundra och söderut genom Vidbo 
går en rygg, Vallbyåsen, som utgör en fort-
sättning på Stockholms- eller Långåsen. 
Långhundraleden går tvärs igenom den.  
 
 
 
 
 

ÄLDRE BRONSÅLDER 
Långhundraleden utnyttjades rimligtvis rela-
tivt flitigt redan under äldre bronsålder. Den 
var då en havsvik – ca 700 m på smalaste 
stället – men normalt över en kilometer bred 
med allt vad det innebar av öppen sjö och be-
hov av strandnära rörelser. 

I Husby-Långhundra och Östuna finns 
närmare 50-talet skärvstenshögar på 27 regi-
strerade lokaler. En del av skärvstenshögarna 
tillhör dock yngre perioder. Så är fallet med 
Raä 155 Husby-Långhundra nedanför Bro-
borg, som snarast tillhör övergången mot 
järnålder. Inom Lagga och Vidbo socknar 
finns inga skärvstenslokaler [Bild VII:39]. 
 Under äldre bronsålder var zonen ogäst-
vänlig. Berg, morän, myrar och kärr. Områ-
det har beskrivits som en skogsklädd skär-
gård (Gustafsson, 1993:49). Glaciala och 

postglaciala leror fanns i begränsad utsträck-
ning. Med hänsyn till att endast de lätta glaci-
ala lerorna till nöds var åtkomliga redovisas 
endast dessa leror på [Bild VII:39].     

Områden där anläggningar indikerar mer 
återkommande närvaro uppgår till kanske två 
på varje sida om Långhundraleden. Alla har 
tillgång till glaciala leror.  Det intressantaste 
området innefattar Raä 199 Husby Långhund-
ra som är ett lågt röse med 9 m diameter och 
kantkedja. I mitten finns en grop med hällkis-
ta på 2,7 x 0,9 m och drygt en halv m djup. 
Röset ligger långt upp längs ett vattendrag. 
Två km nedströms fanns förmodligen senast 
vid hågatid en havsvik. Där finns en skärv-
stensvall omgiven av 6 skärvstenshögar. 

 Röset och storleken på hällkistan gör att 
det är naturligt att anta att graven är från äldre 
bronsålder (se t.ex. Johnsen &Welinder 1993: 
212 f.). Problemet är att hällkistan finns 
längst in i ett grunt lervikssystem som på 
grund av mycket flacka förhållanden för-
svann under en tid då strandnivån gick från 
29 till 27 m, vilket i det här området skedde 
under senneolitikum.  
   Då varken storleken eller det täckande 
röset är avgörande för tidssättningen (se Jo-
hansson, 1961) kan det inte uteslutas att det 
är fråga om en neolitisk kista. Troligast är 
dock att det vittförgrenade vattensystem som 
de postglaciala lerorna vittnar om, genom 
någon nu försvunnen blockering fortfarande 
existerade under bronsåldern. Tveksamheten 
är stor. Osäkerheten blir inte mindre av att det 
finns en fornborg av vallanläggningstyp 900 
m nordöst om lokalen. Hällkistliknande gra-
var finns in i äldre järnålder. Det skulle vara 
lättare att förklara gravens existens i ett så-
dant sammanhang. Övertäckningen och häll-
kistans utformning gör dock bronsåldersal-
ternativet troligast. 
 Periodtillhörigheten för röset Raä 280 
med en angiven storlek 28 m är också osäker. 
Röset är Uppsalaområdets åtminstone idag 
största. Här finns också fornborgar av oklar 
ålder.   Röset i absolut höjdläge vid den dåti-
da havsviken är förmodligen i likhet med Raä 
42 Alsike en monumental ”skiltvakt” från 
skiftet mellan äldre och yngre bronsålder vid 
infarter mot Uppsalaområdets eller norra 
Mälardalens centrala delar.  
 På [Bild VII:39] har även inlagts äldre 
fornborgar med fortifikatoriskt konstruktions- 
upplägg i anslutning till leden. Systemet har 
behandlats i föregående kapitel. Lika tidiga 
rötter som den dubbla Lurboborgen vid Hå-
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gadalen är väl knappast trolig, men ett inle-
dande utnyttjande av de strategiskt lokalise-
rade platserna kring övergången mellan äldre 
och yngre bronsålder kan inte uteslutas även 
om kvarstående utformning är yngre.  

Trots eventuellt smärre mer eller mindre 
fast närvaro, var zonen Långhundra och Se-
minghundra härader förmodligen vanligtvis 
endast utnyttjad för mer kortvariga jakt-, 
fiske- och samlarexpeditioner under äldre 
bronsålder. Zonen var främst ett genomfarts-
område.  Inga äldre fynd från området finns 
redovisade i Oldeberg (1974).  

     De två hällristningslokaler med fotsu-
lor respektive 6 skepp, fotsulor och ringkors 
som finns i Hjälmsta längst i öster inom Hus-
by- Långhundra bör enbart av strandförskjut-
ningsskäl tillhöra yngre bronsålder. 

 
 
 
 
YNGRE BRONSÅLDER 
OCH ÄLDSTA JÄRN-
ÅLDER 
Under yngre bronsålder och äldsta järnålder 
tycks mycket ha hänt. Rösen, röseliknande 
stensättningar, runda stensättningar med 
mittblock och hällristningar samt ett antal 
skålgropslokaler visar att nu fanns stabil 
närvaro. [Bild VII:40].  Fyra sten- och holk-
yxor från yngre bronsålder från Husby-
Långhundra och Lagga finns registrerade. Se 
(bilaga 7).  

ekvidistans 
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 Lokaliseringen inom zonen var delvis 

densamma som under äldre bronsålder. Ett 
antal ytterligare områden hade dock ett fasta-
re nyttjande – inom Vidbo, Östuna och Hus-
by-Långhundra. Från Riseberga, Östuna, 
finns ett smyckefynd i två delar daterat till 
yngre bronsålder (Lindfors, 1995:29). For-
men på en av de sex ristade skeppen på häll-
ristningen Raä 294 Husby Långhundra, som 
den redovisas i Sundqvist (1993:108), tycks 
av skeppskronologin enligt Kaul (1995) & 
Fredell (2003:13) återspegla en karaktäristisk 
form från  period VI. Som vanligt uppkom-
mer då också frågan om skålgroparna i zo-
nen. Det finns 12 registrerade lokaler, varav  

 
sju inom Husby-Långhundra, tre inom Östu-
na och två inom Vidbo. De inom Vidbo har 
enbart en skålgrop. De tre lokalerna i direkt 
anslutning till hällristningarna i Husby Lång-
hundra har däremot ca 180 gropar.  

Samtliga skålgropslokaler finns i någor-
lunda anslutning till glaciala leror, men ofta 
också nära postglaciala leror och resta stenar. 
Intrycket blir att deras tillkomsttid kan skilja 
ganska mycket och variera från yngsta brons-
ålder ända in i romersk järnålder.  

Tidssättningen av det stora antal rösen 
som kantar Långhundraleden är också den 
osäker som nästan alltid när det gäller rösen. 
Zonen har mer än 30 stycken. Med två un-
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dantag är de lokaliserade så att de av strand-
förskjutningsskäl kunde ha byggts redan un-
der hågatid. Rösenas tillkomsttid omsluter 
dock snarare yngre bronsålder och äldre järn-
ålder kanske in i romersk järnålder. De är 
nämligen ofta samlokaliserade med röselik-
nande stensättningar, men också med senare 
indikatorer som till exempel resta stenar. Fem 
rösen på vardera sidan om leden är 15 m i 
diameter eller mer. Fyra är ensamliggande 
medan en med 18 m diameter ingår i ett grav-
fält och är av strandförskjutningsskäl relativt 
ungt. Ytterligare två av Uppsalaområdets 13 
största rösen på 18 m eller mer finns i delzo-
nen.  
 Runda stensättningar är som tidigare an-
givits svåra att utnyttja som indikatorer även 
med detaljerad information om deras yttre 
konstruktion. Långhundra och Seminghundra 
härader är emellertid ovanliga på det sättet att 
det finns ett stort antal lokaler med runda 
stensättningar som nära följer Långhundrale-
den – inklusive dess avstickare inom Vidbo – 
från yngre bronsålder in i romartid utan att 
ingå i gravfält. Även om en del av dem är 
yngre är intrycket att det finns ett större antal 
äldre mer eller mindre ensamliggande runda 
stensättningar, men med en successiv ålders-
förskjutning från Vidbo till Lagga. De skulle 
alltså i princip vara äldst i Vidbo och yngst i 
Lagga. Noteras kan att Lagga saknar sta-
namn (Hellberg, 1967:265) och framstår som 
en yngre miljö än områden längre österut. 

Även om nyttjandet av zonen ökade un-
der yngre bronsålder och äldsta järnålder är 
det knappast troligt att rösena/entrésignalerna 
till Uppsalaområdet återspeglar det lokala 
välståndet. Väster om de tre fornborgarna och 
en stensättning med 25 m diameter (Raä 130 
Vidbo) finns ett band av rösen – med Raä 280 
som den största. Fornborgarna och de stora 
gravanläggningarna talade om för dem som 
kom längs Långhundraleden att här fanns 
folk och resurser. Något som på grund av 
anläggningstyperna, deras antal och storlek 
rimligtvis innebär att de går tillbaka på regio-
nala initiativ. Eftersom det är ungefär vid 
hågatid som den stora ensamliggande sten-
sättningen haft sin starkaste signalverkan bi-
drar det till intrycket att i början av yngre 
bronsålder fanns ett centralt inflytande med 
påverkan på Uppsalaområdets syd-östra ut-
kant. Som jag återkommer till är det dock 
tveksamt om detta centrum vid den här tiden 
låg inom Uppsalaområdet.  

I slutet av bronsåldern hade Långhund-
raleden fortfarande stora öppna ytor inom zo-
nen. Leden hade emellertid reducerats och 
var ca 400 m på det smalaste stället. Vid 
Kristi födelse hade hela viken söderut inom 
Vidbo försvunnit och viken västerut mot 
Uppsala var nu som smalast 150 m. De stora 
flacka frilagda vattensjuka ytorna var till en 
början svåra att leva i närheten av. Under 
romersk järnålder och folkvandringstid blev 
de stora ytorna med postglacial lera i flera av 
socknarna dock en tillgång, och som i Kniv-
staområdet skedde ett ekonomiskt uppsving 
som indikeras av resta stenar, högliknande 
och tresidiga stensättningar samt skeppssätt-
ningar. Stensträngssystem finns framförallt i 
Vidbo och Östuna.  [Bild VII:41]. 
 
 
 
 

ROMERSK JÄRNÅLDER 
OCH FRAMÅT 
Bilden, som ger den geografiska ramen om-
kring AD 600 redovisar i huvudsak indikato-
rer från romersk järnålder. En rund stensätt-
ning med mittblock från ett i övrigt borttaget 
gravfält.(främst kistbegravningar – Biörnstad, 
ATA 4017/54) finns med. Även om gravty-
pen vanligtvis tillhör äldre skeden, så har 
stensättningen vid Raä 11 av höjdskäl till-
kommit långt efter Kristi födelse.  
 Fyra skeppsformiga stensättningar finns 
inom zonen – en i Lagga och en i Vidbo samt 
två i Husby-Långhundra. Skeppssättningarna 
finns i sådana miljöer att de kan tillhöra älds-
ta järnålder. Se (bilaga 12). 

De många resta stenarna är något speci-
ellt. Närmare en fjärdedel av Uppsalaområ-
dets registrerade resta stenar finns inom 
Långhundra och Seminghundra härader. I 
Husby-Långhundra och Östuna socknar som 
tillsammans har väl över 200 resta stenar 
finns tre lokaler med 30 resta stenar eller fler. 
I ett av fallen, Raä 226 Husby-Långhundra 
tycks en domarring ingå, vilket torde innebä-
ra att gravfältet användes under folkvand-
ringstid/vendeltid (se Arne 1938:177).  

Gunnar Ekholm gjorde i slutet av 1930-
talet en del utgrävningar inom Östuna socken 
vid gravfält med resta stenar – Valloxsäby, 
Raä 42 (Ekholm, 1939 och 1944) och Rönn-
ängen, Raä 35 (Ekholm 1944). På båda grav- 
fälten fanns många resta stenar och ”sten-
flaksgravar”, huvudsakligen runda, men ock- 
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så trekantiga, kvadratiska och rektangulära. 
Vid  Valloxsäby  var  en   tredjedel  och  vid 
Rönnängen ungefär hälften av gravarna mar-
kerade med resta stenar. De var ur fyndsyn-
punkt mest givande. Gravfälten bedömdes 
vara från första århundradet efter Kristus. I en 
tresidig stensättning tillhörig Raä 42 fanns en 
lansspets från 200-talet (Ekholm 1939:29 och 
31 samt Nicklasson, 1997:264).  

   Brunjord följer Långhundraleden – 
främst på södra sidan. Ett brett bälte går ock-
så från Husby ned mot Vidbo. Liksom inom 
Knivsta socken framstår det som att en om-
fattande inflyttning och expansion kopplad 
till   jordbruket,  och  då  främst  till  boskaps- 

 
skötsel, ägde rum inom zonen kring Kristi 
födelse.  Så småningom etablerades många 
stensträngssystem. Den del av Lagga som en 
gång varit en ö i hade nu växt ihop med ”fast-
landet” och fått en ökad befolkning. 
   Innebörden av att Östuna har 14 av del-
zonens 18 registrerade lokaler med höglik-
nande stensättningar, Vidbo 3, Husby-Lång-
hundra 1 och Lagga ingen är delvis oklar.  
Det ligger emellertid nära till hands att kopp-
la skillnaderna mellan Östuna och Lagga till 
skilda geografiska utvecklingsfaser. Östuna 
har också åtta lokaler med tresidiga stensätt-
ningar, Lagga ingen. För Laggas del kan det 
till dess avvikelse förutom utvecklingsfasen 
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finnas en politisk förklaring, som jag åter-
kommer till. Men varför så stora skillnader 
mellan Östuna och Husby-Långhundra som 
inte heller har någon registrerad tresidig sten-
sättning? Till detta kommer att zonens 19 re-
gistrerade gravklot, som utgör nästan en tred-
jedel av hela Uppsalaområdets, följer en lik-
nande fördelning; Östuna har 10, Vidbo 8, 
Lagga 1 och Husby-Långhundra ingen.  Kom 
då ihåg att nästan alla gravklot Anläggnings-
registret känner inom Uppsalaområdet kopp-
las till stensättningar och inte till högar.  
  Kan skillnaderna bero på tillgången på 
betesmarker och torvtillgång? Ser man antalet 
lokaler med högar som en indikator tycks så 
inte vara fallet. Lagga har 20 lokaler, Östuna 
28, Husby-Långhundra 30 och Vidbo 33.  
 Det i sin tur kan tyda på att skillnaderna 
ändå ligger i de förutsättningar som gällde 
efter  de  resta stenarnas huvudproduktionstid  
inom zonen, men före högarnas – dvs. någon-
stans kring yngre romersk järnålder/folk-
vandringstid. En tid då vi tror att stensträngs-
systemet expanderade. Samma mönster som 
gäller för tresidiga stensättningar, högliknan-
de stensättningar och gravklot går igen när 
det gäller antalet registrerade stensträngsloka-
ler. Östuna har 12, Vidbo 11, Lagga 2 och 
Husby-Långhundra 1. 
 
Långhundraleden en svår miljö 
under yngre romersk järnålder 
Av någon anledning tycks alltså inte samma 
utveckling ha skett under yngre romersk järn-
ålder/tidig  folkvandringstid    inom  Husby- 
Långhundra, som inom de angränsande sock-
narna Östuna och Vidbo. Anledningen är ge-
ografiskt betingad.  
   De äldre gravarna och resta stenarna 
finns på höjder och i sluttningar i anslutning 
till den forntida öppna Långhundraleden. Det 
är knappast en slump att ett guldfynd på 2 hg 
hänförlig till yngre romersk järnålder eller 
tiden därefter [Armring R301 från Tuna, Hus-
by-Långhundra (Andersson, 1995:96 f.)] här-
rör från en miljö som etablerats tidigt och låg 
kilometrar bort från träsk och alskogsbälten. 
Det flacka landskapet gjorde att stora ytor i 
anslutning till den krympta leden efter den 
starka strandförskjutningen var svår att an-
vända/leva nära förrän efter många hundra år. 
Situationen inom Husby-Långhundra blev 
värre och mer långdragen än på de flesta 
andra håll. Här fanns Vallbyåsen.  

 

VALLBYÅSEN 
Åsstrukturen går tvärs över dalen väst-syd-
väst om Broborg. Det har diskuterats om den 
när havsviken drog sig västerut skapade en 
uppdämd sjö öster om åsen och i så fall på 
vilken höjd – 10 eller 15 m  (Se Olsson 1993: 
198 ff.). Det har vidare spekulerats i om sjön  
tömts i ett plötsligt åsgenombrott. Av höjdni-
våerna och jordartskartan att döma har åsen 
knappast haft sådana spektakulära konse-
kvenser, men effekterna har varit svåra nog.   

Åsen löper inte utan avbrott. Både i norr 
och söder, mot dalgångens kanter, finns luck-
or på 14-16 m-nivån och högre upp. Det syns 
dock av lerutbredningen att det är påverkan 
från den öppna havsviken västerifrån under 
bronsåldern och äldsta järnåldern som är or-
saken. Vallen går som högst upp mot 25m- 
nivån. 

 På [Bild VII:42] ligger den tunna röda 
linjen på 9,5 m höjd och den tjocka bruna på 
15,5 m. Åsen nedanför Broborg följer dal-
gångens urgröpning ganska väl från 13,5 m i 
norr ned till dalbottens nivå på 7-8 m och upp 
igen i söder till över 15 m. Vallen tycks emel-
lertid med undantag av en sträcka på ca 50 m 
vid dagens åsgenombrott ligga intakt över 8 
m. Dalgången framme vid åsens insida öster 
om åsen är ca 450 m bred på 10m-nivån. 

 När havet låg på den nivån kunde vatt-
net passera in och ut på båda sidor om en 200 
m bred ”ö” som anslöt till vallen på dess 
västra sida. Redan mellan 9 och 10 meters 
höjd stängdes den södra armen, men inte av 
vallen utan tydligen av delar längre västerut 
som utgjorde hinder – obetydliga men till-
räckliga. Trycket var inte stort. För de vat-
tenmängder som skulle ut från ”sjön” på Hus-
by-Långhundrasidan räckte den ca 250 m 
breda norra armen, som omger dagens åläge.  
  
Ingen stor avsnörd sjö 
Som ett motiv för dammteorin har nämnts 
den principiella avsaknaden av anläggningar 
mycket under 15m-nivån ovan/öster om åsen. 
Som syns på [Bild VII:42] gäller liknande 
förhållanden också nedom åsen.  
 Ovanstående innebär att ingen stor sjö 
existerat som hölls fången på 15m-nivån un-
der 1500 år och som sträckte sig långt ned i 
Vidbo. Knappast heller någon 4 km lång 
minivariant på 10m-nivå, utan något betydligt 
värre – en smal tröskel på 8-9m-nivån som 
bara långsamt gnagdes ned och lämnade kvar  
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det stora område som den forna havsviken 
upptagit vattensjukt och eländigt.  
  Den normala utveckling/upptorkning 
som en öppen dalgång skulle inneburit var 
inte för handen. Istället för att vara överstån-
det på några hundra år kvarstod fortfarande 
på 1800-talet omfattande spår och problem. 
Enligt Gustafsson (1993:32) omfattar Lant-
bruksnämndens förteckning för Uppsala län 
hela 54 torrläggningsföretag i enbart Husby-
Långhundra socken efter 1829. 
 Förhållandena undre yngre romersk järn-
ålder då den forna havsytan blev uppsplittrad 
i många stillastående grunda slättsjöar och 

kärrmarker förändrade förutsättningarna inom 
Husby-Långhundra och gjorde det svårt att 
överhuvudtaget leva där. Mycket talar för att 
vi här har orsaken till den stagnation som av 
gravformerna att döma rådde efter tiden med 
de många resta stenarna. Efter några hundra 
år stabiliserade sig emellertid situationen och 
nya stora betesytor blev en grund för sock-
nens välstånd under yngre järnålder. 

  

YNGRE JÄRNÅLDER 
[Bild VII:43]. Samma geografiska ram som 
på [Bild VII:41], men en anläggningsbild 
som hänger samman med yngre järnålder. 
Den indikerar välmåga. En tiondel av Uppsa-
laområdets drygt 1300 registrerade gravfält 
finns här. Sju gravfält har 100 anläggningar 
eller mer. Sex av dem finns i Husby-
Långhundra, och där inom en cirkel med 0,9 
km radie söder om Långhundraleden. Det 
största, Raä 226 i Ovike på gränsen mot Ös-
tuna har 230 anläggningar. Zonen har också 
en tiondel av Uppsalaområdets ca 1100 loka-
ler med gravhögar. Flera av dem är eller har 
varit ansenliga. Åtta högar var storhögar på 
20 m eller mer. Två av dem, Raä 34 och 46 i 
Lagga, är kungshögar på 34-40 m. 

 Av de åtta storhögarna fanns fyra i Lag-
ga. Två av dem är borta. Existensen men inte 
storleken är känd från Rannsakningarna. De 
fyra återstående storhögarna finns i Husby-
Långhundra och Vidbo – två i vardera sock-
en. Östuna saknar storhög. 

Två storhögar i Husby-Långhundra är 
undersökta. Dels Raä 107 nära kyrkan, som 
går under benämningen ”Brunnshögen”, dels 
Raä 30 ”Gullhögen” som ligger strax utanför 
zonen och Uppsalaområdet och redovisas på 
grund av sin exceptionella karaktär. 

 
Brunnshögen och Gullhögen 
Brunnshögen som grävdes i omgångar 1977- 
81 innehöll fyra brandgravar från olika perio-
der. Överst en stormannagrav från 500-talet 
med slipade granater och turkoser samt spel-
brickor – en i elfenben av romerskt ursprung 
– samt björnklor, svårt skadade glas-, textil-, 
guld- och silverfragment. Nivå två var en 
stensättning med mittsten och sekundärgrav – 
inga fynd. Under stensättningens kantkedja 
låg ytterligare en grav med brända ben och en  
hartstätningsring – eventuellt en bautastens-
grav (Sundqvist, 1993b:153 f.). 

Gullhögen, som alltså ligger utanför om-
rådet, är en vikingatida gravhög på 30 m med 
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underliggande begravningar. Den undersök-
tes åren 1988-1992 (Hansson, 2005). Den 
äldsta graven, grav A, hänförs till yngre för-
romersk järnålder och grav B till yngre ro-
mersk järnålder. Bland fynden märks spiral-
huvudnålar av järn (A), fragment av en orm-
huvudring, två-tre glasbägare varav en s.k. 
cirkusbägare (B) och ett svärd (C). Arrhenius 
& Eriksson, G. (2006). 

                                                          
Broborg 
Fornborgen ”Broborg” dateras till folkvand-
ringstid/vendeltid och passar in i bilden. Som 
fornborg med bosättningslämningar har den 
anlagts i ett vid den här tiden på nytt resurs-
rikt område, förmodligen snarare som stödje-
punkt/tillflyktsort för en lokal storman än 
som väktare av Långhundraleden. En roll 
som verkstads- och handelsstödjepunkt enligt 

kontinentalt mönster, i likhet med vad som 
uppdagats avseende Runsa kan inte uteslutas.
  Som tidigare angivits var avstånden sto-
ra och dalgången för svåröverskådlig för att 
borgen skulle kunna utnyttjas som hinder för 
fientliga inträngningar från eller mot Svea-
havsområdet.  
 Förhållandet att zonen var fortsatt väl-
mående vikingatiden igenom indikeras bland 
annat av gravfälten med rektangulära sten-
sättningar. Zonen har drygt 10 % av Uppsa-
laområdets gravfält och antalet är relativt 
jämt fördelade mellan socknar/sockendelar – 
Lagga 13, Östuna 15, Husby-Lång-hundra 9 
och Vidbo 13. Det är emellertid Husby-Lång-
hundra och framför allt Lagga som har de 
stora fälten. På fem gravfält, tre i Lagga och 
två i Husby Långhundra finns 60 % av de 
inom delzonen ca 200 registrerade rektangu-
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lära stensättningarna. Det har betydelse efter-
som ensamma eller i fåtal hade det varit troli-
gare att de annars tillhört äldre järnålder.  

Anläggningsbilden i zonen visar på en 
omfattande befolkning men ger inte intryck 
av att något ekonomiskt uppsving ägde rum 
under yngre järnålder, undantagandes Lagga 
socken, som successivt tycks ha kunnat ut-
nyttja fördelarna med strandförskjutningen 
järnåldern igenom. Laggas bebyggelseut-
veckling har ur språklig synvinkel analyserats 
av Sahlgren (1945).  

Frånvaron av kända treuddar inom zo-
nen kan tyckas förvånande. De finns dock vid 
Danmarksbygravfältet längre upp längs Lång- 
hundraleden (Wexell 1993:142). De finns 
dessutom i stort antal i Funbo. Denna anhop-
ning vid mynningen av leden nordväst om 
zonen har en maktpolitisk bakgrund, som jag 
återkommer till. 
 
 
 
 
 

DELZON 5: 
OLANDS, RASBO OCH 
NÄRDINGHUNDRA 
HÄRADER 
Zonen utgör Uppsalaområdets östra del, di-
rekt norr om Långhundra härad. De socknar 
och sockendelar vars områden ingår i studien 
är Morkarla, Stavby och Tuna socken i 
Olands härad. Rasbo, Rasbokil och Funbo i 
Rasbo härad och Almunge i Närdinghundra 
härad.  De östra delarna av Morkarla, Alun-
da, Tuna och Almunge faller i varierande 
utsträckning utanför området. Vidare ingår 
socknarna Skäfthammar och Film endast med 
ungefär en halv km2 vardera i Uppsalaområ-
det och behandlas därmed ej. Olands och 
Närdinghundra härader innehåller i övrigt en 
rad socknar som ligger utanför området. 
Socknarnas övergripande lokalisering inom 
Uppsalaområdet redovisas å [Bild I:6]. 

Under medeltiden var härads- och sock-
enindelningen något annorlunda. För en ge-
nomgång – se ”Det medeltida Sverige” [Jan-
son et al. (1974) när det gäller Olands och 
Närdinghundra härader, samt Ferm et al. 
(1982) när det gäller Rasbo härad]. 

Zonen avviker från andra inom Uppsa-
laområdet när det gäller vad anläggningarna 
indikerar om ålder och fast utnyttjande. Den 

användes säsongsmässigt långt tillbaka i tiden 
för jakt, fiske och samlarverksamhet och då 
troligen inte bara av Uppsalaområdets inne-
vånare. Vissa lokaler kom så småningom att 
utnyttjas mer kontinuerligt, men zonen fick 
på grund av karga och utsatta förhållanden 
relativt sent en mer omfattande befolkning. 

Skärgårdsmiljöns tillgänglighet innebar 
samtidigt behov av att markera revir och ord-
na orienteringspunkter längs vikar och vat-
tendrag in mot centrala bygder.  Samma typ 
av anläggning – framför allt kanske rösen – 
har i zonen tillkommit under olika perioder, 
med olika syften och kanske även på till-
skyndan av regionala makthavare som nor-
malt inte utnyttjade området. Det här innebär 
speciella problem och risker för feltolkning 
vid ålders- och bosättningsbedömning. 
 
 
 

ÄLDRE BRONSÅLDER 
OCH HÅGATID 
Zonen som idag består av en blandning av 
skogar, berg, myrar och öppna odlingsområ-
den kring vattendrag – främst då Olandsån – 
och mindre sjöar, bestod under äldre bronsål-
der av ofta ogästvänlig terräng kring omfat-
tande havsvikssystem.  Med undantag för 
Morkarla och Rasbokil som hade djupt in-
trängande havsvikar stod stora delar av övri-
ga socknar under vatten. Det fanns förhållan-
devis få och begränsade områden med glacia-
la leror. De största frilagda lerytorna fanns i 
Rasbokil och omgav anslutande vikar. 
 Det är också i Rasbokil som den tydli-
gaste närvaron under äldre bronsålder kan 
iakttas. I tre separata grupperingar finns sam-
mantaget ett 50-tal skärvstenshögar, i posi-
tioner och på höjder som överensstämmer 
med de vikar som tidigt gick in i området. 
Dessutom finns några spridda lokaler som av 
strandförskjutningen att döma kan tillhöra 
äldre bronsålder. En à två km åt sydost, fort-
farande i Rasbokil, hittades i en grav zonens 
enda registrerade föremål från äldre bronsål-
der – en bronslansspets (Oldeberg 2811). 
 Utöver det här området som bör haft mer 
eller mindre fast närvaro under period I och 
kanske in i period II finns endast ett fåtal 
platser där verksamheten under äldre brons-
ålder eventuellt lämnat spår i form av anlägg-
ningar [Bild VII:44]. Det rör sig om ett om-
råde i Morkarla, två lokaler inom Rasbo 
socken och en i Funbo. Samtliga är mer eller 
mindre tveksamma. 
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  I samband med utgrävningar inför väg-
byggen har dock sommaren 2010 en flerperi-
odig anläggnings- och bebyggelsestruktur 
med spår från period III konstaterats 4 km 
sydväst om Rasbo kyrka. Det gäller en mind-
re konstruktion nära vatten (muntligt Thomas 
Eriksson) – på en nivå som innebär att den 
anlagts före transgressionen. 
  För lokalen längst i norr – i Morkarla, 
vid Söderby – gäller att läget vid ett vattensy-
stem som försvann redan i början av period II 
är rätt. De anläggningar som finns där i an-
slutning till glacial lera – en stor oval sten-
sättning på 10x16 m (Raä 28 Morkarla) och 
ett omfattande röjningsröseområde med 30-
talet rösen inom ett 120x150 m stort område 
är emellertid en osäkert stödjande kontext.  
 Örjan Hermodsson som inventerat den 
här delen av Uppland i mitten på 90-talet 
behandlar vad han kallar långrösen och röj-
ningsröseområden i Ekeby socken en à två 
mil åt sydost (Hermodsson, 1998:68 ff.). Han 
vill i princip hänföra systemen till yngre 
bronsålder även om det finns vissa anlägg-
ningar från äldre järnålder i området. En vä-
sentlig orsak är att gravarna ligger på 20-25 
m och i andra fall på 25-30m-nivå. Den aktu-
ella Morkarlalokalen, vid Söderby, ligger på 
ca 32-33 m höjd, och bör på grund av ge-
ografiska förutsättningar (främst havsviken 
som försvann) antingen tillhöra äldsta brons-
ålder eller århundradena efter Kristi födelse. 
  Ett motiv till att det snarare rör sig om  
äldre järnålder, och kanske sen sådan, är att 
den forna havsviken lämnade postglacial lera 
efter sig 100-talet meter bort, och att det finns 
ett gravfält med runda stensättningar, också 
det på något hundratal meters avstånd. Dess-
utom finns två stensättningar 65-70 m nord-
nordväst och ett röse 150 m sydost om den  
stora  stensättningen.  Vidare  finns  två grav- 
fält inom några kilometer. Det ena fältet, har 
bland annat en rund stensättning med mitt-
block, vilket bör innebära en bakgrund i äldre 
järnålder, om än inte säkert. Det andra med 
en rektangulär öst-västlig stensättning är 
förmodligen betydligt yngre. 
 Ovala stensättningar är relativt vanliga 
inom zonen. De tycks på grund av höjdnivå 
och/eller kontext tillhöra övergången mellan 
äldre och yngre järnålder. Med ett undantag 
är de dock betydligt mindre än stensättningen 
i Morkarla. Undantaget avser en rest vid Hov 
i Rasbo (Raä 111). Den bedöms i Anlägg-
ningsregistret lika gärna kunna ha varit en 
hög bland andra stora högar som finns där.  

Bild VII: 44 Troliga/möjliga miljöer från äldre bronsålder och  hågatid  
                          inom Närdinghundra, Olands och Rasbo härader. 
                            Synkron geografisk miljö: 1400 BC 

 
 
 Är Söderby ett bosättningsområde från 
äldre bronsålder har det, som Hermodsson 
tagit upp när det gäller Ekeby, också varit 
frågan om återanvändning. Lokalen ligger en-
ligt  jordmånskartan i mitten av ett stort om-
råde med podsol och sumpjord. Barrskogen 
har länge härskat. Att det emellertid fanns 
folk i området i ett tidigt skede, framgår av 
att 7 km österut hittades i början av 1900-
talet på 30m-nivån det kända senneolitiska 
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älghuvudvapnet (Almgren 1911:325 f.). 8-9 
km mot sydsydväst har en neolitisk flintdolk 
påträffats.  

De två inringade lokalerna i norra och 
västra Rasbo socken är skärvstenslokaler. Lo-
kalerna ligger i sådana lägen att de på grund 
av strandförskjutningen borde fungerat betyd-
ligt bättre under äldre än under yngre brons-
ålder. Det finns emellertid i ett fall en rund 
stensättning med mittblock i anslutning och i 
det andra fallet en hägnad som kan indikera 
att det snarare rör sig om yngre bronsålder/ 
äldsta järnålder. Det här gör det naturligtvis 
osäkert om platserna verkligen utnyttjats mer 
stadigvarande/återkommande redan under 
äldre bronsålder.  

  
HÅGATID 
Zonen utnyttjades för fiske, jakt och samlar-
verksamhet från neolitikum, men bara en be-
gränsad expansion av det stadigvarande/åter-
kommande nyttjandet av olika lokaler inom 
zonen kan spåras från hågatid. Längst i norr 
var strandförskjutningen ca 5 meter under 
äldre bronsålder eller 75 cm/100 år mot ca 2 
meter eller 30 cm/100 år (transgressionspå-
verkad) längst i söder. Den snabba strandför-
skjutningen i norr medförde att de mer eller 
mindre kortvariga uppehållsplatserna i goda 
lägen skiftade efter några generationer efter-
hand som strandförskjutningen ändrade förut-
sättningarna. 
 I söder där strandförskjutningen var 
genomsnittligt lägre än idag och terrängen 
relativt oförändrad finns drygt ett handfull 
lokaler, lägen och anläggningsmiljöer som 
gör ett mer stadigvarande/återkommande ut-
nyttjande trolig. De har inringats med röda 
cirklar [Bild VII:44]. Två av dem, Raä 72 och 
Raä 188 Almunge, har en respektive två 
eventuella kulthus av stenhustyp (Victor 
2002:78). Om de utnyttjats säsongmässigt 
eller varit centra i de under yngre bronsålder 
och äldsta järnålder alltmer anläggningstäta 
närområdena är en öppen fråga. Miljöerna är 
ej undersökta. 
  Fyra av de fem/sex skärvstensvallarna i 
zonen ligger inom röda cirklar vilka anger 
troliga/möjliga hågatida lokaler. De ligger 
emellertid höjdmässigt så att de flesta för-
modligen är yngre. De omnämnda grävning-
arna sommaren 2010 visar dock att åtminsto-
ne miljön 4 km sydväst Rasbo kyrka som in-
dikeras av den röda cirkeln hade äldre rötter 
och större omfång. 

YNGSTA BRONSÅLDER 
OCH ÄLDSTA JÄRN-
ÅLDER 
Det är under yngre bronsålder och äldsta 
järnålder som en mer påtaglig kolonisation av 
zonen tycks ha ägt rum. Det är emellertid en 
kolonisation som i stor utsträckning är kon-
centrerad till ett fåtal områden. Rasbokil an-
vändes fortfarande under yngre bronsålder, 
men det är framförallt i Rasbo som förutsätt-
ningarna blev annorlunda. De flesta anlägg-
ningar av typ skärvstenshögar, runda sten-
sättningar med mittblock och en del rösen i 
Rasbo når först efter hågatid vanlig lägsta bo-
platshöjd. Det är då som bygden formas. Här 
kan dock inte uteslutas att transgressionen i 
enstaka fall medför en flera århundraden för 
sen bedömning. 

Området i Rasbo som är inramat med 
grönt å [Bild VII:45] är det centrala området 
under denna fas. Området ingick i en arkipe-
lag och var förmodligen ett suveränt och 
intensivt använt fiske- och kanske säljaktom-
råde vid bronsålderns inledning. 
 
Tidigt exempel på strandboendes 
fångsträtt? 
Här finns ett problem. Av de 13 enkla skaft-
hålsyxor och knivar av neolitisk typ som hit-
tats i zonen och som redovisas av Björck & 
Guinard (2003, bilaga 4) är alla utom två à tre 
hänförliga till den med grönt inramade ytan 
och endast en från en annan socken – Funbo. 
Inga härrör från Rasbokil. Där finns bronsål-
dersfynden med få undantag. Endast två fynd, 
ett svärd från period IV (Ekholm, 1921, nr. 
56) och en holkyxa av brons (Göthberg, 
2003:14), finns registrerade från Rasbo. Hur 
skall det förklaras om det inte är en arkeolo-
gisk slump eller att skafthålsyxorna och kni-
varna i Björck & Guinards förteckning trots 
allt är hänförliga till bronsåldern? 

Då lösfynd av neolitiska knivar ofta är 
indikation på förstörda gravar (Ekman 2003: 
233) bör området använts i relativt stor om-
fattning. Rasbo användes troligtvis som all-
mänt säsongmässig jakt- och fiskeområde 
med tillfälliga bosättningar. Arkipelagen låg i 
något som liknade en närmast sluten bassäng, 
När stadigvarande bosättningar började eta-
bleras i Rasbokil upphörde däremot Rasbos 
allmänna tillgänglighet. Anordnande av till-
fälliga boplatser upphörde i princip under 
lång tid. De som nu använde området kanske 
lika intensivt hade troligen sin fasta miljö i 
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Rasbokil även om en eller annan strandbod 
uppenbarligen byggdes i Rasbo. 
  
Rasbo etableras 
Innebörden är att när de krympande vikarna 
medförde en förskjutning och bosättningseta-
blering i Rasbo, skedde det förmodligen i två 
steg. Först säsongmässigt stor närvaro – 
många skärvstenshögar ligger i lägen som 
tyder på att de anlades från omkring period 
V, sedan när omkringliggande besvärande 
sumpmiljöer torkat ut startade en fastare eta-
blering  och  då  är  vi  framme kring över- 
gången mot järnåldern.  [Resultaten av utgräv-
ningarna sommaren 2010 kommer att ge närmare 
besked eller modifiera uppfattningen]. 
 
Alunda och Bokarn 
En av de andra två områden som är inringat 
med en grön ring innefattar bland annat ett 
röse, Raä 203 Alunda. Den undersöktes av 
Bernhard Salin i slutet på 1800-talet. Han 
fann förutom brända ben av människa en pin-
cett från bronsålderns period V (Almgren 
1912:326 f.). I övrigt är inga anläggningar 
från bronsåldern kända från den del av Alun-
da socken som ligger inom Uppsalaområdet. 
Som jag återkommer till är dock skärvstens-
högområdet längre åt nordost en kandidat. 
Strax nordväst om ringen finns ett fynd av en 
flintdolk (Raä 436 Alunda). 
 Vid den igenvuxna sjön Bokarn nära 
tresockenmötet mellan Rasbokil, Stavby och 
Rasbo hittades sommaren 1939 två skilda lo- 
kaler, båda med skelettfynd efter människa 
och häst. Vid utgrävningar kom ytterligare 
fynd av vilt, människor och häst i dagen. 
”Offer” hade genomförts från plattformar. 
Fynden daterades till mellersta bronsåldern. 
Karlsson, Sa (2004:19). Associationer upp-
kommer till hästoffret vid Raä 52 Alsike da-
terat till period V. 
 
Fynd utanför markerade miljöer 
Funbo och Almunge uppvisar liksom Rasbo-
kil, och även Rasbo spår av en befolkning 
utanför markerat område. Från en begränsad 
närvaro expanderade de ursprungliga boplat-
serna och nya kom till. Sannolikt är det under 
den här fasen som underlaget för de tre kult-
husen i Almunge blev tillräckligt stort. I Fun-
bo finns ett fynd av en ornerad bälteskupa 
från period V (Ekholm 1921, nr 98).  I Alm-
unge, på andra sidan de angivna bronsålders-
miljöerna – och några km öster om angiven 
Uppsalagräns – finns en holkyxa från period  

Bild VII: 45  Troliga/möjliga miljöer från yngsta bronsålder och 
äldsta järnålder inom Närdinghundra, Olands och Rasbo härader  
Synkron geografisk miljö: 600 BC 

 
 
IV (Ekholm 1921, nr 69). I Morkarla, Stavby 
och Tuna är det i likhet med Alunda åtmin-
stone än så länge glest med kända spår av 
bronsålder och allra äldsta järnålder. 
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SEN FÖRROMERSK 
JÄRNÅLDER OCH 
DÄREFTER 
Den snabba strandförskjutningen mellan hå-
gatid  och  yngre  förromersk  järnålder/ro-
mersk järnålder påverkade zonens delområ-
den på olika sätt. Fornlämningsbilden i vissa 
områden blev så omfattande och komplex att 
jag för att kunna analysera och redovisa ut-
vecklingen århundradena kring Kristi födelse 
och därefter, valt att dela upp zonen i en 
nordostlig del och en sydvästlig del. 
 
 
NO: YNGRE FÖRRO-
MERSK OCH ROMERSK 
JÄRNÅLDER  
Beroende på hur långt norrut platsen befann 
sig var strandförskjutningen i den nordostliga 
delen av zonen omkring 4 à 5 m under förro-
mersk järnålder. Hade det varit fråga om ett 
starkt kuperat landskap hade förändringarna 
inte betytt så mycket. I Olandsdalgångens 
flacka terräng fick förskjutningen konsekven-
ser. Mellan [Bild VII: 45] och [Bild VII: 46] 
skiljer sig 600 år. I slutet av bronsåldern 
fanns i Olandsdalgången en vik på omkring 
4,5 km bredd inom den del av Alunda socken 
som ligger inom Uppsalaområdet. Viken som 
sträckte sig genom hela Stavby socken ner i 
östra Rasbo socken var i princip 2 km som 
bredast inom Stavby. 
  Den hade i början av romersk järnålder 
efterträtts av en å med smala långa sjögölar i 
en vattensjuk dal. Stavby och Tuna fick först 
nu en fast befolkning i någon omfattning, 
men frigörandet av mark betydde också en 
hel del för Alunda. Leror, antingen de var 
glaciala eller postglaciala var begränsade till 
stråk. De saknades inom stora delar av zonen. 
 
Alunda socken  
Åren 1906-1911 genomförde Oscar Almgren 
och Knut Stjerna inventeringar och grävning-
ar i Alunda. Flera av grävningarna berörde 
områden som ligger utanför det definierade 
Uppsalaområdet, men några ligger inom. Vid 
Väsby grävdes tre jordblandade rösen (hög-
liknande stensättningar, röjningsrösen?) som 
bedömdes tillhöra folkvandringstid (Almgren 
1912:329). En kronologi formades. Utgräv-
ningar av en kvadratisk stensättning med ett 
ändbeslag av brons gav besked om att den var 
från omkring AD 100 (o.a.a.:331 f.). En fi-

bula vid foten av en rest sten vid Ål visade 
sig vara från samma tid (o.a.a. 330).  En un-
dersökning i Happsta utanför området fastla-
de att triangulära stensättningar också tillhör-
de romersk järnålder.  
 Runda stensättningar med mittblock, 
röseliknande stensättningar, kvadratiska sten-
sättningar och resta stenar finns i Väsby och 
vid Rotänget. Problemet är att här tycks inte 
innebörden vara den som normalt gäller inom 
Uppsalaområdet. I varje fall när det gäller de 
runda stensättningarna med mittblock och de 
röseliknande stensättningarna. De framstår 
som yngre. I gengäld tycks rösen i viss mån 
kunna fungera som tidsindikatorer. 
  Höjdnivåerna på anläggningarna längs 
Olandsån inom Alunda är sådana att det är 
svårt att tänka sig någon nämnvärd fastare 
bosättning före romersk järnålder. Här saknas 
också rösen med ett undantag. Det gäller det 
varierade gravfältet vid Ål i höjdposition vid 
en sjö, där en undersökning av en rest sten 
pekat på att graven tillhörde början av det 
andra århundradet e. Kr. Längre norrut i 
Alunda samt söderut längs Olandsån – inom 
Tuna och Stavby socknar – finns rösen. Bran-
tare sluttningar mot dalgången och något 
högre nivåer än i Alunda medförde förmodli-
gen ett tidigare fast utnyttjande. Det här tyder 
också på att rösebyggandet i princip upphör-
de först under romersk järnålder. 
 I Väsby var förutsättningarna annorlun-
da. Den vik som under yngre bronsålder gick 
igenom området var borta vid romartidens 
början. Även om Almgrens/Stjernas under-
sökningar fångat upp det varierade gravfäl-
tens ålder finns det åtta skärvstenshögar i om-
rådet och ett röjningsröse och en rund sten-
sättning med mittblock i anslutning till några 
av dessa. Skärvstenshögarna bör ha tillkom-
mit under vikens existens. Det här gör att en 
inledande bosättning i området förmodligen 
går långt ner i förromersk järnålder eller ännu 
längre tillbaka i tiden. 
 På Jordslundas ägor hittades i mitten av 
1800-talet ett östromerskt solidus från om-
kring AD 460-70. 

Sammantaget tycks de delar av Alunda 
som ingår i området periodvis haft bosätt-
ningar redan under bronsåldern, men att en 
mer allmänt stadigvarande närvaro knappast 
tog sin början förrän under romersk järnålder. 
 
Morkarla och Tuna socknar 
Om delar av Alunda hade en påtaglig befolk-
ning under äldre järnålder, kan detta knappast 
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sägas om Morkarla. Här har funnits bosätt-
ningar, men kända lokaler tycks alltför få och 
begränsade för att en befolkning kontinuerligt 
skall ha funnits i området. 

Tunas kolonisering tycks tillhöra ro-
mersk järnålder. Den del som ligger inom 
Uppsalaområdet har emellertid anläggningar 
som kan tillhöra äldre järnålder enbart i norra 
delen i nära anslutning till Olandsdalgången. 
Eventuellt med undantag av två lokaler med 
rösen – ett på 15 m (Raä 63 Tuna) och ett på 
13 m – tycks anläggningarna dessutom snara-
re tillhöra sen äldre romersk än förromersk 
järnålder trots en hägnad och ett gravfält där 
några röseliknande stensättningar ingår. De 
två rösena ligger som markörer vid den vik 
som mellan brons- och järnålder gick långt in 
i Tuna och sträckte sig öster om Uppsalaom-
rådet. Vid Kristi födelse var viken borta och 
det mindre röset låg på 8 m höjd 500 m från 
ån och det större på 12 m höjd 200 m bort. 
Det senare är emellertid inte en ensam an-
läggning. Där finns i övrigt ett gravfält med 
en tresidig stensättning och runda övertorva-
de stensättningar, varav två med mittstenar.  
 Läget gör att det kan vara fråga om 
rösen från relativt tidig förromersk järnålder, 
men anläggningskontexten gör osäkerheten 
stor. Kontentan är att det enda jag kan säga 
om Tuna är att i den norra delen tycks ett 
fastare utnyttjande ha funnits sedan äldre 
järnålder.  
 
Stavby socken 
Med undantag för området vid Ubby/Väsby i 
norra delen av socknen tycks äldre bosätt-
ningar   ha   funnits  kring  Olandsdalgången/  
Olandsån. Där finns en hel del anläggningar 
av typ rösen, röseliknande stensättningar och 
runda stensättningar med mittblock som skul-
le kunna tyda på närvaro redan från yngsta 
bronsålder/äldsta  järnålder.  Höjdnivåer och  
anläggningar som ingår i ”varierade” gravfält 
gör emellertid att med undantag av de stora 
rösena – vilka ligger i lägen som fungerade 
bättre under yngsta bronsålder – är det få 
lokaler som indikerar användning före ro-
mersk järnålder. Åby med socknens enda re-
gistrerade skärvstenshög och röseliknande 
stensättningar är eventuellt en kandidat, som 
kan gå ned i förromersk järnålder.  
 De många och stora rösena – ett 30-tal, 
varav åtta på 15 m eller mer (Raä 15 och Raä 
30 på 20 m) är i vissa fall fjärrmarkörer. Ut-
går man från att de stora rösena tillkommit 
med detta syfte är tillkomsttiden varierande –  

Bild VII 46  Morkarla, Stavby och Tuna socknar – yngre förromersk  
                         och romersk järnålder.    Synkron geografisk miljö: AD 0 BC  

från före hågatid, till romersk järnålder. De 
två största rösena fungerade bäst före hågatid. 
Vid romersk järnålder låg de storleksordning-
en 900 m eller mer från farleden. I gengäld 
ligger Raä 13 om 15 m på en nivå och i sådan  
närhet till vattenleden att den bör ha tillkom-
mit århundradena kring Kristi födelse. Ur en 
sådan synvinkel skulle åtminstone en del av 
de övriga stora rösena förmodligen ha sitt 
ursprung i äldsta järnålder. 
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 En anläggningstid av det slaget betyder 
att de i flera fall måste ha tillkommit på cent-
ralt initiativ. Det fanns knappast ett lokalt sä-
songutnyttjande som var av den omfattningen 
att den förutom den normala verksamheten 
medgav anläggande av byggnadsverk av den 
storleken. I socknen finns inga skålgropar re-
gistrerade. Socknens anläggningar finns i stor 
utsträckning i anslutning till glaciala leror. En 
stensträngslokal och tiotalet lokaler med resta 
stenar är registrerade. 

Förhållandet tycks vara att ett fåtal stora 
rösen anlades längs Olandsviken under brons-
ålder och äldsta järnålder. Från omkring år-
hundradena kring Kristi födelse inleddes ett 
mer stadigvarande nyttjande av dalgången. 
Från äldre järnålder ser vi resta stenar, tresi-
diga, kvadratiska och högliknande stensätt-
ningar och förmodligen också skeppsformiga 
stensättningar i stort antal men väldigt få 
stensträngssystem. Skärvstenshögtraditionen 
hann knappt hit och inte heller skålgropskul-
turen. En stark expansion skedde inom Stav-
by under romersk järnålder, förmodligen ba-
serad på traditionell försörjning – boskaps-
skötsel, fiske, samlingsverksamhet och jakt. 
En stockbåt hittades på 1950-talet i Jönninge, 
vid ån nära gränsen mot Tuna (Raä 130). 
  Avsaknaden av stensträngssystem indi-
kerar att Stavby i princip aldrig hann bli ett 
blandat jordbrukslandskap med påtagligt 
åkerbruk under äldre järnålder innan sten-
strängssystemen förlorade sin dragningskraft. 
Det stora antalet skeppsformiga stensättning-
ar – Stavby socken har en femtedel av alla re-
gistrerade inom Uppsalaområdet – tyder på 
en stark maritim kultur. Skeppssättningarna 
finns inte sällan på sådana nivåer och i såda-
na kontexter – varierade gravfält – att ett ur-
sprung ner i äldre järnålder kan förekomma. 
Det understryks av att hälften av socknens 
sex skeppssättningslokaler saknar högar och 
att en fjärde bara har en hög, och då troligen 
med brätte.  
 
 
 
 SV: SEN FÖRROMERSK  
 OCH ROMERSK JÄRN- 
ÅLDER – RASBOKIL,  
 RASBO, FUNBO OCH 
 ALMUNGE SOCKNAR 
Om förhållandena var heterogena och utveck-
lingen olika inom delzonen under bronsålder 
och äldsta järnålder liksom inom den nordöst-

ra delen av zonen århundradena kring Kristi 
födelse, var den mer homogen inom den syd-
västra delen. 
 Expansionen kring Kristi födelse och 
århundradena därefter har i den sydvästra de-
len av zonen – som omfattar Rasbo, Rasbokil 
och Funbo samt del av Almunge socken – ägt 
rum på liknande sätt som t.ex. längs Olandsån 
i Alunda/Stavby. Likheterna är påtagliga med 
Stavby. Här finns resta stenar, kvadratiska 
stensättningar, högliknande stensättningar 
och en del, om än färre, tresidiga och skepps-
liknande stensättningar [Bild VII:47].  

Det går inte heller att utesluta att en del 
rösen, röseliknande stensättningar och runda 
stensättningar med mittblock i likhet med vad 
som är fallet i nordost, snarare tillhör början 
av romersk järnålder än yngsta bronsålder 
och förromersk järnålder. 
  
Stensträngssystem inom alla socknar 
I ett avseende är olikheterna mot NO stora. I 
slutet av äldre järnålder förekom stensträngs-
system i alla socknar inom den sydvästra 
delen på ett helt annat sätt än vad som gällde 
i norr. 
  I sydväst fanns sedan många århundra-
den också skålgropslokaler (9 registrerade). 
De saknas i nordost. Det blandade jordbruket, 
där åkerbruket inte bara var en trädgårdsod-
ling, utan liksom vissa beten behövde arealer 
som måste skyddas, hade under äldre järnål-
der fått fäste inom alla socknar i sydväst. Den 
längre ”biologiska utvecklingstid” som den 
sydvästra delen av zonen haft sedan landet 
steg ur havet och mer skyddade lägen upp-
stod, gjorde att den fick en stadigvarande be-
folkning och större möjligheter till regelrätt 
åkerbruk på ett tidigare stadium. 
  Omfattande ytor med postglacial lera 
finns också på ett helt annat sätt än i nordost. 
Det är i anslutning till dessa lerområden vi 
hittar anläggningarna från den här tiden – 
med undantag för fornborgar/hägnader som 
ofta ligger mer avsides.  
 
Fornborgarna vid Funbo prästgård 
Zonen har en tredjedel av Uppsalaområdets 
fornborgar/hägnader. Funbo och Rasbo sock-
nar har 14 av zonens 20 anläggningar. Rasbo-
kil saknar hägnader liksom Morkarla och 
Alunda socknar i nordost. Det här säger en 
del om anläggningarnas tillkomsttid. Kanske 
i något fall sen bronsålder, men i allt väsent-
ligt äldre järnålder. Med två à tre undantag 
kan  de  ses  som  vallanläggningar eller häg- 
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nader. Ett undantag är eventuellt tvillingbor-
gen vid Funbo prästgård, Raä 65 och 191 
Funbo.  
  Raä 140 Funbo vid sjön Trehörningen 
längst i söder av zonen är också en kandidat 
(Olausson 1995:254 ser den dock som en 
hägnad). Den har de erforderliga murdimen-
sionerna, höjdläge och ligger strategiskt (vid  
 

 
en avsnörning av sjön där denna är 120 m 
bred med branta stränder vid ett stråk upp 
från Långhundraleden). Samtidigt hade man 
en fantastisk panoramavy från ungefär 15 m 
höjd, omsluten av vatten på tre sidor. An-
läggningen är emellertid stor, alltför stor för 
att ha kunnat försvaras effektivt. Det var en 
plats som också passade som mötes- och 
kultarena.  
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  Två km norr om Funbo kyrka ligger en 
dubbelanläggning, Raä 65 & 191 Funbo. Den 
kan på sätt och vis ses som en trippelanlägg-
ning, men Raä 227 Funbo – ca 400 m sydost 
om de övriga – är av annan karaktär. Den har 
endast en enkel stensträng för att markera 
krönläget på en anläggning som är 50 m i 
diameter. Raä 65 och Raä 191 däremot, som 
ligger på krönet av ett brant omkring 30 m 
högt berg, har 2-6 m breda, långa och ofta 
dubbla murar. De bägge anläggningarna sam-
manbinds av en till större delen naturlig an-
samling av sten. Vad är nu detta? Olausson 
(1995:265) ser dubbelanläggningen som en 
fornborg. [För information om de så kallade 
parborgarna – se Wall (2003:25 ff.)] 
 Är det en fornborg har den emellertid i 
likhet med de flesta fornborgar/vallanlägg-
ningar bara haft betydelse som revirmarkör 
och tillflyktsborg. Som försvar för den vik 
som gick upp och förbi vad som idag är Fun-
bosjön kunde de inte fungera. Vid hågatid var 
området en ö/ögrupp med flacka stränder och 
1 km utsträckning. Anläggningarna låg på 
öns södra del medan dess varnings- och 
skyddseffekt rimligtvis lika gärna kunde gälla 
Finlandsleden norrifrån som vägen norrut 
från Långhundraleden. 
  Avståndet till fastlandet från ön var på 
ena sidan 3-400 m och på den andra 800 m. 
Det var omöjligt att kontrollera passerande 
vattenburna grupper. I slutet av bronsåldern 
gällde i princip samma förhållanden även om 
ön nu var 0,75 x 1,5 km och avståndet till 
stränderna något mindre. Lokalen där Raä 
227 Funbo ligger dök upp som en flack ö på 
50 x 100 m. Den låg emellertid 280 m från 
huvudön och 500 från stranden. Det var fort-
farande inte möjligt att skapa ett hinder/gen-
skjuta passerande stridsföretag. 

Under förromersk järnålder växte hu-
vudön ihop med det västra fastlandet och 
endast en passage om ca 500 m öster om ön 
återstod. Med förvarning och så småningom 
snabbare båtar gick det nu att genskjuta 
stridsföretag. Samtidigt låg parborgen 3 à 400 
m från vattnet och saknade offensiv kapacitet. 
I söder tilltog land och skog. Den panorama-
vy över stora vattenytor som en gång fanns 
förändrades.  

I likhet med vad som antas ha gällt för 
ovan nämnda Raä 140 Funbo har platsen an-
tagligen haft en dubbelfunktion.  

Schnell (1933:258 f.) som behandlar 
Raä 65 och 191 konkluderar: ”På grund av 
storleken och oenhetligheten hos det område 

som murarna omgärda och även på grund av 
murarnas föga ändamålsenliga sträckning 
måste anläggningens lämplighet som för-
svarsplats anses tvivelaktig, och således även 
dess karaktär av fornborg vara tvivel under-
kastad.”  
 Vapenfynd inom zonen är sällsynta. 
Nicklasson (1997:260) redovisar bara ett lös-
fynd från äldre järnålder – en lansspets från 
slutet av romersk järnålder. Den hittades någ-
ra kilometer nordöst om Funbo kyrka. Inga 
vendeltida fynd tycks registrerade.  
 
 
YNGRE JÄRNÅLDER 
Delzon 5:s samtliga socknar kan – eventuellt 
med undantag av Morkarla – sägas vara ko-
loniserade under äldre järnålder i så måtto att 
det fanns en stadigvarande befolkning i varje 
socken. Det innebar däremot inte en någor-
lunda yttäckande population. De kluster av 
anläggningar och därmed indikationer på 
fast/omfattande/regelbunden närvaro som 
fanns århundradena kring Kristi födelse tycks 
inte ha spritt sig nämnvärt, men väl förstärkts 
[Bild VII:48]. 

Morkarla, norra delen av Alunda och 
Rasbokil har som det syns mycket få anlägg-
ningar. Det rör sig inte om ett marginalområ-
de utan snarare om att en fjärdedel av delzo-
nen som i princip antagligen med få undantag 
fungerat som fria jakt- och samlingsområden. 
Än intressantare är kanske att också Rasbo, 
Tuna, Funbo och Almunge hade stora out-
nyttjade ytor. 
  När man analyserar skeendet kopplat till 
jordmånskartan finner man att bosättningarna 
tycks följa ett påtagligt mönster. Under yngre 
järnålder gällde att man ville bo på följande  
sätt:  
        I första hand: Inom områden med god 
jordmån (åtminstone nu utvecklad till brunjord) 
och närhet till vattenleder (åar, bäckar och sjöar).  

I andra hand: Inom områden med närhet till 
vattenleder. 

 
I tredje hand: Inom områden i närhet till 

annan bosättning, men då gäller i huvudsak att det 
fanns postglacial lera under jordmånen.    
 Zonen är vid den här tiden inget ekono-
miskt marginalområde. Man bor relativt kon-
centrerat. Befolkningen finns i princip längs 
Olandsån i Alunda och Stavby, i Rasbokils 
dalgång, men framförallt i Rasbobäckenet. 
Vidare fanns det förhållandevis omfattande 
bosättningar i stråk väster, syd och öst Funbo 
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kyrka och inom smärre delar av Almunge, 
framför allt vid Edeby och Marma. 
  De uppemot 40-talet kända röjningsrö-
seområdena i zonen ligger med tiotalet un-
dantag i eller i anslutning till de i övrigt an-
läggningstäta områdena. Det säger inte något 
om deras ålder, men att det knappast finns 
mer utnyttjade äldre bosättningsområden som 
övergivits. Bosättningen i Morkarla tycks 
dock endast existerat sporadisk under förhi-
storisk tid. Om det finns anläggningar från 
yngre järnålder i socknen är oklart. Vid Åby-
lund, finns en rektangulär öst-västlig sten-
sättning på ett gravfält.  

Hermodsson (1998:71) som alltså inven-
terat Morkarla socken och stora områden ost 
och nordost därom fann när det gäller det 
inventerade området tecken på att detta ut-
nyttjats under brons- och äldre järnålder för 
att sedan överges under yngre järnålder.  
 Delzonen må ha saknat fast bosättning 
inom många områden, men det fanns en elit 
med resurser. Det framgår av de många stor-
högarna, varav den i Funbo-Broby är en 
kungshög. I samma område finns vidare 6 à 7 
treuddar och ytterligare en storhög registrera-
de. I övrigt finns det en treudd i socknarna 
Almunge, Alunda, Stavby och Rasbo. Det är 
således socknarna Morkarla, Rasbokil och 
Tuna – av de delar som ligger inom Uppsala-
området – som saknar treuddar. 
 Utöver kungshögen i Funbo-Broby upp-
går storhögarna till ett drygt tiotal. Högarna 
är ojämnt fördelade. En del socknar saknar 
storhögar. Det är väl knappast en slump att 
det med ett undantag för Stavby är samma 
socknar som saknar treuddar.  Stavby har ing-
en storhög. Socknens största hög är angiven 
till 19 m och har därmed 1 m för liten diame-
ter för denna klassificering. Rasbo har 8 stor-
högar varav 4 finns i Hov. Där finns också en 
hög på 18 m. Morkarla socken saknar helt re-
gistrerade högar.  
 
 
 
UTVECKLINGEN MOT 
ATT BLI EN BETYDEL-
SEFULL DEL AV UPP-
SALAOMRÅDET 
Närdinghundra, Olands och Rasbo härader 
var till stora delar en vindpinad skärgård un-
der äldre bronsålder. Genom olika lösfynd vet 
vi emellertid att den utnyttjades redan under 
neolitisk tid, förmodligen för jakt och fiske. 

Bild VII:48  Närdinghundra, Olands och  Rasbo härader – yngre järnålder. 
                              Synkron geografisk miljö: AD 600 

 
 
 Rasbobäckenet tycks ha varit särskilt upp-
skattat. Den tidigaste mer omfattande fasta 
bosättningen förlades troligen längst in i 
vikar som gick in i Rasbokil norr därom.  
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Strandförskjutningen gjorde emellertid att 
vikarna så småningom försvann. Den nord-
sydliga viken mellan Rasbokil och Rasbo 
upphörde att existera under bronsålderns 
gång. Rasbo socken övertog med början vid 
övergången mellan äldre och yngre bronsål-
der. Under yngre bronsålder förekom mer sta-
digvarande utnyttjande också i Almunge, 
Alunda (förmodligen mycket begränsad) och 
i Funbo. Det kan heller inte uteslutas att någ-
ra få storrösen i kanterna av den dåvarande 
Olandsviken tillkom vid den här tiden, och då 
rimligtvis efter någon form av centralt regi-
onalt initiativ eftersom någon nämnvärd sta-
digvarande befolkning inte tycks ha funnits 
lokalt. 
 Den avgörande landnameprocessen, där 
zonens bebyggelsestruktur för hela järnåldern 
i väsentlig utsträckning formades skedde, 
med Rasbo som ett betydligt tidigare undan-
tag, i princip århundradena kring Kristi födel-
se. Det var en fortgående process under lång 
tid där tyngdpunkten låg betydligt tidigare i 
den sydvästra delen av zonen än i nordöst. 
Tidiga platser i nordost fanns emellertid ock-
så – exempelvis i Väsby, Alunda. Tidskillna-
den i utveckling har betydelse för förekoms-
ten av skålgropar och stensträngar. Den syd-
västra delen av zonen hann bli ett jordbruks-
område med boskapsskötsel och åkerbruk 
redan under äldre järnålder. Så var inte fallet i 
nordöst. Där hade ännu inte boskapsskötseln 
med strandbeten konkurrens av åkerbruket 
om marken.   
 Under yngre järnålder uppkom emeller-
tid en viss homogenitet inom de båda delarna. 
Bosättningen tycks dock märkvärdigt kon-
centrerad till områden som sedan länge varit 
utnyttjad. Den sydvästra delens försprång kan 
fortfarande iakttas. Trots Olandsåns/Olands-
dalgångens blomstring är det Rasbo med 
platser som Hov och Funbo med området 
Gråmunkehöga, Lillinge och Bärby som ut-
gör zonens centra. 
 Från att under mellersta bronsåldern till 
stora delar ha varit ödemark och troligtvis 
endast utnyttjats för säsongmässig jakt och 
fiske, med mycket begränsat fast utnyttjande, 
är zonen, med undantag för dess norra delar, 
under yngre järnålder en välmående och 
reguljär del av Uppsalaområdet.   
 
 
 

DELZON 6: 
VENDEL HÄRAD 
Den sjätte och sista delzonen är Vendel hä-
rad. Det innebär i praktiken närmast den söd-
ra hälften av Vendel socken. Övriga delar av 
socknen och häradet ligger utanför Uppsala-
området.  

Liksom andra delzoner är Vendel speci-
ell på sitt sätt. Det är ett område med en neo-
litisk fyndkarta, en liten del bronsålder och 
äldsta järnålder – och så något av ett tomrum 
fram till kanske folkvandringstid, varefter en 
utveckling initierades mot ett synbart väl-
stånd som i Sverige har gett namnet åt en hel 
arkeologisk tidsperiod. Det är vidare ett om-
råde där många och i vissa fall spektakulära 
utgrävningar genomförts längs Vendelåsen 
och som under 1990-talet och genom E4-un-
dersökningarna analyserats i en omfattning 
som väl endast Vaksala härad inom Uppsala-
området kan mäta sig med. 
 
 
 
 

BRONSÅLDER OCH 
ÄLDSTA JÄRNÅLDER 
Under bronsålderns inledning delades zonen 
från norr till söder av det inträngande havet – 
[Bild VII:7]. Den östra delen utgjorde en del 
av en större ö/halvö som gick ända ned mot 
Lena kyrka. Även om havsförbindelsen så 
småningom stängdes och viken närmast Ven-
delåsen krympte till en avsnörd sjö kom exi-
sterande och tidigare vattenytor att påverka 
zonens användande. Idag kända anläggningar 
från bronsålder och förromersk järnålder lig-
ger i anslutning till Uppsalaåsen eller är i 
princip anpassade till den äldre bronsålderns 
stränder, dit även Vendelåsen hörde. En 
skärvstenshög (Raä 21 i Husaby) har under- 
sökts, borttagits och daterats till yngre brons-
ålder (Seiler, 2001:106 och appendix:73). 
  Vendelsjön avsnördes under hågatid 
(Syrén & Åse, 1987:136). Då hade sjösyste-
met ett annat utseende än idag. Förutom sjöar 
söder om Vendelsjön som inlagts på [Bild 
VII:49] från yngsta bronsålder var det myr-/ 
kärrangivna området vid Burunge troligen 
fortfarande en sjö. 
  Av anläggningarnas lokalisering att dö-
ma var de utnyttjade delarna åtminstone del-
vis utlöpare från Viksta. Längs Uppsalaåsen 
finns en  del  rösen i markörlägen men också  
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en rest av en skeppssättning på 12 m (Raä 
166). Den undersöktes 1960, men gav inga 
fynd. Skeppssättningen uppfattas av Seiler 
(2001:119) härröra från bronsåldern. Inte 
långt därifrån – vid Älby – hittades i samband 
med E4-undersökningarna ett gravfält (Raä 
290) som om än osäkert bedöms tillhöra 
bronsålder/äldsta järnålder (Seiler, 2003:46). 
  Längre norrut – vid Snåret – har en 
neolitisk boplats lokaliserats, men också gett 
bronsåldersspår, bl.a. keramik från 900-talet 
BC (Björck, 2004:46). Den neolitiska tidens 
strandboplats med ben från säl och fisk efter-
träddes när det gäller fynden från bronsåldern 
av ben från får, nöt och svin. Långhus visar 
på fast bosättning. Redskap av flinta indikerar 
kontakter med södra Sverige och strimmig 
keramik på östliga kulturinfluenser. Lokalen 
fungerade sporadiskt ända in i romersk järn-
ålder. Snåret och dess över tiden förändrade 
villkor behandlas av Björck & Seiler (2007). 

 
 Jensen (1994) diskuterar Gryttby och 
dess uppkomst. I riktning mot Väster-Ekeby 
finns tre stensättningar med kal stenfyllning 
som enligt honom kan antyda något äldre 
bosättningar än yngre järnålder i området. 
Om det i realiteten innebär folkvandringstid 
eller romersk järnålder kan bara en undersök-
ning eventuellt avgöra. Arrhenius (2000:100) 
diskuterar hans artikel och hans påstående att 
gravarna i Gryttby huvudsakligen tillhör yng-
re järnålder. Hon delar hans uppfattning men 
pekar på att två stenrösen kan vara äldre och 
möjligtvis tillhöra bronsålder eller äldsta järn-
ålder. Eftersom det inte finns några rösen re-
gistrerade inom Gryttby antar jag att hon av-
ser de två rösena i Älby. Anläggningarna i 
Gryttby diskuteras också av Björck & Seiler 
(2007:498 ff.).  
 Vendelzonens begränsade nyttjande un-
der den här tiden var i alla fall tillräckligt 
påtaglig för att sätta spår i gjorda pollenana-

Husby
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lyser. Under mellersta bronsålder och 14C-
moraset 2500 BP finns tecken på att här före-
kom åkerbruk i någon form – se kapitel 4. 
Tillsammans med information från Snåret 
indikerar det förekomst av en blandad jord-
brukskultur i Vendel under yngre bronsålder.  
 Den enda registrerade skålgropslokalen 
finns i Kläringe. En några dm hög sten på 2,5  
x 2,5 m har 20-talet gropar. Åldern är oklar. 
Inga närliggande anläggningar tyder på att 
lokalen tillhör bronsålder/äldsta järnålder. 
Snarare att lokalen tillhör områdets expan-
sionsfas – folkvandringstid.  
 
 
 
 

ROMERSK  
JÄRNÅLDER – 
ETT FRÅGETECKEN 
Zonen har få indikationer från romersk järn-
ålder. Inga resta stenar om man inte räknar en 
som fanns inne i Raä 8 (Vendlas hög) på ett 
övertäckt röse som så vitt jag förstår dateras 
till mellersta vendeltid (Seiler 2001:58 och 
appendix:76). Inga stensträngar. Ungefär tre 
tresidiga (Hovgårdsberg och Burunge), sex 
kvadratiska och sex rektangulära stensätt-
ningar är vad som finns. De kvadratiska och 
rektangulära är synnerligen tveksamma med 
tanke på deras sena förekomst. Åtta mittste-
nar – varav två på högar. Även om de före-
kommer på stensättningar är också de osäkra 
och kan tillhöra senare perioder. 
 Säkra anläggningar från förromersk och 
romersk järnålder är huslämningar och en 
härd som framkom i botten på gravkonstruk-
tionerna vid utgrävningen av Vendlas hög. 
Hit kan också räknas gropanläggningar och 
kulturlager under den västra delen av det 
folkvandringstida gravfältet Raä 28 (Seiler 
2001:56 ff.). I samband med E4-undersök-
ningarna kompletterades listan med en etable-
ring vid Snåret förmodligen från två-tre-
hundratalet (Björck & Seiler:2007:479). 
 Varför ett neolitiskt område, som hade 
en befolkning under bronsålder och äldsta 
järnålder, och delvis kanske under förromersk 
järnålder, under lång tid blev en glesbygd 
utan påvisade anläggningar, återstår att för-
klara. Det är desto mer anmärkningsvärt ef-
tersom romartiden ju var en period som möj-
liggjorde ”det stora språnget framåt” inom 
andra delar av Uppsalaområdet.  
  

En svedjande beteskultur? 
Efter avsnörningen från havet kring hågatid 
försämrades kommunikationerna och därmed 
förbindelserna med större fiskevatten över ti-
den. Vendelområdet blev mer isolerat. Inled-
ningsvis var sjösystemet större än dagens, 
men under yngre bronsålder och äldsta järn-
ålder försvann stora delar av sjöytorna utom 
Vendelsjön och efterträddes av delvis för-
sumpade områden. Vendelsjöns storlek under 
yngre järnålder är oklar. Lindqvist (1936:316 
f.) spekulerar i att en sydlig, försvunnen, del 
av sjön skulle burit namnet Skuta och spelat 
en roll i Ynglingatal och i dess av honom an-
tagna förlaga. Omfattande alväxtlighet fort-
satte i varje fall in i yngre järnålder. Att det 
dessutom blev ett svårare lokalt klimat under 
järnålder kan vi ana oss till av att almen för-
svann och att ek, lind och hassel minskade. 
  Efter bronsålderns tidsbegränsade spår 
ser vi inga tecken på åkerbruk i pollendia-
grammen förrän vid vendeltid. Sammantaget 
bör det ha blivit betydligt svårare att leva och 
försörja sig inom zonen. Inslaget av fuktigt 
klimat under äldsta järnålder bör dock hållit 
foderbeten intakta. Samtidigt ser vi en mar-
kant ökning av kol i pollendiagrammen. Enen 
började märkas. En successiv ökning av gräs 
och halvgräs ägde rum från äldsta järnålder. 
Mänsklig påverkan via svedjning och boskap 
kan anas. Någonstans kring Kristi födelse 
sker ett veritabelt språng när det gäller gräs 
och halvgräs. Vissa ytor vid åsen torkade 
dock förmodligen ut. 
  Även om det fanns en begränsad lokal 
befolkning, kan andra också spelat en roll. 
Vendelområdet bör ha utnyttjats för säterdrift 
och fiske av Vikstaborna. Förutsättningarna 
för detta vid början av romersk järnålder var 
goda. Vendelsjön fungerade då som nu i viss 
utsträckning som fuktighets- och temperatur-
utjämnare. Även om ek, lind och alm minskat 
sedan bronsåldern, fanns dessa trädtyper fort-
farande kvar i påtaglig utsträckning.  
 
Den romerska värmeperioden och 
sandjordar problem vid odling 
Men varför ökade inte den lokala befolkning-
en och varför togs åter inte ett blandat jord-
bruk upp som på andra håll? En förklaring 
kan vara det varma och torra klimat som in-
trädde århundradena kring Kristi födelse. För 
en kultur som visserligen fortfarande hade 
jakt och fiske som väsentliga inslag men som 
nu hade sin bas i boskap på lätta sandiga 
jordar kring Vendelåsens sluttningar och på 
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glaciala leror, var torka ett problem [jfr He-
deager (1992:208 f.) resonemang för samma 
period]. Det positiva uppsving klimatet fick 
för åkerbruket inom en del av Uppsalaområ-
dets zoner hade ingen betydelse utan var när-
mast en nackdel för de som livnärde sig i 
Vendel.  
 
Varför expanderade inte Vikstabe-
folkningen in i området? 
I Viksta fanns av skålgropslokalerna att döma 
en påtaglig åkerbrukskultur århundradena 
kring Kristi födelse. Varför koloniserades då 
inte Vendel söderifrån? Ett av Uppsalaområ-
dets stora svämsedimentområden finns mel-
lan Vendel och Viksta. Vad än orsaken var – 
mättnad eller för stora hinder – expanderade 
aldrig Viksta fram till Vendel under romersk 
järnålder. Den lokala potentialen för åker-
mark var efter havets tillbakadragande under 
bronsåldern antagligen tillräcklig i Viksta, 

Att bryta ny mark norrut var onödigt, eller i 
praktiken kanske inte möjligt på grund av den 
lokala relativt rörliga och svedjande beteskul-
tur som troligtvis fanns i Vendel.  
 
 
 
 
 

FOLKVANDRINGSTID 
OCH YNGRE JÄRN- 
ÅLDER 
Under folkvandringstid och vendeltid [Bild 
VII:50] förändrades bilden. Flera gravfält och 
anläggninsgrupper anlades relativt synkront 
längs Vendelåsen.  Det är ofta frågan om 
avancerade gravanläggningar som byggts ut 
eller använts för tilläggsbegravningar under 
yngre järnålder. Upp mot tjugotalet gårdar 
etablerades (Seiler 2001:143). 

Husby
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 Den plötsliga expansionen gjorde som 
tidigare nämnts att Arrhenius (1998:185 f.) 
hypotetiskt ser för sig en kolonisation/expedi-
tion, utförd av ett 100-tal människor i ett 
landnameföretag redan någon gång på 450-
talet. Befolkningen skulle ha underkuvats – 
kanske blivit trälar. Fyra som hon kallar 
”mångmannagårdar” – i Burunge, Kläringe, 
Tuna och Kättslinge – skulle ha etablerats av 
intränglingarna. Ledaren skulle ha etablerat 
sig i Kläringe (som också skulle ha omfattat 
det nuvarande Husaby) och begravts i Ottars-
högen. Makten skulle någon generation se-
nare ha flyttats till Tuna.   
 Med Tuna avses en äldre gårdsstruktur 
som identifierades av Eriksson (1938:53 f.) i 
samband med hans arbete om det medeltida 
Vendel. Det var i anslutning till denna struk-
tur som man när Vendels kyrkogård 1881 ut-
vidgades stötte på båtgravfältet – beskrivet i 
kapitel 2. I samband med undersökningarna 
från 1995 och framåt lokaliserades tre förhi-
storiska bebyggelselokaler, varav en med 
spår av en hallbyggnad om 30 m på en sten-
satt terrass – förmodligen uppförd på 540-
talet (Arrhenius, 2000:94 f.). Björck & Seiler 
(2007:485) uppfattar det vara frågan om ett 
kraftigt stenmurshus av den typ som är be-
lagd i Norrlands södra och mellersta delar – 
exempelvis vid Trogsta och Onbacken. Det 
medeltida godskomplex med en eventuell vi-
kingatida föregångare som så småningom 
existerade på samma plats och hur det upp-
löstes, troligen på 1290-talet, behandlas i 
Rahmqvist (1996: 141 ff. och 158).  

Seiler (2001:133f.) anser att det vid ko-
loniseringen inte var frågan om en stor eta-
blering där marken  senare successivt delades 
upp i mindre enheter. Grundstrukturen skulle 
snarare ha låsts i ett tidigt skede. Han ser 
bebyggelseenheterna som tillhörig tre olika 
kategorier. Kläringe och Tuna skulle varit 
flerkärniga flerfamiljsbosättningar för ledan-
de stormän i (det mellansvenska) samhället 
med stödjande familjer för jordbruks- och 
hantverksgöromål. De var lokaliserade i an-
slutning till de största slättmarkerna. Den 
andra kategorin bestod av tre till sju närlig-
gande förmodligen delvis samverkande går-
dar utan direkt koppling till samhällets elit. 
Hit skulle Karby, Bergby, Kättslinge, Gryttby 
och Ekeby höra. Den tredje kategorin är de 
enheter där en eller möjligen två gårdar kan 
spåras. Inom zonen redovisar Seiler sex såda-
na – Alberga, Burunge, Hov, Åbyggeby, 
Åkra och Älby.  

ÅSENS KOLONISERING 
Vid en bedömning av Vendels utveckling och 
ställning är dateringen av anläggningarna en 
nyckelfråga. Är gravar och gravfält på Ven-
delåsen anlagda redan under 400-talet ger det 
andra scenarier för kolonisationen och dess 
bakrund än om de tillhör mitten eller senare 
delen av 500-talet. I praktiken är tolkningen 
av Vendels utveckling nära kopplad till Gam-
la Uppsala/Vallsgärde och kungshögarnas ål-
der. Sune Lindqvist och Birgit Arrhenius vil-
ka starkt påverkat dateringslitteraturen av-
seende Vendel, tillhör de som i den sekel-
gamla debatten om Uppsala högars och Ot-
tarshögens ålder starkt förespråkat tidiga da-
teringar (kapitel 10). Hur säker är då tidsupp-
fattningen om anläggningsprocessen? 

Bedömningarna varierar mellan olika 
källor. I avsaknad av trovärdiga multipla 14C-
värden är problemet att identifiera fynd och 
utformning, sedan att bedöma föremålens till-
verkningstid och sedan om det är avgörande 
för uppfattningen om anläggningens ålder, 
bestämma hur gamla föremålen var vid ned-
läggningen. Eftersläpningar kan vara bety-
dande.  

 
FÅ OCH INGA TIDIGA  
14C-DATERINGAR 
När det gäller Vendelåsens gravlandskap är 
14C-dateringarna få. Många gravar och grav-
grupper har försvunnit på grund av grustäkt 
och bebyggelse.  Dateringsbilden är i stor ut-
sträckning uppbyggd av delsystem baserade 
på tolkningar och värderingar, där en enskild 
förskjutning bakåt i tiden kan påverka hela 
delsystemet. Har Raä 27 – gravfältet väster 
om kyrkan – som grävdes av Hjalmar Stolpe 
1895 och som beskrivs i bland annat Arne 
(1932) och Seiler (2001:52 ff.) verkligen två, 
kanske tre gravar från 400-tal som Seiler 
anger? Dessa dateringar bygger på samman-
satta kammar och ett eventuellt häktspänne 
av typ A. Den enda lyckade 14C-dateringen 
anger 540-640 AD på ett prov från anlägg-
ning 6. Arne (o.a.a:5) såg gravfältet som 
samtida med båtgravarna. Med undantag för 
ytterligare en grav från tidigt 500-tal, som 
daterats utifrån en sammansatt kam, och en 
grav som hänförts till folkvandringstid på 
grund av gravens läge och form redovisas de 
övriga tjugofyra på fältet av Seiler som tillhö-
rande vendeltid eller vikingatid.  

På gravlokalen Raä 26 – med tre synliga 
högar 200 m sydväst om kyrkan – ålderspla-
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ceras anläggning ett via en kam till 500-talets 
första hälft och anläggning två via en 14C-
datering till 500-talets andra hälft. Den tredje 
norra anläggningen, som ej undersökts, antas 
möjligen vara äldre (Seiler 2001:56). 

Den stora byggnad som hittades på en 
upphöjd stenterrass bedöms anlagd på 540-
talet. Vissa indikationer tyder eventuellt på 
förekomsten av en äldre mindre byggnad i 
samma område (Arrhenius 2000:95). Terrass-
huset skulle ha funnits kvar fram emot slutet 
av 800-talet. Björck & Seiler (2007:485) an-
ger huset som uppfört under folkvandringstid 
och att bosättningen existerat åtminstone 
fram till mellersta vendeltid. På platsen fanns 
härdar från romersk järnålder. 

Inom Vendlas hög (Raä 8) dateras ett 
gravröse till 400/500-talet baserat på likheten 
med röset i Ottarshögen (Seiler o.a.a.: 58 och 
appendix: 76). Röse A2:2 – som liksom A1:1 
och A1:2 daterats till vendel- respektive vi-
kingatid och bland annat innehöll båtnitar, 
sammansatta kammar, brynen och spelbrickor 
– har daterats till 500-talets andra hälft base-
rat på detta. Ett 14C-prov tyder emellertid på 
framskriden vendeltid alternativt vikingatid 
något som Seiler när det gäller A2:2 dock an-
ser vara en för sen tidsättning (Seiler o.a.a.: 
68 och appendix:76). 
  Prover av fossila växtrester togs syste-
matiskt vid utgrävningen av Vendlas hög. 
Resultaten redovisas i Hansson (2005). 
 
Hovgårdsberg 
Gravfältet Raä 28, vid klockstapeln (Hov-
gårdsberg) har i begränsad utsträckning un-
dersökts av Stolpes medarbetare samt av 
Arne och Åberg i början på 1930-talet. Ut-
grävningar i slutet på 1990-talet gav inga led-
artefakter för tidsbestämning, men utifrån 
form och läge på gravfältet bedömdes två 
anläggningar kunna dateras till andra hälften 
av 400-talet. Andra daterade anläggningar be-
dömdes tillhöra vendeltid och/eller vikingatid 
– med ett undantag, en förmodad treudd som 
bedömdes ha folkvandringstida härkomst 
(Seiler o.a.a.: 72 ff. och appendix: 77). 

Ett annat gravfält inom Hovgårdsberg, 
Raä 32, med 82 registrerade anläggningar har 
också undersökts av bland annat Arne och 
Åberg. De hänförde tre av de utgrävda gra-
varna – A 23, 36 och 49 – till perioden AD 
475-550 (Arne, 1932:9 och 18). I Seiler 
(o.a.a.:79 och appendix:71 f.) omvärderas 
dessa gravar baserat på samma artefakter och 
dateras till ett något tidigare och snävare in-

tervall, AD 450-500. A 36 antas vara gravfäl-
tets tidigaste grav. Till AD 450-500 hänförs 
också anläggning 35, baserat på läge och 
form. A 39 som daterats till AD 550 eller nå-
got tidigare har av Arrhenius (1994:206 ff.) 
tolkats som en guldsmedsgrav. Förutom hö-
gar finns på gravfältet stensättningar, varav 
två tresidiga och en domarring. 

 
Brunnby 
Anderbjörk (1935) redovisar utgrävningar av 
ett gravfält, Raä 90 i Brunnby med sex gra-
var, i samband med ett vägbygge. Fyra gravar 
kunde bedömas.  En grav (A1) var plundrad 
och antogs eventuellt vara ursprung till något 
av de lösfynd – 10 björnklor och en brons-
knapp – som inkommit till Statens Historiska 
Museum från lokalen. Anderbjörk daterar ef-
ter utförliga beskrivningar och resonemang 
A4 till andra hälften av 500-talet, A5 till om-
kring år 600 samt de övriga två till 600-talet. 
  Enligt Seiler (2001:84), som hänvisar 
till Stolpes anteckningsbok på ATA, skulle 
Stolpe själv tidigare ha undersökt en skadad 
brandhög, A7, på gravfältet. Den innehöll en 
spetsoval eldslagningssten som nu är för-
kommen. I en grusgrop i närheten tillvaratogs 
en förmodad barnkam i ett stycke, pilspetsar 
av ben och de björnklor som Anderbjörk an-
tar kan ha tillhört A1. Seiler, ser lösfynden 
som hänförliga till A7 och daterar graven till 
AD 450-500, baserat på eldslagningsstenen, 
benpilspetsarna och kammen (Seiler. o.a.a., 
appendix:71). Av de andra tidigarelägger han 
A4 med 50 år och A5 med 50 – 100 år. 
 
Båtgravfältet 
Så båtgravarna vid kyrkan. Även de har varit 
utsatta för stora förskjutningar i åldersbe-
dömningen. Här berörs direkt basen för de-
batten om vendeltidens uppkomst och utveck-
ling. Länge angavs ungefär AD 600-900 som 
gravläggningstid – exempelvis i Salin (1905) 
och Arne (1932). I Arbman (1982) har span-
net ökat till 575-1050. I Arrhenius (1983:64 
ff.) är båtgravarna äldre. Arbman angav tids-
intervallet för grav X till ungefär 575-600 och 
grav XIV till ungefär 600. Arrhenius hänför 
båda till AD 550/60-600. Se kapitel 10.  

Tidigareläggningen i förhållande till den 
traditionella synen på båtgravarnas datering 
ligger inom ramen för den allmänna diskus-
sion om vendeltidens början och utveckling 
som berördes i kapitel två. Det är emellertid 
knappast frågan om en allmän acceptans. Se 
till exempel genomgången i Lena Thunmark-
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Nylén (1995) som hon avslutar med att fram-
tiden får utvisa hur resultaten från de två sko-
lorna – tidiga skolan och sena skolan – skall 
sammanjämkas. 

 
Husby och Ottarshögen 
När det gäller Husby och Ottarshögens date-
ring är detta ett klassiskt problem. Äldst date-
ring ger Arrhenius (Arrhenius & Sjøvold, 
1995) som förlägger Ottarshögens tillkomst 
allra senast till omkring AD 500. Yngst är 
den enligt Åberg (1949) som ser den tillhöra 
första hälften av 600-talet. Undersökningsle-
daren Lindqvist (1936) anger omkring 500 
eller under en ganska tidig del av 500-talet. 
Se närmare kapitel 10. 
  Lindqvists datering av Ottarshögen hade 
förmodligen hamnat en bit ner i 400-talet om 
inte det hårt nötta guldmyntet – en solidus 
från Basiliscus (476-477) hade satt en bakre 
gräns. ”Tiden omkr. 500 torde m.a.o. på 
grund av myntets närvaro och beskaffenhet 
vara den tidigaste tidpunkt, vi kunna förutsät-
ta för anläggningen av Ottarshögen.” (Lind-
qvist, 1936:233). Vi kan å andra sidan inte 
säkert avgöra om myntet som gjorts om till 
ett hängsmycke, och utnyttjades tills det blev 
synnerligen slitet, lagts ner 25, 50, 75 eller 
100 år efter att det präglats. Jämförs slitning-
en med hängmynten från Elsehoved på Fyen, 
där  de  äldsta,  som  bör  ha varit ca 50 år vid  
nedläggningen är mest slitna (Lindqvist o.a.a.: 
223), framstår dessa ändå som mindre slitna 
än Ottarsmyntet. Kamtypen med avsats å 
tandskivorna som enligt Lindqvist är en av de 
fynd som speciellt talar för en tidigare da-
tering är enligt Bennett (1987:177) en typ 
som förekommer från 300-talet och åtminsto-
ne 600-talet igenom. 
 Seiler (2001:105) redovisar nio små ut-
grävda högar sydost om Ottarshögen som till-
höriga 400-700-talet. Av dem skulle A3 och 
A4 tillhöra andra hälften av 400-talet och de 
övriga tiden 550-700. Det handlar om nio 
gravar som grävdes ut 1914 medan schakt-
ningsarbetet i Ottarshögen pågick. Lindqvist 
(1936:56 f.) anger att fynden i gravarna var 
föga givande, men dock tillräckliga för en un-
gefärlig datering till tidig folkvandringstid. 
Begreppet tidig folkvandringstid i mitten på 
1920-talet – då hans manus i huvudsak var 
färdigställt – följde fortfarande Montelius in-
delning från 1892 och avsåg perioden AD 
400 – 600. Högarna A3 och A4 innehöll lik-
nande rösen och små samlingar tvättade brän-
da ben, vilka han antog varit inneslutna i se-

nare helt förmultnade askar. Inget nämns 
dock om eventuella hartsringar vilket ökar 
sannolikheten att det handlar om sen folk-
vandringstid. (se Svanberg, 1996:158).  
 
Tidsättningen fortfarande inte 
övertygande  
Genomgången av dateringar inom Vendel-
åsens gravlandskap till folkvandringstid visar 
något förvånande att de i stor utsträckning 
fortfarande bygger på tolkningar. Ingenstans i 
den avgörande tidsättningen finns exempelvis 
en datering byggd på ett batteri av 14C-vär-
den. Det är i stället frågan om jämförelser 
med gravfynd och kronologier från områden 
utanför Uppsalaområdet. Vi vet från andra 
sammanhang att marginalområden tenderar 
att ligga senare i utvecklingen än mer centrala 
områden, åtminstone om vi inte håller oss till 
den yppersta eliten. I Seilers omdateringar 
spelar användningen och tolkningen i enlig-
het med Petrés kamkronologi (1984b:70 ff.) 
en avgörande roll. För tidsspridningsproble-
matiken när det gäller folkvandringstida kam-
mar – se exempelvis Bennett (1987:176 f.).  

Om de tidigaste gravarna på Vendelåsen, 
som omdateringarna systematiskt anger, till-
hör slutet av 400-talet, eller som tidigare an-
tagits årtiondena kring 500-talets mitt – med 
Ottarshögen som eventuellt, men alls inte 
säkert undantag – har stor betydelse för upp-
fattningen om Vendels kolonisering. 

 
MAKTÖVERTAGANDE FRÅN 
SÖDER 
Vid en eventuell kolonisering under mitten av 
500-talet blir förlopp och spridning mer i 
överensstämmelse med vanlig nybyggarverk-
samhet och sammanhanget med Uppsala an-
norlunda än vid Arrhenius och Seilers scena-
rios. Dessutom blir koloniseringen mer lätt-
förståelig genom en koppling till 500-talets 
svåra ekonomiska, klimatologiska och makt-
politiska period (se närmare kapitel 10), där 
Vendels jordar från att ha varit en nackdel 
under romartidens solsken blev en fördel un-
der den sena folkvandringstidens/tidiga ven-
deltidens kyla och regn.  

De som flyttade upp till Vendel med fa-
miljer  och   husfolk  var  närstående makten i  
Sveahavs-/Tiundalandsväldet. Flyttningen bör 
ha föregåtts av rekognoseringar och förhand-
lingar med lokalbefolkningen och skett i 
etapper. Även om området var glest befolkat 
fanns innevånare som man måste komma 
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överens med. En etablering bör ha ägt rum 
innan man tog dit större mängder boskap – 
eller kanske delvis förvärvade dem på plats. 
Samförstånd måste rimligtvis också ha eta-
blerats med de boende i Viksta, 10 km söder-
ut. De kontrollerade vattenvägen. Ville man 
inte hålla sig till Uppsalaåsen måste Vik-sta 
passeras för de omfattande kontakterna sö-
derut. Befolkningen i Vendel och Viksta 
kunde knappast acceptera ett rent maktbaserat 
övertagande av fiske- betes- och utmarksmil-
jöer vid Vendelsjön. På något sätt – med eller 
utan direkt kompensation i någon form – bör 
den lokala befolkningen ha övertygats om att 
det innebar fördelar att makt och rikedom eta-
blerade sig på Vendelåsen. 

För makten i Sveahavs-/Tiundalandsväl-
det bör det legat närmast till hands att ta 
kontroll över nya marker under fredliga for-
mer. Framtvingande av mark till närstående 
med eld och svärd var knappast ett första-
handsalternativ för en makt som ändå hade 
problem i Mälardalen. Skedde etableringen så 
sent som in i vendeltid blir situationen annor-
lunda. Ett tillbakadragande norrut kan då va-
rit nödvändig. I kriser saknar nöden lag. Ett 
scenario som var aktuellt inom arkeologin 
redan för hundra år sedan – men då uppfatta-
des det vara göterna som trängde på.  

 
Vapengravar 
Det är knappast en händelse att Karby strax 
söder om Tuna tycks ha haft så utpräglat mar-
tialiskt knutna innevånare – här fanns vapen-
övade män som under generationer kunde 
skydda Tuna och åsbebyggelsen och kanske 
också svara för eskorten av Tunas ägare/re-
sident under hans förmodligen många och 
långa frånvaroperioder. Genom Karbys cen-
trala läge på åsen var det den plats från vilken 
man snabbast kunde nå områdets delar. I 
Karby har två spjutspetsar, fyra sköldbeslag, 
sex svärd och ett tjugutal pilspetsar hittats 
(Seiler 2001, appendix: 67, 73 f. och 83). 
Vapnen tillhör sen vendeltid och vikingatid. 
 Inga säkra vapengravar från äldre järn-
ålder tycks kända från Vendel. Från vendeltid 
redovisar Ljungkvist (2000:170) fyra stycken 
– en från Husby (Raä 3), och tre från Tuna 
[en från  grav 8 vid kyrkan och två från Hov- 
gårdsberg (gravarna 39 och 53)]. Seiler (2001, 
appendix) anger att inom båtgravfältet finns 
vapenkategorin representerad från skiftet 
folkvandringstid/vendeltid och framåt. På de 
övriga gravfälten inom Tuna anges vapen 
finnas från folkvandringstid till tidig vikinga-

tid.  I Husby finns vapenkategorin enbart från 
vendeltid. Sammantaget med fynden från 
Karby ger det här ändå en för Uppsalaområ-
det ovanligt krigisk bild. 
 
Tuna kontra Husby/Kläringe 
Tuna och Husby/Kläringe, som ligger om-
kring 2,5 km från varandra, har strategiska 
lägen och var välexponerade optimala platser 
för jordbruk i nära kontakt med goda jordar. 
 Tuna var den säkrare och bättre bosätt-
ningen genom sitt tillbakadragna läge och 
närheten till sjön medan Husby/Kläringe vid 
ingången till bygden i gengäld kunde kontrol-
lera rörelser in och ut av människor och varor 
(Seiler 2001:135).  
 Hela området längs åsen från Husby/ 
Kläringe och 4-5 km norrut kunde, när bo-
sättningen i Tuna väl etablerats, på mer eller 
mindre lösliga grunder anses tillhöra boplats-
systemet. En stor etablering av det här slaget 
fordrade stora områden för beten och fångst 
av olika slag. Så länge en odiskutabel ledare 
existerar delas inte land och resurser upp – 
bara underställda ansvarsområden. Något an-
nat skapar problem och konflikter.  
 
Koloniseringen tillhör 500-talet 
Som en följd av Ottarshögens bedömda ålder 
tycks Sune Lindqvist ha sett Husby som en 
äldre föregångare till Hovgårdsberg på vars 
tidigare mark han uppfattade att båtgravarna 
låg (Lindqvist, 1917:142 f.). Arne (1932:6) 
däremot ser inte Hovgårdsberg som yngre. 
Det  gör  i  och  för  sig inte Arrhenius (1998: 
185 f.) heller. Hon ser ju simultant tillkomna 
bosättningar inom ramen för en expedition. 
Ottarshögens mäktighet gör att det ligger nära 
till hands att anta att vid Husby/Kläringe re-
siderade och begravdes den hövding som åt-
minstone formellt lett det antagna bosätt-
ningsföretaget. Någon generation senare skul-
le makten ha flyttats över till Tunagården där 
båtgravarna så anläggs. 
 Det här scenariot skulle i och för sig ha 
kunnat fungera med ett bosättningsföretag re-
dan i slutet av 400-talet, men fyndprofilens 
tidstillhörighet inom Vendel tillsammans med 
att det inte passar in i Uppsalaområdets och 
Gamla Uppsalas troliga utveckling gör mel-
lersta 500-talet troligare. Avsaknaden av kän-
da gravklot i området styrker en sen koloni-
sering. En övergång från storhöggravskick till 
båtgravskick har dessutom inte bara en ideo-
logisk och kanske maktpolitisk sida utan även 
en tidsmässig. 
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STRATEGISKT LÄGE OCH 
GODA JORDAR  
Vendels välstånd som det kommit till uttryck 
i framförallt båtgravarna har givit upphov till 
diskussioner om varifrån detta emanerat. 
Oskar Lundberg (1938:86) menade att det var 
de lokala böndernas ledare som bodde vid 
Tunagården. Vendels makt och rikedom skul-
le ha vilat på framgångsrika bönders axlar. 
Sune Lindqvist knöt an till samma tema. Ba-
kom ledargestalter som Engelbrekt skymtade 
Torgny lagman ”och bakom honom de många 
namnlösa bondehövdingarna från Vendelti-
den” (Lindqvist, 1938:46).  

Ambrosiani (1980:131f.) menar att båt-
gravfälten låg på fel platser för att man skall 
se gravfältens familjer som sjömilitära eller 
politiska ledare. Det var istället makten över 
produktionen – som järn, pälsverk och älg-
horn – som gav rikedom. De som låg på båt-
gravfälten var sin tids brukspatroner. 

Som berördes i kapitel 2 har just järnet 
och dess förmenta betydelse för välståndet i 
Uppland behandlats ur olika synvinklar och i 
många olika sammanhang. Det antas också ha 
varit det viktigaste elementet i varuflödet från 
Dalarna och Gästrikland – Järnbärarland. Ett 
uppländskt farledssystem via Vendel- och Fy-
risåarna sågs här som en central distributions-
led. Vendel och Vallsgärde uppfattas som 
möjliga platser för kontroll över varuflödena 
(se t.ex. Hyenstrand 1974:154). För en paral-
lell koppling Dalarna – Västerås – Gotland 
med ett angivet uppsving omkring AD 600 – 
se Nylén (1994:104 och 132 ff.).  

 För Vendels del är en anknytning till ett 
mer omfattande varuflöde från norr kompli-
cerad. Åt det hållet upphör både Vendelåsen 
och Vendelsjöns vattensystem endast några 
kilometer från den centrala slättbygden. Där-
efter vidtar vidsträckta myr- och blockrika 
moränområden. Vintertid under goda beting-
elser kunde visserligen färdvägar åstadkom-
mas, men annars var Uppsalaåsen som låg 
väster om bygden den pålitligaste förbindel-
sen året runt. Vendel hade ett bra fjärrkom-
munikationsläge åt norr och söder – via ås- 
och vattendrag åt söder och via Uppsalaåsen 
åt norr.  Man måste emellertid ha klart för sig 
att när det gäller vattenvägar och direkta för-
bindelser var Vendel en återvändsgränd med 
öppningen vänd mot söder (Isaksson & Seiler 
1998:29 f. och 32 f.).  

 
 
 

Vendels strategiska läge 
Uppsalaåsen hade ett stort värde som fjärr-
förbindelseled men den låg tveksamt långt 
borta från centrala Vendelåsen som huvud-
födkrok ur kontrollsynpunkt. Även om Ven-
del inte kunde försörja sig på den i någon 
större utsträckning var troligtvis säkringen av 
den viktiga norra transport- och infallsvägen 
från Dalälven-Uppsalaåsen en primär uppgift. 
En indikation finns på förekomsten av en 
territoriell gränsuppfattning i norr – vid Dal-
älven.  
 Jag avser våtmarksoffret från Hade, 
Hedsunda socken. Fyndet gjordes vid utdik-
ning år 1845. Enligt Magnus (1999:123) hade 
Hade en strategisk position på södra sidan av 
en naturlig blockbro över Dalälven. Fyndet 
hänförs till övergångstiden mellan folkvand-
ringstid och vendeltid. Det består av 16 före-
mål – fem broscher, varav fyra reliefbroscher, 
ett antal mynningsbeslag till drickshorn, två 
spjut- och lansspetsar, en kniv och ytterligare 
några föremål. Invändningar har dock gjorts 
mot att se på föremålen som ett samlat fynd. 
På andra sidan älven – i Rångsta – har en 
mindre gulddeponering hittats som innehöll 
en solidus från Leo I (457-474). 

Om nu etableringen I Vendel var ett 
strategiskt drag från ”Uppsalamakten” hand-
lar det här om den första kända omfattande 
politiskt motiverade och subventionerade 
samhällsuppbyggnaden i Skandinavien. När 
vi kommer in i 600-talet och om den politiska 
makten i Mälardalen då koncentrerats, bör det 
direkta militärpolitiska motivet ha försvunnit 
– och ändå är det nu som Vendel tycks 
blomstra som mest. Något som är av betydel-
se för studiens kommande resonemang om 
Mälardalens eventuella enande. 
 
Vendels ekonomiska bas 
Men varifrån kom då välståndet? Vad utgjor-
de den ekonomiska basen?  
 Grunden för det dagliga brödet stod nog 
att finna i goda förutsättningar för jordbruk 
och förbindelser via Uppsalaåsen. Vid den tid 
då landsbygden i allt väsentligt försörjde sig 
på vad jorden och skogen gav och ännu ingen 
konstgödsel fanns tillgänglig, blir antalet in-
nevånare något av en indikation på ett områ-
des naturbaserade bärkraft. Vendel socken 
hade i början av 1800-talet uppemot 3000 
innevånare, eller ungefär lika många som 
hela Ulleråkers härad (Bondkyrko-, Börje, 
Uppsala-Näs, Vänge- och Läby socknar in-
klusive del av Jumkil) eller Vaksala härad 
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(Gamla Uppsala, Vaksala och Danmark 
socknar). Uppsala stad hade 1810 drygt 4000 
innevånare (Arosenius 1908:6). 

Enbart byn Gryttby hade år 1822 femton 
hushåll och 113 innevånare. Det framgår av 
ett utdrag från Post och Inrikes-Tidning som 
refereras i Jensen (1994). Samtliga gårdar 
med omkring 140 större och mindre hus 
brann då ner.  

Förutsättningarna för Vendels tidiga 
1800-tals kapacitet fanns i stort sett redan 
under vendeltid – med undantag för åkerbru-
kets. Se också Seilers (2001:145 f.) resone-
mang, där han förutom boskapsskötsel lyfter 
fram hästaveln som en trolig näringsgren. 
Jordmånen i området utgörs åtminstone idag 
av brunjord (se Bild VII:51) och täcker i stor 
utsträckning postglacial men också glacial 
lera. Brunjordens utsträckning överstämmer i 
mycket med de ytor som nyttjades redan 
under vendel- och vikingatid. 
 Jordbruket gav basförsörjning och en 
väsentlig del av maten på bordet, men det var 
inte den enda försörjningskällan. Båtgravar 
och en stor mängd nitar från båtar i många 
brandgravar visar på att båten spelade en stor 

roll även för denna ”inlandsbefolkning”. En 
gotländsk kalksten på gravfältet Raä 28 (Sei-
ler 2001:72) är en av många indikationer på 
ett rörelsemönster långt utanför Vendels 
gränser.  Det var inte bara Vendelsjön och an-
slutande vattendrag som var fiskfångstområ-
de. Säkert gick expeditioner säsongvis såväl 
till Dalälvens fiskevatten som till Östersjön. 
  I gravarna inom Vendlas hög fanns 
både brända och obrända fiskben – från nio 
fiskarter, exempelvis strömming, gös, ål, lax 
och karpfisk (Seiler 2001:65 och 69).  Tro-
ligtvis deltog man i eller bedrev egna sälex-
peditioner. Som på andra håll bereddes skinn,  
något som de långa tängerna i Vendel I anges 
indikera (Hyenstrand 1996:101). Den stora 
förekomsten av fågel i gravarna pekar på att 
jakten inte var utan betydelse (Seiler 2001: 
145). Järn kan ha erhållits lokalt (Arrhenius, 
200:100). Tjära producerades. 
 
 
Bild VII:51 Södra delen av Vendel härad. An-
läggningar från i huvudsak vendel- och vikingatid 
mot bakgrund av rektifierat utdrag från jordmåns-
karta över Sverige (Troedsson & Wiberg, beskriv-
ning Troedsson, 1997). Geografisk miljö: AD 600 
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Aristokratin  bakom överdådet 
Dessa vardagliga näringar räckte nog till ett 
för tiden gott liv i Vendel, men det var knap-
past  de  som  bekostade båtgravarnas och de  
andra elitgravarnas mer avancerade gravgå-
vor. Här var det den ledande familjens roll i 
ett större sammanhang som hade betydelse. 
De goda kontakterna och serviceinkomsterna 
via Uppsalaåsen dock inte att förglömma. 
  Många allt för effektiva bål och oupp-
täckta skelettgravar med betydligt rikare gå-
vor på andra håll gör kanske att vi överdriver 
den position i samhället som de begravda i 
Vendels båtgravar hade. Men till dess att nya 
fynd gör sig gällande framstår de som tillhö-
riga Mälardalens absoluta elit. 
  Även om det i debatten till och med 
framförts att Vendel haft sin position i oppo-
sition mot Uppsala, är den geografiska knyt-
ningen och beroendet av förbindelserna sö-
derut i det närmaste absolut. Ingen släkt/ 
hövdingafunktion skulle ha kunnat fungera i 
Vendel under århundraden utan att vara/ut-
göra en del av vad jag något oegentligt kallar 
Uppsalamakten.  
 Enligt Arrhenius (2000:96) visar före-
målen i båtgravarna att krigarna var beridna. I 
den dynamiska och tidvis våldsamma utveck-
ling som, om än troligtvis med många bak-
slag, successivt säkrade Uppsalamaktens in-
flytande över Mellansverige och delar av 
Östersjöns kuster, gällde det som i andra 
maktsammanhang att synas och leverera – 
antingen det gällde idéer, representation eller 
våld. Innebörden är att ledaren, med litet eller 
stort följe ofta och ibland länge var borta från 
bygden. Jag får associationer till den herr 
Knut vilken enligt Rahmqvist (1996:157) på 
1290-talet var kyrkoherde i Vendel, men 
samtidigt domkyrkans syssloman. För att 
kunna fullgöra domkyrkotjänsten tillbringade 
han huvuddelen av sin tid i Uppsala.  

I ett avseende skilde sig ledarna i Vendel 
från kyrkoherden. Oavsett om de gravlagda i 
båtgravarna också var Uppsalaområdets / Mä-
lardalens främsta makthavare eller bara var 
befryndade hade de sin del av rov från kam-
panjer och skänker från förhoppningsfulla 
bundsförvanter eller eventuella överkungar.  

På liknande sätt som kungen behövde en 
guldsmed (Arrhenius 1998b) var vendelhöv-
dingarna – om de nu inte var kungarna – ock-
så i behov av avancerad metallhantering. Be-
tydelsefullt i det sammanhanget är att nivån 
på ädelmetallarbetet i Vendel tycks ha varit 
högre än i Vallsgärde (se kapitel 10).  

  Föreställningen om långvarigt använ-
dande och återanvändande av elitens bevara-
de prestigeutrustning och konstnärligt tillver-
kade föremål har ofta dykt upp. När det gäller 
Vallsgärde har det till exempel poängterats 
att gravutrustningen såg gammal ut – som ta-
gen från någon rustkammare.  I  Vendel  har   
Sune Lindqvist  (1936:240) daterat hjälmen i 
grav XIV till omkring AD 500 och menade 
att den var en av de äldsta föremålen i denna 
grav. Nils Åberg som på stilmässiga grunder 
ofta inte delade Lindqvists uppfattning, at-
tackerade i en av deras många skärmytslingar 
synen att föremålen skulle kunna vara så 
gamla när inte graven antogs vara det med 
orden:  

”Det praktfulla och för vendelkultur ty-
piska inventariet i dessa båtgravar har där-
emot inte undgått tillbakadateringen, då man 
om detsamma antagit, att det i betydande om-
fattning varit nedärvt familjegods och sålun-
da utgjort antikviteter vid nedläggandet i 
graven.” (Åberg 1949:196).  

Den höga kvalitén på många av fynden i 
båtgravarna är rimligtvis inte en följd av Ven-
delområdets rikedom utan en konsekvens av 
att Tuna i Vendel – eller i varje fall den som 
residerade där – utgjorde, ingick i eller hade 
en speciell relation till Uppsalamakten. Detta 
ligger också i linje med Bertil Almgrens 
(1983) analys avseende hjälmen i grav XIV.  
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Del 4 omfattar fyra kapitel  
 Bronsålder och äldsta järnålder behandlar områdets förändring från ett senneolitiskt marginalområde i 
anslutning till en innerskärgård fram till att i väsentliga avseenden omfatta bygdeinriktade miljöer kring en 
vik av Mälaren och havsleden upp mot nordöst. Perioden innefattar den första övergripande maktpolitiska 
struktureringen av nordöstra Mälardalen – förmodligen initierad från bronsåldersmiljöer väster om Upp-
salaområdet. Systemet bröts så småningom upp. Aktörerna blev två eller tre. Den svajiga klimatperioden från 
period V fick svåra konsekvenser, Det är en tid som är besvärlig att följa bl.a. på grund av 14C-klockans ir-
regularitet. 
 Yngre förromersk och romersk järnålder är en period som omsluter den långa romerska värmeper-
ioden. De goda förhållandena medförde en omfattande befolkningsökning inom främst den germanska värl-
den. Ett germanskt samspel med Rom utvecklades med varierande innebörd och på växlande konfliktnivå. De 
förändringar som ägde rum inom Östersjöbäckenet, där Danmark var en central aktör, återfinns delvis också 
inom Uppsalaområdet. Indikationer på ett rikt och inflytelserikt Uppsala saknas dock i stort sett. 
  Den starka strandförskjutningen under framför allt senare delen av yngre bronsålder och förromersk 
järnålder skapade stora ytor för agrart utnyttjande men ändrade också den maktpolitiska geografin. 
Båtutvecklingen fick stora konsekvenser både för försörjning och kontaktnät, men ökade också risken för 
överfall och påskyndade därmed samverkan mellan bygder och aktörer. I Uppsalaområdet utvecklades en 
maktpolitisk struktur med folklanden Attundalands, Fjädrundalands och Tiundalands föregångare som 
huvudmakter. 
 Folkvandringstid och tidig vendeltid innebar Roms sammanbrott och etableringen av nya ledande folk i 
Europa som franker, langobarder och Östrom. Innan dess hade både hunner och ostrogoter kommit och gått. 
Europa var nu så sammanlänkat att den kontinentala utvecklingen också påverkade Östersjöbäckenet och 
Mälardalen. Förödelsen efter hunnerstriderna, Roms retardation och alla germanska vandringar försvagade 
kontinentens ekonomi. Tillgången på i detta läge acceptabla produkter möjliggjorde en elithandelsuppgång i 
Norden. Den upphörde efter kort tid, men vi ser spåren av ”smörjoljan” i det omfattande utbytet i form av 
solidi- och guldfynd. 
  Inom Uppsalaområdet hade en förmodligen relativt arkaisk föregångare till Tiundaland utvecklats. Fort-
farande saknades dock speciell rikedom, övergripande regional makt och inflytande.  Någon form av sam-
gående med/övertagande av Fjädrundalands föregångare ägde rum. Förbindelserna ut på Östersjön via Mä-
laren blev strategiskt allt betydelsefullare. När den långvariga klimatkrisen bröt in omkring AD 540 fick det 
betydelse i många avseenden. Konflikter och öppna strider tycks ha förekommit med Attundalands före-
gångare till och från under andra hälften av 500-talet. Omkring år 600 nåde striderna sin kulmen och tycks 
därefter i princip ha upphört. Någon form av federation bildades troligen, där kultplatsen Gamla Uppsala och 
åtminstone så småningom tingsplatsen Mora hade roller. Varifrån och hur federationen leddes under 600-talet 
är osäkert. 
 Uppsalaområdet från bronsålder till vendeltid åskådliggör den samlade utvecklingen inom Uppsala-
området i sina huvuddrag.  Bakom de gynnsamma förhållanden och den ökande befolkning som så småning-
om formade basen för vikingatidens och medeltidens expansion låg i grunden geografiska förutsättningar: 
Läget såväl i skärningspunkten mellan norr och söder inom Östersjön som i kopplingen till den expanderande 
kanten på den bebodda ”kontinent” som norra Mälardalen utgjorde.  Till detta kom att sprickdalarnas vatten-
system underlättade kommunikationer och försörjning över stora ytor, och att strandförskjutningen skapade 
omfattande agrart användbara marker. 
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                                                      8 
 BRONSÅLDER OCH ÄLDSTA JÄRNÅLDER 

 
De förändrade förutsättningarna inom Uppsa-
laområdet under bronsåldern när det gällde 
geografi, befolkning, försörjning och bosätt-
ning, liksom användningen av metaller och 
alltmer användbara båtar fick konsekvenser. 
Resurser, förbindelser och omvärldskunskap 
ökade. Influenser ifråga om kläder, dräktut-
styrsel, keramik och vapen gjorde sig gällan-
de liksom trosföreställningar, ideologier och 
statusvärderingar. Det fick betydelse för hur 
befolkningen organiserade sig och för synen 
på regelsystem och legitim maktutövning.  

 Befolkningsökningen i Östersjöbäckenet 
ledde till tätare kontakter i stort som smått, 
lokalt likaväl som regionalt – så också när det 
gällde problem kring överfall och försvar. 
Något som i sin tur initierade samverkan. En 
samverkan som i norra Mälardalen tycks ägt 
rum från omkring period III och pågick i ett 
halvt årtusende. 

  Förutsättningarna ändrades dock och 
därmed uppenbarligen också synen på samar-
betet. Ett halvt årtusende kan ändå ses som en 
exceptionellt lång samverkansperiod. Som 
påpekats – organisationers liv räknas i bästa 
fall i århundraden och bara när det gällt den 
katolska kyrkan i årtusenden.  
 
Uppsalaområdet en del av en hete-
rogen nordeuropeisk kultursfär  
Uppsalaområdet utgjorde en del av Mälarda-
len och Östersjöbäckenet och var mottagare 
av teknologiska och ideologiska huvud-
strömmar från kontinenten. Svensk arkeologi 
repar sig emellertid bara långsamt från det 
kalla krigets isolerande inverkan. Samlad 
kunskap avseende Östersjöbäckenets brons-
ålder och äldre järnålder saknas i stor ut-
sträckning. Ville jag för tiotalet år sedan 
identifiera skeenden och aktörer av betydelse 
i omvärlden och värdera deras möjliga infly-
tande på Uppsalaområdet måste jag när det 
gäller Östersjöbäckenet själv delvis plocka 
ihop komponenterna. De bakgrundsbilder jag 
format är begränsade, men kan delvis ses som 
en nödvändig grund för att någorlunda inpla-
cera och värdera centrala faktorer, aktörer, 
påverkansvägar och signaler när det gäller 
Mälardalen och Uppsalaområdet. 

Yngsta brons- och äldsta järnålder 
uppvisar stora likheter 
Den traditionella indelningen i bronsålder, 
äldre järnålder och yngre järnålder har visat 
sig mindre lämplig vid en genomgång av kul-
turer och beteenden i Mälardalen över långa 
tidsrymder. Det är inte bara 2500 14C-år BP-
problematiken som gör övergången mellan 
brons- och järnålder suddig. Näringsfångst 
och normer, gåvo- och handelsformer – en 
rad parametrar tycks inom delar av Östersjö-
området likvärdiga under yngsta bronsålder 
och äldsta järnålder. Tidigare syntes ”den 
äldsta järnålderns fyndfattigdom” (Stenber-
ger, 1964:327 & 330 ff.), vara ett indicium på 
att stora förändringar ägde rum vid järnål-
derns början. Avfolkning diskuterades. Sena-
re blev inställningen att ändringar i grav- och 
gravgåvoskick var den huvudsakliga förklar-
ingen – kanske i kombination med effekter av 
ändrade förhållanden baserat på kelternas 
expansion och dominans i Mellaneuropa. 

 Det är fortfarande problematiskt att föl-
ja övergången mellan bronsålder och järnål-
der.  De svårigheter som föreligger – säg till 
200 à 100 BC – att tidssätta den mellansven-
ska förändringen, trots bakgrundsarbeten som 
Jensen, J (1997) och Martens (1997), har 
gjort att bronsålder och äldsta järnålder i lit-
teraturen ofta tas i ett svep. Något jag också 
gör. Bronstillverkningen upphörde. Järnpro-
duktion och järnhantverk kom efter en mång-
hundraårig laboratorieverksamhet att närma 
sig en brukskultur under loppet av förrom-
ersk järnålder. Delar av bronsålderskulturen i 
Mälardalen avtecknar sig dock fortfarande 
under äldsta järnålder. 

 
 

OMVÄRLDEN 
Genomgången inleds med Medelhavsområdet 
som den tongivande ideologiska och teknolo-
giska regionen under äldre bronsålder, följt 
av den mellan- och nordeuropeiska situatio-
nen. Innan jag återvänder till Mälardalen och 
Uppsalaområdet tar jag också upp det samti-
da Norrland och Östersjöbäckenet.  
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KRING MEDELHAVET 
Den nordiska bronsåldern uppvisar symboler 
som solen, hjulet, hästen, båten och fågeln i 
kulturella yttringar. Förhållandet att dessa för 
bronsåldersmänniskan centrala företeelser 
också förekom på många håll i Europa, i östra 
Medelhavsområdet och i Asien är förståeligt. 
Det är likheten i utformning och användning 
av symbolerna som är anmärkningsvärda. I 
grunden är det frågan om en påverkan, som 
inte sällan emanerade från Medelhavsregio-
nen. En påverkan som skedde på många plan 
och inom många områden. 
 Intrycken förmedlades inte bara via pre-
stigevaror och vapen utan också som status-
symboler, normer och religionselement [se 
exempelvis Kaul (2003:50)]. Ibland i svallvå-
gorna efter maktpolitiska omställningar.  

Ett problem är att influensen ägde rum på 
så många sätt. Det finns påverkan där vi 
ganska klart kan se Medelhavsområdet som 
ursprung. Här kan hällristningarnas båtar tas 
som exempel (se Kristiansen 1998:384). I 
andra fall är det svårare. Påverkan kan ha 
varit mer indirekt och transformerats och 
sammanvävts med andra traditioner av mer 
oklart ursprung. Hit hör fornborgarna som, 
åtminstone inom Uppsalaområdet, dels före-
kommer som idéavkomlingar av Karpater-
bassängens befästa samhällen (Sherratt 1994: 
266ff.), Medelhavsområdets bronsåldersforn-
borgar eller urnefältskulturens tyska fornbor-
gar (se Harding, 1994:332 f.), dels i vissa fall 
som anläggningar med rötter i de nordeurope-
iska neolitiska hägnadssystemen. Det finns 
också exempel där idéer fångats upp, föräd-
lats och gått i retur (Bouzek 1985:241). 
 
 
 
MEDELHAVSOMRÅDET 
SOM IDÉGIVARE 
Almgren (1927) utgick från att det under äld-
re bronsålder funnits någon form av påverkan 
mellan Medelhavsområdet och Skandinavien 
som styrt utformningen av skeppen på häll-
ristningarna. Han var inte den första som 
resonerade i diffussionistiska termer. Sedan 
begreppet lanserats ett halvt århundrade tidi-
gare har etnologer, sociologer och arkeologer 
arbetat med spridningstankegångar med vari-
erande framgång – bl.a. Oscar Montelius och 
Gordon Childe. Redan dessförinnan hade 
Sven Nilsson haft liknande idéer för att för-
klara likheterna mellan bronsvapen som hit-

tats i olika länder. (Schauer, 1985:124 f. och 
Hegardt, 1997:125). Ämnesområdet är stort 
på kontinenten. Kronologier och kulturella 
samband har blivit ett huvudområde med 
många specialområden. När det gäller brons-
ålder och äldsta järnålder publicerades det 
kanske största svenska arbetet under mellan-
krigstiden – Åberg (1930-35).  

 I en rad verk har Ernst Sprockhoff regi-
strerat, typbestämt och i ord och bild redovi-
sat stilelement och spridningsbilder avseende 
den nordiska och europeiska bronsåldern. En 
redovisning som utgjort referenser för värl-
dens arkeologer sedan mellankrigstiden – 
ibland bara med hänvisningen ”efter Sprock-
hoff” eller ”känd som Sprockhoff 1a” och ing-
et mer.  Som exempel på senare arbeten som 
berör nordisk bronsålder med medelhavsan-
knytning kan nämnas Bouzek (1985). Arbetet 
är en spridningsbaserad analys av olika före-
målstyper i Europa och avser ej specifikt 
Skandinavien. Den utgår främst från den my-
kenska kulturen. Ovan refererade Schauer 
(1985) är en kompakt genomgång med sprid-
ningsbilder av framför allt vapen och skålar 
tillhörig nordisk bronsålder med idémässiga 
rötter i östra Medelhavsområdet. 

 Exempel på förnyat intresse för påverkan 
därifrån finns i Thrane (1990), Randsborg 
(1993), Larsson (1997, 1999 och 1999b), 
Kristiansen (1999) och Winter (2002). I Kris-
tiansen & Larsson (2005) görs en bred ge-
nomgång av olika samband. Enligt deras upp-
fattning fanns på elitnivå (inom krigsaristo-
kratin) en samverkan och ett informations-
överförande som byggde på system av välor-
ganiserade reser under flera generationer – 
framförallt i slutet av period I (o.a.a.: 204). 

  
 

HÖGKULTURERNA 
Beroende på författare och kriterium uppges 
bronsålderns början i Medelhavsområdet till 
4000 à 3000 BC.  Betydelsefullt i den tidiga 
utvecklingen var formandet av stadsstater. 
1800 BC fanns den minoiska kulturen på 
Kreta och den hettitiska i Anatolien. Några 
århundraden senare blomstrade Mykene på 
Peloponnesos. Tillsammans med stormakter 
som Egypten, Assyrien och Mitanni formade 
dessa regionen.  
 
Den minoiska kulturen 
Den minoiska kulturen leddes från Knossos, 
som hade nio till tolv tusen innevånare. Sam-
hället hade regionala centra med lagringsan-
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läggningar, lantegendomar och hamnar. Reli-
giösa helgedomar förekom på bergstoppar, i 
städer och i grottor. Ett omfattande handels-
nätverk – där kontakt bland annat hölls med 
det grekiska fastlandet, Anatolien, Cypern 
och Egypten – kontrollerades centralt även 
om handelsmännen delvis var oberoende. 
Konst, musik och religiösa ritualer var bety-
delsefulla. Kulturens stadscentrum förstördes 
under 1400-talet BC. Det är oklart om det be-
rodde på en jordbävning eller på en mykensk 
invasion. Knossos behärskades förmodligen 
av mykener från omkring 1450 BC och brann 
ca 1375 BC (Warren, Macqueen & Harrison, 
1995).  
 
Mykene 
Det minoiska inflytandet av kulturell och 
ekonomisk art kom att påverka Peloponnesos 
och det grekiska fastlandet. Från omkring 
1600 BC utvecklades en krigarelit i det ege-
iska området. Mykene och en del andra orter 
växte i rikedom och makt. Under 1400-talet 
BC dominerade de det egeiska området. My-
kene, Thebe, Pylon och Athen var förmodli-
gen löst förbundna stadsriken. Några hade be-
fästningsmurar. Ekonomin baserades på jord-
bruk, men den mykenska kulturen var enga-
gerad i ett omfattande varuutbyte, åtminstone 
på elitnivå över stora delar av Medelhavet – 
från Sardinien över Medelhavets norra och 
östra kuster fram till Egypten – se Wardle 
(2001:225).  
 
Hettiterna 
Hettiterna etablerade sig i Anatolien omkring 
1800 BC bland annat genom att överta de 
assyriska handelskolonierna, däribland Ka-
nesh. Staden Hattusa som därvid förstörts 
återuppbyggdes och blev huvudstad. Väldet 
nådde sin höjdpunkt när man förutom stora 
delar av Mindre Asien underkuvade norra 
Syrien och omkring 1600 BC lade under sig 
Babylon. Inre stridigheter ledde till stagna-
tion, men på 1300-talet återfick riket sin in-
ternationella betydelse.  Under 1400-talet BC 
sträckte sig stadsfederationen Mitanni, som 
hade sitt centralområde i nordöstra Syrien, 
från Medelhavet till de iranska bergen öster 
om dess lydstat Assyrien. Hettiterna angrep 
emellertid Mitanni och så småningom delades 
väldet mellan hettiter och assyrier.  
 
Assyrierna 
Assyrierna bodde 1800 BC omkring staden 
Assur. Inkomster från ett omfattande handels-

nät bekostade tempel och palats. Vid handels-
kolonin Kanesh har tio tusen kilskrifttexter 
hittats som lokalt belyser handeln under fyr-
tio år. Så småningom införlivades det assyri-
ska området med Babylon. Assyrien blev del-
vis lydrike under Babylon och Mittani. Pen-
deln svängde och under 1300-talet BC dela-
des alltså Mittani.  
  
Egypten 
I Egypten är vi framme vid Mellersta riket 
som omkring 1575 BC avlöses av Nya riket. 
Under Mellersta riket tog det asiatiska hys-
kosfolket kontroll över stora delar av landet. 
Med hyskos kom hästen, stridsvagnen och 
den sammansatta pilbågen.  Hyskos fördrevs i 
slutet av Mellersta riket. Den krigiska perio-
den kom att leda till en martialisk inriktning 
av landet. En välorganiserad krigsmakt for-
mades med infanteri och vagnburna styrkor. 
Kungarna ledde i allmänhet själv striderna. 
Det lades stor vikt vid vapenbragder och per-
sonligt mod. Under Nya riket nådde landet 
sin höjdpunkt vad gäller makt och rikedom. 
Konst och arkitektur blomstrade. 
  Amenhotep IV misslyckades i mitten på 
1300-talet BC att koncentrera religionen till 
dyrkandet av solguden Aton. Tutankhamun 
dog 1327 BC och avslutade den artonde dy-
nastin. Hans efterföljare var armébefälhavare 
liksom grundaren av nästa dynasti, Ramses I 
(Ockinga, 1994). 
  
Religion och symboler - maktens 
redskap   
Högkulturerna påverkades alla i högre eller 
mindre utsträckning av äldre utveckling inom 
områden som åkerbruk och boskapsskötsel, 
livsmedelsproduktion, skriftspråk, matematik, 
transport- och byggnadsteknik. Ett arv avser 
också religionen, dess konstruktion och roll. 
Redan 2000 BC levde mer än halva befolk-
ningen inom Mesopotamiens låglandsområ-
den i städer. Agglomereringen av alla dessa 
människor var en långvarig process. Såväl 
samhällsformer som beteenderegler påverka-
des och utvecklades. De betydelsefullaste 
redskapen för att styra beteende och önskvärd 
ordning var då som nu; religion, lagar och 
etik. Symbolisk konst fungerade som ett 
grundläggande signalsystem.  
 
Religionen 
Det som utom tekniknivån skilde stadsstater-
na i Mesopotamien från dagens västerländska 
samhällen var religionens roll. Gudarna fast-
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ställde oföränderliga lagar som var nödvändi-
ga för att styra människornas arbete och till-
varo. Gudarna utsåg representanter som skul-
le leda verksamheten. Det gällde både präster 
och utomreligiösa ledare, där gränserna var 
flytande – om de ens existerade (Redman, 
1994). Religionen styrde mycket av tillvaron. 
Det var ju på sätt och vis den enda förkla-
ringsmodell som fanns allmänt tillgänglig av-
seende naturen och dess förändringar. Religi-
onen blev därmed också ofta ”spelplanen” för 
agerandet hos kungar, präster och övrig elit.  

  
Symboler 
Symboler var viktiga för att kommunicera 
makt och budskap. Sambandet mellan kos-
mos, gudar, präster och kungar uttolkades in-
direkt av symbolerna. Deras laddning tycks 
ha varit stark nog att inte bara påverka brons-
ålderns högkulturer i Medelhavsområdet. Vi 
ser dem också inom den kontinentala och 
nordeuropeiska bronsålderns symbolvärld.  
 Exempelvis de kägelformade hattarna av 
guld, eventuellt som ristning i Kiviksgraven 
eller på bronsstatyetter [Randsborg (1999), 
Sperber (2003) och Gerloff (2003)] – en 
härskarsymbol med förmodligen både re-
ligiös och världslig innebörd. I nordisk grav-
kultur förekommer den som rund halvhög el-
ler hög hätta. Symbolerna har inte bara över-
tagits utseendemässigt. Det tycks som om de 
i princip hade samma innebörd här som där. 
Tre av de fyra männen i de danska ekkiste-
gravarna   bar   sådana  hättor  (Jensen 2002: 
209). Kristiansen (1999) som sökt spåra sym-
boliken i denna typ av huvor/hattkoner kom-
mer fram till att de är kopplade till ett dualis-
tiskt religiöst och världsligt ledarskap (twin 
rulers) med rötter i den minoiska kulturen. 
Var det därför som två av fyra i ekkistgravar-
na, Guldhøj- och Trindhøjmännen, begravdes 
med ytterligare var sin något annorlunda hu-
va? Se  också  Kristiansen  &  Larsson (2005: 
271 ff.). 
 
BRONSÅLDERNS  SLUT 
När vi kommer fram till 1200-talet BC var 
minoer med allierade, assyrier, hettiter och 
egyptier de mest inflytelserika grupperingar-
na i östra Medelhavet. Handel och varuutby-
ten länkade det hellenistiska området med 
Anatolien, Syrien, Mesopotamien, Kanaan 
och Egypten. Egypten kontrollerade stora 
områden i Kanaan och södra Syrien. Hettiter-
na pressade sig emellertid i den riktningen 
och omkring 1280 BC stod ett stort slag vid 

Kadesh med kanske mer än trettiofem tusen 
man involverade. Även om Ramses II utro-
pade sig som segrare tycks striderna slutat 
oavgjort. Delar av fredsavtalat finns bevarat. 
Livet gick vidare och omkring 1250 BC var 
Medelhavsvärlden fortfarande stabil även om 
minoiska städer förbättrat sina murar och 
tycks redo för anfall och belägring.  
 
Sammanbrottet 
Så förändrades bilden. Efter vad som i littera-
turen ofta benämns som bronsålderns sam-
manbrott degenererade den hellenistiska kul-
turen. Det en gång så mäktiga hettitiska riket 
försvann. Cyperns och Syriens kuster och 
städer härjades och övergavs i stor omfatt-
ning. Kanaan och Egypten attackerades och 
Nilmynningen invaderades.  

Frågan om hur det hela gick till framstår 
som en av arkeologins/historiens stora gåtor. 
Jordbävningar, folkvandringar, torka och 
hungersnöd, systemkollaps, järnteknologins 
demokratiserande kraft, någon form av pest-
epidemi eller militära anfall är alla alternativ 
som ensamma eller i kombination har disku-
terats under lång tid. En roll spelade sjöfol-
ken (kallade ”The Peoples of the Sea”), med 
sina fjäderhuvudbonader, vilka förhärjade 
större eller mindre delar av de hettitiska och 
egyptiska väldena. Ibland framställs de som 
en konstellation där europeiska barbarer är 
viktiga aktörer. Ibland har författarna sökt de-
ras ursprung i Mesopotamien. Trots otaliga 
försök har ännu inte klarlagts vilka de var. 
[Drews (1995), Macqueen (1995), Popham 
(1994) och Robbins (2001)]. 

Händelserna innebar slutet på bronsåldern 
i regionen. Samtidigt gäller att medan Nord-
europa gick in i yngre bronsålder var östra 
Medelhavsområdet redo för järnåldern eller 
dess förstadium. Det skulle emellertid ta år-
hundraden innan regionen återkom som en 
aktör av central betydelse för europeisk ut-
veckling. 
 
 
 
 
KONTINENTEN  
Även om östra Medelhavsområdet påverkade 
den europeiska bronsåldern fanns det i Euro-
pa områden med tidig och omfattande me-
tallproduktion. Redan de snörkeramiska kul-
turerna hade arbetat med koppar i liten skala. 
Klockbägarkulturen tillsatte så småningom 
tenn och tillverkade därmed brons, en teknik 
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som Sherratt (1994:257) menar hade nått 
Karpatien från Kaukasus. Från tidig central-
europeisk bronsålder dyker stora offerdepåer 
av bronsföremål upp mot nordväst (ún
tice- 
eller aunjetitzkulturen). Dolkar med helgjutet 
fäste och nitad klinga, flatyxor och dolkstavar 
producerades, men också – som bulkvara – 
ringar för vidaretillverkning. En del föremål 
fann vägen till Skandinavien eller har utgjort 
förebild för inhemsk tillverkning (Pilefyndet). 
Metallindustrier utvecklades också inom när-
liggande områden i Polen och Tyskland, om 
än inte i samma omfattning.  
 
 
ÄLDRE BRONSÅLDER  
1800 BC hade det karpatiska området som 
kombinerade det tekniska kunnandet från 
nordväst med egna råvarukällor och teknisk 
utveckling blivit något av det mest avancera-
de området i Europa norr om Medelhavsom-
rådet. Förbindelser med bl.a. Skandinavien 
upprätthölls via Oder. För en översikt över 
kultursituationen i Europa under äldre nor-
disk bronsålder – [Bild VIII:1]. 
 

  Transsylvanien var det första stora me-
tallproducentområdet som upprätthöll förbin-
delser över hela Europa, från norr till söder 
(Sherratt 1994b:29). Svärd, stridsyxor och 
spjutspetsar liksom kultföremål (t.ex. Balkåk-
ratrumman/-tronen) distribuerades till Skan-
dinavien. Hur de vidsträckta, mycket kompli-
cerade och instabila nätverk med system av 
allianser kunde formas och upprätthållas är 
väl oklart. Många har arbetat med frågeställ-
ningen. Se t.ex. Scarre & Healy (1993). För 
en översiktlig ansats/redogörelse närmast in-
riktad på yngre bronsålder – se Kristiansen 
(1998: 88 ff.).  

När den rika höggravkulturen utvecklades 
och spred sig i Central-/Västeuropa tog den 
över och utvecklade delar av tillverkning och 
varuutbyte som berörde och passerade egna 
områden. Speciellt en gren lokaliserad till Lü-
neburger Heide fungerade som ett centrum 
för interregional bärnstenshandel. Väsentligt 
är att höggravkulturerna tycks ha kontrollerat 
de mest betydelsefulla tennutvinningsplatser-
na. (Sherratt 1994b:33). I Karpatien fortsatte 
emellertid    bronsproduktionen   i   till  synes 
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oförminskad  omfattning. Det finns indikati-
oner på att en viss långdistanshandel kan ha 
etablerats med Svartahavsområdet och My-
kene. De karpatiska kulturernas förbindelser 
med höggravkulturerna i nordväst fortsatte 
också. (Sherratt 1994:269 ff.). 
 Nästan all undersökt bronsåldersbärn-
sten från Medelhavsområdet kommer från 
Nordeuropa – se Jensen (2002:247 ff.). Sam-
mantaget gällde dock under nordisk äldre 
bronsålder att Medelhavsregionen må ha på-
verkat normer, symboler och den kultiska sfä-
ren i Skandinavienen och att långväga varu-
utbyten med skinn och bärnsten som betal-
medel ägde rum, men den direkta varuimpor-
ten från kontinenten var begränsad med un-
dantag för råmetall av olika slag och former.   
 
Lokal efterapning vanlig 
Fynd med i förstone påtaglig stilmässig Me-
delhavsproveniens tycks förvånansvärt ofta 
lokalt tillverkad. Det kanske mest kända ex-
emplet är de sju krumsvärd som påträffats i 
Sydskandinavien – varav ett är av flinta [se. 
Gräslund (1964) och Larsson (1997:72ff.) 
samt Schauer (1985:131 ff.) vilken redovisar 
den omfattande debatten och en indirekt tvek-
samhet om sydskandinaviskt ursprung]. 

 Ett annat exempel är de närmare 20-talet 
fällstolar, som hittats framför allt i Danmark, 
men också i Sverige och i Tyskland [se t.ex. 
Schauer (1985:158 ff.), Jensen (2002:266 ff.) 
och Kristiansen & Larsson (2005:303 ff.)] – 
värdighetssymboler, övertagna från Mesopo-
tamien via Medelhavskulturernas palatsmil-
jöer.  Ett tredje är bronsgubbar med konhat-
tar, badbyxor och förtjockade vadpartier från 
Lohults socken i Skåne (Bouzek, 1985:69 f.). 

 De bredbladiga kultyxorna, exempelvis 
från Skogstorp i Södermanland [Oldeberg 
(1974, nr 2729a) och Stenberger (1964:200 
f.)] och på platta i Kiviksgraven, har också de 
idémässig anatolisk/hettitisk anknytning 
(Schauer 1985:135 ff.) och förknippas liksom 
kägelhatten med kunga-/prästvärdighet (Ger-
loff, 2003). Schauer hänvisar till att Sprock-
hoff förmodade att de som tillhör period II 
har sitt ursprung i Donaubäckenet. 
 
Centraleuropa källan för mycket av 
produkter och utformning 
Det var Centraleuropas produkter som med få 
undantag svarade för den Skandinaviska im-
porten – antingen tillverkad eller som före-
bild för den efterapning och utveckling som 
ägde rum.  

 Dryckeskärl och exempelvis svärd med 
åttakantigt fäste som tillverkats i Centraleu-
ropa, hittas till och från i Skandinavien. Som 
exempel på kopiering av den centraleuropeis-
ka formvärlden kan nämnas den kvinnliga 
ringhalskrage som påträffats vid Torslunda i 
Tierp, norr om Uppsalaområdet. Kragen som 
formtyp kommer från ún
ticekulturen, men 
fyndet som också omfattar en rund bältesplåt, 
några prydnadsbucklor till bältet och en ned-
sliten dolk, bedöms härröra från Mälarområ-
det (Stenberger 1964:198). Redan tidigare, i 
bronsålderns inledning, hade för övrigt en 
deponering gjorts i Torslunda av en ornerad 
spjutspets, en massiv skafthålsyxa och en 
kantyxa (Stenberger o.a.a.:172).  

Komplexiteten i relationerna och hur des-
sa utvecklades mellan Skandinavien och de 
äldre metallindustriområdena i Tyskland och 
Ungern/Rumänien gör dem svårgenomträng-
liga. Påverkan har inte varit enkelriktad.  Sän-
dare och mottagare tycks ha varierat. Enligt 
Kaul (2003:37) var de nya Medelhavspåver-
kade religiösa föreställningar som etablerade 
sig i Skandinavien och norra Tyskland först 
accepterade i Skandinavien. Den symbolvärld 
som i mycket tycks ha sina rötter i Medel-
havsområdet dog inte ut på grund av att delar 
av regionen i viss mån kollapsade. Den fann 
näring långt ner i yngre bronsålder (se t.ex. 
Olsson, 1999). 
 
 
YNGRE BRONSÅLDER 
Århundradet före den nordiska bronsålderns 
period IV – ett århundrade som samtidigt in-
nebar sådana förändringar för Medelhavsom-
rådets högkulturer – fick en ny vapentekno-
logi betydelse för Europa. Enligt Drews 
(1995) också för högkulturernas undergång. 
Han förfäktar emfatiskt och med stort refe-
rensmaterial, att Medelhavsområdets och 
Mellanösterns under århundraden effektivaste 
stridssystem – vagnen dragen av ett dubbel-
spann med en förare och en skytt utrustad 
med den sammansatta bågen av trä, horn, ben 
och senor – blev åtkomlig för ny vapentekno-
logi. Stridsvagnssystemen var knutna till 
statsledningarna, ofta till kungen personligen. 
  Vanliga infanterister skulle ha utrustats 
med runda lättmanövrerade sköldar, lätta 
kastspjut – eventuellt med läderremsslunga – 
och huggsvärd. En ny maktbalans uppkom på 
slagfältet. De endast väl över metern långa 
kastspjuten, som framför allt användes för att 
få stopp på hästarna och därmed på ekipagen, 
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hade ofta tånge. Det var frågan om en utrust-
ning som främst härrörde från det barbariska 
Europa. Genom infanteriets nya ökade slag-
kraft i jämförelse med de synnerligen dyrbara 
vagnsystemen med dess ofta nödvändiga si-
dolöpare (liksom moderna stridsvagnar be-
hövde de skydd från sidan när terrängen inte 
var öppen) desarmerades kungamaktens och 
elitens ledande roll på slagfältet. Vid Medel-
havet fick detta betydelse för maktbalansen 
både inom och mellan riken. 
 Det var grepptungesvärden – de första 
huggsvärden som är kända från östra Medel-
havsområdet, typ II-svärden (Sprockhoff, 
1931:13 ff.) – som Drews anser betydelseful-
la. De hade funnits långt tidigare i Nord- och 
 
Bild VIII 2 Kulturer under yngre  bronsålder 

 Mellaneuropa samt i Italien. I Mellaneuropa 
ända sedan 1450 BC. Nu importerades de och 
kopierades med växlande framgång i östra 
Medelhavsområdet (Drews, 194 ff.).  

Vapnen härrörde från en omfattande va-
penindustri i Centraleuropa. Vapnen och de-
ras kopior spreds över kontinenten, från 
Nordeuropa till Italien. Vapentillverkningen 
utgjorde emellertid bara en del av ett koppel 
industrisystem och distributionsleder som 
utgick från de nordalpinska och karpatiska 
kulturerna - se [Bild VIII:2]. 
 
”Bronsmaskinen” 
Europa genomkorsades av kretslopp, där me-
tall hela tiden levererades från alpområdena 
och dit återbruksmetall ständigt återkom. 
[Omsmältning av brons tycks redan från tidig 

The Chariot
”Stridsvagnen, ” the 
chariot”, återfinns på 
många ristningar i 
Sverige – bland annat 
16 stycken på Frän-
narpshällristningen, 
Gryts socken, Skåne 
(som omfattar 100-
talet skilda element 
och 62 hjul).  
   Även Kiviksgraven 
har en avbildning av 
ett spann. Coles 
(2002) är en omfat-
tande genomgång  av 
Frännarpslokalens 
ristningar, miljö och 
datering. Se också 
Thrane  (1990:173) 
och Kristiansen & 
Larsson, (2005:21).
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bronsålder ha haft en större omfattning och 
betydelse än som tidigare antagits – åtmin-
stone i de brittiska systemen (Ixer & Budd, 
1998)]. En del av metallen gick till platser i 
Tyskland och Böhmen där det fanns tenn som 
byttes mot koppar, och ytterligare brons pro-
ducerades. Men eftersom tenn också fanns på 
de Brittiska öarna och i Nordfrankrike kom 
också alpint och mellantysk koppar dit i stora 
mängder. 
 
Falertsmalmen 
Under början av yngre bronsålder uppkom 
problem med malmförsörjningen. Den hög-
värdiga kopparkisen ersattes av en mer svår-
utnyttjad kopparförening, falerts, som i tetra-
hedritform finns i äldre sedimentära bergarter 
bland annat vid Rhen och Harz i Tyskland 
och i Tjeckien. Den största kopparkisgruvan 
övergavs – Mitterberger Hauptgang i Österi-
ke. Den beräknas ha gett 18 tusen ton koppar. 
  Bronsanalyser i England, Frankrike, 
Tyskland, Schweiz, Österike, Tjeckien och 
Sydskandinavien har visat på ett synkront 
skifte från kopparkismalm till falertsmalm. 
Det indikerar att kopparförsörjningen inom 
stora delar av Europa var kopplad i samman-
hängande system med relativt få stora bryt-
ningslokaler. Schweiz som tog vid som hu-
vudproducent fick problem på 800-talet BC. 
Försörjningssytemet började lösas upp. Äldre 
och nyutvecklade regionala system blev be-
roende av små spridda utvinningsområden för 
koppar – ofta av lägre kvalitet än vad som 
tidigare funnits tillgänglig. 
 
Järn 
Samtidigt kunde järnet nu på allvar börja 
konkurrera.  En tidig källa för järn var Etruri-
en. Efter 750 BC började järn ersätta brons i 
väsentliga avseenden inom stora delar av Eu-
ropa. De första svärden och spjutspetsarna av 
järn eller mjukt stål i Centraleuropa tillver-
kades under senare delen av 800-talet BC. 
Utvecklingen gick sedan snabbt. Under 600-
talet upphörde i princip användandet av brons 
till vapen och redskap. I Nordeuropa återan-
vändas dock brons under ytterligare ett år-
hundrade. Jensen (2002:336 ff.).  

 Det gäller också Uppland. En uppgång 
under period IV fortsatte under period V och 
framför allt under period VI. Vid Ryssgärdet 
i Onslunda sjönk emellertid fynden under 
period V (Eriksson & Grandin, 2008:329). 
Det kan dock vara en följd av allmänt mins-
kade aktiviteter vid boplatsen. 

Begravningsformer 
Under mellersta bronsåldern hade omhänder-
tagandet av de döda och deras gravläggning 
förändrats. Tidigare hade skelettbegravning 
varit det vanliga. Nu brändes de avlidna och 
begravdes i urnor ofta på stora gravfält. Peri-
oden som följde har kallats ”Urnefältsperio-
den”. Kremering blev dock på intet sätt ale-
narådande. Som ursprungsområde för traditi-
onen anges ofta Ungern. När vi kommer fram 
till nordisk yngre bronsålder omfattas stora 
delar av Kontinentaleuropa norr om alperna 
och vissa ytterligare områden. Gravgods är 
sparsamt. Guld saknas i stort sett och järn var 
sällsynt. Den vanligaste urnefältsymbolen är 
solen dragen av fåglar i en båt eller ibland av 
hästar (Bouzek, 1999). 
  Om den sista viloplatsen för befolkning-
en i allmänhet var blygsam, gällde detta inte 
den yppersta eliten. Det är vid den här tiden 
en rad stora anläggningar med rikt gravgods 
anläggs – de danska Trudeshøj, Skallerup, 
Lydshøj och Korshøje, Håga samt Bahn/ Ba-
nie i Pommern och Velatice i Tjeckien. Un-
der period V följs de av danska Voldofte och 
Seddin i Mecklenburg. (Thrane, 1994). I 
Schweiz, Sydtyskland och Österike fanns 
från 1200-talet BC och framåt liknande gra-
var med vapen, dryckeskärl av brons och ser-
vis av lergods med en vagn som något av en 
gemensam elitsymbol. 
 Urnefältsperioden är elitens/krigarnas 
och de stora depåernas/offrens tid. Men också 
en tid då åkerbruket utvecklades till en näring 
med försörjningskapacitet (se Harding (1989: 
178), Bradley (1998:143) och Sherratt, 1994: 
34). Med undantag för delar av Nordeuropa 
åtföljdes urnefältskulturen av en förändrad 
jordbrukskultur. Åkerbruket vann terräng på 
den extensiva boskapsskötselns bekostnad 
(Sherratt, 1993:34). Detta underlättades av en 
väsentlig klimatförbättring under framförallt 
kulturens uppgångsfas (Bouzek, 1993). 
 
Våldet en del av tillvaron 
Även om de i vissa fall stora samhällena lev-
de ett fredligt jordbruksliv, tycks våld inte ha 
varit ovanligt. Väpnad kamp, om än mer i 
form av skärmytslingar än som regelrätta krig 
tycks om inte genomsyra livet så åtminstone 
ha utgjort en påtaglig företeelse. Många sam-
hällen försågs med skyddande anläggningar i 
form av vallgravar och palissader. Fornborgar 
byggdes. Väpnade enheter uppkom. Kavalle-
riet gjorde entré, om än förvånansvärt sent. 
De äldsta beskrivningarna avseende ryttare 
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dyker upp under 1000-talet BC och de blir 
inte vanliga förrän tre à fyra hundra år senare 
(Renfrew (1995:171). 
  Man kunde nu strida för andra och inte 
bara för sig själv. Något som förändrade sam-
hällsstrukturen och koncentrerade inte bara 
som tidigare välståndet till samhällets ledare, 
utan i större utsträckning också fysisk makt 
till hövdingar och uppdragsgivare.  Rustning-
ar, sköldar, spjut och svärd utvecklades. Va-
pen påträffas i gravar och depåer från den här 
tiden. Den heroiska krigaren (med långa röt-
ter i äldre perioder) framstod uppenbarligen 
som ett ideal. Mannens kropp, och dess skick, 
var om möjligt av större betydelse än i mo-
dern tid. Det är här bronsåldersgravarnas rak-
knivar och pincetter kommer in. Sådana an-
vändes i den manliga elitens liv och de an-
vändes för att männen också skulle vara 
vackra i döden (Treherne, 1995). Indikationer 
finns på ansiktsmålning (Jensen 2002: 211). 
 
Depåfynd 
Offernedläggelse fanns tidigare med 1500-
1400 BC som höjdpunkt, men under yngre 
bronsålder ökade omfång och inriktning och 
nådde en topp omkring 800 BC (Kristiansen, 
1998:74 ff. och Jensen, 2002:448 ff.). Den 
döde och hans hädanfärd och eventuella situ-
ation i en annan värld tycks ha kommit i 
skymundan för de levandes kontakter med 
denna värld via offer – ofta i vattendrag och i 
utkanterna av revir. Det kan inte heller ute-
slutas att det å andra sidan var frågan om 
gåvor från efterlevande som på något sätt 
ibland tillhört avlidna. 

 Jag har svårare för förklaringen som fö-
rekommer i diskussionerna, att gåvor till gu-
darna i oåtkomliga vatten främst gjordes för 
att de i en gåvoekonomistyrd värld inte ska-
pade relationer som initierade nya, ännu mer 
krävande gåvor. Jag tror mer på publika vat-
tendeponeringar i revirmarkerande syfte. Så-
dana tycks också ha spelat en väsentlig roll 
inom Uppsalaområdet. 

 Depåerna från äldre bronsålder omfattar 
kultföremål eller ofta oanvända och ej skada-
de föremål. Med tiden blev det smycken och 
vapen, dock mer och mer använda och mer 
och mer skadade (York, 2002). I Centraleu-
ropa gick utvecklingen mot att de stora depå-
erna hade kvinnlig anknytning medan de sto-
ra gravläggningarna hade manlig med få va-
pen. Kristiansen (1998:178) tolkar förhållan-
det att krigiska statussymboler mer eller 
mindre försvann från gravar och depåer som 

att hövdingarna i Centraleuropa under sen 
bronsålder till skillnad mot exempelvis höv-
dingarna i den Atlantiska regionen inte längre 
fungerade som ledare i strid. 

  Enligt Bradley (1998:132 ff.) finns det 
ett klart samband mellan de offrade föremå-
len och bristande lokal tillgänglighet. Exo-
tism hade ett speciellt värde. Samma meka-
nism gällde vapen på hällristningar (Larsson 
1986:143). De ristade vapnen förefaller ha 
varit substitut. Kanske gällde detta även de 
storslagna skeppsristningarna – var de i 
mycket kustboendes längtan efter de stora 
båtar man ändå visste fanns långt borta? 

 
Buffertzoner betydelsefulla komponenter 
i maktstrukturer 
Offernedläggelse tycks ha spelat en roll vid 
upprätthållande av territoriella system. Områ-
den och kulturer avgränsades ofta av buffert-
zoner. Buffertzonen kunde härbärgera forn-
borgar och depåer i floder och längs trans-
portleder. Patrice Brun har i Brun (1993) och 
tidigare arbeten visat att mellan urnefältskul-
turen och den Atlantiska kulturen upprätthölls 
en relativt stabil gräns under större delen av 
hela yngre bronsålder. Brun menar att det inte 
alltid var en fredlig buffertzon. Den kunde 
lika gärna ses som något av en månghundra-
årig krigs- och offerzon – något av en ”ingen 
mans land”. Samtidigt har den varit kontakt-
zon för systematiska, omfattande och överva-
kade gåvoutbytestransaktioner. Fornborgarna 
uppfattas ha spelat en roll vid sådana utbyten. 

Medan offernedläggelserna upphörde i 
Centraleuropa omkring 700 BC fortsatte de 
inom det nordiska kulturområdet inklusive 
Pommern och Pommerellen. I Sverige skedde 
omfattande deponeringar speciellt på Öland, 
Gotland och i Mälardalen under bronsålderns 
slutskede (Jensen, 2002:516 ff.). 

 

 
YNGRE BRONSÅLDER FÖR-
ÄNDRADE MELLAN- OCH 
NORDEUROPA 
Förbindelserna med Nordeuropa gick inte 
bara i nord-sydlig riktning genom Centraleu-
ropa. Det fanns också förbindelser öst-väst 
norr om Centraleuropa, mellan de Brittiska 
öarna och Skandinavien (Eogan, 1995). Thra-
ne (1995) ser dock överfarten som svår och 
menar att det är tveksamt om kontakterna 
varit av nämnvärd omfattning.  
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Sammantaget ingick i Europas yngre 
bronsålder; territoriebildning, elitism och 
krigsideologiska synsätt, svaghet för prestige 
och det exotiska, en närmast alleuropeisk 
”bronsmaskin”, en förändrad jordbrukskultur 
samt en omfattande institutionalisering och 
tätortsbildningsprocess. En långvarig, mång-
facetterad och komplicerad bakgrund till 
Mellan- och Nordeuropas mer individuellt 
inriktade kulturyttringar under järnåldern. 
Dessutom fanns en betydelsefull enande fak-
tor – den indoeuropeiska språktillhörigheten 
– vilken underlättade kommunikation över 
stora ytor 
 
 
 
 

EUROPA UNDER 
ÄLDSTA JÄRNÅLDER 
Äldsta järnålder i Europa påverkades främst 
av Medelhavsområdets pånyttfödelse och av 
kelternas expansion och dominans. 
 Den markanta övergången under 800-ta-
let till ett kallare och fuktigare klimat i Nord-
europa tycks även gällt Medelhavsområdet. 
Till skillnad mot i norr blev konsekvenserna 
där dock positiva. Jordbruket omorganisera-
des. Stora gårdsjordbruk utvecklades som 
ersättning för de tidigare säsongmässiga 
flyttningarna av djuren till beten på högre 
höjder. Kastanj-, oliv- och vinodling med 
närmast industriell hantering blev betydelse-
full. Textilproduktionen utvecklades. I Italien 
formades centra för tillverkning av metaller. 
De blev framgångsrika och tog över avance-
rad tillverkning från Ungern. Produkter leve-
rerades bland annat till Nordeuropa i utbyte 
mot bärnsten. Greklands och Italiens befolk-
ningar ökade. Administrativa och ekonomis-
ka tätortsbildningar utvecklades. (Kristiansen, 
1998:136 f. och 161).  

 
En omfattande handelsverksamhet 
Under 700-talet BC började de grekiska 
stadsstaterna etablera kolonier och handels-
platser längs den västra medelhavskusten. De 
ökade i antal och omfattning. Omkring 650 
BC hade Sicilien och södra Italien blivit nå-
got av en grekisk landsända – Magna Grae-
cia. Marseille koloniserades 600 BC. 

 Fokerna från mellersta Grekland gick 
längre bort i skepp som enligt Herodotos sna-
rare var krigsskepp än handelsfartyg – de rod-
des med 50 åror. Det spanska svavelkisbältets 

mineralresurser var målet. Det forntida, ej lo-
kaliserade Tartessos på Spaniens Atlantkust, 
som behärskade dess resurser, var något av 
dåtidens centrum för handel med guld, sil-
ver, koppar, tenn och bly. Där sammanstråla-
de handelsvägar från Brittiska öarna och östra 
Medelhavsområdet. 

 Redan tidigare hade fenicierna, som un-
der antiken var kända för sitt purpurfärgade 
linne- och ylletyg, och som omkring 800 BC 
grundlade Karthago på Afrikas nordkust, ta-
git sig fram till området. Efter att babylonier-
na erövrat många av feniciernas hamnar i Le-
vanten blev Karthago centrum för feniciernas 
handelsaktiviteter (Cunliffe, 2001).  

 Den stora marina aktiviteten och den 
omfattande handelsverksamheten på Medel-
havet verifieras förutom i texter av vrakun-
dersökningar. Amforor med livsmedel, vin, 
mandlar, kvarnstenar, keramik, bronsstatyer, 
blytackor och råsilver är exempel på vad som 
hittats. En domstol i Aten nämner  kompan-
joner som hade last av ull, saltad fisk, get-
skinn och vin (De Vries & Katzev, 1974:39). 
 
Konflikter av framtida betydelse 
I mitten av 500-talet BC anföll perserna fo-
kerna som flydde till sin koloni på Korsika. 
Etruskerna som fortfarande drev handel i 
norra delen av västra Medelhavet lierade sig 
med Karthago. Efter ett sjöslag där fokerna 
segrade förflyttade sig dessa ändå till en säk-
rare koloni i södra Italien.  
 Nu inträffade något av stor betydelse för 
den framtida europeiska utvecklingen. Kar-
thagerna tog kontroll över de sydspanska 
hamnarna och hindrade grekerna tillträde till 
Tartessos och den ingående handelsvägen 
längs Atlantkusten. Rutten svarade för en stor 
del av grekernas behov av tenn. Effekten blev 
att dessa satsade stort på de sydfranska ham-
narna och då framförallt på Marseille. Här-
igenom tog man direktkontroll över två bety-
delsefulla handelsrutter upp genom Frankrike 
– varav den ena mot den atlantiska kusten 
och dess handelsvägar. 
  Den omfattande grekiska närvaron i 
Sydfrankrike fick de etruskiska intressena att 
förtvina. De tvingades skapa nya handelsvä-
gar genom norra Italien, vilket medförde till-
gång till alppassen och barbarerna samt till 
Adriatiska havet. Därmed nådde man den 
grekiska marknaden utan att gå via Magna 
Graecia. Detta fungerade för etruskerna i 
något århundrade, men 400-talet utvecklade 
ett nytt hot – Rom. (Cunliffe, 2001). 
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HALLSTATTKULTUREN 
OCH DESS UNDERGÅNG 
Samtidigt som Medelhavsregionen på nytt 
började blomstra tycks kraften ha gått ur Mel-
laneuropa som produktionsområde. Förutom 
att ”bronsmaskinen” började hacka för att se-
dan stanna, hade det periodvis kallare och 
fuktigare klimatet, fått odlingarna att gå i stå 
om än inte nämnvärt försvårat betesdriften. 
Områdets elit blev mer beroende av Medel-
havsområdets produktion, normer, ritualer 
och symboler, samtidigt som förhållandet att 
man utgjorde en länk – ett mellanled – mellan 
nord och syd blev än mer betydelsefull. Att 
kontrollera strategiska transportknutpunkter 
blev den kanske viktigaste nyckeln till väl-
stånd (se Kristiansen, 1998:170 ff.).  

Bland varorna på lederna var nog redan 
nu slavarna på väg mot Medelhavet betydel-
sefulla (Cunliffe 2001:344). Det var inte bara 
varor som importerades söderifrån. Den ut-
veckling som ägde rum i Grekland bort från 
ett religiöst feodalt samhälle mot stadsstater-
nas relativt individbaserade idéer fick efter-
följd i Centraleuropa. Ättesamhället utveck-
lades mot någon form av folkbegrepp med 
friare gränser. Det skedde först inom det 
nordalpinska kulturområdet och sedan inom 
den nordiska kulturen och de mer nordliga 
delarna av lausitzkulturen (Bouzek, 1999:58). 
 Centraleuropa tog emellertid inte bara 
intryck från syd och nord, utan även från öst 
och sydöst. Under århundraden passerade för 
längre eller kortare tid våg efter våg av bo-
skapsdrivande nomad- och ryttarfolk, exem-
pelvis kimmerierna, regionens östra och syd-
östra delar.  
 
Hallstattkulturen 
Järn förekommer på många håll. När brons-
fyndigheterna sinade eller blev mindre intres-
santa och järnteknologin utvecklades (even-
tuellt med påverkan österifrån), fanns det 
bronsgjutare som behärskade smältningstek-
nik. En ny metallråvara stod nu till deras 
förfogande. Järntillgången var knappast ett 
problem någonstans. Inte desto mindre hade 
gamla bronsindustrier med uppbyggda kon-
taktnät försteg. Ett sådant område var Hall-
stattområdet i Österrike. 

 Hallstattkulturerna täckte ett stort områ-
de. Man talar om de västra och östra delom-
rådena (med Hallstatt på gränsen mellan de 
båda) och ibland inräknas också delar av lau-
sitzkulturen i norr. Hallstattkulturen hade en 
sådan betydelse att den blivit tidskala för 

Centraleuropas järnålder, som vanligtvis an-
ges till Hallstatt C med början 750/700 BC. 
Hallstatt A och B tillhör bronsålder och urne-
fältskulturen. 
 
Hallstatt hade allt 
Inte nog med att det i Hallstatt sedan länge 
fanns en omfattande bronsindustri. Här fanns 
också avancerad teknologi för tillverkning av 
ornament i ädelmetall. Framför allt fanns sto-
ra bergsaltfyndigheter som länge utgjort den 
ekonomiska basen i området. Produktionen 
ingick i handelsnät med hästar, bärnsten och 
prestigevaror. Flödena antas i praktiken varit 
beroende av de ”handelsprinsar” som behärs-
kade knutpunkterna i nätet. 

 Trots metallindustrins kvalitet var det 
framför allt förhållandet att Hallstatt låg geo-
grafiskt ”rätt” som i kombination med saltet 
låg bakom områdets exceptionella nätverk. 
Regionen hade sedan århundraden kontakt 
med ryttarfolken i öst, greker och italienare i 
syd och utgjort en del av den mot väst utgå-
ende urnefältskulturen. Hallstatt utövade in-
flytande på den tidiga järnproduktionen så 
långt bort som på Irland, redan i slutet av 
bronsålder (Raftery, 1997:6 ff.).  
 
Skyter och Thrakier 
Åt öst utvecklade ett herdefolk, skyterna, som 
övertagit kimmeriernas områden, ett välde 
vid Svarta havet, under 600-500 talet BC, 
delvis baserat på rika malmförekomster av 
koppar och guld. Redan tidigare hade emel-
lertid skytiska grupper expanderat djupt in i 
hallstattkulturens östflank och in i lausitzkon-
trollerade områden. Deras pilspetsar och va-
pen har hittats över stora delar av Polen lik-
som i Ungern och i Slovenien. Deras gravar 
finns vid Östra Hallstats residens i Slovenien. 
Expansionen stannade upp omkring 450 BC. 
 Det ur dagens synvinkel märkligaste 
med detta avancerade krigar- och herdefolk 
är deras konstnärliga tradition som resulterat i 
ett stort antal bevarade konstrikt utformade 
guldarbeten med omfattande djurmotiv. 
 Längs norra kusten av området från 
Svarta havet till Medelhavet (eventuellt på 
båda sidor av Bospåren) fanns thrakerna. De 
utvecklade en exceptionell konsthantverks-
kultur och samarbetade nära med grekerna. 
 Både skyter och thraker spelade under 
århundraden en väsentlig roll för hallstatt-
kulturen och senare östliga keltiska grupper – 
såväl politiskt som kulturellt. Spår av deras 
hantverkskultur finns också i Skandinavien. 
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Kulturens undergång 
Oavsett om orsaken var ökat välstånd kombi-
nerat med ett expanderande kontaktnät och 
därmed nya influenser eller ett än mer kom-
plicerat samband, så förstärktes i slutet av 
700-talet BC utvecklingen av en krigararisto-
krati. Högstatusgravar med en sådan koppling   
kom på nytt i bruk efter ett uppehåll på om-
kring 300 år. Gravarna från Hallstatt C finns i 
mellersta Böhmen, i Bayern och i de schva-
biska alperna. Västerut är Rhen gränsen (Jen-
sen, 1997:13). 

”Prinsresidenset” Heuneburg vid Donau 
hade på 500-talet BC en norr om Medelhavs-
området unik grekisk soltorkad tegelstensmur 
som är mycket diskuterad i den arkeologiska 
litteraturen. Fischer (1995:36 ff.) menar att 
den bör ha byggts i direktkontakt på högsta 
nivå mellan Hallstatt och grekiska kulturer 
med importerade arkitekter och hantverkare. 
Vissa av gravgåvorna i furstegravarna är av 
sådan kvalitet att de bedöms vara statsgåvor 
och inte handelsvaror. Fischer menar dock att 
det är missledande att tro att de exceptionella 
gravarna i första hand är en konsekvens av 
områdets handel och rikedom. De gravlagda 
bör enligt honom ha varit för regionen speci-
ella och drivande individer med unika per-
sonliga fjärrelationer. Ledare som bättre än 
andra förmått utnyttja resurser och läge. 

 Just läget och framgången blev kanske 
orsaken till hallstattkulturens undergång. En 
enklav som förmådde upprätthålla Medel-
havskulturens oliv-, vin- och exklusiva fest-
ekonomi i ett tempererat klimat blev ett åtrå-
värt mål inte bara för främmande folk utan 
också för grannar med boskapsekonomi och 
krigarkultur.  Desto troligare om den manliga 
befolkningen från den norr ut belägna Marne-
Mosellekulturen ofta engagerades som slav-
jägare och legoförband åt handelsprinsarna 
(Nash, 1985:50). Samtidigt gällde att ekono-
min baserad på stora inslag av åkerbruk och 
en fungerande långdistanshandel med omfat-
tande slavleveranser var känslig för såväl 
fuktigare klimat som för störningar av han-
delsnät och rutter. 
 
La Tène och hallstattkulturens kollaps 
När etruskerna efter att ha trängts undan från 
nordvästra Medelhavsområdet öppnade nya 
förbindelser upp genom alperna och fick kon-
takt med Marne-Mosellekulturen nordväst 
och norr om västra hallstattkulturen fick detta 
dramatiska följder. Marne-Mosellekulturen 
blommade upp med lysande elitbegravningar, 

inkluderande tvåhjuliga vagnar enligt etru-
skisk sedvänja. Metallsmidesteknik överför-
des och utvecklades. Inledningsvis med sky-
tiska och orientaliska inslag. Latènekonsten 
formades. Den inbegrep utveckling av vapen-
smide och starkt ökad vapenproduktion (Plei-
ner, 1993:1).  
 Tillkomsten av denna nya elit och kultur 
i början av 400-talet BC destabiliserade väst-
ra hallstattkulturen. Redan i mitten av år-
hundradet hade dess prestigeekonomi upphört 
samtidigt som krigareliten i Marne-Mosel-
området utvecklades och började göra sig 
känd. Området kunde dock inte kompensera 
för problemen i Västra Hallstatt. Befolk-
ningstillväxt och regional obalans ledde till 
en områdeskollaps och massiv emigration i 
sydlig och sydöstlig riktning.  En av de första 
expansionsföretagen  var riktad mot Podalen 
(Cunliffe 2001:344 ff.)   
 Ett alternativ scenario som diskuteras för 
Laténekonstens tillkomst (Kristiansen, 1998: 
293 f.) är att Väst-Hallstatt erövrades och att 
dess hantverkare togs som krigsfångar av 
Marne-Mosellegruppen och gavs handlings-
frihet att utveckla sin teknologi. 

 

KELTERNAS TID 
Oavsett bakgrund skedde en emigration i 
vågor från Hallstattområdet under åtminstone 
tvåhundra år. Snart i kombination med väpnat 
våld. Det var inte bara frågan om att finna 
nytt land. Krigarideologin utgjorde en bety-
delsefull drivkraft. Omkring 400 BC vände 
kelterna sig mot Italien (Jensen, 1997:16). 
387 BC intog man större delen av Rom. Så 
småningom trängde man ned till Sicilien. 
Andra grupper gick genom Balkan.  

De gick in i Makedonien. I tvåhundra år 
påverkade kelterna den grekiska världen i 
tjänst hos grekiska och puniska uppdragsgi-
vare (Nash 1985:60). Så småningom skulle 
de omtalas som galater i Mindre Asien.  Först 
i början av 200-talet BC upphörde de keltiska 
rörelserna (Jensen 2003:18 ff.). 

 Förflyttningar under de här århundradena 
hade emellertid inte bara skett åt syd utan 
också åt öst och väst. I litteraturen förekom-
mer även uppfattningen att rörelser i viss mån 
även förekommit mot norr – in i Skandinavi-
en.  Vi finner i varje fall kelterna på de Brit-
tiska öarna likaväl som i Spanien, Frankrike 
Belgien och i hela Centraleuropa – åtminsto-
ne av latènekulturen att döma. Till Irland 
tycks kelterna ha kommit dels direkt från 
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kontinenten och dels via nordvästra England 
(Mitchell 1990:42). 

 
Delvis en kulturell/språklig spridning 
Det är inte frågan om någon gigantisk expan-
sion. Även om förflyttningar förekom var det 
också frågan om en språkutveckling som in-
nebar att lokala språk utrotades och att större 
områden likformades med basala keltiska 
språkelement (Robb, 1993). Den språkliga 
homogeniseringen underlättade kontakter, äk-
tenskapsallianser, kulturspridning, gåvo- och 
handelsutbyten. Den medverkade till att spri-
da likartade vapentyper, hästutrustningar och 
begravningsformer liksom djurstilar i kons-
ten. De indoeuropeiska språken sträckte sig 
under första årtusendet BC från Irland till 
Indien  (Sherratt & Sherratt, 1997:483). Vä-
sentligt för en språk-, norm- och kulturut-
veckling mot likformighet hade den mer än 
under tusen år fungerande europeiska brons-
maskinen varit. Latènekulturens konst och 
krigarideologi tycks, överlagrat detta, funge-
rat som någon form av enzym för en fortsatt 
likartad kulturutveckling inom stora delar av 
urnefältskulturen med anslutande områden.  
  
Ingen sammanhängande struktur 
Uppfattningen är att kelternas samhällssy-
stem aldrig nådde nivåer som gör att de bör 
ses som stater, utan närmast utgjorde höv-
dingadömen, stambildningar och kolonier. In-
vändningar finns. Baserat på uppkomsten av 
såväl språk för redovisning och avtal som 
myntsystem, menar exempelvis Brun (1995, 

19 ff.) att keltiska samhällen i vissa fall mötte 
de krav som fordras för att konstituera stater. 
 De keltiska samhällssystemen fungerade 
trots de kulturella likheterna i stor utsträck-
ning autonomt – inte sällan i konflikt med 
varandra. Den massiva volymen av likartade 
eller blandade kulturer med gemensamma 
språkvarianter i band från Irland i väst, delar 
av Spanien i syd till Polen, Ukraina, Rumäni-
en och Bulgarien i öst [Bild VIII:3], påverka- 
 de emellertid Europa i en sådan utsträckning 
att den förromerska järnåldern också fått be-
teckningen ”Keltisk järnålder”. 
 Så småningom skulle kelterna på vissa 
håll bilda fortifierade urbana samhällen i 
höjdlägen, så kallade oppida, vilka även om 
de delvis är oklara till karaktär och funktion 
bedöms som unika för den keltiska kulturen. 
Oppida tillhör i princip de två sista århundra-
dena BC (Woolf, 1993b). 
 270 BC hade Rom lagt under sig i stort 
sett hela Italienska halvön och trängt tillbaka 
kelterna. I början av 200-talet skedde samma 
sak i Podalen. Kelterna återvände norrut. Det 
skulle emellertid dröja hundrafemtio år innan 
romarna på allvar hade intresse och kraft att 
attackera de keltiska samhällsbildningarna i 
stort. Även under större delen av yngre för-
romersk järnålder kom de keltiska stammarna 
att behärska Centraleuropa. 
 
Bild VIII:3 Kelterna under förromersk järn-
ålder – expansion och påverkan. Efter Jensen 
(2003), Raftery (1997:11) och Mitchell (1990:42). Årta-
len anger tidpunkter för tillfälliga erövringar och när 
fasta etableringar initierades (ljusgröna områden). 
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ÖSTERSJÖOMRÅDET  
Bakgrundsskissen som följer berör Östersjöns 
kustområden, utom Småland, Öland och Got-
land. För bronsåldern i Smålandsregionen 
hänvisas till Magnusson (2001) som är en 
arkeologisk dokumentation inför utbyggna-
den av E22. Jag tar inte heller upp Danmark 
och Skåne vars bronsålder och äldre järnålder 
återges i många översikter – Jensen (2002 
och 2003) är ett exempel. Vad gäller den syd-
östliga delen av Östersjöbäckenet är läget an-
norlunda. Här saknas moderna svenska be-
skrivningar.  
 
 
 
NORRLAND - FINLAND 
Andra naturförutsättningar i Norrland och 
Finland än i Syd, när det gällde klimat, växt-
lighet och djurliv har inneburit en mindre be-
folkning och stora avstånd, men delvis också 
svårgenomträngliga skillnader mot traditio-
nell sydskandinavisk kultur. Olikheter i förut-
sättningar finns dessutom inom området. 
 

 Bild VIII:4   Norrland-Finland    Geografisk miljö: AD 2000 

 

Vegetationszonernas (syd-, mellan- och fjäll-
taigans) utbredning har styrt och delvis for-
mat de ekonomier som utvecklats.   
 Av betydelse är också att Bottenviken 
och Bottenhavet fungerat avskiljande långt in 
i järnåldern. De förbindelser som noterats 
gick antingen landvägen norr om Bottenviken 
(gällde till exempel spridningen av den under 
yngre neolitikum förekommande finska kam-
keramiska kulturen till Norrbotten), eller via 
den åländska/sydvästfinska skärgården i sö-
der (se Baudou 1999:17 ff.).  

I Norrland och Finland är bronsålder 
och äldsta järnålder lika med jägar- och fis-
kartid, även om odling, brons och bronsgjut-
ning och så småningom järn och järntillverk-
ning förekom. Kontakter söderut fanns. Över-
tygelsen om detta har varit stark: 

 
”Despite the northern latitude, 60 to 66° 
North, there is ample evidence that the coast-
al region was in constant contact with the 
south.” Broadbent (1983:7 f.).  

 
”Den nära överensstämmelsen mellan grav-
skicket under bronsåldern i Sydskandinavien 
och utmed norrlandskusten kan man bara 
förklara med att det fanns oavbrutna förbin-
delser mellan de två områdena.” Baudou  
(1999:100). 
 
Om övertygelsen är realistisk är en annan 
sak. Fyndbilden är i dagens läge inte överty-
gande. Hur långa transport-, gåvo- och ut-
bytesförhållanden som dock i vissa fall kunde 
existera indikeras av att det rikast kända de-
påfyndet norr om Danmark från den här peri-
oden härrör från Petkula, Sodankylä i Fin-
land, ca 100 mil från Uppsala [Bild VIII:4]. 
Fyndet avser fyra grepptungesvärd av brons 
som bedöms tillverkade i Mellansverige (?) 
(Malmer, 1993:124 & 1999:40). Ett annat 
långväga depåfynd är ett Hallstattsvärd och 
en dolk från Boteå socken i Ångermanland 
(Bolin 1999: 104). 
  
Kuströsena 
Längs den finska kusten inklusive Finska vi-
ken finns omkring 3000 rösen eller kanske 
fler än så (Edgren, 1993:118). På liknande 
sätt finns förutom röseliknande stensättningar 
1500 à 2000 rösen längs norrlandskusten. De 
upphör i princip norr om Pite älv (Lundholm, 
1980:48 f.). Norrlandsrösena har förekommit 
i arkeologisk debatt under minst hundratalet 
år. Se Baudou (1959) och Forsberg (1999). 

  De har svag anknytning till lokaliserade 
boplatser. Även om skärvsten har hittats i 
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närheten av norrländska rösen saknas bosätt-
ningar i allmänhet – både i Mellannorrland 
och i Västerbotten. I Finland uppges boplat-
ser i viss mån finnas i närheten av rösen. 

 Inventeringen 1990 i Ångermanland 
identifierade ett fåtal lokaler som någorlunda 
närliggande men gav ändå som tendens att 
huvuddelen av bronsåldersboplatser och lös-
fynd påträffas i kustområden med få eller 
inga rösen (Hermodsson, 1992:49 f.). 

Även om rösen trots en del undersökning-
ar gett få fynd är uppfattningen att de tids-
mässigt följer sydskandinavisk utveckling 
med en initiering under äldre bronsålder – 
och kanske till och med tidigare än så. Fors-
berg (1999:257 f.) som redovisar omfattande 
detaljnivåmätningar av 200 rösen i mellersta 
Västerbotten pekar speciellt på resultat från 
Vebomarksområdet som på 40m-nivån ut-
gjorde en inre havspassage från Ånäset till 
Bissjön. Tjugoen av totalt tjugofem rösen 
finns anlagda på ganska precis 43 m höjd. 
Forsberg tolkar detta som ett bevis för att de 
förmodligen anlagts inom 2 meter från havs-
nivån. Även andra indikationer skulle tyda på 
att de markerat en farled. Anläggningstiden 
hänförs till övergången mellan sydsvensk 
neolitikum och bronsålder. 

 Rösen har producerats under olika faser. 
Flertalet uppfattas tillhöra 1200-700 BC (Ba-
udou, 1999:100). Det finns dock regionala 
skillnader. Inledningsvis tycks rösen som i 
Vebomarksfallet varit vägledare, i ett senare 
skede revirmarkörer, något som emellertid 
skulle ha avtagit i ett tredje skede (Forsmark, 
1999:258). Rösen tycks inte sällan om- och 
tillbyggda.  

 I både Norrland och Finland finns rösen 
på så låga nivåer att de bör tillhöra järnålder. 
Som i Uppsalaområdet förefaller det ha fun-
nits en rösebyggnadstradition från äldre 
bronsålder ända in i minst romersk järnålder. 
Bland annat mot bakgrund av ett röse i 
Grundsunda socken, som genom fynd date-
rats till äldre vendeltid, framkastar Hermods-
son (1992:53) hypotesen att kuströsen på 
järnåldersnivå i huvudsak tillhör vendeltid. 
 En relativt sen anläggningstid skulle bät-
tre överensstämma med hur förutsättningar 
och kommunikationsmöjligheter utvecklades. 
 
Fanns skilda kulturella system? 
I Norrland var det inte bara kusterna som ut-
nyttjades. Spår efter omfattande närvaro i 
inlandet långt borta från kuströsena har lett 
till olika förklaringar. Selinge (1979: 96 ff.) 

och Bolin (1999: 129 ff.) kommer till slutsat-
sen att det är frågan om rörelser fram och 
tillbaka mellan inland och kust inom ramen 
för en samhällsstruktur. Bakka (1976), Bau-
dou (1977:129 ff. och 1989) samt Forsberg 
(1992) menar däremot att det i princip är 
fråga om två kulturformer – en som främst 
utnyttjade inlandet och en som främst utnytt-
jat kusten. Forsberg ser det också så, men har 
ändå svårt att se hällristningslokalerna Näm- 
forsen och Stornorrfors annat än som sam-
lingsplatser för ett samhälle. Han menar att 
kustbosättningarna och deras försörjning var 
skild från inlandet (1992: 283). 

I en närmast tredje variant menar Lied-
gren (1987) att en kombination av två in-
landssystem, ett i Fennoskandia och ett i Mel-
lannorrland samt ett kustsystem från norr till 
söder, skulle lösa motsättningarna i Baudous 
och Selinges synsätt. 

 Det är dock glest mellan fynden. Från 
Ångermanland, Jämtland och Medelpad finns 
33 föremål och gjutformar registrerade från 
bronsåldern. 6 hänförs till äldre och 23 till 
yngre bronsålder. Fynden kommer från 24 
socknar och till 58 % från inlandet. Bolin 
(o.a.a: 109) drar slutsatsen att spridningsbil-
den klart strider mot tankegångarna att det 
har varit fråga om separata kust- och inlands-
kulturer i regionen. 
 I Finland fanns från senneolitikum till 
ungefär 1500 BC den så kallade Kiukaiskul-
turen, sydsydost Björneborg. Kulturen base-
rades på fiske och säljakt, men även boskaps-
skötsel och odling förekom. En förskjutning 
norrut av kustbronsåldersbygdens tyngdpunkt 
skedde under yngre bronsålder. Centrum flyt-
tades närmare Björneborg. Där har ett lång-
hus hittats på fornlämningskomplexet Rieska-
ronmäki i Nakkila. Ströfynd finns från Öster-
botten, även norr om Vasa (Edgren, 1993:127 
& 140). 
 Diskussionen om bronsåldern i Finland 
har gått i liknande banor som när det gäller 
Norrland. Vilar den västfinska kustbronsål-
dern på sydskandinavisk immigration och hur 
ser sambandet ut mellan kustens och inlan-
dets bronsålder (Edgren 1993:141 ff.) ? 
 
Påverkan från öster 
Oavsett graden av samspel mellan kust- och 
inland redovisas ofta ett scenario där Norr-
land fram till senneolitikum/bronsålderns 
början var relativt heterogent, lokalområdes-
betonat och avskärmat. Sedan följde tusenta-
let år där Norrland i sin materiella kultur 
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främst påverkades landvägen österifrån. 
Spjut- och pilspetsar i kvartsit, skifferpilspet-
sar, ja en hel föremålsvärld övertogs och 
spreds söderut. Den norrländska symbolvär-
den kom att uppvisa likheter med norra Ryss-
lands och nordvästra Sibiriens. Epineolitikum 
är ett begrepp för materiell kultur av denna 
typ när omvärlden redan gått in i metallål-
dern.   

 Under sydskandinavisk yngre bronsålder 
tycks påverkan i norr fortsatt härröra från 
öster. En indikation är asbestkeramiken som 
hittats över stora delar av Finland, i Övre 
Norrland och även i Ångermanland och Me-
delpad. Som en annan tar t.ex. Baudou (1989 
& 1999:105 f.) upp brons av östlig typ, ex-
empelvis Ananjinoyxor från östra Ryssland 
och gjutformar för lokal tillverkning som 
påträffats. 

 Bolin (1999:01 ff.) är dock inte överty-
gad om någon påtaglig östlig påverkan. Det 
fanns vid millenniumskiftet omkring 60 
bronsföremål och 20 gjutformar för bronsljut-
ning redovisade i Norrland. Av dem är enligt 
Bolin bara fem föremål av östlig typ. Tre är 
Mälardalsyxor, med den oklarhet om prove-
niens och överföringsvägar detta innebär. 
Därtill kommer åtta gjutformar som uppfattas 
vara av östlig typ. Totalt handlar det alltså om 
att mindre än en femtedel av föremål och 
gjutformar har östlig prägel.  

 
Klimatzoner och klimatförändring-
ar betydelsefulla 
Även om Mälardalens bronshantverk och ker-
amik i princip saknas är från 800-talet BC 
sydliga influenser tydliga från Ångermanland 
och söderut. En veritabel kulturgräns mellan 
övre och mellersta Norrland går genom norra 
Ångermanland och Jämtland (Baudou, 1999: 
53). Mellannorrland är från yngre bronsålder 
påtagligt kopplad till Tröndelag.  
 Hur såg det då ut söder om kulturgrän-
sen? Åkerbruk har inte spelat någon nämn-
värd roll. Även om pollenspår indikerar od-
lingsförsök under mellersta neolitikum och 
senneolitikum [Forsberg (1999:261) samt där 
anförda arbeten] uppfattas permanent odling 
förekommit först från ca 400 BC i Hälsing-
lands centralbygd, från Kristi födelse i Me-
delpad och från folkvandringstid i norra Ång-
ermanland [Lindeberg (1999:89) och där an-
förda arbeten].  
 I Västerbotten uppfattas anläggandet av 
rösen ha upphört omkring 650 BC utan att 
direkt ha ersatts av andra gravformer. En 

radikal förändring av försörjningsinriktningen 
skulle ha ägt rum. Eventuellt skedde en över-
gång mot renjakt och renskötsel (Broadbent, 
1983:15). Kustlandet övergavs i viss utsträck-
ning. I gengäld tycks ett uppsving ha skett i 
inlandet – i Lappland. Orsaken står eventuellt 
att söka i sänkt salthalt i Bottenviken vilket 
påverkade tillgången på fisk och säl (Engel-
mark 1982:154) eventuellt i samverkan med 
ändrade klimatförhållanden (Hellman 1946). 

 Enligt den så kallade Tornedalskronolo-
gin [Bild IV:3], som baseras på trädringstill-
växten, steg sommartemperaturen i norra 
Sverige och Finland successivt till extrem 
nivå under mer än hundra år från ca 650 BC, 
för att sedan successivt falla till en djup bot-
tennivå omkring 450 BC. De värden som re-
dovisas är de näst högsta under kurvans 7000 
år. Högsta värden noteras omkring 250 BC. 
Inga värden efter Kristi födelse är i närheten 
av dem. Det kan ha inneburit torka i kustlan-
det samtidigt som förutsättningarna lättade i 
inlandet.  

Enligt Engelmark (o.a.a) var växt- och od-
lingsförutsättningarna annorlunda i Norrland 
under neolitikum än idag, och förmodligen i 
viss utsträckning fortfarande så under yngre 
bronsålder. Kusterna längs Bottenviken var 
under neolitikum ännu ej urlakade. Lokalt 
gällde ett maritimt klimat med förlängd vege-
tationsperiod. Mulljordar fanns baserade på 
finkorniga sedimentjordar med örtrik löv-
skog. Hasseln som idag inte går norr om Gäv-
leområdet gick en gång i ett brett bälte förbi 
Umeå (Hellman 1946:8). Strandförskjutning-
en var emellertid snabb och i stort sett jämn i 
regionen under bronsålder och äldsta järnål-
der. Enligt Lidén varvtalskronologi (1938: 
401 ff.), var förskjutningen i Ångermanland 
omkring 25 m under denna period. De natur-
geografiska förändringar detta fortlöpande 
gav upphov till, liksom omväxlande extremt 
varma och kalla perioder, bör väsentligt ha 
påverkat levnadsbetingelserna i kustlandet.  

 
Klimatomslaget 800 BC betydelsefullt 
Kulturgränslinjen mellan Övre Norrland och 
Mellannorrland uppfattas alltså ha uppkom-
mit omkring 800 BC, det vill säga ungefär då 
det stora negativa klimatomslaget på konti-
nenten och i Sydsverige ägde rum. En indika-
tion om orsaken till kulturgränsen kan kanske 
erhållas från data om rösebyggandet.  

 I norra Ångermanland ligger rösen och 
röseliknande stensättningar till 10 % på nivå-
er som bör innebära att de tillhör järnåldern 
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(Hermodsson, 1992:45) mot storleksordning-
en 30 % i Medelpad och hela 45 % i Hälsing-
land (Liedgren, 1987: 91). Till detta kommer 
då att en del av dem som ligger på högre nivå 
också måste bedömas tillhöra järnåldern (Li-
edgren, 1987:86). Det här kan tolkas så att 
klimatologiska påfrestningar som noterats i 
Västerbotten också ägde rum i Ångerman-
land, men knappast i samma utsträckning 
längre söderut – söder om kulturgränslinjen. 

 Vid Gene i Ångermanland finns bronsål-
der, sedan följer en epineolitisk järnåldersbo-
plats med kornförekomst från omkring 300 
BC och bosättningsfas ett AD 100-350 med 
ett 39 m långt och fyra 15-20 m långa hus 
och fas två AD 350-600 med ett stort och sju 
6-20 m långa hus och ett grophus. De senare 
bosättningarna var av samtida sydskandina-
visk typ (Baudou, 1999:114 och 127). 

 Platsen var uppenbarligen fördelaktig ur 
bosättningssynpunkt – ändå har vi långa av-
brott. Förmodligen beroende på att förutsätt-
ningarna trots allt förändrades.  De tre bosätt-
ningarna under järnåldern sammanföll med 
Tornedalskronologins [Bild IV:3] tre värme-
perioder under äldre järnålder. Mellan den 
första och andra bosättningen och efter den 
tredje rådde djupa och långvariga kalla perio-
der. Inte förrän under sen vikingatid kom 
sommartemperaturerna upp till den nivå som 
hade gällt under huvuddelen av dessa bosätt-
ningars existens. Odlingsverksamhet i margi-
nalområden var känsliga. 
 
FÖRBINDELSEFÖRUTSÄTT-
NINGAR OCH KONTAKTER 
MED MÄLARDALEN 
En komplex bild av Norrland avtecknar sig 
där epineolitikum från bronsålderns början är 
närmast allenarådande, om än kuströsen och 
ett fåtal bronsföremål indikerar en viss sydlig 
influens. Ett tretiotal stenyxor av sydskandi-
navisk yngre bronsålderstyp har hittats, fram-
för allt i Mellannorrland. Inga hus, ingen ke-
ramik och endast ett gjutformsfragment av 
sydskandinavisk typ har registrerats (Badou 
1999:102 och Bolin 1999:105f.). Oldeberg 
(1960:45) pekar dock på lokaler där gjutfor-
mar och degelfragment hittats samt på kera-
mikskärvor (Malgomaj-Varris).  

 Från en bit in i yngre bronsålder kan 
som nämnts ungefär från norra Ångerman-
land och söderut inslag av sydlig påverkan 
noteras – utan att för den skull, annat än 
mycket lokalt, i någon utsträckning styra eko-

nomi och materiell kultur. Viss bronstekno-
logi, men framför allt asbestkeramik visar på 
förbindelser och kulturgemenskap från Ång-
ermanland över Nordkalotten och Finland. 
 Gästrikland uppfattas som speciellt och 
bedöms i olika avseenden stå närmare Syd-
skandinavien än övriga delar av Norrland. 
Det är dock oklart var kulturgränsen bör dras. 
I norra delen av landskapet eller närmare Dal-
älven (Baudou 1999:52f.). Här finns kuströ-
sen från bronsåldern men i huvudsak från 
järnålder och viss brons, men inte mycket. 
 Rösen utgör alltså den mest påtagliga 
avvikelsen från ett av sydskandinaviska in-
fluenser förhållandevis opåverkat Norrland 
och Finland. Men med tanke på att de 2500 
rösena och röseliknande stensättningarna i 
Norrland tillkommit under uppemot 2000 år – 
om de nu inte främst tillhör äldre järnål-
der/vendeltid – innebär rösebyggandet även i 
detta glest befolkade område trots allt ett be-
gränsat engagemang. På den finska sidan 
finns ett än större röse- och kummelbyggan-
de, i viss mån även inåt landet. Det har på bå-
da sidor om Bottenviken ifrågasatts om alla 
rösen, röseliknande stensättningar och kum-
mel verkligen kan ses som uttryck för sydlig 
kulturinfluens. De kan i varje fall knappast 
ses som ett mått på kontaktintensiteten.  

 Som nämnts delar dock alla inte upp-
fattningen om en begränsad kontaktbild. 
Ramqvist (2001:18) ser det till exempel sna-
rare som troligt att relationerna mellan brons-
ålderns ”rösebyggare” och inlandets jakt- och 
fångstgrupper varit betydligt intensivare än 
vad det arkeologiska materialet indikerar.  In-
direkt innebär detta också ett tidigt uppbyggt 
kommunikationsnät söderut.  
 
Förbindelser/påverkan begränsad 
Norrländska och finska kontakter med Mä-
lardalen har uppenbart förekommit under 
bronsålder och äldsta järnålder. Det är om-
fattningen som är oklar. Finlands kontakter 
har gått via Åland, som också varit den vikti-
gaste kontaktpunkten. Den viktigaste förbin-
delselänken visavi Mälardalen för Norrlands 
del var förmodligen fisket i Dalälven även 
om vissa framförallt indirekta kontakter före-
kommit vid Nämforsövningarna. 
  Skillnaderna i den materiella kulturen 
under bronsålder och äldsta järnålder talar 
emellertid sitt tydliga språk. Likheter och in-
fluenser finns bara punktvis. Före utveckling-
en av de kustgående båtarna, århundradena 
kring Kristi födelse, fanns helt enkelt inte de 
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kommunikativa och transportkapacitetsmäs-
siga förutsättningarna för så intensiva förbin-
delser som fordrades för en mer påtaglig ho-
mogenisering av de mellansvenska, norrländ-
ska och finska kustkulturerna. Det här inne-
bär vidare föga förvånande att någon nämn-
värd påverkan på Uppsalaområdet från Norr-
land inte förekommit under bronsålder och 
äldsta järnålder. Återkommande pälshandel 
vid Nämforsen och Dalälven kan dock vara 
undantag. 
 
 
 
ÖSTERSJÖNS ÖSTRA 
KUSTOMRÅDEN 
När de så kallade Mälardalsyxorna uppfatta-
des vara av svenskt ursprung, togs de ofta 
som intäkt för att Mälardalen haft påtagliga 
kontakter med och inflytande på Baltikum. 
Nerman (1941:20 ff.) går så långt att han talar 
om skandinaviska kolonier i Baltikum och 
Östryssland med tentakler till Kaukasus och 
Asien (se kapitel 2). Enligt honom var fynd 
av skandinavisk karaktär norr om floden 
Düna (Daugava) i avgjord majoritet. 
 Från Karelen är fynd från bronsålder och 
äldsta järnålder få, men där finns bland annat 
en Mälardalsyxa med östlig prägel och en 
Ananjinoyxa. Fynden med skandinaviskt typ-
ursprung inskränker till en glasögonformad 
brosch och en skafthålsyxa av sten (Uino, 
1997:180). 

 
BALTIKUM –  
I SYD BÄRNSTENENS LAND 
Baltisk bronsålder innebär rösen, men också 
befästa byar/fornborgar. 
 
Estland 
 Äldre bronsålder i Estland tycks ha varit 
mager. Lite är känt om övergången från neo-
litikum. Den första egentliga bronsålderskul-
turen dyker upp efter 1000 BC. Det är en 
kustkultur – Asva efter en befäst bosättning 
på Ösel [Bild VIII:5]. Asvakulturen var le-
dande under yngre bronsålder. Den fortsatte 
in i äldre järnålder. 

Asvakeramik är den vanligaste keramiken 
på de befästa bosättningarna i norra Balti-
kum. Där har också bronsgjutning förekom-
mit. Asvakeramik har hittats på flera håll i 
Mälardalsregionen, kanske framför allt vid 
Darsgärde öster om Uppsalaområdet. Även 
tarandgravskicket som tolkats gå tillbaka på 

de äldre stenkistgravformerna i Estland, har 
uppfattats som ett stöd för en nordbaltisk 
kulturgemenskap omfattande östra Uppland, 
sydvästra Finland och Baltikum (se Modin, 
1973:70 och där anförda referenser). I Est-
land finns också viss keramik av nordiskt 
ursprung. Områden med stensättningar finns 
bland annat vid Irv på nordkusten. Bosättning 
och keramik tyder på östlig påverkan. Sten-
sättningar och bronsartefakter på skandina-
visk (Lang, 1992:40 ff.). Fossila åkrar med 
dateringar från period IV och framåt har loka-
liserats (Lang, 1994:211). 
 
Lettland 
I Lettland fanns under yngre bronsålder och 
förromersk järnålder hundratalet befästa bo-
sättningar/fornborgar. Parallellt med dessa 
fortsatte liksom i Estland oskyddade bosätt-
ningar att existera.  Flera av de befästa bosätt-
ningarna har undersökts, främst längst Dau-
gava. Utgrävningarna har visat på att bo-
skapsskötsel med åkerbruk i form av svedje-
odling var basnäring. Fasta odlingsytor har 
identifierats. På flera håll har framkommit att 
hästen inte bara användes som dragdjur utan 
även spelade en roll i kosthållet.                         

 Jakt och fiske uppfattas inte varit primära 
försörjningskällor under yngsta bronsålder 
och äldsta järnålder, men fortfarande av bety-
delse. Älg, vildsvin, rådjur, hjort, björn, hare 
och uroxe kunde utgöra villebråd. På två bo-
platser utgjorde bäver 68 respektive 40 % av 
viltet. Pälsen var åtråvärd vid byteshandel. I 
centrum av bosättningarna fanns ibland hela 
lager av fisklämningar. Vid den befästa bo-
sättningen Kivutkalns vid Daugava, där gös 
och stör utgjorde mer än 60 %, var lagret av 
fjäll och fiskben 30 cm tjockt.  
 Bärnstenen var betydelsefull. Under äld-
re bronsålder kunde den bytas mot brons från 
sydväst – från kustområdet mellan Wisla och 
Neumunas. Under yngre bronsålder blev 
Daugava den viktigaste transportleden för 
bronsförsörjningen. Bronsgjutning förekom 
på många bosättningar. Brons har sällan hit-
tats i gravar, men i fem depåer. Vid Kaleji 
fanns sju Nortyckeryxor (tunga långa skaft-
hålsyxor med relativt kort halvcirkelformad 
egg) och två armband från äldre bronsålder. 
Liksom i Sverige tycks brons länge ha utnytt-
jats i första hand för prestigeföremål.  

 Under förromersk järnålder försvann så 
småningom de befästa byarna i Estland och 
Lettland. Bosättningarna spreds (Vasks,1999: 
33 ff. och Veski, 1998:7). 
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 I likhet med på Åland, Gotland, Born-
holm och andra kustmiljöer finns skeppssätt-
ningar både i Estland och i Lettland. Den 
östra och södra kusten har dock bara ett fåtal 
jämfört med södra Skandinavien och de stora 
Östersjööarna. Huvuddelen tillhör senare 
tidsperioder [jämför bild Capelle, (1995:72) 
med bild Artelius, (1996:35) baserat på äldre 
arbete av Capelle. Med åren har ytterligare 
anläggningar dock blivit kända].  
 Sherratt (1994:247) ser i princip samtli-
ga baltiska stater inklusive Ostpreussen som 
ingående i samma kultursfär under äldre 
bronsålder. 
 
Litauen 
För Litauen tycks det vara magert med lättill-
gänglig information om bronsålder och äldsta 
järnålder. Bronsålderns material uppvisar 
dock likheter med det från Ostpreussen. Un-
der äldre bronsålder uppfattas påverkan från 
Polen, medan under yngre bronsålder förbin-
delser kan spåras med östra Ryssland och 
Skandinavien. Vid kusten i sydväst uppkom 
boplatser när bärnsten exploaterades redan 
under neolitisk tid. De levde vidare i området 
under bronsåldern. Flera Nortyckeryxor från 
period III har hittats vid denna kust och 
längst Nemunas.   
 Yxorna som fått sitt namn, efter en fynd-
lokal på halvön Samland inom Kaliningrad-
området,  har  också  sin  tyngdpunkt  och  de  
största fyndplatserna där (Herschend, 1988b: 
10 ff. och 130 f.). Yxtypen finns rikligt före-
trädd på flera platser längs Östersjökusten 
och bör vara förknippad med den äldre 
bronsålderns bärnstenshandel. Samland var ju 
centrum för bärnstensfångsten. Jensen (1994: 
123) menar att enorma kvantiteter bärnsten 
måste ha transporterats från den ostbaltiska 
regionen genom östra Centraleuropa under 
500-talet BC med långtgående konsekvenser 
för centrala Baltikum. Kustzonen var värde-
mässigt förmodligen Nordeuropas i särklass 
största exportör, med ett frågetecken för den 
samlade päls-/skinnhandeln. Det krävdes 
dock att området på allvar knöts till de euro-
peiska handelsvägarna (se Kristiansen, 1994: 
240).  
 De baltiska förbindelserna söderut längs 
kusten och österut längs floderna har varit 
påtagliga, medan förbindelserna norrut och 
över Åland var av mer begränsad storleks-
ordning. Förbindelserna tycks i första hand 
avsett Asvakulturen. 
 

Bild VIII:5 Östra och södra Östersjön under bronsålder och äldsta  
                           järnålder                             Geografisk miljö: AD 2000 

 
 
VÄSTBALTIKUM – EN 
SKANDINAVISK PORT  
Söderut ligger områden som under yngre 
bronsålder hänförs till lausitzkulturen. Under 
äldre bronsålder utnyttjades enligt Dabrowski 
(2004:109) endast ett fåtal områden mer eller 
mindre stadigvarande inom den del av Ost-
preussen som efter andra världskriget ligger 
inom Polen. Trzcinieckulturen [Bild VIII:1], 
som fanns inom mellersta och södra Polen, 
hade här några utposter, bland annat vid 
Gdanskbukten. Huvuddelen av dagens polska 
kust, ungefär från Pomerellens västgräns och 
västerut var bebodda av pommerska grupper.  
Söder därom fanns centraleuropeiska hög-
gravskulturer, som tillsammans med trzinie-
kulturen kom att under yngre bronsålder ut-
vecklas till lausitzkulturen.  
 Västerut anslöt sig den nordiska brons-
ålderskulturen till den europeiska. Metall i 
olika former kom till Skandinavien från nord-
västra Tyskland antingen via Jylland eller 
från Odermynningen till de danska öarna. Vid 
Oder mötte den nordiska kulturen lausitzkul-
turen.  Påverkan syns främst i keramiken och 
bedöms ofta baserad på ingifte (Kristiansen, 
1998: 91 f.).  
 Efter en inledande period under delar av 
period III/IV då Skandinavien uppfattas ha 
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haft problem med metallförsörjningen och i 
stor utsträckning var hänvisad till återanvänd-
ning, öppnades så småningom förbindelserna 
successivt från Sydeuropa via den alpina 
bronskulturen. Som angivits tog Schweiz i 
praktiken över väsentliga delar av den centra-
la bronsförsörjningen i Europa efter Österri-
ke/Karpatien. En strid ström av luxuösa kärl 
för sydländsk dryckeskultur gick norrut och 
nu i stor utsträckning längs Elbe (Sherratt 
1994b:38). Odervägen minskade i betydelse, 
eventuellt beroende på förhållanden inom 
lausitzkulturen (Kristiansen, 1998: 184).   
  Från Nordsjökusten och längs Elberegi-
onen några tiotal mil söderut och därefter i en 
avsmalnande kustzon österut förbi Oder mot 
lausitzkulturens område och fram till Wislas 
mynning redovisas i litteraturen som tillhö-
rande nordisk yngre bronsålderskultur (se 
t.ex. Stenberger, 1964:208). Denna västbal-
tiska zon från Elbe till Oder och längst kusten 
mot Wisla spelade en påtaglig roll för den 
nordiska, svenska likaväl som för den upp-
ländska bronsåldern. Här blandades nordisk 
bronsålderskultur med varor och påverkan 
från många olika områden på kontinenten.  
 Sydsveriges kuster, Danmark och denna 
Nordtyska/Polska region framstår närmast 
som en kulturell enhet eller i varje fall som 
områden med nära kulturassociationer.  Se 
spridningskartor över olika bronsåldersföre-
mål i Sprockhoff (1956), Baudou (1960), 
Herschend (1988b:11), Malmer (1989:20), 
Thrane (1994:97), Jensen (1997:73) och Kris-
tiansen (1998: 107, 165 och 183).  
 
Järnet 
Från omkring 750 BC började järnet på allvar 
göra sig gällande på kontinenten. Följdverk-
ningarna av nya produktions-, handels- och 
maktförhållanden medförde ett östligt skifte 
av handelsrutterna mot Norden. De nya för-
bindelserna gick genom lausitzkulturen och 
slutade vid Oder- och Wislamynningarna. De 
blev primära transitpunkter för flöden till och 
från Skandinavien och Baltikum, till och från 
kontinenten. Skandinavien förbands med Ita-
lien och östra Hallstatt via Pommern och 
Pommerellen. Det här innebar ett uppsving 
både för den pommerska kusten och för lau-
sitzkulturen. De befästa boplatserna i centrala 
Polen, som Biskupin, behärskade förmodli-
gen i stort sett flödena. Samtidigt gällde att 
Lausitzregionen stod under inflytande från 
östra Hallstatt. 
 

Kulturförändring med fördröjning 
I Pommern och Pommerellen kom uppsvinget 
trots allt att innebära ett bibehållande av en 
arkaisk bronsålderstradition och järn använ-
des i förvånansvärt begränsad utsträckning. 
  Det gällde hela det skandinaviska/väst-
baltiska nätverket. När Europa gått in i järn-
åldern var den nordiska kulturtraditionen i 
stor utsträckning fortfarande kvar i bronsål-
dern, men fick svårare med bronsförsörjning-
en. Det fanns dock en tät kulturell koppling. 
Dräktnålarna från bronsålderns slutskede – 
svanhalsnålar, skålhuvudnålar, skivhuvudnå-
lar, spiralhuvudnålar, etc. – hittar vi över hela 
det polska, västbaltiska och sydskandinaviska 
området. Jensen (2002:511) tolkar det som ett 
tecken på ett gemensamt klädmode. Nålty-
perna hade införts söderifrån.  

 Under sjätte århundradet BC, när Marse-
ille blev en av de viktigaste ändstationerna 
vid Medelhavet krympte Odermynningens 
betydelse medan Wislas kvarstod. I söder er-
sattes nålarna av fibulor. Det skulle dröja 
hundratalet år innan Nordeuropa följde efter. 
Under femte århundradet BC, då västra Hall-
statt och även lausitzkulturen kollapsade 
stärktes trots detta Pommerellens ställning. 
(Sherratt 1994b:40 f., Kristiansen 1998:235 
ff. och Jensen 2002: 516 ff.). 

 Större delen av Polen uppfattas ha be-
härskats av den pommerska kulturen (Weje-
rowo-Krotoszyn) och av ”klockgravskultu-
ren”. Polen framstår dock som fattigt i arkeo-
logiskt ljus. Boplatserna är få, gravfälten små 
och gravarna torftiga. Skattfynd saknas och 
importföremål är sällsynta. Smycken är inte 
sällan av järn. Fynd av järnverktyg och vapen 
är däremot ovanliga. Liana (1976:109 f.). 
 
Båtutvecklingen central för förbin-
delser med Sydöstskandinavien 
Diskussionen om möjliga kontakter och 
transportvägar måste utgå från de båtar och 
den båtkapacitet vi känner från Östersjöom-
rådet.  Stockbåtarna – enkla eller kopplade – 
var transportmedel för lugna vatten. Hjort-
springsbåten från 350-300 BC är det äldsta 
fyndet av en typ av båtar som hade storlek 
och snabbhet nog att röra sig över stora av-
stånd om än inte i svår sjö. Båten var gammal 
och lagad, men den var som angivits ett ”spe-
cialbygge” och blotta avsaknaden av äldre el-
ler jämngamla fynd av denna typ i Östersjö-
området, med undantag av en spant i Norr-
land, indikerar att det inte kan varit någon 
vanlig typ. Hypotesen är att båten närmast 
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härrör från nedre delen av Elbe (Jensen, 
2003:70 & 83). 
   Det här gör att förbindelserna under 
bronsålder och äldsta järnålder inte annat än 
undantagsvis följde kusterna och att lederna 
följde stråk som gav kort exponering för öp-
pen sjö även om det innebar omvägar. Vägen 
från Wisla till Gotland gick till exempel un-
der bronsåldern inte rätt norrut utan västerut 
längs pommerska kusten via Danmark till den 
svenska kusten. På den svenska sidan gick le-
den upp till Västervik-/Gammelbyområdet 
och därifrån via norra Öland och Karlsöarna 
över till Gotland. Det var först under sen äld-
re järnålder som Öland fick direkt kontakt 
med kontinenten och Danmark (Hagberg, 
(1979:48).  
 
Viktigaste länken över kontinenten 
förtvinar 
Sydväst om Pommern – omkring Elbe – ut-
vecklades från ca 500 BC jastorfkulturen med 
sina stora brandgravfält och urnebegravning-
ar. Den kom att påverka och inlemma stora 
delar av norra Centraleuropa också västra 
Pommern. Kulturen behärskade en avancerad 
metallhanteringsteknik som övertagits från 
kelterna i ett tidigt skede. I östra Pommern 
och längs Wisla utvecklades oksywiekultu-
ren. Märkligt är att västra Pommern inklusive 
Rügen, Usedom och stora delar av Szczecin-
regionen, som bebotts av en lokal grupp av 
jastorfkulturen, avfolkades i mitten av förro-
mersk järnålder och kvarstod så fram till ro-
mersk järnålder. Det var förmodligen fråga 
om en förflyttning österut mot mellersta 
Pommern. Det skedde samtidigt som kärnom-
rådet inom jastorfkulturen vid Elbe utveckla-
des mot germansk kultur.  Likheter, framför 
allt när det gäller keramiken, indikerar att 
Bornholm stått i kontakt med östra Pommern 
liksom med Öland och Gotland under såväl 
äldre som yngre förromersk järnålder (Wola-
giewicz, 1997). 

 Kontakterna inom det västbaltiska om-
rådet mot de danska öarna och i konsekvens 
därmed också med den längre bort liggande 
svenska Östersjökusten blev under äldsta 
järnålder av en annan karaktär och förmodli-
gen betydligt glesare än tidigare. Leveranser-
na från Pommern och Pommerellen med 
långväga exklusiva bronsvaror upphörde. 
Centraleropa och den alpina världen vände 
sig mot Medelhavsområdet.  

Från fjärde århundradet BC expanderade 
det keltiska inflytandet över stora delar av 

Europa och nådde sin maximala omfattning 
århundradet därpå. De långa traditionella 
handelsnätverken stördes. Dyrbara medel-
havsobjekt nådde nu sällan ens Centraleuro-
pa. Rika gravar blev ovanliga. Befolknings-
tätheten minskade (Brun 1995:16). Små flot-
tor av utrustade krigare började göra de södra 
Östersjökusterna osäkra. Försvarsanläggning-
ar anlades (Jensen 2003:55). Östersjöområdet 
marginaliserades och gick i förhållande till 
kontinenten sin egen väg (Brun, 1994:60, 
Jensen 1997:203).  

 

SKANDINAVIENS VÄG – 
VÄGEN TILL JÄRNET SOM 
BRUKSMETALL 
Kunskapen om vad denna egna väg innebar 
för Skandinavien under järnålderns första år-
hundraden är än så länge begränsad. Svårupp-
täckta gravar med få gravgåvor och den höga 
kolhalten hos järnet, som därmed försvunnit, 
har säkert bidragit. Vi vet en del. Pollenana-
lyser har gett ny information, när fyndfattig-
dom fört tankarna i linje med äldre tiders av-
folkningsspekulationer. Troligt är dock att 
bronscirkulationens avklingande fick konse-
kvenser för handels- och informationsutbytet 
längs kusterna. Därmed blev utvecklingen 
under dessa århundraden regionalt mer indi-
vidualiserad och därmed mer svårtolkad. 
 Båtutvecklingen, tecken på att befolk-
ningen lämnade kusterna liksom förekomsten 
av andra omflyttningar och det stora forn-
borgsbyggandet (vallanläggningar) i Mälar-
dalen tyder på att förromersk järnålder var en 
kaotisk tid, full av omställningar och förmod-
ligen en tidvis hög konfliktnivå.   
 Skandinaviens väg påverkades naturligt-
vis av att man troligtvis i stort sett låg utanför 
den keltiska expansionen, men kanske också 
av olikheter i tillgång på järn och järntekno-
logi. Trots punktvisa spår redan under period 
IV (Hjärthner-Holdar, 1993:32), syns det som 
om en mer omfattande skandinavisk järnpro-
duktion förekommit först framemot yngre 
romersk järnålder. I Danmark tycks den tidi-
ga framställningen i princip ligga kring 500 
BC, men tillverkningen inte bli mer allmän 
förrän under andra århundradet BC (Jensen 
2003:50 & 149). Betydligt äldre förekomst av 
järn/järnföremål) finns dock rapporterade, 
bland annat från Bornholm (period III). I Mö-
re uppfattas framställningen i princip funnits 
från omkring 400-200 BC, trots spår av tidi-
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gare metallteknologiskt kunnande. (Magnus-
son & Rubensson, 2001:342 f.).  
 Vi måste som nämnts skilja på järn som 
en relativt svåråtkomlig och därmed dyr spe-
cialprodukt och på järn som massprodukt – 
exempelvis då man både kan tillverka pil-
spetsar och lieblad lokalt och har råd med att 
se järn förslitas och försvinna.   
 Radomír Pleiner är i sin översikt över ti-
dig europeisk järnproduktion skeptisk till vis-
sa av de tidiga svenska dateringarna från mel-
lersta bronsåldern (Hällby, Hallunda & 
Linga) och ser dem snarare tillhöra äldsta 
järnålder. I Skandinavien liksom på kontinen-
ten tycks tidig produktion i laboratorieskala 
ha utvecklats mot stora tillverkningsvolymer 
först efter många århundraden. Enligt Plei-
ners syn på järnteknologins reella spridning 
genom Europa har vägen till Danmark, Syd-
sverige och Mälardalen gått över Västbalti-
kum. En skillnad mellan svensk och konti-
nental tillverkning tycks ha varit att man på 
kontinenten normalt inte kombinerade järn-
framställning med annan metallproduktion 
(Pleiner, 2000:30 ff.). Detta kan ha haft bety-
delse för tidig relativt vitt spridd om än be-
gränsad järnproduktion i Sverige (se Hjärth-
ner – Holdar, 1993:178 ff.). 
 
 
 
 

MÄLARDALEN 
Uppsalaområdets när- och kontaktområden 
var av olika karaktär. För att förstå och be-
döma förhållanden inom området är det nöd-
vändigt att ha en uppfattning om de mer be-
tydelsefulla miljöerna i den näraliggande om-
världen och om den viktigaste kontaktpunk-
ten mot stora världen – Norrköping. 
  Åt norr fanns bygderna kring Tämna-
råns dalgång med goda bosättningsförhållan-
den och Dalälven med sitt fiske. I öster fanns 
skärgård med jakt- och fiskeområden inklusi-
ve ”eldoradot” Åland, men också en begrän-
sad bosättning. I söder fanns Stockholms 
skärgård och bosättningar som Apalle samt 
färdleder söderut mot Norrköping och vidare 
längs kusten mot Danmark, Öland och Got-
land. Åt sydväst finns omfattande hällrist-
ningsområden, gravar och deponeringar som 
indikerar förhållandevis intensivt nyttjade 
och välmående bosättningar norr om Mälaren 
– i riktning mot Närke [Exempelvis Jensen 
(1984), Löthman (1984) och Anderson & 
Ambrosiani (2001:123 f.)].  

NORRA UPPLAND 
Tämnaråns dalgång sträcker sig från sjön 
Tämnaren till Lövstabukten genom socknarna 
Tierp, Tolfta och Västland. Den har i Hyen-
strands förslag till arkeologisk regionindel-
ning status av delområde  (Hyenstrand 1984: 
40). Den starka landhöjningen i norra Upp-
land innebar att Tierp under bronsåldern och 
äldsta järnålder fortfarande var kustanknutet 
norrut genom den havsvik som gick in i dal-
gången. Fynd och stor folkmängd under fö-
rurban tid visar på en omfattande gammal 
kulturbygd. Tierp socken hade år 1900 fortfa-
rande fler innevånare än Ulleråker och Vak-
sala häraders nio socknar tillsammans. 

  Regionen, dess utveckling och utnytt-
jande har i stor utsträckning präglats av Upp-
salaåsen och Tämnarån. Den är förhistoriskt 
speciell inom norra Mälardalen. Området har 
varit förhållandevis välbärgat samtidigt som 
det har varit avgränsat från Uppsalamakten – 
oklart dock när och i vilken utsträckning. Vi 
kan inte vara säkra på att Tierpsbygderna 
ingick i Uppsalasfären förrän framåt senare 
delen av yngre järnålder. 

 Redan före E4-utbyggnaden fanns bilden 
av ett område som utnyttjats sedan bronsål-
dern. En gropkeramisk boplats, en spjutspets 
från äldsta bronsålder och den tidigare om-
nämnda ringhalskragen och bältesplåten från 
äldre bronsåldern, allt i Torslunda (Stenber-
ger, 1964:96, 172 och 198), visar på en tidigt  
fördelaktig och rik livsmiljö. Till detta kom-
mer bland annat en massiv bronsyxa med 
skafthål och en kantyxa från äldre bronsålder 
samt två nålar och en halsring från slutet av 
period VI (Sjölundafyndet – se Ekholm, 
1921:XXIII och Renck, 2007:551).  Här finns 
också gravfält från brons- och järnålder. Be-
läget där Tämnarån bryter igenom Uppsala-
åsen har Torslundaområdet varit av intresse 
sedan början av 1900-talet. Knut Stjerna på-
började här en undersökning 1909 efter att 
ringhalskragen påträffats. Resultatet kom på 
grund av hans död aldrig att publiceras (Ek-
holm, 1921:13). 

 Vid Skämsta har ett boplatsområde och 
kulturlager från mellersta bronsålder, yngre 
bronsålder och järnålderns alla perioder till 
och med vendeltid undersökts. Bland annat 
har spår av sex hus från bronsålder och för-
romersk järnålder hittats liksom en hel del 
rabbig keramik, men också strimmig keramik 
av Asvatyp. Boplatsen bedöms varit av syd-
skandinavisk karaktär och därmed en av de 
nordligast kända. (Frölund 2002). 
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E4-undersökningarna  
E4-utgrävningarna har påvisat ytterligare 
bronsåldersmiljöer, bland annat med strim-
mig keramik av Asvatyp (Renck, 2003). En 
icke kustbunden bronsåldersbyggd mellan 
Vendel och Tierp börjar också identifieras 
(Ytterberg, 2004). Avrapporteringen innefat-
tar såväl en översikt över Tierps bronsålder 
(Renck, 2007) som en mer allmän översikt 
med tyngdpunkt i områdets järnålder (Seiler, 
2007). Artiklarna indikerar områdets för-
historiska betydelse men också en svagt av-
passad arkeologisk undersökningsbild. 
  Renck pekar på att norra Uppland i stort 
sett saknar skärvstenshögar vilket föder frå-
gan – finns en omfattande uppländsk brons-
ålder utan skärvstenshögar? För den som inte 
specialstuderat området, blir reaktionen att 
mot bakgrund av skärvstenskulturens tids-
mässiga och bergartsberoende utsträckning, 
indikerar avsaknaden av högar en begränsad 
närvaro. Strandförskjutningens styrka gav 
svåröverskådliga följdverkningar i denna mil-
jö. Transgressionsstörningarnas betydelse in- 

 
 
 
om området är vidare oklar (se Ytterberg, 
2007:375).  
 
Dalälvsfisket betydelsefullt  
Tierpsområdet var sedan neolitikum i nära 
kontakt med Dalälven, vars mynning då låg 
10 á 20 km norr om Skämsta och Torslunda 
[Bild VIII:6]. Dalälven är Sveriges näst längs-
ta flod och mynnar ut i Bottenhavet söder om 
Gävle. Sträckningen är en följd av att den 
gamla älvfåran under istiden blockerades av 
Badelundaåsen i Krylbotrakten. Den gamla få-
ran till Mälaren rymmer nu Kolbäcksån. 
 
Fångstbilden enligt äldsta statistik 
Dalälvens nedre lopp och kustområde, bör sä-
songvis haft stor betydelse för kontakterna 
inom och mellan södra Norrland och Mälarda-
len. I sin översikt över fisket i Uppland anser 
Lönneberg (1908:150).: ”Mest berömdt af alla 
landskapets fisken är utan tvifvel laxfisket i 
nedre Dalälfven. Här är också kronans största 
laxfiske beläget.”  

Geografisk miljö: 
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 Fiskets förhistoriska omfattning är svår 
att siffersätta. Älven var redan störd av in-
dustriell verksamhet när den första statistiken 
började produceras. I slutet av 1800-talet 
skall den årliga laxfångsten i Dalälvens nedre 
lopp ha uppgått till omkring 46 ton (Lönne-
berg, o.a.a.:152) att jämföra med Sveriges 
totala fångst på 254 ton några tiotal år senare 
(Rosén 1947:150). 

 Laxfisket utgjorde emellertid bara en del 
av fisket. Strömmingsfisket var större. Sill 
och strömming svarade för hälften av fiskets 
totalvärde i landet (SOS: Fiske 1917:45). Sill-
/strömingsfiskets på den svenska östkusten 
(norr om Blekinge) uppgick till 21 500 ton.  

 Enligt SOS Fiske (1914:88 f.) hade Gäv-
leborgs län 1700 yrkesfiskare. De utgjorde en 
sjundedel av landets yrkeskår (och länet för-
fogade över en sjättedel av landets båt- och 
redskapskapital  för  fiske  (SOS: Fiske 1917: 
18). Kvantiteten fisk (exkl. skaldjur) var stör-
re än i alla andra län med undantag för Göte-
borgs och Bohus län. 
 
Fisket en bas för norra Uppland.  
Det är troligt att området redan under förhi-
storisk tid hade exceptionell tillgång på fisk. 
Det här innebär att 30 km norr om Uppsala-
området och 60 km norr om dess centrum 
fanns tidigt förutsättningar för en autonom 
ekonomi. Under äldre bronsålder hade Upp-
sala förbindelsemöjligheter med Tierpområ-
det via den havsförbindelse som gick rätt ge-
nom området i nord-sydlig riktning. Land-
höjningen bröt så småningom förbindelsen. 
Kvar fanns emellertid Uppsalaåsen som i 
princip går till Tierp och därifrån till Daläl-
vens mynningsområde. Tämnaråns dalgång 
och Dalälvens nedre lopp och mynningsom-
råde bör därmed åtminstone säsongsmässigt 
ha legat inom Uppsalaområdets räckvidd.  
 Vi får inte glömma att den starka strand-
förskjutningen i norra Uppland under brons-
ålder och äldsta järnålder också fjärmade 
nordöstra Upplands kustområden med dess 
djupa inskärningar kommunikationsmässigt 
från Uppsala. Det är en del av bakgrunden till 
de övergivna bygder med troliga bronsål-
dersinslag som Hermodsson (1998) redovisar 
och som framkom i samband med 1994-95 
års reviderade fornminnesinventering – spe-
ciellt Hyttbol-Lundbolsområdet som Her-
modsson ser som en möjlig nordöstlig expo-
nent för en högre social organisation under 
yngre bronsålder). Problematiken tas i viss 
utsträckning också upp i Broberg (1990:36).   

NORRTÄLJEKUSTEN 
Under bronsålder och äldsta järnålder gick 
området öster om Uppsalaområdet från att 
vara en ytterskärgård till att närma sig dagens 
konturer, men med långa inträngande vikar. 
Vid bronsålderns början låg havsnivån om-
kring 28 m över dagens nivå i norr och ca 21 
m i söder. Motsvarande nivåer mot slutet av 
äldsta järnålder – 200 BC – var ca 15 m i norr 
och 12 m i söder. En uppfattning om hur det 
tett sig kan erhållas i Bratt (1998:83 och 121) 
där delarna som ligger inom Stockholms län 
inlagts i översiktliga kartbilder med generella 
havsnivåer på 25 respektive 10 meters höjd. 
 
Finsta och Rimbo 
Höjdnivåerna är betydelsefulla för vad vi 
skall tro om användningen av zonen mellan 
Uppsalaområdet och havet. Var det i huvud-
sak ett jakt och fiskeområde eller var fast be-
bodda områden vanliga och omfattande? Vi 
är längst i söder inne i en region där Ambro-
siani (1964) har två av sina sju bebyggelsehi-
storiska analysområden – vid Rimbo och 
Finsta. Mot bakgrunden av dåtidens uppfatt-
ning bedömde han havsnivån i området vid 
äldre järnålderns början till ca 10 m, vilket 
snarare motsvarar början av romersk järnål-
der. Underskattningen på 4 à 5 m påverkade 
bedömningarna. Förmodligen har områdena 
sina rötter i bronsålder/äldsta järnålder, men 
de 100-talet bronsåldersanläggningar han ser 
i Finstaområdet och 130-talet i Rimbo-om-
rådet (o.a.a:106 & 114) torde i stor utsträck-
ning tillhöra äldre järnålder. Omlandsytorna 
kring anläggningarna framstår som annorlun-
da vid en havsnivå på strax under 15 m som 
sedan hågatid förskjutits från ca 19 m. Höjd-
lägen gör emellertid att det inte kan uteslutas 
att vissa anläggningar kan hänföras till mer 
tillfälligt utnyttjanden eller är revirmarke-
ringar från långt ned i mellersta bronsåldern.  

 En pollenundersökning från sjön Erken 
(Fries, 1969), någon mil norr om Ambrosia-
nis analysområden, indikerar en avsnörning 
från havet på ca 12 m höjd efter ett långt 
fjärdstadium. Tall, björk och al har domine-
rat. Liksom inom Uppsalaområdet har granen 
sporadiskt avsatt spår långt innan den på 
allvar ökar under äldsta järnålder. Alm, lind, 
ask och ek har förekommit, men medan de 
övriga lövträden minskade under yngre 
bronsålder och äldre järnålder blev eken då 
vanligare.   
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Fynd 
Regionen mellan Uppsalaområdet och öppna 
havet utnyttjades troligtvis i första hand för 
jakt, fiske och samlarverksamhet. De stenyx-
or och holkyxor från bronsåldern som hittats i 
området kan vara spår av säsongmässiga vis-
telser, men fynd av bronsnålar, armringar och 
framför allt svärd tyder på förekomsten av 
mer permanent välmående närvaro. 
  Tre svärd – ett av Hallstatttyp och ett, 
eventuellt två, antennsvärd – samt en spjut-
spets uppges hittade i Långsjön, Knutby 
socken (Ekholm 1921, fyndnummer 114). 
Depån hänförs till period V. Fyndets extraor-
dinära beskaffenhet gör det troligt att det här 
ändå är frågan om en mer central fjärrdepone-
ring i samband med markering av inflytande i 
Uppsalaområdets mer svårkontrollerade om-
givningssfär. En zon som då ständigt bör ha 
varit tillgänglig för utnyttjande från olika håll 
och som dessutom utgjorde ena änden av 
Ålandsförbindelsen. 
 
Norrmarjum-Sonö och Darsgärde  
Förutom Rimbo-Finstaområdet anger åtmin-
stone två utgrävda lokaler från trakterna öster 
om Uppsalaområdet en mer stadigvarande 
närvaro – Norrmarjum-Sonö och Darsgärde. 
 
Norrmarjum-Sonö 
I början av 1960-talet undersöktes ett 50-tal 
skärvstenshögar, stensättningar och hus-
grundsliknande anläggningar i Norrmarjum 
och Sonö, Söderbykarl socken vid sjön När-
dingen på 25m-nivån. I området förekommer 
gravrösen av ”bronsålderstyp”. Skärvstenshö-
garna var ofta anslutna till jordfasta block. En 
dolde dubbla stenkretsar. Keramik, knackste-
nar samt ben av nöt, häst, får och lamm hitta-
des (Hyenstrand, 1968:65f.). Ambrosiani 
(1964:51) daterar lokalen till sen bronsålder. 
De två stengrundshusen – en på 12x8m där 
två järnknivar påträffades och en på 15 x 9m 
– listas som kulthus i Victor (2002:114).  

 Vid Norrmarjum-Sonö fanns rabbig 
strimmig keramik. Få fynd var dekorerade. 
En tredjedel hade en strimmig insida [Jaanus-
son (1981:123) och Gustavsson, (1997:76)]. 
Lokalen tillhörde den skandinaviska kultur-
sfären, men var påverkad österifrån. Något 
som i högsta grad också gällde Darsgärde 
tjugotalet km sydväst därom. 
 
Darsgärde  
Vid Darsgärde, nära Finsta, påträffades under 
senare delen av 1950-talet vid undersökning 

av gravfält och boplatser två boplatslager 
inom en fornborg på ett anslutande klipparti 
med omfattande utsikt över den vik som en 
gång nått hit. Det yngre boplatslagret med ett 
flertal hus hänfördes till en vallomgärdad 
gårdsanläggning från övergångstiden mellan 
äldre och yngre järnålder. Det äldre lagret 
innehöll 700 krukskärvor, delar av en gjut-
form för en bronshalsring, en bronsyxa av 
mälardalstyp, en bronsnål, flint- och porfyr-
avslag, flintredskap, knack- och brynstenar.   
 Via keramiken daterades den äldre bo-
sättningen till sen bronsålder/äldsta järnålder. 
Keramiken bedömdes vara av epineolitisk typ 
och ha anknytning till den estniska asvakultu-
ren och dess eventuella utlöpare i sydvästra 
Finland. Keramik med liknande ytbehandling 
som det här är fråga om hade tidigare hittats 
vid Skälby, Olands centralskola och i Broby. 
Orneringen, som tidigare endast påträffats vid 
den som äldre ansedda boplatsen vid Hed-
ningahällan i Hälsingland lämnar enligt Am-
brosiani ett frågetecken för Darsgärdeloka-
lens användningstid. Vid ett boplatslager i an-
slutning till det så kallade norra gravfältet 
påträffades ett stort härdområde. Vid härdar-
na fanns mängder med lerklining av den typ 
som hänförs till hus. [Ambrosiani (1958, 
1959 och 1964). Stenberger (1964: 316)]. 
 Jaanusson (1981:123) menar att darsgär-
debosättningen kan ha haft ett direkt estnisk-
relaterat ursprung. Även vid Västertorp, Raä 
91 Rimbo och Ekille, ca 35 km väster Dars-
gärde samt vid Broby och Hallunda (se ned-
an) har keramik av asvatyp påträffats.  
 Inte bara östrelaterad keramik redovisas 
vid Darsgärde utan också asbestkeramik som 
tyder på norrländska, eventuellt finska kon-
takter. Som angivits har asbestkeramik också 
påträffats vid Broby.  
 
Åland 
Åland och dess skärgård upptog mindre än 
halva ytan av idag och hade ett helt annat 
utseende [se (Núñez (1995:114)]. Ölandska-
pet utgjorde både ett rikt fiske- och jaktområ-
de, en mötesplats för byteshandel och kultur-
påverkan, men också spången för långfärder 
till och från Finland och områden längre bort. 
Förbindelsen fungerade sporadiskt förmodli-
gen både sommar som vinter – men kanske 
främst vintertid. Periodvis gick överfarten 
över fast is. Sena exempel på tjock isbelägg-
ning finns. 1809 marscherade både svenska 
och ryska styrkor från Åland till Grisslehamn 
varpå Ryssarna återvände samma väg. 
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 Salthalten har betydelse för isläggningen. 
Ålands hav har ungefär samma salthalt som 
Bottenhavet, vars halt ligger mitt emellan 
Bottenvikens och egentliga Östersjöns. Me-
dan Bottenviken fryser varje år isläggs Öster-
sjön bara några gånger per hundra år. Vid 
perioder med nutidens saltnivå bör överfarten 
helt eller delvis ofta gått över is under janu-
ari-mars. Sammanhängande is mellan Åland 
och Finland är normalt förekommande. Salt-
nivån har dock varit högre och kanske också 
lägre under förhistorisk tid.  

 

MILJÖER I SÖDER 
Bland de större eller mindre boplatser och 
fyndplatser från bronsåldern/äldsta järnålder 
som kantar den forna Mälaren finns det några 
söder om Uppsalaområdet som speciellt av-
tecknar sig. De har varit föremål för omfat-
tande undersökningar som i flera fall utgjort 
basen för avhandlingar. Lokaler som Apalle, 
Hallunda, Lovö, Igelsta, Odensala, Skrävsta, 
Tuna och Skärgårdsstad, blir fler och fler 
efterhand som nya utgrävningar blir aktuella. 
  Även i det perspektivet framstår emel-
lertid Apalle som en extraordinär bosättning 
och Apalleprojektet som ett extraordinärt pro-
jekt. En annan äldre undersökning som starkt 
påverkade uppfattningen om Mälarområdets 
yngre bronsålder är Hallundaundersökningen. 
 
Apalle 
Lokalen ligger på Håbohalvön, som under 
bronsåldern var en ö. Undersökningar som 
startade i mitten av 1980-talet och som resul-
terade i en lång rad rapporter och artiklar (se 
kapitel 2), avslutades med Ullén (2003).  

 Kulturlagret täckte mer än 74 000 m2. 
14C-dateringarna härrör i princip från 1520-
420 BC, men keramiken som går ned i neoli-
tikum pekar på en än längre förhistoria. 79 
huskonstruktioner, mer än 200 nedgrävningar 
och 350 härdar och härdgropar samt lertäkter, 
skärvstenssamlingar och brunnar bildade en 
omfattande struktur. Stora mängder keramik, 
gjutformar, stenföremål och ben från husdjur, 
vilt, säl och fisk har hittats och analyserats.  

 Materialet speglar en ekonomi som till 
stor del uppfattas byggd på boskapsskötsel. 
Mjölkproduktion förekom. Hästen tycks i 
viss mån ha använts för köttets skull, något 
som ej gällt hundarna. Dessa var dels av en 
större typ som förmodligen var jakthundar 
och dels av en mindre som antas ha använts 
vid vallning. Även om boskapsskötsel varit 

den primära försörjningskällan framstår 
Apalle som närmast unik i jämförelse med 
andra skandinaviska bronsåldersplatser när 
det gäller fynd av vilt, fågel, fisk och säl. 
Bevaringsförhållanden och utgrävningsmeto-
dik var betydelsefull, men kanske också loka-
lens åldersstruktur. 

Keramiken indikerar både influenser från 
öst och från lausitzkulturen (Eriksson, 2003). 
Fyndmängden när det gäller gjutprodukter/ 
spill från bronsåldern är en av de hittills 
största i Sverige. Gjutning har förekommit 
både under äldre och yngre bronsålder. De-
gelugnskonstruktioner för bronssmältning har 
trots detta ej påträffats. (Eriksson 2003b). 
 
Hallunda 
Bronsföremålen vid Hallunda härrör i princip 
från period IV till äldsta järnålder. 14C-om-
kalibreringar visar dock på aktiviteter åtmin-
stone från period III. (se kapitel 2).  Fynd och 
anläggningar indikerar en långvarig bosätt-
ning – stora mängder stolphål efter långhus 
samt härdar och lerklining har konstaterats. 
Keramiken uppgår till fyra hundra kg. Ja-
anusson (1981) som redogör för bosättning-
en, dess samtid och relationer bygger mycket 
av analysen på denna keramik. 

 Metallhantverket var av uppseendeväck-
ande omfattning. Tolv smältugnar och ett tio-
tal härdar påträffades utanför ett av husen. 
Metallhantverket tolkas som alltför omfattan-
de för att endast ha varit för eget bruk. Svå-
righeten att få tag i brons och tenn gör att 
mycket förmodligen baserades på regionalt 
insamlad brons för omsmältning. Detta stöds 
av att en halv gjutform av täljsten som hitta-
des vid Hallunda tolkas härröra från Alunda, 
nio mil längre norrut. Hallunda hade alltså 
vida regionala och kanske också internatio-
nella kontakter. Här påträffades förutom ke-
ramik av sydskandinavisk typ både rabbig ke-
ramik av Otterbötetyp, keramik av Asvatyp 
och textilintryckt keramik av östlig typ. 

 Boskapsskötseln var av betydelse. Ben av 
vilt fanns från älg, hjort, rådjur, varg och säl. 
Fiskben var dock sällsynta. Jaanusson kopp-
lar detta till dåliga bevaringsförhållanden. 

 Urnefältstraditionen hade i praktiken inte 
nått Mälardalen under hallundatidens blomst-
ringsperiod och Jaanusson (1981:126) menar 
att de exempel som finns vid Hallunda byg-
ger på missförstånd av dess yttringar. Den 
sydskandinaviska metall- och keramikkultu-
ren anammades snabbt och strikt. Begrav-
ningsriterna togs upp betydligt långsammare. 
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Yngre bronsåldersmiljöer 
Nämnda lokaler vars lägen redovisas på [Bild 
VIII:6] är bara en del av de lokaler från 
bronsålder och äldsta järnålder söder om 
Uppsalaområdet som är kända. Till bilden av 
utgrävda och konstaterade lokaler kommer 
strukturer som Ambrosiani (1964) och Wi-
gren (1987) i sina genomgångar uppfattar ha 
existerat söder om Uppsalaområdet. På när-
mare håll har undersökningar med anledning 
av E 18 mellan Enköping och Bålsta, järnvä-
gen Mälarbanan mellan Bålsta och Ekolsund 
och väg 55 i Litslena socken resulterat i kon-
staterade miljöer från bronsålder och äldsta 
järnålder – för en översikt se Göthberg (2000: 
174 ff.). Undersökningarna med anledning av 
utbyggnaden av Arlanda flygplats och Arlan-
dabanan har på liknande sätt gett kunskap om 
den skärgårdsmiljö, de boplatser och anlägg-
ningar som fanns där – se exempelvis Johans-
son (1996), Broström (1996) och Hallesjö & 
Hamilton (1997). 
 Indragna strandlägen i den här delen av 
Mälarområdet blev under åtminstone yngre 
bronsålder relativt väl koloniserade. Utveck-
lingen hänger samman med landskapets och 
skärgårdens förändring och den successivt 
ökade uppkomsten av skyddade miljöer, men 
var också en följd av den lokala uthållighet 
som boskapshållningen skapade. 
  Som jag nämnt utvecklades förmodli-
gen också en lokal rätt till fiske och jakt som 
en tätare kolonisation förmådde upprätthålla. 
Samtidigt var det frågan om miljöer nära 
förflyttningsleder ut och in i Mälarbäckenet, 
med allt vad det innebar av information, by-
tesmöjligheter och risker. 

 
OMRÅDET VÄSTERUT 
De miljöer med omfattande långa bosättning-
ar vi känner från senneolitikum och bronsål-
der, fanns ofta långt upp i smala vikar eller 
vattendrag – i ”lagunmiljöer”. Skogstibble, 
Vrå, Ryssgärdet, Sommaränge och Broby i en 
äldre fas är exempel. Detta var inget speciellt 
för Mälardalen, se Liedgren (1992:213).   

Under neolitikum och äldre bronsålder 
förändrades Mälaren från öppet hav, till en 
lugnare om än fortfarande stor sönderskuren 
havsvik med innervikar och skär. För befolk-
ningen möjliggjorde detta ett systematiskt 
närmande till och längre närvaro vid den öpp-
na kusten. Under ett mer rörligt neolitikum 
hade boplatslägen nära havet alltför stora 
nackdelar utom under sommaren och vid kor-

ta säsongvistelser. Frågan är hur snabbt om-
ställningen ägde rum. Problemet kompliceras 
av strandförskjutningens starkt förändrade 
hastighet efter hågatid.  
 Uppland hade i mitten på 1970-talet 432 
kända hällristningsytor och 1170 skålgrops-
ytor enligt Kjellén & Hyenstrand (1977:30). 
Av hällristningsytorna var 96 %, och av skål-
gropsytorna 65 %, koncentrerade till åtta 
socknar sydväst om Uppsalaområdet. Ja, mer 
än hälften av hällristningsytorna och en fjär-
dedel av skålgropsytorna fanns i en enda 
socken – Boglösa. 

 Mälarens fortsättning västerut från Upp-
salaområdet tycks alltså ha bestått av mer 
eller mindre kontinuerliga bosättningsområ-
den i relativt öppna strandnära lägen redan 
under bronsåldern. Kanske delvis redan under 
senneolitikum (se Coles (2000: 99 & 109 ff.). 

 Kan detta vara riktig? Är det inte snarare 
så att det kustnära hällristningslandskapet i 
inte oväsentlig utsträckning återspeglar den 
mellersta bronsålderns mer tillfälliga säsong- 
och sommarvisten? Därefter bör den snabba 
strandförskjutningen med åtföljande problem 
gjort stränderna mindre attraktiva. 

 Jag får associationer till Nämforsen och 
dess förutsättningar. De grunda strukturerna i 
kanten av havsviken Mälaren, bör på den här 
tiden ha varit fiskeområden med exceptionel-
la kvaliteter. En rimligt säker analys av pro-
blemställningen ryms inte inom skissens och 
studiens ram, men till exempel den bilagda 
kartan i Ekholm (1921), över den då kända 
fördelningen av lösa fynd och fasta fornläm-
ningar och Hyenstrands (1968:71) bild över 
undersökta skärvstenshögar och viktigare 
bronsåldersplatser i Mälarområdet indikerar 
en mer tillbakadragen boplatsstruktur än vad 
en koppling till hällristningslandskapet gör.  

 Oavsett sambandet med de strandnära 
hällristningarna var kustområdet norr om Mä-
laren kontinuerligt utnyttjat under bronsålder 
och äldsta järnålder. Den klassiska fyndplat-
sen är Härnevi.  
 
Härnevi 
Några år in på 1900-talet hittades på Härnevis 
prästgårds ägor ett läderomlindat skadat 
hängkärl. I detta låg förutom nålar med skiv-
formade huvuden bland annat en kupformig 
bältesprydnad [med gjutstöd av järn (Hjärth-
ner-Holdar, 1993:164)], en spjutspets, en li-
ten holkyxa, några armringar samt två hjul-
liknande föremål, behängda med klingande 
ringar som uppfattades tillhöra en hästmun-
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dering. Ytterligare bronsmaterial framkom 
1918. Fyndet bedömdes tillhöra slutet av per-
iod V (Ekholm, 1921:55 f. och nr. 77). 

 Karlenby (1998b:30) som redovisar un-
dersökningar i närområdet till de gjorda fyn-
den daterar dessa till övergången period IV/ 
V men depåfyndet till period VI (i likhet med 
Hjärthner-Holdar, som menar att det kan vara 
fråga om ett skrotfynd) eller äldsta järnålder. 
Keramikfynd uppfattades också här indikera 
viss influens från lausitzkulturen. Spår tyder 
på ett treskeppigt hus. I anslutning fanns 
också hus och boplatsytor från förromersk 
järnålder. Endast en liten del av den antagna 
ytan är undersökt. Karlenby ser boplatsen 
som en stor boplats. 13 km sydväst om Här-
nevi ligger ett annan ofta nämnd lokal från 
yngre bronsålder – Skälby. 
 
Skälby 
 På en åker med två jordkullar upptäcktes år 
1931 krukskärvor, fragment av deglar och 
gjutformar. Den utgrävning som sedan följde 
rapporteras i Oldeberg (1960). I samband 
med undersökningen utförde Olof Arrhenius 
en av de första arkeologiska fosfatkarteringar 
som genomförts i Sverige. [Den första gjor-
des på Ingarö år 1929 (Arrhenius, 1931:48)].  
 Höjda fosfatvärden erhölls ner på 25m- 
nivån. Området runt kullarna uppfattades ha 
varit tätt bebyggt även om man inte hittade 
direkta spår. Speciellt vid den ena, bedömdes 
en omfattande bronsgjutningsverksamhet ha 
förekommit. Det var enligt Oldeberg fråga 
om verkstadsplatser. Mer eller mindre oren 
koppar samt tenn eller tennmalmskoncentrat 
hade smälts i runda, ovala deglar av tjockt 
gods, som var den vanliga inom Nord-, Väst- 
och Sydvästeuropa under hela bronsåldern.  
Oldeberg anger att det var tennfattig koppar 
”förorenad” av flera metaller – ett slags rå-
koppar som förekom både under äldre och 
yngre bronsålder. Annan koppar har också ut-
nyttjats – den omnämnda Falertsmetallen som 
blev vanlig i slutet av bronsåldern. 

Gjutformsdelarna visade att man gjutit 
vapen – svärd, dolkar och spjutspetsar. Hu-
vuddelen av formarna har använts för smyck-
en, nålar med skivformiga huvuden, halsring-
ar, hängkärl och bälteskupor. Fragment finns 
också från formar avseende föremål som inte 
är kända från gravar eller depåfynd och vars 
användning är okänd, antingen det nu var 
smycken, husgeråd eller verktyg. 

Även om gjutning och metallhantverk fö-
rekom på flera boplatser under bronsåldern, 

menar Oldeberg att av de då kända lokalerna 
fanns det i Sverige bara fem stycken som var 
verkstadsplatser i egentlig mening. I Mälarda-
len var det förutom Skälby endast Broby. 

 Vid den här tiden var ju inte Apalle, Hal-
lunda och Ryssgärdet kända/undersökta. Suc-
cessivt framkommer dessutom fler och fler 
tecken på att gjutning var relativt vanligt fö-
rekommande under yngre bronsålder. 
 
Ulleråkers slott och Skensta 
Örsundsån kommer norrifrån genom Altuna 
och Simtuna socknar och går genom Alsta sjö 
och Örsumdsbro. Nordnordväst om Enköping 
finns här bronsålderns värld. En rad fynd från 
period I-V har gjorts. I Simtuna socken fanns 
stensättningen ”Ulleråkers slott” och inte 
långt därifrån stengrundshuset Raä 112 i 
Skensta. 
 
Ulleråkers slott 
Ulleråkers slott var en rektangulär 45 x 9 x 
0,6 m fylld stensättning. Lokalen förekommer 
i 1700-och 1800-talets diskussion som even-
tuell plats för uppsalakungen Eriks dotter 
Torborgs hov enligt den isländska sagan, 
Götrik och Rolf. Gothrici et Rolfi historia 
tillhör den litteratur som islänningen Jonas 
Rugman hade med sig när hans fartyg 1658 
uppbringades på väg till Köpenhamn. 
  Enligt sagan hade Uppsalakungen Eriks 
dotter Torborg sitt säte i Ulleråker. Hon skul-
le ha härskat över en tredjedel av Sveaväldet 
(Liljenroth & Liljenroth, 1990:48). Ulleråker 
skall enligt sagan ha belägrats och slutligen 
intagits av västgötakungen Götriks son Rolf, 
vars fosterbror – enligt sagan – var son till 
Olof Skötkonung. Efter segern och efter till-
stånd från kung Erik gifte sig Torborg och 
Rolf (o.a.a.: 65 ff.). Hans Hildebrand tog av-
stånd från att Ulleråker i Simtuna skulle ha 
varit sagans Ulleråker (Drakenberg & Gus-
tawsson, 1934:217). 

 Ulleråker i Simtuna spelar också en roll i 
Nils Sundquist (1953:107 ff.) spekulationer 
om Uppsala. Han drar paralleller med det 
oklara Ulleråker i stadens förhistoria och ser 
Ulleråker i Simtuna som Enköpings före-
gångare. 

 ”Slottet” undersöktes och borttogs 1930-
32 inför risken att förstöras av pågående grus-
täkt. Stensättningen visade sig innehålla gra-
var från bronsåldern – period II-V (Draken-
berg & Gustawsson, 1934). Fynden redovisas 
också i Oldeberg (1974 nr. 2818). Det rör sig 
bland annat om en fullgreppsdolk, lansspets 
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och avsatsyxa – allt i brons – från period II, 
samt en flintspets och en rakkniv från period 
V. Fynden fanns i norr och söder av anlägg-
ningen. Mittpartiet var fyndtomt. Området 
bedöms ha utnyttjats redan under neolitikum. 
I början av 1930-talet hittades två stenmejs-
lar, vilka antogs ha rasat ned längs åsen.  

 
Stengrundshuset Raä 112 
Stengrundshuset i Skensta är närmare 19 x 8 
m. Väggarna är 2-3 m breda. Ett halvmeter-
djupt kulturlager har påvisats utanför huset. 
Vid lokalen finns också sex skärvstenshögar, 
ett röse samt många runda stensättningar 
(Victor, 2002:83 f.). Associationer går till 
Hågamiljön. Lokalen är inte undersökt. 
 
Nordvästra Mälardalen 
Angivna lokaler samt innehållet och åldern 
på undersökta skärvstenshögar sydväst om 
Uppsalaområdet visar på en omfattande före-
komst av miljöer från äldsta och mellersta 
bronsålder. Se Jensen (1989c:140 ff.) och 
Karlenby (1999). De äldre bronsåldersmiljö-
erna fortsätter västerut längs Mälarens norra 
kust. En ungefärlig överblick över de kända 
bronsåldersanläggningarnas belägenhet och 
frekvens i Västmanlands kustzon ges i Löth-
man (1981). Fynd som den breda ceremoni-
yxan från Västerås (Stenberger, 1964:189 & 
199) tyder på en etablerad bosättningsmiljö. 
Bronsålderns värld fortsatte in mot Närke. 
Från Hassle, Närke, härrör ett stort bronsål-
dersfynd [ett kittelformat bronskärl, fyllt med 
bronsföremål – bland annat ett Hallstattsvärd, 
allt import (Stenberger, 1964:281 ff.)]. I När-
ke uppfattas trots detta en kontinuerlig närva-
ro under bronsålder och äldsta järnålder tvek-
sam (Karlenby, 2003).  
  
 
ANSLUTNING SÖDER – 
NORRKÖPING 
Mälaren framstår som det bord vid vilken 
mellansvensk bronsålder och äldsta järnålder 
satt kantad. Lokalerna följer de gamla strän-
derna in mot Närke. Uppsalaområdet upptog 
bara en del av bordets kant och tycks ytligt 
sett ha utgjort en förhållandevis normal del av 
norra Mälarens strandkultur. Sammantaget 
visar bilden en fragmentarisk befolkningsnär-
varo. Medan relativt tät äldre bronsålder 
fanns sydväst om Uppsala och delvis i norr 
och i närområdet i söder, koloniserades skär-
gårdsmiljön först under yngre bronsålder. 

  Förutom Mälaren hade alla dessa bo-
sättningar åtminstone en sak gemensamt. De 
allt överskuggande förbindelsen med de dans-
ka och kontinentala kulturerna, och i stort sett 
hela den metallförsörjning som inte byggde 
på återvinning, härrörde från strandanknutna 
förbindelser som gick längs Östersjöns kust 
till eller via Norrköping. Antingen genom de 
två rimligtvis tidvis mer överfallsriskabla vat-
tenlederna som passerade Gnesta och Söder-
tälje, eller den från andra synpunkter besvär-
ligare strandleden och längre havsvägen på 
utsidan av Södertörn. 
 Under en tid då i stort sett all sjöfart 
följde stränderna bör bronsålderns Norrkö-
pingsområde ha varit något av ett bronsål-
derns Birka. Här sammanstrålade Mälardalen 
med Gotland, Öland och Östergötlands in-
land. Här fanns rimligtvis den stora mötes-
punkten med ”fjärrtrafiken” från Pommern 
och Danmark/Skåne. Det är en plats där lau-
sitzkulturen med sina olika yttringar ympades 
in och från vilken den spreds, både lokalt i 
Östergötland [typexemplet är det palissadbe-
fästa Vistad (Larsson, 1993b) med hus som 
hade bärande väggar och kontinental kera-
mik] och till Mälardalen. Förmodligen också 
till Gotland om inte ön påverkades mer ge-
nom direktkommunikation som upprätthölls 
via sidospåret över norra Öland.  
  Ett kommunikationscentrum som brons-
ålderns Norrköping hade inte fungerat utan 
en relativt stor lokal befolkning. Något som 
en lång rad undersökningar successivt också 
påvisat [Pryssgården, har med sina 90 000 m2 

och hundratalet husspår bara visat sig utgöra 
en del av ett än större sammanhängande bo-
platsområde (Borna-Ahlkvist, 2002)] Här lig-
ger ju också flera stora hällristnings- och 
skålgropsområden, bland dem Himmelsta-
lund, Ekenberg och Leonardsberg. 
  Om Ålands skärgård var Mälarområdets 
jägar- och fiskeeldorado under bronsåldern 
och äldsta järnålder, var nog Norrköpingsom-
rådet något av ett byteseldorado för dem som 
inte kunde ta sig ända bort till Västbaltikum 
och då främst till Oders och Wislas myn-
ningsområden. För en uppfattning om Norr-
köpingsområdet under bronsåldern och an-
knytningen till lausitzkulturen, se exempelvis 
Skjöldebrand (1995), Carlsson (1995) och 
Kaliff (2000:43 och 2001:48 ff.). 
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UPPSALAOMRÅDET   
Vi har nu kommit så långt att det är dags att 
analysera och förhoppningsvis förstå när, hur 
och delvis varför Uppsalaområdets samhälls-
system formades, utvecklades och förändra-
des. Hur långt tillbaka i processen man bör 
starta kan diskuteras. Jag har valt omkring 
1800 BC. Omvärld, geografiska förhållanden 
och naturförutsättningar, försörjningsinrikt-
ning, anläggningsstrukturer, kultur och kon-
taktvärld har redan berörts. Tillsammans med 
ytterligare indikationer bör det gå att forma 
en övergripande någorlunda sammanhängan-
de och delvis förklarande bild av samhällsut-
veckling och maktstrukturer.  

 Under äldre bronsålder och inledningen 
av den yngre institutionaliserades förhållan-
dena inom Uppsalaområdet. Normer, regler 
och system för befolkningens relationer och 
övergripande samverkan, om än förmodligen 
mer eller mindre svävande till sin karaktär, 
kopplades upp och utvecklades över större 
områden. Förmodligen berördes i princip sto-
ra delar av den befolkade norra Mälardalen. 
Hierarkier formades. [För en förståelse av in-
stitutionaliseringens och institutionernas roll i 
samhällssystem och utveckling – se exempel-
vis North (1997).]  

 Någon gång efter period IV expanderade 
det fasta utnyttjandet av området geografiskt 
och stora förändringar ägde rum. Indikationer 
finns på att det överordnade samverkanssy-
stemet i norra Mälardalen delvis krackelera-
de, men att en ny balans utvecklades. 

 Mot den här bakgrunden har genomgång-
en delats upp i tre delvis överlappande delar – 
äldre bronsålder inklusive övergången mot 
yngre, hågatid inklusive övergången mot 
yngsta bronsålder samt yngsta bronsålder och 
äldsta järnålder. 
 
 
 
ÄLDRE BRONSÅLDER  
Uppsalaområdet bestod i bronsålderns början 
av ett fastland i väst och en rad större eller 
mindre öar i syd och öst [Bild VIII:7]. Den 
asymmetriska strandförskjutning som ägde 
rum innebar att förändringarna skedde betyd-
ligt snabbare i norr än i syd. Kustzonen mot 
öppna havet låg vid den här tiden relativt nära 
Uppsalaområdet i norr och nordost. Vendel-
området var knutet åt det hållet även om man 
via en nordsydlig havsarm hade öppen för-
bindelse söderut. 

NEOLITISKA RÖTTER 
Förhållandet att strandförskjutningen var 
snabbare i nord än i syd är en väsentlig för-
klaring till på vilket sätt Uppsalaområdet ut-
nyttjades under senneolitikum. Vi hade en 
befolkning i sydväst och sydost vars lokalise-
ring var resultat av långvariga förhållandevis 
stabila skyddade kustförhållanden. I norr 
däremot hade en mellanneolitisk och så små-
ningom senneolitisk befolkning ”bråttom” 
om man kontinuerligt skulle följa den bort-
glidande kusten (den mellanneolitiska kustsi- 
tuationen i norr återges i Segerberg (1999:30). 
Strandförskjutningen under stenåldern be-
handlas i E4-projektets avrapportering (Ris-
berg et al., 2007). Se också Ytterberg (2007).  

En snabb kustförskjutning med de 
ogästvänliga förhållanden som en sådan in-
nebär  för  närområde  innan humuslager och  
växtlighet etablerats, gjorde att bosättningar 
förhållandevis länge blev kvar i äldre skyd-
dade miljöer med access till havet. Det torde 
vara förklaringen till de senneolitiska bosätt-
ningsmiljöer som kan spåras i Uppsalaområ-
dets norra centraldel. Vidare hade det natur-
ligtvis betydelse att vinterboplatser knappast  
kunde ligga nära öppen havskust och att Upp-
lands geologiska expansion österut allt mer 
öppnade den norra kusten för påverkan från 
Bottenhavets nordanvindar.   
 Förutom de med rött indikerade sennoli-
tiska zonerna på [Bild VIII:8] finns som tidi-
gare angivits, förmodligen ett säsongmässigt  
utnyttjat område på de dåvarande öarna vid 
Rasbo och dessutom fynd vid Gamla Uppsa-
la som också de torde indikera tillfälligt ut-
nyttjanden (båda zonerna markerade med 
gult). Skissen av de senneolitiska huvudmil-
jöerna är förutom på anläggningsregistret 
bland annat baserad på skafthålsyxornas 
spridning enligt Lekberg (2002:238), fyndre-
dovisningen i Björck & Guinard (2003) samt 
när det gäller Vendelområdet på Björck 
(2007:249).                                                                                                             
 På bilden finns osäkra zoner som marke-
rats med blått och frågetecken – dels området 
kring och söder Vittulsberg, dels Jumkils- 
Börjekusten, med undantag för de då låglänta 
delarna av Bälinge-Åkerby, som nog var goda 
fågeljaktsområden men knappast lämpliga för 
boplatser. 

När det gäller Vittulsbergsområdet har vi 
få undersökningar och få eller inga kända ne-
olitiska fynd. De dåtida geografiska förhål-
landena  var  emellertid förmånliga och över- 
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ensstämde med andra påvisade senneolitiska 
miljöer. Ett stort antal skärvstenshögar och 
stora mittblocksstensättningar samt närmare 
tiotalet skärvstensvallar indikerar ett starkt 
bronsåldersutnyttjande – i kanten av ett sen-
neolitiskt område. Sammantaget leder det här 
till ett antagande om att åtminstone viss sen- 

 
neolitisk bosättning bör ha förekommit inom 
delar av ytan. 
 Börje-Jumkil/Bälingeområdet inom det 
streckade linjen är även det relativt lite un-
dersökt. Ett känt undantag är Schönbäcks ar-
bete i Broby från slutet på 1950-talet. Det un-
dersökta området hänfördes till yngre brons- 
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Bild VIII:8 Uppsalaområdet – senneolitiska  huvudmiljöer 
                                 Synkron geografisk miljö: 1800 BC  

ålder. Utgrävningarna skedde emellertid en-
dast inom en marginell kustdel av ett flera 
km2 stort område kring en forntida lagun som 
avsnördes strax före bronsålder, växte igen 
och fortfarande dräneras. Vi vet genom sam-
tida kartor att sjön hade upphört existera un-
der andra hälften av 1600-talet. 
  Börje socken har fler skärvstenshögar 
än någon annan socken i landet. ”Börjelagu-
nen” som utgjorde centrum i dess södra halva 
hade de egenskaper som flera av de konstate-
rade eller antagna neolitiska boplatsområdena 
hade. Att det fanns mellanneolitiska boplatser 
i nordväst vid Bälinge mossar (Segerberg 
1999) vet vi. Endast ett förhållandevis litet 
antal neolitiska fynd redovisas dock för Bör-
je-Jumkil/Bälingeområdet. 

 Kantyxor av brons från period I har hit-
tats i Börje, Jumkil och Åkerby. Stora rösen 
saknas. Däremot finns många stora stensätt-
ningar med block. Att kustbandet varit en väl 
utnyttjad zon långt ner i bronsåldern är klart.  

Om detta också gällde redan under senne-
olitikum är mer osäkert. Bosättningar fanns, 
men i vilken utsträckning? Gick egentligen 
den relativt täta neolitiska närvaron i Norun-
da härad också ned längs kusten mot Håga? 
Indicier finns, men utan ytterligare fynd, 
undersökningar och analyser är det bara en 
trolig möjlighet.  

 Vid bronsålderns inledning fanns alltså 
en befolkning längs fastlandets kust. Det bli-
vande Uppsala låg visserligen till stora delar 
under vatten, och ”Uppsalaön” torde om än 
ofta besökt (se till exempel Guinard 2001, bi-
laga 1), ha varit obebodd under långa perio-
der, men både i väster (Skogstibble-, Hagby- 
och Ramstaområdet), i norr (exempelvis 
Björklingeområdet) och i sydost (Vrå och 
Odensala) fanns bosättningar. Österut fanns 
den stora skärgården och vägen mot Åland. 
Uppsalaområdet var en brytzon mellan hav 
och land. 

 
ÄLDRE  BRONSÅLDERS-
SAMHÄLLEN 
Under äldsta bronsålder var alltså strandför-
skjutningen sammantaget långsammare i sö-
der än idag. I norr däremot 50 % snabbare. 
Det här gjorde att de öppna havsarmarna 
förbi Vendel och Dannemora blev allt trängre 
medan förändringarna i söder var begränsade. 
Ännu var dock Dalälvens mynning och Tors-
lundaområdets äldre bronsålderskultur direkt 
förbunden med ”Sveahavsområdet”.  
 Det var emellertid inte Sveahavsområdet 
som var områdets ”välståndscentrum” vid 
den här tiden. Bronsfynd är visserligen en 
osäker indikator över välstånd och tillgångar, 
men utgår man från fyndredovisningen i Ek-
holm (1921) och Oldeberg (1974) avseende 
Uppsalaområdet under äldre bronsålder (bila-
ga 6) framstår den sydvästra delen som om-
rådets ekonomiska tyngdpunkt. Av de 40 
fyndlokalerna tillhör 55 % denna del (in-
kluderande Läby och Vänge) [Bild VIII:9]. 
Området norr om Sveahavet – Skuttunge-, 
Tensta-, Lena- och Ärentunabygderna svarar 
för en tredjedel så många.  
 Svårtytt är att Uppsalaön uppvisar tre 
fynd. (Det fjärde fyndet inom cirkeln på bil-
den är hänförligt till Håga som tillhör Bond-
kyrko socken). Stora växlar bör inte dras på 
ett så litet material, men troligt är att ön ut-
nyttjades mer eller mindre punktvis från och 
med äldre bronsålder. Det stöds av bosätt-
ningsspåren vid Malma (Åstrand, 1996).  
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 Innebörden av de nya fynden i samband 
med E4-undersökningarna accentuerar vad vi 
redan vet – att det fanns en omfattande, rik 
och långvarig bronsåldersmiljö norr om Svea-
havet. Den var dock ej i paritet med Sydväst. 
 
Våldskapaciteten betydelsefull för 
samhällsuppbyggandet 
Yxor, lansspetsar, svärd och dolkar utgör 
drygt fyra femtedelar av de 40 (exklusive 
Ryssgärdet) behandlade bronsfynden från 
äldre bronsålder. Då är det som nämnts osä-
kert var fynden från Gamla Uppsala – bland 
annat en dolk med massivt fäste – egentligen 
hittats. 
 Vad indikerar då detta stora intresse för 
vapen och vapensymbolik under äldre brons-
ålder i dessa glest befolkade miljöer? Frågan 
har i större sammanhang behandlats av Lars-
son (1986), men har också betydelse för för-
ståelsen av Uppsalaområdet, varför också jag 
tar upp den. Kantyxor som det främst är frå- 
gan om har fungerat som kombinerade vapen 
och verktyg. Yxor har emellertid också ett 
internationellt symbolvärde som inte går att 
bortse från. Ceremoniyxor och praktyxor ut-
vecklades delvis från kantyxorna (Jensen, 
2002:75). Vapen stod rimligtvis som sym-
boler för det ultimata skyddet – och hotet. 
 I lokalsamhällenas värld, där överordna-
de nivåer saknades annat än eventuellt i form 
av längre eller kortare allianser, var ledar-
funktionens våldskapacitet betydelsefull. Re-
gelsystemen i och samordningen av samhället 
vilade ytterst, då som nu, på tron att ledar-
funktionen åtminstone internt kunde genom-
driva fattade beslut – om nödvändigt med 
våld. Skillnaden mot dagens stater är att 
våldskapaciteten var så begränsad. Ett litet 
antal individer/familjer kunde äventyra rå-
dande system. Liksom i Mesopotamien fun-
gerade emellertid kulten stabiliserande och 
som stöd för existerande ledarfunktion. 
 Eftersom våldskapacitet och upprätthål-
lande av ett externt försvar generellt var vik-
tigare ju mindre bandet eller stammen var, 
desto betydelsefullare blev de som innehade 
och kunde bruka vapen. Samhällstillväxt och 
allianser minskade risken för överfall, genom 
att antalet möjliga aktörer sjönk. Vapensym-
boler och makt blev intimt förknippade. Exi-
stensen av hot indikeras också i Uppsalaom-
rådets anläggnings- och fyndbild. Förutom av 
Lurbo fornborg bland annat genom pilspetsar 
och   eventuella   skyddskonstruktioner   vid 
 

Bild VIII:9  Äldre bronsålder – bronsfyndsfördelning.  
                         Synkron geografisk miljö: 1400 BC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ryssgärdet och vapendepån vid Vattholma, 
även om det där främst rör sig om period IV 
(Eriksson & Östling, 2005:43). Se också 
Larsson (1986:68), där han efter en genom-
gång av de svenska bronsåldersfynden pekar 
på en relativ topp för vapen under period II. 
För familjer som levde ensamma bör det ha 
varit ett livsvillkor att bo dolda vid sidan om 
förflyttningsstråk. 

 

Den redovisade bilden av Uppsalaområdets bronsrikedom är något förlegad. Frågan är 
hur den skall justeras på ett ”korrekt” sätt. E4-undersökningarna innefattade avsökning 
med metalldetektor. Vad motsvarande metalldetektorundersökningar skulle ge vid 
äldre bronsålderslokaler i till exempel sydväst vet vi inte. Vid Ryssgärdet har 34 
bronsfragment redovisats. 19 av dem hittades med metalldetektor. Dessa fragment har 
i medeltal en vikt på 1,6 gram. Endast 7 fragment/föremål av samtliga bronsfynd har 
en vikt på över 2 gram. (Eriksson & Grandin, 2008:329, 353 & 365). De här fynden 
(vissa fragment som diskuteras av Eriksson & Grandin kan möjligen vara från period 
III) - är med undantag av en tutulus från period II i princip inte ”jämbördiga” med de 
äldre manuella fynden. Dessutom hittades en svärdsknapp av brons från period I vid 
Sommaränge skog (Forsman & Victor, 2004:38 samt Forsman, 2007:390). Till rike-
domsbilden kan naturligtvis dessutom föras guldfynden vid Ryssgärdet och Sommar-
änge skog.
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SYDVÄST – RIKT OCH IN-
FLYTELSERIKT  
Från sydväst kommer tiotalet kantyxor, flera 
lansspetsar, en bronsskafthålsyxa med nack-
knopp och en starkt utsvängd bronsyxa och 
framför allt Bragbysvärdet med fäste i brons. 
Under denna äldre del av bronsåldern har 
dessa lansspetsar, yxor och svärd stått för 
välstånd, makt och åtminstone indirekta in-
ternationella kontakter.  
 Det här gör givetvis att frågan uppkom-
mer om vad som medförde detta för Uppsala-
området speciella välstånd och internationella 
kontaknät. Vad kunde produceras som möj-
liggjorde sådana förvärv. Jag har i föregående 
kapitel diskuterat varför syd-västområdet inte 
förvaltade den äldre bronsålderns närmast 
exklusiva ställning, men jag behandlade inte 
frågan om hur man uppnådde den.  
 
Grunden för välståndet 
Sydvästra Uppsalaområdet utgjorde under 
senneolitikum fastlandets och den norra Mä-
lardalskustens befolkningsetablerade ”spjut-
spets” mot det längre ut liggande skärgårds-
systemet. Ett omfattande havskanalsystem 
möjliggjorde goda skyddade kontakter och 
transporter inom zonen. Något som exempel-
vis framgår av översiktsbilden i Holm, Ols-
son & Weiler (1997:224).  
 Det fanns glaciala leror i större eller 
mindre utsträckning över hela delområdet. Vi 
vet ingenting om husdjursbesättningarna vid 
övergången till och början av bronsåldern. Vi 
kan bara anta att man liksom på andra håll 
haft husdjur. Får/getter och svin och kanske 
en del nöt. [Dock inte i större omfattning. Se 
till exempel Björck & Larssons (2007:77 och 
87 ff.) slutsatser av vad E4-projektet gett för 
information om neolitisk ekonomi.] En jäm-
förelse med Apalle är problematiskt då Apal-
les material i huvudsak uppfattas som betyd-
ligt yngre. Sydvästra Uppsalaområdet dispo-
nerade över stora fiske- och skärgårdsjaktytor 
och inåt fastlandet fanns stora jaktmarker. 
 Jakt, fiske och successivt allt mer omfat-
tande boskapsskötsel och ”trädgårdsodling”, 
under närmast optimala förhållanden, bildade 
förmodligen basen för en relativt stor befolk-
ning i sydväst även om den inte var det med 
dagens mått mätt. (Vi talar troligtvis om en 
befolkning som räknas i hundratal). 
  Stora ytor och långa strandavsnitt sak-
nade fast närvaro. Den allsidiga näringsfångs-
ten, befolkningens storlek och havskanalernas 
kommunikations- och skyddspotential gjorde 

emellertid ekonomin tålig och höll förmodli-
gen främmande räder på en förhållandevis låg 
nivå. Som jag tar upp i många sammanhang – 
det gick lätt att skapa lokal överlägsenhet vid 
anfall mot en kust eller en vik, men vid at-
tacker in i kanalsystem måste anfallsstyrkan 
också ta sig ut därifrån inom räckhåll från ett 
uppbåd med lokalkännedom och med möjlig-
het att förflytta sig landvägen. Det av-
skräckte. Indragningen av bosättningarna mo-
tiverades dock troligtvis i första hand av för-
bättrade odlingsförutsättningar och av ett all-
mänt behov att skydda sig för väder och vind.  

Sammantaget kunde syd-västområdet ut-
nyttja avkastningen från flera produktions-
miljöer, och detta under relativ lång tid efter-
som strandförskjutningen där var relativt be-
gränsad under äldre bronsålder. 
 
Prestigevapen, gjutning och långa 
förbindelser 
En sak var att försörja sig väl och leva relativt 
gott. Kunde detta omsättas i prestigevaror? 
Svaret inrymmer spekulationer. Visserligen 
vet vi att spjutspetsar och kantyxor i relativt 
stor utsträckning tillverkades i Skandinavien 
(Jensen 2002:70), men vi känner så vitt jag 
vet ingen säker gjuteriverksamhet i Mälarda-
len från äldre bronsålder utom Apalle och i 
viss mån Ryssgärdet (bilaga 11).  
 Vid Ryssgärdet har spår efter gjutning 
av spjut och kantyxor inte kunnat iakttas, 
men i Apalle eventuellt efter dolkar/svärd. 
Det troliga är att kantyxor, som i Uppsalaom-
rådet i allmänhet hänförts till Period I och de 
lansspetsar som tillhör samma tid (bilaga 6) 
kommer söderifrån, men det kan naturligtvis 
inte uteslutas att någon härrör från en ännu ej 
identifierad regional gjuterilokal. Även om så 
småningom också lokalt återvunnen metall 
hade betydelse för gjuteriverksamheten bör 
eventuella gjutare i Mälarområdet under äldre 
bronsålder ha baserat sin gjutning på importe-
rad råvara i olika förädlingssteg. Det ställde 
krav på att lokalen var ansluten till ett trans-
portnätverk för koppar, tenn, halvfabrikat och 
skrot. 

 Inledningsvis arbetade gjutarna i Skandi-
navien med mer eller mindre oren koppar, 
men influerat från kontinenten utnyttjades 
snart tennet och så småningom också kanske 
andra ämnen, som bly och antimon. Inbland-
ningen gav en hårdare metall och krävde läg-
re temperatur (Jensen, 2002:36 f.).  

Artefakter som bronsskafthålsyxan med 
nackknopp från Fröslunda socken eller Brag-

Bronsgjutning under 
yngre bronsålder�

�
Förhållandet att brons-
gjutning förekommit på 
många platser under 
yngre bronsålder tycks 
sällan byggt på belagda 
äldre lokalt liggande 
traditioner. Ryssgärdet 
kan eventuellt varit ett 
undantag. Varken den 
låga teknologiska nivån 
eller malmsammansätt-
ningen i gjutspillet in-
dikerar dock något så-
dant.  
  
   Se redogörelsen för 
bronser och bronshan-
tering i Eriksson & 
Grandin (2008). 
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bysvärdet är av kontinental tillverkning. Sam-
mantaget är innebörden att sydvästra delen av 
Uppsalaområdet bevisligen var välmående 
och upprätthöll byteskontakter söderöver el-
ler med dem som gjorde det.  

 
Ett strategiskt läge 
Om man nu betalade, vad bytte man med? 
Som jag redan berört finns egentligen bara 
högkvalitativt pälsverk, skinnremmar och 
hantverk att anta under hela bronsåldern och 
äldsta järnålder. Transportkapaciteten och 
bristen på salt för skydd av skinn och hudar 
vid de fuktiga transporter öppna små båtar 
innebar medförde restriktioner. Det hantverk 
det gällde utfördes troligen främst i horn och 
trä, men kanske i viss utsträckning i keramik, 
hår, textil och varför inte så småningom i 
metall. Slavar vet vi ingenting om, men det är 
fullt möjligt att fångar från räder, och då kan-
ske framför allt unga kvinnor var bytesvaror.  
 Vad som inte bör glömmas bort är att 
sydvästra Uppsalaområdet visserligen inte 
hade ett handelsstrategiskt läge som Norrkö-
ping, men att zonen ändå bör ha fungerat som 
en knutpunkt vid de i stor utsträckning 
strandnära rörelserna från det inre av Mälaren 
norrut mot Dalälven och vice versa. Förmod-
ligen passerade också huvuddelen av förbin-
delserna från norra Uppsalaområdet på väg 
söderut, och huvuddelen av de som tog sig 
norrut, både via Håga och i viss utsträckning 
via Dalbys och Uppsala-Näs stränder. Med en 
relativt stor befolkning gick det att avdela 
folk för att störa förbindelserna, men också 
att ordna goda förhållanden för övernattning, 
skydd och förplägnad. Området låg också bra 
till för goda kontakter med bronsålderssam-
hällen längre in i Mälardalen. Förbindelserna 
söderut återspeglar sig också i nya kärltyper 
som dök upp under period II eller III (Eriks-
son, 2006:160). 

Sydvästra Uppsalaområdet var alltså rikt i 
sig själv genom att det kunde utnyttja flera 
ekonomiska zoner. Området hade vidare en 
lokalisering som möjliggjorde användning av 
och profitering på huvudtransportleder. Dess-
utom utgjorde sydvästra Uppsalaområdet en 
expanderad del av äldre samhällen i väst, vil-
ket innebar släktskap, kontakter, kunskaps- 
och resursstöd.  
 
Storlek gav kommunikativ kapacitet 
Den förmodligen förhållandevis stora befolk-
ningen innebar emellertid en fördel till. Den 
medgav interregional rörlighet. I en tid där 

man i huvudsak rörde sig längst stränderna 
och bar egna lätta båtar innebar en expedi-
tionsstyrka på säg uppåt 15 personer, stora 
fördelar ifråga om skydd och högre trans-
portkapacitet per person. Större båtar, spanare 
och eftertrupp möjliggjorde att många mer 
eller mindre odelat kunde utnyttjas som bära-
re. Att avstå 10-15 personer för den bytesfärd 
från Uppsalaområdet till Norrköping som för-
modligen kunde ta en månad eller mer (folk 
med lätt packning kan i obanad terräng röra 
sig ca 1 km/timme i genomsnitt), fordrade ett 
relativt stort och tätt bosättningsunderlag.  

Förhållandet att det förmodligen var lite 
större grupper som rörde sig över längre 
sträckor hade också en annan effekt. Iaktta-
gelser om teknik och normer fick en annan 
påverkan vid hemkomsten. Förändringar i en 
organisation underlättas starkt av om ”agen-
terna” är flera och sinsemellan kan upprätt-
hålla normer och fokus. Ett fåtals värderingar 
tunnas ut, slukas och försvinner om agenterna 
inte har en exceptionell status.  Den nordiska 
bronsålderns stora norm-, teknik- och antagna 
språkgemenskap, fordrade en relativt tät och 
enhetlig kommunikation, förmodligen inklu-
sive partnerskapsallianser. Det märkliga är att 
den övergripande kulturenhetligheten ju suc-
cessivt urholkades under järnåldern trots för-
bättrade kommunikationsförhållanden. Hade 
detta något att göra med att det blev lättare att 
förflytta sig i mindre grupper eller till och 
med ensam – om än i vissa fall ”inbäddad” i 
större grupper? Återvändande och besökare 
från alla håll skulle då konkurrera med skilda 
intryck. Mekanismen för boplatsens, byns 
och samhällets absorption av omvärldsinfor-
mation blev därmed annorlunda. 

 
HÅGA I CENTRUM  
Om sydvästra Uppsalaområdet och Norunda 
härad norr om ”Sveahavet” delvis var pro-
dukter av ett neolitiskt förflutet, torde samma 
sak kunna sägas om Håga. 
 Lokalen hade ett speciellt läge. Kultplat-
sen var belägen på en ö som vid övergången 
till bronsålder blev något av en halvö, för-
modligen med spänger/bottenstabilisering ö-
ver en dyig, oklar anslutning. Vi vet i andra 
sammanhang att öformen hade betydelse för 
kultens lokalisering. Håga låg i utkanten av 
det ledande sydvästra Uppsalaområdet – med 
direkt förbindelse via den dåvarande Läbyvi-
ken. Samtidigt låg lokalen i utkanten av de 
förmodligen tilltagande Börjebosättningarna. 
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Ön kunde direkt nås från Norundakusten och 
från boplatser inom Vaksala härad. 
  Som angivits när det gällde de europe-
iska kulturerna tycks korridorer mellan terri-
torier spelat roll för deponering och handels-
utbyte. Neutrala zoner av typ ”ingen mans 
land” har spelat en roll i större sammanhang. 
Håga hade en lokalisering som överensstäm-
de med denna typ av förutsättningar. Lokalen 
var skyddad och kunde nås av alla, men låg 
ändå på grund av det svårgenomträngliga 
Nåsten utanför det starka sydvästra Uppsala-
områdets uppenbara kontroll. Håga kunde 
visserligen nås genom den dåtida Brunnasjön 
och Läbysjöarna, men passagerna var så sma-
la och lättövervakade att det inte var möjligt 
att passera annat än under fredliga tider.  

 Eftersom utvecklingen under den äldre 
bronsåldern i väsentlig utsträckning skedde 
inom ramen för de senneolitiska bosättnings-
territorierna som en expansion österut, kvar-
stod Hågas speciella läge. Lokalen framstår 
som navet i ett system av under äldre brons-
ålder länge åtskilda samhällen.  

 Några mer säkra nya boplatser under 
äldre bronsålder utanför de senneolitiska mil-
jöerna (dit bland annat Ryssgärdet och Som-
maränge skog hör) finns ännu knappast be-
lagda – med två undantag, Rasbokilsområdet 
och Malma på Uppsalaön (Åstrand 1996). 

  Det tycks som att det fastare utnyttjan-
det av Rasbokil också gjort det lättare att 
utnyttja de exceptionella fiske- och sälfångst-
vatten Rasboarkipelagen erbjöd. Eventuellt 
innebar det också mer exklusiva rättigheter 
inom denna skyddade skärgård, som av de 
neolitiska lösfynden att döma frekvent nyttja-
des. Det troliga är att en mer eller mindre fast 
närvaro  också  fanns  i  anslutning till Broby, 
Gamla Uppsala, Brillinge och Vittulsberg. Till 
detta  kommer  ett fåtal eventuella lokaler i de 
östliga socknarna Morkarla, Rasbo och Funbo.  
 Sammantaget torde denna begränsade 
expansion under äldre bronsålder in på för-
modligen sedan länge utnyttjade fisk- och 
jaktområden, inte i någon större utsträckning 
ha förändrat maktbalansen inom Uppsalaom-
rådet. Det var förmodligen en maktbalans 
som byggde på kopplade släkter och lokala 
personligheter. Uppsalaområdet härbärgerade 
på det här stadiet mest vad man skulle karak-
tärisera som band om man definierar ”band” 
som samverkan mellan 50-300 personer inom 
eget territorium. Sydvästra Uppsalaområdet 
var däremot så pass utvecklat att det förmod-
ligen här är mer befogat att anta att befolk-

ningen ingick i ett västligt stamområde. Det 
kan heller inte uteslutas att mot yngre brons-
ålder norra delen av Sveahavsområdet inklu-
sive Broby, Vaksala härad och Rasbo alltmer 
fick karaktär av stamområde.   

 Fram till någon gång under period III 
tycks Uppsalaområdet ha levt ganska frag-
menterat även om det mindre kulthuset vid 
Håga fungerade som någon form av gemen-
sam symbol. Då hände något. 
 
 
 ORO – SAMORDNING 
Vid Medelhavet bröt bronsåldern samman.  
Kopparbrytningen i Centraleuropa fick pro-
blem.  I Uppland kan en påtaglig nedgång i 
bronsfynden avseende period III iakttas 
(Eriksson & Grandin, 2008). Vågorna från 
Europa tycks på något sätt ha fortplantat sig 
till norra Mälarområdet. Hur skeendet ut-
vecklades vet vi inte. Men det tycks ha resul-
terat i uppfattningen om yttre hot och behov 
av samverkan. I slutet av period III och/eller 
början av period IV konstruerades förmodli-
gen en lång rad stora anläggningar i Uppsala-
området och dess närhet [Bild VIII:10]. 
 Det stora kulthuset i Håga, fornborgen i 
Lurbo och stensättningen Raä 491 Bondkyrka 
på ön i gattet mellan fornborgen och Uppsa-
laön är tidsbestämda. Till det kommer ytterli-
gare anläggningar som baserat på läge och 
storlek också kan ha tillkommit vid den här 
tiden – de kanske två största rösena inom 
Uppsalaområdet, det stora röset Raä 42 Alsi-
ke (nu en 30 m stensättning) på en ö i gattet 
vid Fyrisinfarten mot Sveahavet söder om 
Sunnersta och Raä 280 Husby Långhundra på 
28 m vid Långhundraleden. De två stora gra-
varna – den utgrävda stensättningen Raä 491 
Bondkyrko från övergången mellan period III 
och IV och det ej undersökta utfallna storrö-
set Raä 42 Alsike är signaler om ett etablerat 
samhällssystem. 
 
Andra fornborgar än Lurbo? 
Mer spekulativt finns fornborgar av försvars-
karaktär vid den dåvarande Långhundrale-
dens stränder att addera till jätteröset Raä 
280. Fornborgar vars lokalisering och funk-
tion lättast förklaras av en inledande upp-
byggnad från den här tiden. Till detta kan 
läggas två rösen i Stavby på 20 m (Raä 15 
och Raä 30) vid stranden av den dåvarande 
havsviken och huvudinfarten från Åland.  

 Det finns ytterligare en fornborg av for-
tifikatorisk anläggningstyp – utan rimlig kon-
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takt med varken den yngsta bronsålderns ko-
lonisering eller den äldre järnålderns förflytt-
ning och expansion på Skokloster – Raä 104. 
Den är lokaliserad till bäst tänkbara plats för 
uppsikt söderut. Å andra sidan, om anlägg-
ningens ursprung är så tidig – den passar väl 
för havsnivån 20-21m – blir också Raä 31 
Giresta och kanske även fornborgarna Raä 
108 Håtuna och Raä 94 Övergran nära Apalle  
vid och på dåvarande ökomplexet Övergran/ 
Yttergran [Bild VIII:11] intressanta.  

 De åtminstone så småningom fortifika-
toriskt konstruerade fornborgarna bildade ett 
övervakningssystem mot det avlägsna södern. 
Giresta 31 förlorade havskontakt före yngsta 
bronsålder. Förutom läge och lokalisering till 
den mellersta bronsålderns kustlandskap sak-
nar jag dock grund för tidssättningen av dessa 
borgar. Anläggningarna kan också tillhöra 
yngre bronsålder/äldsta järnålder. För att till-
höra den folkvandringstida fortifikatoriska 
konstruktionsperioden hade geografin ändrats 
alltför mycket. Raä 104 Skokloster låg då 300 
m från vatten och Raä 31 Giresta hela kilo-
metern. De övriga utvecklade såvitt jag för-
står också tveksam kontakt med tidigare an-
slutna farleder (se Söderberg, 1989:50 ff.). 
Håbos betydelse för Uppsalaområdet och 
dess Mälarkontakt/kontroll kvarstod länge. 
 
Revirmarkering med centrum i väst? 
De stora anläggningarna under period III-IV 
bör i första hand ha tillkommit inom ramen 
för ett samarbete/en acceptans inom hela 
Uppsalaområdet och närliggande bronsålders-
samhällen. Detta tyder på att en allians ut-
vecklats mellan stammar och band i regionen 
eller att någon släkt/något område accepterats 
som ledare. Eftersom alla projekt utom kult-
huset vid Håga avser externa signaler bör 
utvecklingen ha skett under yttre tryck. 
  Av bilden att döma och den stensättning 
och de rösen jag uppfattar byggdes som redo-
visas på [Bild VIII: 10] ligger det nära till 
hands att anta att skyddet avsåg Sveahavet 
och Håga. Så var knappast fallet.– se Hyen-
strand (1984:88) [Bild IX:14], som visar på 
ett stort antal fornborgar också i nordvästra 
Mälardalen. 
 Närmast till hands ligger att initiativet 
till försvars- (egentligen observations-, mar-
kerings- och kanske tillflykts-) skölden kom 
från någon kraftfull stam, närmast hövdinga-
döme sydväst Uppsalaområdet vars territori-
um  sträckte  sig  in   i   Uppsalaområdet.  En 
bronsålderns  ”Urfjädrundastam”  som  med 

Bild VIII:10 Stora anläggningar – eventuellt regionalt initierade 
                            period III-IV                Synkron  geografisk miljö: 1000 BC 

 
koppling till äldre västra kulturer hade infly-
tande österut. Vi kan dock inte bortse från 
möjligheten att det delvis är frågan om den 
sedvanliga imitationsprocessen – det vill säga 
att några anläggningar är produkter av lokala 
gruppers försök att skydda sig. I detta syfte 
skulle de ha börjat kopiera kända fornborgar 
som den vid Lurbo. 
 
En betydelsefull och långvarig 
samordning av norra Mälardalen 
Samarbete under så lång tid som det bör ha 
varit frågan om – flera generationer – fick 
rimligtvis konsekvenser i en lång rad andra 
avseenden. Håga blev odiskutabelt kultcent-
rum för största delen av Uppsalaområdet och 
kanske för regionen. Biskopskullas eventuellt 
tidiga funktion är oklar. 

Lurbo 
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Bild VIII:11. Uppsalaområdets Mälar- och Östersjöanslutning 
under äldre bronsålder med fornborgar och stensättningar/rösen som 
utöver Predikstolen och stensättningen Raä 491 Bondkyrko också 
eventuellt påbörjats under mellersta bronsåldern. 

     Baskarta efter delutsnitt av Östling, Eriksson &  Hjärthner-Holdar (2008:38)  
 
Eriksson (2009:175) anger att någon gång 

under period II eller senast under period III 
skedde en förändring av kärluppsättningar. 
Institutionaliseringen och samordningen un-
der mellersta bronsåldern hade betydelse på 
många plan. Levnadssättet homogeniserades. 
Normer bör – om det inte skett tidigare – ha 
utvecklats som desarmerade konflikter mel-
lan bygder när det gällde jakt, fiske samlar-
verksamhet, kanske också när det gällde ta-
gande av trälar och behandling av förrymda 
sådana, etc. I samspelet ingick Hågahögen. 

Hågahögen framstår som ett skolexempel 
på Steuers teori om att lysande begravnings-
monument är tecken på att efterlevande söker 
desarmera en osäker maktsituation och legi-
timera den egna ställningen. 

 
 

 

 
 
HÅGATID 
Hågatid, och då egentligen Hågagraven, har 
uppfattats signalera höjdpunkten i mellan-
svensk bronsålder. Problemen med bronsför-
sörjningen var över. Efter en nedgång i anta-
let kända bronsföremål i Uppland under peri-
od III steg de kraftigt under period IV – från 
ett 25-tal till ett 80-tal. (Eriksson & Grandin, 
2008:328). 

 
EN ”TWIN RULER” I HÅGA-
HÖGEN? 
Omkring 1000 BC gravlades en kremerad 
spenslig persons ben, förmodligen en man, i 
en kanske 2,5 m lång ekkista i någon slags 
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kammare [”uppstapling af hvarandra kor-
sande stockar” (Almgren 1905:22)] i ett torv-
täckt röse av vendeltida kungadimensioner. 
Högens storlek är imponerande, men det är 
nog framför allt de för Sverige slösande grav-
gåvorna (delvis dräktutstyrsel) [Bild II:4] 
som är märkligast. Bland annat ett bronssvärd 
med guldornerat fäste och knapp, ett guld-
plätterat glasögonformat spänne, dubbelknap-
par, två rakknivar, ett par pincetter och några 
bandformiga hängen.  

Bronsåldersguld är inte vanligt. I en ge-
nomgång och bakgrundsteckning till guld-
fyndet vid Ryssgärdet redovisar Eriksson 
(2008:217) bronsåldersguldet i Sverige. Re-
dovisningen omfattar 151 guldföremål från 
69 olika sammanhang. Den visar att Hågahö-
gen är fullkomligt unik när det gäller antal 
guldföremål i en enskild kontext. Graven in-
nehöll 52 guldfragment och gulddekorerade 
föremål. I inget annat svenskt bronsålders-
sammanhang har mer än 5 hittats. 
 Hågagravläggningen framstår alltså som 
en enorm symbolhandling. Varifrån kom då 
resurserna, och varför skedde gravläggningen 
just vid Håga och varför på ett sådant sätt?   
 Om vi börjar med resurserna, är det 
uppenbart att den lokala miljön inte var i 
närheten av att kunna bära de extravaganser 
och förmedla de sydliga kontakter det här var 
frågan om. Exklusive Håga var heller inte ett 
enda bronsåldersguldfragment känt från Upp-
salaområdet före E4-undersökningarna vid 
Ryssgärdet och Sommaränge skog (Noppe-
ringen antas ingå vid gränsen 1800 BC för 
bronsålderns början). 

Almgren (o.a.a.:43) menade att Kungshö-
gen i Seddin – som grävts ut 1899 – var den 
enda hög från den nordiska kulturens yngre 
bronsålder som överträffade Håga. Hågabe-
gravningen framstod som en märklig anakro-
nism. Så omfattande fynd liksom stockkistan 
liknade en period III-begravning av danskt 
snitt – hundra år in i period IV. 
 
Gravgåvor av danskt ursprung? 
Knytningen till Danmark tycks mer som en 
brist på alternativ hos Almgren än riktig över-
tygelse. Även om det fanns liknande svärd i 
Danmark saknade de då kända svärden hå-
gasvärdets guldnitar och guldknopp. 

 Hågasvärdet klassificeras som ett grepp-
tungssvärd med smal tunga. Typen och svär-
det behandlas i Sprockhoff (1931:26 ff. & 
bild 14) och av Baudou (1960:9 f.). Två svärd 
av liknande typ utan guldbeläggning har hit-

tats i Vattholma. Det ena har i likhet med hå-
gasvärdets fäste ett ”grankvistmotiv” som 
saknas hos de danska svärden. Enligt Sune 
Lindqvist bör detta innebära att svärden var 
svenska, kanske till och med uppländska – 
även om de var tillkomna under dansk påver-
kan (Ekholm 1921:35). 

 Åberg (1916:73) redovisar emellertid ett 
svärd som har samma grankvistornering och 
koncentriska kretsar på grepptungans kanter 
som Hågasvärdet. Det hade hittats vid Hunt-
losen, amt Wildeshausen i nordvästra Tysk-
land. Till detta kommer att Oldeberg  (1933: 
75) på liknande sätt anger att grankvistmoti-
vet förutom på andra föremål också före-
kommer på ett svärd från Själland, om än inte 
på fästeskuldran. Han ser det dock inte som 
uteslutet att glasögonfibulan kan ha tillver-
kats av en uppländsk gjutare som haft svär-
dets ornering som förebild (o.a.a.:76). 

Oldeberg menar att hela fyndet ger in-
tryck av att ha sammanbragts av en lokal 
hövding som önskat få en enhetlig prägel på 
sina tillhörigheter. Med hänvisning till Bau-
dou (1960:9), som starkt avvisar att svärden i 
Håga och Vattholma skulle vara av upp-
ländsk tillverkning, menar Lamm (1989:204 
f.) att den direkta knytningen till Danmark 
tycks stå sig. 

 
En dubbelbegravning? 
Mot bakgrunden av den dubbla uppsättningen 
rakknivar och pincetter i Hågahögen tar John-
sen & Welinder (1993:224) kortfattat upp frå-
gan om fynden berodde på en dubbelbegrav-
ning. Utgrävningarna i början av förra seklet 
skedde under svåra förhållanden. Lägen och 
relationer mellan fynden är osäkra. Mängden 
av ruttnande ekstockar och de Gyllenborgska 
grävningarna omkring 1690 som inte nådde 
det innersta av högen, men som ändå påver-
kade kammarstockarnas kondition gjorde inte 
tolkningen lättare. Arbetet skedde dessutom 
med ett för graven påfrestande vinteruppe-
håll (Almgren 1905).  
  Det uppfattas dock som klart att den ena 
uppsättningen rakknivar och pincetter hittats 
på högens botten och den andra högre upp i 
närheten av kistan. Beroende bland annat på 
att benen – oavsett om de kom från kistnivån 
eller längre ner – härrör från en person, var 
Johnsens & Welinders slutsats dock att det 
ändå är fråga om en enkelbegravning.  
 Förekomsten av ”twin rulers” som tagits 
upp av Kristiansen (1999) och Kristiansen & 
Larsson (2005:258 ff.) gör att idén trots allt 
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uppkommer om att det kan ha varit frågan om 
att de efterlevande arrangerat en ”dubbel-
funktionsbegravning”. Den som begravdes 
skulle ha setts som, eller utmålats ha varit, 
såväl överstepräst som hövding och militär 
ledare.  Har två huvor i ekkistegravarna vid 
Guldhøj och Trindehøj ingått i indikations-
bilden för sådana begravningar kan kanske 
dubbla rakknivar och pincetter i den blandade 
”plockepinnsörja” grävningslokalen i Håga 
utgjorde, också vara spår efter en dubbelfunk-
tionsbegravning Det fanns motiv för ett så-
dant förhärligande. Kistans stora längd är 
dessutom märklig, 
 
Ett förklaringsscenario 
Håga var en speciell plats. Den tycks av läge, 
hällkista och kulthus att döma ha varit den 
väsentligaste kultplatsen i regionen dittills 
under bronsåldern, och kanske tidigare. Där-
emot var Håga inte ett befolkningscentrum. 
Visserligen finns drygt 15-talet skärvstenshö-
gar i området, men av dessa torde ett antal – 
kanske de flesta – tillhöra tiden efter 1000 
BC. Som jämförelse kan nämnas att Börje 
socken har 370 och Vaksala socken 229 regi-
strerade skärvstenshögar. Läby och Bondkyr-
ko socknar har inte mer än 94 tillsammans. 
Håga ligger i mitten av dessa socknars yta 
och tillhör Bondkyrko socken. 
  Även om en stor del av Börjes och Vak-
salas skärvstenshögar förmodligen också till-
kommit efter 1000 BC tyder det på att Håga 
trots att lokalen utnyttjats i kanske mer än 
åtta hundra år innan högen byggdes, aldrig 
varit någon bosättningsmetropol. Vi känner i 
varje fall ännu inte boplatser i det omedelbara 
närområdet som indikerar århundraden av 
elitbosättningar. Det talar för att den som be-
gravdes i högen normalt inte residerade vid 
Håga. 

Var kom personen då ifrån, och går det att 
göra någorlunda välgrundade spekulationer 
om begravningens bakgrund baserat på vad vi 
tror oss veta?  

De stora projekt som genomfördes inom 
och i anslutning till Uppsalaområdet under 
slutet av period III och början av period IV 
bör som jag tagit upp ha krävt någon form av 
samförstånd och allians inom området och 
med omkringliggande maktpolitiska struktu-
rer. Det innebär troligtvis också att en klan/ 
något delområde accepterades som ledande. 
En central kultanläggning som det nya större 
kulthuset vid Håga passar väl in som ett red-
skap för samordning och styrning av regio-

nen. Den som initierat anläggningen och 
därmed förmodligen också haft stort inflytan-
de på kulttillämpningen vid Håga kan inte 
gärna vara någon annan än den ledande poli-
tiska kraften i regionen. 

 
Ett initiativ från sydväst 
Såvitt vi idag vet är alternativen när det gäller 
den ledande politiska kraftens hemvisst det 
rika sydväst, eller området norr om ”Sveaha-
vet”. Bland annat svärden från Vattholma och 
anläggningar och fynd vid Ryssgärdet och 
Sommaränge skog indikerar att det vid håga-
tid sedan länge bör ha funnits maktpolitiskt 
betydelsefulla krafter i det norra området. 
Men även om den norra delen av området in-
klusive Börje-Jumkil och Vittulsberg - Rasbo 
utvecklats under början av yngre bronsålder, 
var den knappast i stånd att sedan tre-fyra 
generationer ha hållit ledningen i regionen. 
Det kunde rimligtvis bara sydvästra Uppsala-
området och ledare med dess släkter/klaner 
bakom sig ha gjort. Om så var fallet är det 
inte ens säkert att deras huvudboplats låg 
inom Uppsalaområdet. Den bör ha legat läng-
re västerut. 
 Även om Håga var en friliggande kult-
plats för regionen och ingen släkt/klan hade 
sin huvudbosättning på platsen, måste rim-
ligtvis en sådan alltså ha legat bakom själva 
begravningen. Det troliga är till och med att 
det ligger betydligt större resurser än så bak-
om manifestationen. En förklaring måste ock-
så svara på varför denna magnifika gravlägg-
ning ägde rum på ett arkaiskt sätt och först 
flera generationer efter det att områdets sam-
mankoppling och integrering inletts.  

 Mot bakgrund att vi saknar bosättnings-
metropoler från äldre bronsålder längs Svea-
havskusten bör förklaringen rimligen ha varit 
att säkra ett inflytande från sydväst. Detta in-
om en genom strandförskjutningen geogra-
fiskt, befolkningsmässigt och maktpolitiskt 
allt kraftfullare östlig/nordöstlig del av Mä-
lardalen. Gravens och fyndens storslagenhet 
och de dubbla uppsättningarna av rakhyvlar 
och pincetter skulle förklara en förmodligen 
närmast förenad sydvästlig insats i norra Mä-
lardalen. Genom byggande på ”twin-ruler-
föreställningar” skulle den avlidne som både 
militärpolitisk ledare och kultledare – och 
därmed hans efterkommande – knytas till 
Håga med dess starka laddning inom kanske 
framför allt nordöstra Mälardalen.  
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YNGSTA BRONSÅLDER 
OCH ÄLDSTA JÄRNÅL-
DER 

Hågahögen från omkring 1000 BC var troli-
gen en stor framgång. Försöket från de efter-
levande att upprätthålla den gamla ordningen 
lyckades. Kriser noteras inte på flera genera-
tioner. Maktstrukturer är emellertid svåra att 
upprätthålla. Spänningar och sönderfall tog så 
småningom vid. En orsak kan ha varit att när 
havsförbindelsen norrut stängdes blev rela-
tionen mellan Sveahavskulturen och den Syd-
västra kulturen annorlunda. Mer betydelsefull 
var förmodligen effekterna av den svåra kli-
matförsämring som i omgångar med avbrott 
för extrema värmeperioder svepte över Euro-
pa under mer än ett halvt årtusende –
klimatkrisperioder av samma eller kraftfulla-
re dignitet än den som utlöstes i slutet av 530-
talet e.Kr. 

 
SAMARBETSSTRUKTUREN 
KRACKELERAR 
Någon form av samverkan och samförstånd 
hade rått under århundraden, men efterhand 
som strandförskjutningen ökade arealerna in-
om Uppsalaområdet samt söder och öster där-
om försköts befolkningstyngdpunkten. När 
klimatkrisen och kraftig strandförskjutning 
satte in några årtionden före 800 BC och 
ytterligare förändrade förutsättningarna för 
försörjningsinriktning och förbindelser inom 
norra Mälardalen splittrades den tidigare en-
hetliga maktstrukturen. 
 Fornborgen söder om Håga brändes ned 
och byggdes upp ca 900/800 BC och brändes 
på nytt (Olausson, 1995:237). Den ödelades 
för gott/ brann ner  under period V. 

 Broby expanderade. Där fanns ett kulthus 
eller anlades ett sådant. [Victor (2002:78) och 
(2007:156 f.) redovisar ytterligare två out-
grävda.]  Huset bedöms ha byggts och an-
vänts i två omgångar. Kännedom om tiden 
för den första fasen hade varit önskvärd för 
vår kunskap om utvecklingen i området. Den 
flintpilspets och eldslagningsflinta som hitta-
des i anslutning till husgrunden tillåter inte en 
närmare bestämning än till bronsålder, även 
om motsvarande också hittats under äldre 
bronsålder (Schönbäck, 1952:36). Kulthusets 
senare period hänför sig troligen till period V 
(Victor, 2002:110) – eller i varje fall till yng-
re bronsålder (Schönbäck o.a.a: 33). 

  Det förefaller som att ungefär samtidigt 
som kulthusen i Håga återanvändes efter 
uppehåll togs kulthuset i Broby på nytt i bruk. 
Intrycket blir att här fanns en konkurrenssitu-
ation. Vilka aktörer som initierade konkur-
rensen i de olika omgångarna är oklart – eller 
om det parallella utnyttjandet åtminstone un-
der period V var en effekt av den generella 
religionspåverkan söderifrån. Vi får inte 
glömma tecknen på en successivt ökad be-
folkning i norra Uppsalaområdet – ofta med 
direkta eller indirekta förbindelser med Dan-
mark, Baltikum och södra delen av Mälaren. 
 
Kulturgräns med politisk anstrykning  
Förekomsten av skilda traditionsgrupperingar 
/bygdekopplingar inom Uppsalaområdet kan 
förmodligen avläsas än idag. Det band av sto-
ra rösen – ofta omkring 20 meter – som går 
från den tidigare Läbysjöns sydvästspets ned 
till Lårstaviken [Bild VI:13] utgör samtidigt 
en tydlig gräns för hällristningsområdet i syd-
västra Uppland. Det är knappast en slump. 
Här har vi förmodligen en gränszon mellan 
två skilda kulturer under yngre bronsålder. 
Som bland annat framgår av [Bild VI:1] har 
vi i sydväst en uppsjö av hällristningslokaler 
– och mot nordost inga utom de två i Bälinge 
och Ryssgärdet. Ungefär här gick också den 
gamla häradsgränsen mellan Hagunda och 
Ulleråkers/Håbo härader. 

 En ytterligare indikation på förekomsten 
av en gränszon mellan sydväst och nordöst 
skulle offerfynden från period V-VI i Lilla 
Kil kunna vara. Lilla Kil ligger i röselinjens 
förlängning, nordnordväst om Vänge [Bild 
VII:10] och [VI:13]. Som tidigare tagits upp, 
finns en tendens till att offerfynd görs i zoner 
mellan kulturdomäner i troligt syfte att mar-
kera revir. Lilla Kil är geografiskt inte vilken 
plats som helst. Det är ett område där platå-
sprickor/dalgångar som förbinder Jumkil, 
Broby, Vänge och Skogstibble sammanstrå-
lar. En skärningspunkt där Lilla Kil ligger vid 
mynningen av dalgången mot Broby.  

 Men är verkligen röselinjen och intillig-
gande hällristningar från period V-VI?  Kon-
stateras kan åtminstone att skeppsristningen 
Raä 3, Ramsta socken, vid Kibrunna  [se imå-
lad bild i Ekholm (1921:84)] vilken ligger i 
röselinjen, tillhör period VI enligt Fredells 
(2003:13) kronologi. 
 Ytterligare en anläggningstyp som upp-
visar stora skillnader mellan sydväst och 
nordöst är skärvstensvallarna/hyddbottnarna. 
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Lokaler med mer än en anläggning finns bara 
kring Sveahavet [Bild VI:7]. 
 Även om vi hade en kulturgräns under 
yngsta bronsålder genom sydvästra Uppsala-
området låg hällristningskulturens centrum 
knappast där utan inom de större och äldre 
bronsåldersmiljöerna i väster. Men var låg 
centrum för den östliga kulturen, den som 
förmodligen i huvudsak inneslöt övriga ut-
nyttjade delar av Uppsalaområdet? Kanske i 
Broby? Kanske, men inte säkert. Boplatserna 
och befolkningen  fanns i huvudsak än längre 
norrut – längs kusten uppemot Jumkil, vid 
“Fjuckbybarriären”, Björklinge, Lena, Tens-
ta, Viksta och Ryssgärdet samt österut – i 
Rasboområdet. 
 
Håga kvarstod som neutral plats 
Mot bakgrund av att Håga var åtkomlig såväl 
från norr som från sydväst – via Hagundas 
dåvarande vattensystem och de idag försvun-
na sjösystemet från Brännasjön och Läbysjön 
–  hade det varit naturligt om en förskjutning 
bort från Håga ägt rum även om uppgrund-
ningen ännu inte blivit något problem. Så 
tycks inte varit fallet. De två kulthusen upp-
fattas i princip ha avlöst varandra men de och 
boplatsen (-erna) utnyttjades bronsåldern ut 
(Victor, 2002:178 f.). Det indikerar att Håga 
på något sätt uppfattades som en neutral zon. 
Avsaknaden av hällristningar antyder också 
att lokalen inte införlivades med den eventu-
ella sydvästkulturen. 
 Förhållandet att Håga uppfattades som 
en neutral plats stämmer med att det inte 
finns någon expansion i dess närområde. En 
sådan var desto påtagligare kring Broby och 
inte bara där. Under yngsta bronsålder och 
äldsta järnålder finner vi ett tätt anlägg-
ningsmönster av runda stensättningar med 
mittblock och/eller röseliknande stensättning-
ar från Broby såväl norrut som österut. I viss 
mån från Vänge och åt sydväst.  I söder ett 
band från Västeråker/Skokloster till Husby-
Långhundra [Bild VI:19]. Kring Håga – tomt. 

 När det gäller rösen, saknas också de i 
Hågas närhet [Bild VI:14] Se också Jensen 
(1989:19). Uppsalaområdets befolkningsök-
ning tycks av anläggningsmönstret att döma 
ej gälla dess tidigare nav. Verksamhet har fö-
rekommit i området men knappast stadigva-
rande och ej av överväldigande styrka. Da-
mell (1979:11) konstaterar: ”Egendomligt 
nog tycks inte bebyggelsen vid Håga ha fort-
satt kontinuerligt från storhögens tid fram ge-
nom yngre bronsålder och äldre järnålder.”  

 Exakt hur den diskuterade kulturzon-
gränsen har gått är oklart. Den kan ha gått vid 
Läbysjöns västspets eller längre västerut eller 
mer som häradsgränsen [Bild VIII:13]. Av 
orsaker som hänger samman med fornborg-
arnas lokalisering – vilka  jag återkommer till 
– kan det inte uteslutas att kulturgränsen in-
ledningsvis hade en mer östlig sträckning för 
att sedan trängas något åt väster. Gränsen kan 
till och med efter fornborgens i Lurbo brän-
ning inledningsvis följt Hågadalen upp till 
Håga och därefter följt Läbysjön och ån upp 
till Vänge och Kil. Det skulle förklara hur 
Håga kunde fungera som en neutral plats. 
Lokalen låg i skärningen mellan de två kul-
turerna. Denna gränsdragning skulle också 
förklara Uppsalaöns och Hågadalens bristan-
de attraktivitet vid den här tiden. 

 Oavsett gränsförhållandena går det inte 
att säga vilken som stod för bränningen av 
fornborgen vid Lurbo. Eftersom borgen lig-
ger i gränstrakten mellan de båda zonerna, 
och ursprungligen förmodligen främst base-
rats på resurser från det rika sydväst, kan 
förstöringen förutom på externa fjärrinva-
sionsföretag bero på aversion från Sveahavs-
kulturen mot den åtminstone tidigare domi-
nerande sydvästra kulturen. 

 
 
    

VIKTIGA IDEOLOGISKA 
ELEMENT 
Yngre bronsålder och äldsta järnålder är en 
väsentlig del av skålgroparnas samt skärv-
stensvallarnas och hyddbottnarnas sprid-
ningsperiod i Uppsalaområdet, även om det 
både finns äldre och yngre anläggningar. De-
ras oregelbundna lokaliseringsbild ger också 
antydningar om den kulturella/maktpolitiska 
revirdelning som tycks ha uppkommit under 
bronsålderns slutskede.  
  Jag har tidigare talat om en ”skålgrops-
tradition” som i princip följde på skärvstens-
kulturen, men som ändå delvis samexisterade 
med denna. Skålgropar hade liksom skärv-
stenshögar en lång produktionstid. Delvis 
hänger tillkomsttiden samman med om loka-
len sammanfaller med eller har tät anslutning 
till en hällristningslokal. Hällristningar är 
normalt omgivna av skålgropar. Vi vet dock 
inte hur stor del av groparna som är samtida 
med hällristningen. Skålgroparna har fortsatt 
att produceras under århundraden. 
 Finns kopplingen är det dock troligt att 
skålgroparna i stor utsträckning är associera-



Med Uppsala i centrum 405

de med hällristningarnas omedelbara idévärld 
och därmed också med deras tillkomsttid. Det 
innebär inom Uppsalaområdet framför allt 
bronsålderns period IV-VI. Från Biskopskulla 
och Rickeby känner vi ristningar som kan 
antas härröra från period III medan tillkomst-
tiden för ristningen från Bälinge förmodligen 
ligger i äldre förromersk järnålder. 

 Skålgropslokaler utan knytning till häll-
ristningar finns i stor utsträckning inom Upp-
salaområdet [Bild VIII:12]. Vanligt förekom-
mande gemensam sockentillhörighet ger ändå 
en hög korrelationskoefficient mellan anlägg-
ningstyperna – 0,85 (bilaga 4). Vi finner 
skålgroparna från det tätt ristade Biskopskulla 
upp till Viksta – ja ända upp till en sten i 
Vendel. Den stora anhopningen i Viksta lig-
ger på och vid postglaciala leror efter den 
vattenyta som fortfarande fanns där under 
bronsålderns period IV och inte var borta 
förrän under senare perioder. Skålgropsloka-
lerna där bör ha tillkommit århundradena 
kring Kristi födelse. Skålgroparna i området 
vid Ryssgärdet kan däremot med hänsyn till 
hällristningen och Ryssgärdets blomstringstid 
(period III-IV) och sädesfynd antas tillhöra 
den mellersta bronsåldern, dvs. den troliga 
samarbets- och institutionaliseringstiden in-
om regionen. 

Väsentligt är att medan hällristningstradi-
tionen i princip upphörde inom Uppsalaom-
rådet i och med bronsåldern, fortsatte och ge-
ografiskt vidgades produktionen av skålgro-
par fram till omkring Kristi födelse. Då först 
avtog den för att snart upphöra. Fortfarande 
hade dock inte åkerbruket axlat rollen som  
primär  försörjningskälla.  I Vendel och på 
många håll i öster hade knappast trädgårdsod-
larnivån lämnats. Där saknas också i stort sett 
kända skålgropslokaler utom inom de äldre 
kulturella miljöerna i syd. Som angivits i ka-
pitel sex förekommer skålgroparna enligt vad 
som hittills är känt märkligt sparsamt i Bro-
byregionen – men där kan orsaken vara att 
Broby, som jag återkommer till, förtvinade i 
tidsglappet mellan den tid då skålgroparna 
hade någon form av kulturell/politisk ladd-
ning och då de accepterades mer allmänt för 
att så småningom uppfattas ointressanta att 
producera. 
 
Skålgroparna saknas i södra 
blivande Tiundaland 
Skålgroparna längre norrut tycks med Ryss-
gärdet som undantag vanligtvis vara yngre än 
de i söder (än de hällristningsanknutna, ej  

Bild VIII:12 Expansionen under yngsta bronsålder/ äldre järnålder. Från en 
etablerad värld i väster under mellersta bronsåldern – representerad av ensam-
liggande större stensättningar.                                 Synkron geografisk miljö: 600 BC 

 
nödvändigtvis än skålgropar med annan loka- 
lisering). I söder saknas, trots den omfattande 
befolkningsexpansionen under yngsta brons-
ålder/äldsta järnålder skålgropslokaler i Sko-
kloster och de västra delarna av Vassunda – 
det vill säga i de delar som långt senare bil-
dade Håbo härad och tillhörde Tiundaland.   
 Öster om Husby Långhundra finner vi 
hällristningar och skålgropar från yngsta 
bronsålder. Där anammades den äldre sydliga 
skålgropskultur som redan fanns i området 
(bland annat i Rickeby) – en del av det bli-
vande Attundaland. Där finns också den för-
modligen yngsta kända lokalen (Raä 199 
Knivsta i Skottsila) från omkring övergången 
till yngre järnålder.  Skålgropslokalerna finns 
i betydligt större utsträckning i sydväst och 
sydöst – inom de områden som på [Bild 
VIII:13] hänförs till vad jag kallar Fjädrun-
dalandskulturen respektive Attundalandskul-
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turen – områden som stod en äldre och mer 
omfattande jordbrukskultur nära och framåt i 
tiden skulle utveckla andra driftsformer (sten-
strängssystem).  
 Det här indikerar att det inte bara var 
åkerkulturens spridning som kan förknippas 
med skålgropsproduktionen under äldre järn-
ålder. Skålgropen hade också någon form av 
kulturell ideologisk laddning. En sådan – så 
småningom avklingande – skulle också för-
klara varför produktionen upphörde. Skålgro-
pen som manifestation var inte längre intres-
sant om den norm och idévärld den ingick i 
delades av alla eller inte längre uppfattades 
som rumsren eller realiserbar. 

Under förromersk järnålder blev fördelar-
na med en delvis ny och utvecklad åkerbruks-
teknik alltmer uppenbar och då förhållandena 
var lämpliga togs idéerna upp. Bredåkersom-
rådet (Frölund, Scheutz & Schütz, 2004:23) 
är ett exempel. Skålgropsproduktionen hade 
då i stort sett kopplats loss från hällristning-
arna även om skålgropar producerades vidare 
också i deras områden. Den förmodade ideo-
logiska laddningen avtog så småningom. Hur 
snabbt är oklart. ”Luckan” i Brobyområdet 
och i de delar av Håbo härad som ligger inom 
Uppsalaområdet kan dock tyda på att den inte 
var borta förrän väl efter äldsta järnålder. 
  Tiden då skålgroparna kan ses som en 
över Uppsalaområdet vanlig företeelse är be-
gränsad. Åkerbruksexpansionen under slutet 
av romersk järnålder kantades bara undan-
tagsvis av skålgropslokaler. Längs Finlands-
leden är lokalerna få.  

 
SKÄRVSTENSVALLAR  
Det   100-tal   skärvstensvallar/boplatsvallar/ 
hyddbottnar som finns inom Uppsalaområdet 
är som angivits i kapitel 7, oklara både vad 
gäller karaktär och produktionstid även om 
det lutar mot att huvuddelen kan hänföras till 
yngre bronsålder/äldsta järnålder. De är i hu-
vudsak anknutna till skärvstenshögar. Som 
framgår av [Bild VI:6] återfinns de i stort sett 
inom hela Uppsalaområdet söder om Tensta, 
dock främst kring Sveahavet. Många vallar är 
ensamliggande. Dessa återfinns inom stora 
delar av Uppsalaområdet. Många lokaler har 
emellertid två eller fler anläggningar. En norr 
om Lena har tio stycken. De med två eller 
fler är koncentrerade till den centrala delen av 
Uppsalaområdet [Bild VI:7] – avvattningssy-
stemet norr om Uppsala och söder om Tensta. 
I princip Sveahavskulturens hjärtområde.  

 Problemet är att vi har osäker uppfatt-
ning om vad vallarna/hyddbottnarna står för. 
Varken hur de användes eller hur gamla de 
är. I Norrland och Finland liksom långt sena-
re i Sydsvenska kustband, talar litteraturen i 
princip om hyddor – mer eller mindre kort-
fristiga bosättningar nära hav (och fiske/jakt). 
Anläggningarna spänner över perioder långt 
ned i stenåldern. Så tycks inte vara fallet i 
Mellansverige. De få anläggningar som un-
dersökts från Almgren och framåt, har snara-
re knutits till livsmedelshantering än hydd-
bottnar och kult. Almgrens hydda i Boda 
(Almgren 1912b) har ifrågasatts som en 
skärvstenshög (Carlsson, 2001:38). En tolk-
ning som dock får mothugg av Östling, 
Eriksson & Hjärthner-Holdar (2008:37).  

De undersökta vallarna/hyddresterna är 
med undantag för Ra 336 i Buddbo, Ärentuna 
inte multipla. Samtidigt tycks många härd-
gropar finnas i anslutning till skärvstensvallar 
även när det endas är fråga om en vall. Igels-
talokalen (Raä 279 & 280 Östertälje) hade 
använts under vitt skilda perioder under 
bronsålder (Werthwein, 2002). Även om val--
larna i Buddbo närmast har knutits till äldsta 
järnålder (Scharp, 2004) finns indikationer 
även där på äldre användning. 

 
Flera vallar på en lokal finns bara 
kring Sveahavet 
Det framstår som rimligt att skilja på lokaler 
med en ensam anläggning, där hyddmöjlighe-
ten är troliga, och lokaler som har två eller 
fler anläggningar. En sådan åtskillnad är ock-
så motiverad av den systematiska avvikelse i 
lokalisering som finns mellan dessa anlägg-
ningstyper. De ensamma finns i princip inom 
hela Uppsalaområdets skärvstenshögsvärld 
medan de multipla, tillsammans med hälften 
av de ensamliggande, finns inom en tiondel 
av Uppsalaområdets yta – belägen omkring 
Mälarvikens inre del och Sveahavskulturens 
centrum [Bild VI:7] och [Bild VIII:13]. 

  Det kan överlag knappast röra sig om 
livsmedelshantering som tolkningen är i Igel-
stafallet.  Även om det är frågan om tork-
ningsanläggningar i allmänhet – för fisk, få-
gel och säl likaväl som för kött av rådjur, 
hjort, älg och björn blir lokaliseringen alltför 
svårförståelig. Varför utnyttjade man denna 
teknik i sådan extrem utsträckning just runt 
Sveahavet? Det kan knappast stämma att vid 
exempelvis en havsvik i Danmark socken 
skulle finnas tillgång till kött- och kanske fis-
ke- och sälvolymer som under årens lopp be- 

Symboler kraftfulla 
för kortare eller 

längre tid, men de 
kan också ändra 

innebörd 
 
Förhållandet att en 
ikonografisk laddning 
kan förändras har vi 
ett drastiskt exempel 
på i svastikan, hakkor-
set. Efter en mångtu-
senårig användning 
som ett lyckotecken 
och eventuell beteck-
ning för solen och in-
gående i svenska före-
tagslogon, är den efter 
nazisternas använd-
ning frånstötande och 
straffbar att använda. 
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reddes vid sammanlagt sju anläggningar me-
dan man i sydväst med sitt befolkningsunder-
lag och sina stora landjaktområden saknar 
dessa ansamlingar. Utgrävningen av Raä 336 
Ärentunas två vallar gav låga fosfathalter och  

 

indikerade inga nämnvärda volymer av orga-
niskt material. Syftet med anläggningarna be-
döms ha varit funktionell och/eller rituell 
(Scharp 2004b: 23).  

kultisk bakgrund  – vallanläggning, gravhägnad och hägnad
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 Under senare delen av bronsåldern och/ 
eller i början av järnåldern lämnade kulturen 
kring den i Uppsalaområdet ännu inträngande 
Mälaren skärvstensvallar/hyddbottnar efter 
sig. Ibland i omfattande kluster. Den hällrist-
ningskultur som fanns kvar i sydväst och 
sydost, men inte däremellan fanns inte heller 
här. Hällristningen vid Ryssgärdet i Onslunda 
är äldre. Se Broström, Ihrestam & Wikell 
(2005:95) samt Fredell (2003:13). 

 Den övergripande bild som avtecknar sig 
är de södra och sydvästra delarna utvecklades 
alltmer i samklang med jordbrukssamhällets 
krav. Den centrala delen av Uppsalaområdet 
blev äldre produktions- och arbetsformer mer 
trogen och gick eventuellt inledningsvis i 
riktning mot mer arkaiska kulturyttringar. De 
tiotalet skärvstensvallsgrupper  på upp  till tio 
skärvstensvallar som registrerats kan kanske 
både ses som ett äldre arv (jämför Norrland/ 
Finland) och som någon form av nordlig pen-
dang till de sydliga hällristningslokalerna.  
 
 
EN SEPARAT  ”ATTUNDA-
LANDSKULTUR” 
Väster om Husby Långhundra saknar vi kän-
da hällristningar. Däremot har vi en uppsjö av 
röselokaler. Från period VI finns hällristning-
ar direkt i öster. Uppsalaområdet sydöstra del 
har dessutom skålgropslolaler – från åtmin-
stone mellersta bronsålder och hela äldre 
järnåldern igenom.  Det är en av flera indika-
tioner på att en bit ner längs Långhundrale-
den – och inte bara där, utan inom områdets 
hela sydöstra hörn, fanns en från Sveahavs- 
och Rasboområdena avvikande kulturform 
under yngre brons- och äldsta järnålder. 
 Väster Husby-Långhundra ligger som 
jag tidigare tagit upp ett antal fornborgar vil-
ka med sin lokalisering skulle ha fungerat 
bäst som försvars-/revirmarkörssystem redan 
under period III/IV [Bild VI:9]. Det kan 
emellertid inte uteslutas att även om de initie-
rades så tidigt var det kanske då endast som 
signaler i en komplicerad revirdragning. Raä 
116 Vidbo, som ligger lokaliserad så att den 
redan vid hågatid skulle varit obsolet som 
markör vid fjärranfall in mot det äldre brons-
ålderssamhället, blir mer meningsfull om den 
snarare byggts inom ramen för en kulturzon-
markering under äldsta järnålder. Det alterna-
tivet får stöd i att den enligt anläggningsre-
gistret är kallmurad. 

 Raä 98 Vidbo och Raä 126 Odensala till-
hörde vid den här tiden förmodligen en makt-

politisk kultur/idévärld med utsträckning sö-
derut och österut längs Husby-Långhundra-
leden. I konsekvens med benämningen av 
kulturen i väster – en Attundalandskultur.  

Vi vet dock inte om det vid den här tiden 
är en kultur som fortfarande utgör en del av 
eller är samordnad med Fjädrundalandskul-
turen.  Det är den till hands närmaste förklar-
ingen till varför vissa anläggningar som för-
modligen uppfördes som en extern markör-
gräns för norra Mälardalen under mellersta 
bronsåldern blev en intraregional kulturgräns 
under yngre bronsålder. Den politiska kracke-
leringen efter hågatid gjorde att Sveahavskul-
turen fick antagonister både i sydväst och 
sydöst, och att dessa troligen fortfarande var  
sammanknutna. Det framstår som troligt att 
det var Sveahavskulturen som bröt den mel-
lersta bronsålderns samförstånd.    
 Det är dessutom oklart var en eventuell 
zongräns gått i sydöst – ungefär vid den forn- 
borgslinje som förmodligen ursprungligen 
har äldre rötter – eller väl väster därom. Kul-
turyttringarna tycks ytligt sett likartade. I 
Gottröra finns sju skeppsristningar som tycks 
tillhöra period IV (Olsson 1993b:110 av-
stämd med Kaul / Fredell 2003:13). På hällen 
finns också mer än 300 skålgropar.  Området 
söderut tycks enligt Olausson (1995:198) mer 
eller mindre fullkoloniserad. Gjorda pollen-
analyser visar dock på förvånansvärt begrän-
sad odling. Området vid skeppsristningsloken 
Rickeby i Odensala och bronsålderslokalen 
Knivsta-Forsby tillhör förmodligen kulturzo-
nen ifråga. Knivsta socken norr därom tycks 
med undantag för Vråområdet, allra längst i 
norr, ha utnyttjats i mycket begränsad ut-
sträckning före Kristi födelse. Som framgår 
av [Bild VIII:13] finns dessutom skålgrops-
lokaler i större eller mindre utsträckning in-
om den sydöstra delen av Uppsalaområdet – 
men inte på flera km håll från detta område. 
Se [Bild VIII:12]. 
  Det är osäkert hur gamla skålgroparna 
är – en del är definitivt från långt senare tid. 
Det här innebär att en eventuell tidig zon-
gräns i praktiken kanske låg längre österut. Å 
andra sidan har vi ett vattenofferfynd från 
yngre bronsålder någon öster om Alsike kyr-
ka som ligger på plats för en eventuell gräns-
zon kring de yttersta skålgropslokalerna. 
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FJÄRRFÖRBINDELSER-
NAS BETYDELSE 
Utvecklingen inom Uppsalaområdet var inte 
bara beroende av områdets interna förutsätt-
ningar utan också av dess läge i förhållande 
till och av kommunikationer med omvärlden. 
Utbytet med långt bort liggande områden kan 
beläggas genom en rad fynd. Bronset, men 
även keramiken pekar på att Uppsalaområdet 
ingick i omfattande kontaktsystem. Här fanns 
kunskap om finsk, baltisk och sydbaltisk/ 
dansk teknologi och formvärld.  
 Märkliga är de kontaktvägar som de så 
kallade Mälardalsyxorna bär vittnesbörd om. 
Oavsett motiv och tillverkningslokaler är 
yxorna indikationer på direkta eller indirekta 
kontakter över enorma ytor under yngre 
bronsålder. Eftersom vi också har Ananjino-
yxor i norra Norrland är det troligt att många 
långfärder skett på vintern, med skidor, snö-
skor och kälkar. 
  När kontakter kunde förekomma över 
de avstånd det här var frågan om, med de 
svårigheter det innebar, bör Uppsalaområdets 
förbindelser med Östersjöns sydliga kuster ha 
varit av en helt annan omfattning.  Mot bak-
grund av att det inte fanns båtar som med sä-
kerhet klarade öppen sjö ställde transporterna 
krav på erfarenhet och kreativitet. Det blev 
inte lättare när strandförskjutningen så små-
ningom stramade åt de möjligheter som fanns 
att nå Östersjön. De tidigare havslederna 
norrut via Lena, som när det gällde fortsätt-
ningen via Vendel kvarstod till omkring hå-
gatid, blev som angivits allt mer strapatsrika 
och var nog borta när vi kommer in i järnål-
dern. Här fanns dock Uppsalaåsen som parti-
ell ersättning.  
 Efterhand som båtteknologin utveckla-
des blev Finlandsleden inte bara leden för 
färder till fångstparadiset och fjärrkommuni-
kationsanhalten Åland utan också norrut mot 
den fiskrika Dalälven – och leden behärska-
des av Sveahavskulturen. Härigenom för-
svann, om inte förr, förmodligen en hel del av 
Fjädrundalandskulturens och västra Mälarda-
lens utnyttjande av dessa lokaler under spän-
da perioder.  Dessa hade visserligen tillgång 
till öppna ytor på Mälaren och kunde därifrån 
ta sig till Östersjön via ”Stockholm” men 
yttervägarna mot norr, till Åland och Daläl-
ven, var då längre och mer riskfylld. ”Fin-
landsleden” mot Åland blev emellertid också 
den alltmer komplicerad. 

 

Förbindelsen ut på Mälaren  
Om strandförskjutningen försvårade för delar 
av norra Mälardalen att via vattenvägar ta sig 
norrut innebar den för Sveahavskulturen 
dessutom att man fick större problem att ta 
sig söderut. I princip fanns två mer landan-
knutna farleder innan man kom ut på Mälaren 
eller på Östersjön, Långhundraleden och le-
derna förbi Håbolandet.  

Har jag tolkat den maktpolitiska struktu-
ren rätt hade emellertid Sveahavskulturen 
under äldsta järnålder endast en säker fjärr-
kommunikationsväg söderut – i anslutning till 
det kommande Håbo härad. Långhundraledan 
var troligen oftast tillgänglig – men ej i oros-
tider. Den trånga farleden innebar dessutom  
risker för vanliga överfall.  

Det tidigmedeltida Tiundalands märkliga 
utformning med en lång sydgående tapp som 
nådde ut till öppet vatten på Mälaren mellan 
Fjädrundaland och Attundaland får därmed 
en förklaring som går synnerligen långt till-
baka i tiden. För Sveahavskulturen med den 
antagna utsträckningen var kontrollen över 
Håboområdet av avgörande betydelse. 

 Det har påpekats förr. Vi hade ju under 
järnåldern med Heidingas (1999) ord ”A ma-
ritime society in a maritime landscape”. Sö-
derberg (1989:60) insåg betydelsen av en sä-
ker förbindelse ut på Mälaren för det vikinga-
tida/medeltida Uppsala:  

”Kommunikationerna mellan upplanden 
och det religiösa centrumet i Uppsala å ena 
sidan och sjöbygderna å andra sidan har va-
rit av avgörande betydelse för att kunna hålla 
samman det växande riket. Det är därför sä-
kert ingen slump att Håbo hör till Tiunda-
land. Som det sydligaste av folklandets hun-
dare sticker det ut i Mälaren, mitt i den cen-
trala Mälarbygden. Därigenom får även Ti-
undaland kuststräcka mot de stora fjärdarna 
i Mälaren.”  
 Det är knappast en slump att Mälarom-
rådets eventuellt äldsta kända järnåldersva-
pengrav finns i Nyckelby, Övergrans socken 
(Wikborg 1998:25). 

 
BÅTTEKNOLOGIN 
Vi vet inte mycket om den båtteknologiska 
nivån inom Uppsalaområdet under äldre för-
romersk järnålder. De enda fynd som eventu-
ellt kan hänföras till den tidsperioden utgörs 
av stockbåtar och åtminstone en del av dessa 
är flera århundraden yngre. Fynd från yngre 
järnålder pekar dock på en bakomliggande 

Mälardalsyxor
 

Mälardalsxorna är kon-
centrerade till Volgakrö-
ken vid Kazan i Ryss-
land, sydvästra Finland 
och till Mälardalen.  De 
likartade Ananjinoyxorna 
finns inom ungefär sam-
ma ryska område. En del 
finns i Finland. Fem finns 
i Sverige. Hjärthner-Hol-
dar (1993:26f.) och Bolin 
(1999:102 f.). Yxorna 
finns också på andra stäl-
len – främst i Norge och 
Baltikum. 
  Tidsmässigt kan Mälar-
dalsyxorna tillhöra period 
IV-VI, med en tyngd-
punkt i period V. Osäker-
heten är stor – se Baudou 
(1960:19 ff.). En 14C-da-
tering från 1958 avseende 
ett träskaft från Uppsala-
områdets sydvästra del, 
där skaftet ju kan ha haft 
föregångare, tyder på 
äldsta järnålder (Hjärth-
ner-Holdar 1998:38). 
   Mälardalsyxorna sågs 
som tillverkade i Skandi-
navien. Mängden yxor i 
Ryssland och avsaknaden 
av gjutformar har dock 
gjort att uppfattningen 
ändrats. Volgakröksregi-
onen 250 à 300 mil bort 
uppfattas nu som ur-
sprungsområde.   
  Hjärthner-Holdar (1998: 
43) ser yxornas spridning 
som en effekt av brudköp 
och äktenskapsallianser. 
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äldre båtteknisk tradition och till detta kom-
mer Tacitus ord om att Svearna förutom i 
män och i vapen hade sin styrka i flottor.   
 Ingen av dessa förhållanden binder med 
säkerhet en tidig avancerad båtteknologi till 
Uppsalaområdet. De speciella förutsättningar 
som rådde under äldsta järnålder inom Svea-
havsområdet bör emellertid ha utgjort en 
stark drivkraft. Jakt, fiske och samlarverk-
samhet var utomordentligt viktiga element i 
försörjningen och expeditioner som gav möj-
lighet till fria fiske- och säljaktsområden var 
betydelsefulla. En expanderande fast bosätt-
ning, med åtföljande blockerande strandrätter 
i mer närliggande områden medförde förmod-
ligen behov av allt längre färder. Stor yta med 
ett sammanbindande vattennätverk och de 
enda  kontakterna  med  Östersjön  via  långa 
trånga vattenleder gjorde en övergång/utveck- 
ling från strandburna korgbåtar och stockbå-
tar till hanterliga och sjövärdiga förmodligen 
sydda och expanderade stockbåtar värdefull. 
 Som tidigare behandlats finns många in-
dikationer på att omkring Kristi födelse och 
därefter hade båtar utvecklats för kustfart i de 
skandinaviska vattnen. En del av dem bör ha 
utvecklats/kopierats inom eller i anslutning 
till Uppsalaområdet. De drivkrafter och för-
tjänster en utveckling av båtteknologin som  
fanns för Sveahavsområdet var knappast lika 
starka inom Fjädrundalandskulturen. Dess 
kust- och fiskevatten var åtkomliga med enk-
lare båtar. Deras eventuella fjärrjakt- och 
fjärrfiskeområden var däremot än mer svåråt-
komliga. Det bör ha medfört att man så små-
ningom kopierade utvecklingen, men motivet 
att leda den saknades. 

 
HERDEIDEOLOGIN 
En av de mest betydelsefulla och samtidigt 
mest svårbelagda utvecklingseffekterna av 
näringsinriktning och behovet av fjärran lig-
gande områden för näringsfångsten är en 
eventuell utveckling av en herdeideologi 
inom Sveahavsregionen i förhållande till en 
traditionell åkerbruksideologi. Något som 
främst diskuteras i samband med de asiatiska 
herdekulturernas rörelser in i Europa. Se 
exempelvis Kristiansen (1998:186 ff.). 

 Förutsättningarna vad gäller Uppsalaom-
rådet var ytligt sett annorlunda. Här fanns 
inga stora boskapsjordar som skulle drivas, 
skyddas och utnyttja under årets alla växling-
ar. I stället gällde det jakt- och fiskeexpedi-
tioner, som då liksom tvåtusen år senare för-

modligen kunde röra sig om veckor och må-
nader, ibland på Åland, ibland i Roslagen, 
ibland till Dalälven och så småningom längs 
Östersjöns kuster. De grundläggande förhål-
landena – att till skillnad mot i åkerbruks-
kulturer – man ständigt tränades att arbeta i 
grupper/formationer på olika platser under 
olika förutsättningar och finslipa detta under 
en ledares befäl skapade dock rimligtvis en 
kultur som hade likheter med herdekulturen. 
 Med militär terminologi skulle man säga 
att man lärde sig att arbeta i förband. Detta 
bör efterhand som befolkningen ökade, men 
området ändå i så stor utsträckning kvarstod 
inom den gamla näringsinriktningen, från 
omkring romartidens början successivt ut-
vecklat allt kraftfullare verktyg för områdets 
ledare – också i strid. Kombinationen ökad 
befolkning, återkommande fjärrfärdsträning 
med många män inblandade och successivt 
utvecklad båtteknologi istället för en mer 
helhjärtad inriktning på odling och odlings-
expansion formade och underhöll troligen en 
mer arkaisk kultur än vad som annars skulle 
varit fallet. 
 
 
 
KLIMAT OCH OMRÅ-
DESANVÄNDNING  
Boskapsskötsel, samlarverksamhet, jakt och 
fiske var den traditionella bronsåldersekono-
mins bas i området. Stött av hantverk samt 
keramik- och viss metallhantering. Odling i 
begränsad skala fanns i Sveahavsområdet 
från hågatid från att redan under bronsålderns 
början åtminstone ha funnits i Ryssgärdet, i 
Vråområdet och troligen också i sydväst. En 
kort period finns också signaler från Vendel. 
  Åkerbruket var av så begränsad omfatt-
ning att axen enligt redskapsfynd och littera-
tur plockades för hand eller skars med skära. 
Det var inte frågan om en snabb utveckling. 
Något som också indikeras av att stenskäran 
ju var det stenåldersverktyg som längst var i 
allmänt bruk. Kända metallhanteringslokaler 
inom området är ännu få – Broby, eventuellt 
Håga, Ryssgärdet och Vrå. Befolkningen i 
Sveahavsområdet levde i stor utsträckning 
inom en diagonal längst områdets västra kust 
– från Viksta till Biskopskulla. 
  Så kom perioden 2500 BP (egentligen 
ca 850-330 BC), som med kast i temperatur 
och fuktighet och extrem strandförskjutning 
starkt påverkade områdets livsförhållanden. 
Den kraftiga nedgången av sädesfynd vid 
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Ryssgärdet under senare bronsålder (Ranhe-
den, 2008:409) kan mycket väl ha klimatolo-
giska orsaker.  En omfattande befolkningsök-
ning (inflyttning?) och ytmässig expansion 
tycks, trots eller på grund av klimatomställ-
ningarna, ändå ha ägt rum.  Expansionen in-
dikeras av det stora antal rösen, röseliknande 
stensättningar och runda stensättningar med 
mittblock som återfinns i norr, öster och sö-
der ställt mot spridningen av stora ensamlig-
gande stensättningar som tillhör en äldre 
bosättningsstruktur [Bild VIII:12] (rensad i 
väster).  

Anläggningstyperna har dock en produk-
tionstid som går in i romersk järnålder. Det 
tycks främst gälla rösen och anläggningsloka-
ler långt i öst. I princip återspeglar därmed 
bilden inte bara expansionen under yngre 
bronsålder och äldsta järnålder utan till en 
viss del också den under romersk järnålder.  
 
 
Så fornborgarna igen 
 Fornborgar tycks som tidigare påpekats ge-
nerellt inte nämnvärt kopplade till befolk-
ningsmiljöer. I öst är de dessutom uppenbart 
knutna till gamla havsvikar och Ålandsleden 
Det gör att funderingar uppkommer om kopp-
lingen till bosättning och befolkningsutveck-
ling i öst delvis är en chimär. I varje fall un-
der anläggningstiden.  

 Olausson (1995:157) hänför grav- och 
vallanläggningar i princip till perioden 800 
BC – AD 100. Det gör att anläggningarna i 
stor utsträckning tillhörde tiden för rörlig bo-
sättning inom släktterritorier.  

 Mot bakgrund av kravet på arbetsinsats, 
och det relativt stora antal anläggningar det är 
frågan om, måste fornborgarna/vallanlägg-
ningarna ha spelat en väsentlig roll i den tidi-
ga järnålderns övergripande samhällsförhål-
landen.  På vilket sätt är fortfarande oklart. 
Revirmarkörsrollen var dock väsentlig. Där-
med är det anläggningar med delvis samma 
syfte som stora rösen vars tillkomst i fjärran 
lägen antas centralt initierade.  
 I väster är denna bild tydlig. Mycket 
talar för att vi hade olika kulturella/maktpo-
litiska sfärer inom Uppsalaområdet från före 
övergången mot järnålder och framöver. In-
tensiteten i skillnaderna torde varierat över 
tiden. Fornborgarna/vallanläggningarna inom 
det under äldre järnålder obebodda Ålands-
området indikerar en oro, som mötts långt 
från bebyggda områden. Vallanläggningarna 
och så småningom de fortifikatoriska anlägg-

ningarna kan ha byggts som revirmarkörer av 
Fjädrundakulturen. Gick den osäkert lokalise-
rade revirgränsen ungefär vid den sedan 
länge avtappade ”Ålandssjöns” östspets gäll-
de detta den västra gruppen medan den östra 
bör ha byggts av Sveahavskulturen. Med ett 
sådant synsätt får också de så småningom 
fortifikatoriska borgarna Raä 10 och Raä 4 en 
förklaring där de låg på var sin sida av 
Ålandssjön. De blev med tiden reella forn-
borgar med försvarskapacitet. Fågelvägen till 
det under yngre bronsålder och äldsta järnål-
der betydelsefulla Broby är omkring 13 km. 

 Ålandsområdet framstod under äldre 
järnålder uppenbarligen som tillräckligt bety-
delsefullt för att – trots avsaknaden av känd 
bosättning – under århundraden rikligt ha 
garnerats med de signaler fornborgar/vallan-
läggningar innebar.  
 Sambandet bebyggelse – fornborg/vall-
anläggning framstår så tunt både i tid och 
rum att en central bakgrund ofta är trolig, 
även om betydelsen av ”central” är tänjbar 
och flytande. Dessa anläggningar är bygde-
avgränsande och inte bebyggelsemarkerande. 
 Förekommande idéer om att de i allt vä-
sentligt tillkommit för att fungera som kul-
tiska arenor och upplevelseplatser måste klara 
ut en rad problem som är knuten till en sådan 
förklaring.  Ett sådant är det brott det innebär 
mot idébakgrunden från Medelhavsområdet 
och kontinentens befästa höjdanläggningar – 
skild från den neolitiska hägnadstraditionen. 
Till detta kommer avsaknaden av belägg från 
stödjande fynd, och varför vallanläggningar-
na i princip ofta initierats/byggts innan nämn-
värd bosättning i angränsande huvudbygd 
kommit till stånd och varför de liksom på 
kontinenten systematiskt anlagts längs hu-
vudleder nära revirgränser. De saknas ju 
dessutom i princip där de främst borde fun-
nits – i det relativt tätbebyggda och välmåen-
de området norr om Sveahavet. 
 Överlagras dessutom vad vi vet om kli-
matkriser med ofta kopplad social oro, de 
förromerska vapengravarna och samtidens 
båtutveckling i Östersjöbäckenet kan anlägg-
ningarna knappast vara uttryck för något som 
skulle framstå som en samlad andlig idérörel-
se inom Mellansverige – och i så fall varför 
en sådan koncentration till denna del av Sve-
rige? 
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FÖRÄNDRAD EKONOMI 
OCH MAKTBALANS 
Perioden omfattar övergången från den euro-
peiska bronsålderskulturen med sina centrala 
bronsförsörjningsmaskiner till järnålderns de-
centraliserade och divergerande keltiska Cen-
traleuropa. Östliga ryttarfolk och nya kulturer 
och ideologier påverkade kontinenten. Den 
upplösning av gamla bronsålderssamhällen 
som allt detta innebar gjorde sig rimligtvis 
gällande även inom Uppsalaområdet. En bi-
dragande orsak var liksom på kontinenten 
bronsets försvinnande och järnets successivt 
allt större tillgänglighet och användbarhet. 
Förenklat kretsade samhället inte längre  
kring ett fåtal lokaler och stormän med vålds- 
och skyddskapacitet som också behärskade 
och styrde fjärrhandel och gjuteriverksamhet.  
Detta avspeglar sig i begravningsformer och 
anläggningsstrukturer. En ökad befolkning 
och decentralisering gav också ett visst skydd 
i sig själv.  
 Förändringarna hade också negativa si-
dor. När koppar-, tenn- och bronshandel ero-
derade försvann också underlaget för en rad 
olika leveransvägar. Stora delar av motiven 
för fjärrfärderna till Norrköping försvann. 
Införseln dit av kontinentala produkter bör 
påtagligt ha minskat. 
 
Samhällssystem på tillbakagång? 
Kanske än starkare än den sena folkvand-
rings- och tidiga vendeltidens klimatkris skul-
le inverka på Mälardalens utveckling, påver-
kade troligen klimatkasten från nionde till 
andra århundradet BC geografi, miljö, lev-
nadsförhållanden och därmed bygdesamhäl-
lenas formande och utveckling. 
 Det var inte bara det övergripande makt-
politiska systemet i nordöstra Mälardalen 
som krackelerade – även traditioner, förbin-
delsevägar och relationer påverkades/upplös-
tes. Till och med mänskliga aktiviteter tycks 
ha minskat. Den ”fyndtomma” (grav-) perio-
den utgjorde bara en del. Genom att studera 
förändringarna i det stora antal 14C-värden 
som nu börjar finnas tillgängliga visar Eriks-
son (2009:263 ff.) på ett mönster, där en stark 
nedgång ägde rum på 800-talet BC. Frekven-
sen följer sedan relativt väl den klimatutveck-
ling vi tror oss känna.  

För samhällen som direkt eller indirekt 
var beroende av naturförhållanden i närområ-
det uppstod en stress som påverkade livet in-
om snart sagt alla områden. Det skedde en 

genomgripande förändring av hela den mel-
lansvenska keramiktraditionen kring över-
gången mellan brons- och järnålder (Eriks-
son, 2009:176). Mycket tyder på att någon 
form av retardation mot familjestrukturer äg-
de rum.  
 
Ändrade förhållanden påverkade försörj-
ningsinriktningen, men svårigheter på 
andra håll ledde troligen till immigration  
 Klimatchocken i slutet av period IV bör ha 
inneburit en fördröjning av förskjutningen 
mot åkerbruk i området. Periodvis kallare och 
fuktigare klimat, eventuellt med vissa inslag 
av torka försvårade, men bör inte ha inneburit 
större problem för en kustanknuten boskaps-
skötsel. En decentraliserad boskapsekonomi 
underlättades dessutom om en ökning av 
grisar och får/getter vid normala och mindre 
bosättningar ägde rum i Mälardalen som an-
givits i Larsson (2000:66).  
  När nya stränder snabbt frilades från 
och med hågatidens slut uppkom i öster och 
söder nya ängsmarker och strandbeten. Än 
viktigare var kanske vad som hände med 
Östersjöns salt- och syrehalt och därmed med 
tillgången på fisk och säl. 
  Högre salthalt och högre värme under-
lättar fiskens reproduktion och därmed till-
gången på fisk – för andra fiskar, fåglar, sälar 
och människor. Kust- och skärgårdsregioner 
får därigenom via olika näringskedjor möj-
lighet till ett kraftigt ökat näringsuttag under i 
övrigt lika förhållanden. De stora förändring-
ar och svängningar i klimatet som ägde rum 
under yngre bronsålder och äldsta järnålder 
bör rimligtvis haft betydelse för det marina 
livet – periodvis negativ men åtminstone un-
der värmeperioderna positiv. 

 Som redovisades i kapitel 4 är osäkerhe-
ten fortfarande stor när det gäller saltnivå- 
förändringarna i Östersjön, under yngre 
bronsålder och äldsta järnålder. Problemen 
med 14C-klockan har slagit hårt också för 
geokemister och limnologer i tidssättningen 
av bottenprover. Kopplingen av stora inflö-
den i Östersjön till äldre kalla perioder och 
dokumenterat extrema fiskebestånd under 
”yngre” varma perioder gör det dock troligt 
att extrema väderperioder på olika sätt påver-
kade förutsättningarna. Dessutom skulle ju 
långcykliska (1800-åriga) hydrografiska för-
utsättningar för en extrem silltillgång eventu-
ellt varit för handen 600-400 BC (kapitel 5).  
 Nya ytor för strandbeten, eventuellt stör-
re kreatursstockar och då främst får/getter 
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och svin samt förbättrade fisk- och jaktmöj-
ligheter säkrade successivt allt fler bosättares 
överlevnad och framtid i en decentraliserad 
bygdestruktur som knöts samman av vatten-
nätverk med dess transportkapacitet – en ka-
pacitet som båtteknologins utveckling suc-
cessivt ökade. Detta under en klimatperiod 
som i mer åkerbruksberoende områden av 
Sverige tidvis innebar misär och för Mälarda-
len också tycks ha inneburit hårda påfrest-
ningar på och delvis kollaps för de sociala 
systemen. I norra Norrland medförde perio-
den med ett något annorlunda klimatutfall, 
som tidigare nämnts troligtvis ett visst över-
givande av kusten bland annat på grund av 
torka. En omfattande immigration från olika 
håll till Uppsalaområdet kan ha ägt rum.  
 
Sydvästra Uppsalaområdets  
ställning  försvagades  
Yngre bronsålder och äldsta järnålder med-
förde dels förtätningar i sydvästra och norra 
Uppsalaområdet, dels en kraftig expansion 
mot öster, i Skokloster och Vassunda. Det här 
innebar att Sveahavskulturen, successivt om 
än fortfarande relativt glest, kom att täcka allt 
större delar av Uppsalaområdet.  
  Samtidigt innebar förtätningen i syd-
västzonen och strandförskjutningen i dess 
södra delar en viss konsolidering av detta del-
områdes välstånd och förmodligen en ökad, 
om än av klimatet fördröjd, roll för åkerbru-
ket. Av redovisade fynd inom Uppsalaområ-
det från yngre bronsålder har sydvästzonen 
emellertid bara cirka en fjärdedel mot ungefär 
hälften under äldre bronsålder. [Bild VIII:9], 
(bilaga 6 och 7). Redan under yngre bronsål-
der tycks således ett markant skifte i åtmin-
stone ytligt välstånd ha ägt rum inom Uppsa-
laområdet – även om förmodligen främst ba-
serat på Sveahavsområdets befolknings- och 
ytexpansion. 
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Från undersökningen 1998 av det större kulthuset vid Håga  
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                                                  9 
YNGRE FÖRROMERSK OCH ROMERSK 
JÄRNÅLDER   
Perioden är Romarväldets tidevarv. Rom var 
under ett halvt årtusende den allt överskug-
gande politiska, ekonomiska, kulturella och 
militära kraften vid Medelhavet och i Cen-
traleuropa med största utbredning AD 117. 
Väldet sträckte sig från Skottland och Rhen i 
norr till Kaspiska havet och förbi Babylon i 
öster. Medelhavet var ett romerskt innanhav 
(Cunliffe, 1991:178 f.).  
 Svallvågorna efter Rom märks fortfa-
rande. Mest betydelsefullt är kanske att 600 
miljoner människor talar latinska språk – 
språk med rötter i ett tungomål som för drygt 
två tusen år sedan användes inom ett område 
inte större än Blekinge.  
 I vilken omfattning skandinaviska kon-
takter med Romarväldet inte bara hade bety-
delse för eliten utan också påverkade befolk-
ningen i övrigt har setts som osäkert. Makro-
historikern Perry Anderson (1977:157 ff.) 
hävdar exempelvis att Skandinavien inte 
berördes.  Även om barbarinvasionerna inne-
fattade många ursprungligen skandinaviska 
folk hade dessa sedan länge bott bland andra 
germaner innan de anföll romarriket. Nordens 
samhällsformer skulle sedan Tacitus tid länge 
bevarats närmast intakt. Så småningom – i 
och med vikingatid – skulle de outvecklade 
skandinaviska samhällena bli ett av det på-
nyttfödda karolingiska kejsardömets barba-
riska gränsområden. Stein Rokka har en lik-
nande syn och behandlar Skandinavien under 
rubriken: ”Bortom det romerska rikets räck-
vidd” (Kommisrud, 1983:51). Andra forskare 
är inte lika övertygade – exempelvis Hines 
(1984:270 f.). Problemet för de flesta är var 
gränsen för påverkan skall dras. 
  För Skandinaviens – eller åtminstone för 
Mälardalens del – var den närmast högsjövär-
diga båtens uppkomst dock betydligt mer be-
tydelsefull än eventuell romersk påverkan. 
Dess utveckling gjorde Östersjöbäckenets 
kuster tillgängliga på ett nytt sätt. Kolonisa-
tion och fast bosättning blev nu möjlig inom 
många långt bort liggande områden. Framför 
allt förbättrades möjligheten till effektivare 
fjärrfångst och fjärrvaruutbyte. Något som 

också ledde till ökade kontakter med konti-
nenten.  
 Även när det inte gäller romersk påver-
kan är Uppsalaområdets utveckling i många 
avseenden knuten till omvärlden, eller kan 
bara tolkas och förstås med bakgrundsinfor-
mation från denna omvärld.  
 
 
 
 

OMVÄRLDEN 
I mina försök att få ett grepp om bakgrund 
och samtid samt vaska fram signaler avseen-
de Mälardalens och Uppsalaområdets resur-
ser, ställning och relationer behandlar jag 
Romarväldet, Centraleuropa och dess ger-
maner, Danmark och resten av Östersjöbäck-
enet samt Mälarområdet. Förbindelser och 
denarfynd ger betydelsefull information om 
samspelet i detta system. Ryska territorier 
utom Kaliningradområdet berörs ej. Under 
romartid var leden via finska viken mot Svar-
ta havet ännu inte en primär kontaktzon även 
om den utnyttjats långt tillbaka i bronsåldern. 
Förbindelserna med Svartahavsländerna före 
Konstantinopels blomstring gick i första hand 
via Oder och Wisla (se exempelvis Ekholm, 
1961:97). 
 
 
 
ROMARVÄLDET 
Roms starkaste konkurrenter i Medelhavsom-
rådet under tredje och andra århundradet BC 
var Kartago och Grekland. Så småningom 
knäcktes båda.  
 
 
REPUBLIKEN 
Det romerska territoriet var till en början inte 
stort – ett tusental km2. En rad omkringlig-
gande områden, där befolkningen delvis hade 
romerskt medborgarskap, ingick emellertid i 
det romerska förbundet. Förbundet saknade 
flotta, men efter flera uppbyggnadsförsök och 
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anfall mot Kartago – strider som främst rörde 
Sicilien – fick Rom 241 BC ett fredsavtal 
som säkrade herraväldet över ön och dessut-
om gav ett stort skadestånd. Det första punis-
ka kriget. Snart lade Rom också Sardinien 
och Korsika under sig. 
  Det andra puniska kriget började som 
ett anfall mot Rom via Spanien och Alperna 
lett av den karthagiske fältherren Hannibal. 
Hans armé omfattade inte bara tiotusentals 
soldater, utan är mest känd för sina 37 elefan-
ter. Anfallet var länge så framgångsrikt att 
större delen av Syditalien övergav Rom. Efter 
romerska segrar och kriget flyttats till Nord-
afrika tvangs emellertid Kartago 202 BC till 
underkastelse.  
 Cunliffe (1991:69) menar att kriget och 
Roms kamp för att överleva kom att påverka 
den västerländska civilisationen.  Det trauma 
kriget medförde ändrade den romerska stats-
ideologin. Rom övergav förbundsidealen. De 
territorier som gått över till Hannibal beröva-
des alla rättigheter. När nya territorier annek-
terades kunde stora delar av befolkningen de- 
porteras. Makten överfördes från folkförsam-
lingen till senaten. Välbeställda som levde i 
städerna köpte stora jordegendomar. Elitens 
makt och förmögenheter ökade. Den tidigare 
inriktningen mot demokrati avbröts. Utveck-
lingen gick mot en auktoritär aggressiv impe-
rialism.  
 
Kartago utplånas 
Den romerske statsmannen och författaren 
Cato d. ä, hävdade systematiskt och fram-
gångsrikt att Kartago fortfarande utgjorde en 
fara för Rom. Förebärande brott mot freds-
villkoren från det andra puniska kriget anföll  
romarna. Efter åratals belägring förintades sta- 
den år 146 BC.  Den återuppstod  dock drygt 

 
Bild IX:1  Romarväldet 128 BC       Efter Cunliffe (1991:97) 

hundratalet år senare och blev så småningom 
huvudort i vandalernas rike under fem- och 
sexhundratalet. En indikation på att goda 
ekonomiska och maktpolitiska förutsättning-
ar är långlivade eftersom de påverkas av geo-
grafiska och demografiska förhållanden. 
 
Grekland och Pergamon 
Efter Alexander den stores död 323 BC hade 
hans imperium delats mellan underlydande 
generaler. En av delarna utgjordes av Make-
donien, Grekland och den egeiska övärlden. 
(Cunliffe, 1991:72). Efter 230 BC då Rom 
anföll pirater inom Makedoniens intressesfär, 
steg spänningen mellan staterna. I omgångar 
utbröt konflikter. Makedonien styckades och 
gjordes till romersk provins. Andra områden 
kom under romerskt inflytande i samband 
med ett anfall mot Grekland från Mindre 
Asien. När så Rom erhöll kungariket Perga-
mon via testamente, kom Grekland och västra 
Mindre Asien under dess kontroll. 128 BC 
var i stort sett hela norra Medelhavskusten, 
alla öar samt området kring det forna Kartago 
i Roms händer – [Bild IX:1]. 

 
MILITÄREN TAR MAKTEN 
Mot slutet av det andra århundradet BC fram-
trädde en ny typ romerska ledare – generaler-
na. De ledde en förändrad krigsmakt, en yr-
kesarmé och hade som politiker starka bind-
ningar till det militära systemet.  

Förändringen av armén åstadkoms ge-
nom att soldaterna rekryterades bland jordlö-
sa proletärer istället för bland bönder med 
medborgarskap. Bönderna hade ständigt varit 
angelägna att återvända till sina gårdar. Mot 
löfte om jord efter lång tjänstgöring – uppåt 
20 år – blev proletärerna lojala mot sina leda-
re. Dessa uppfattades av soldaterna som ga-
ranter för en tryggad ålderdom. De långa 
tjänstgöringarna höjde effektiviteten och ska-
pade möjligheter till avancerad specialistut-
bildning när det exempelvis gällde befäst-
ningsbyggande, underhålls- eller belägrings-
tjänst. Rom fick ett så kraftfullt militärt verk-
tyg att det blev en fara för det egna samhället. 
Under generalerna Marius och Sullas växelvi-
sa och hårda styre begicks enligt Cunliff 
(1991:87) en halv miljon politiska mord.  
 
Triumviraten  
Makt utan krigsmakt blev en begränsad makt. 
I fortsättningen var det nödvändigt med trog-
na militära förband för att styra Rom. Var de 
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egna styrkorna inte tillräckliga förenade man 
sig med andra som hade militära resurser. Det 
hände när triumviraten tog över ledningen av 
den romerska staten.  
 Det första triumviratet bestod av Pompe-
jus, Crassus och Caesar. Crassus och Caesar 
ansåg sig emellertid behöva ytterligare militä-
ra meriter. För Crassus medförde detta döden 
i öster medan Caesar kom att skörda militära 
framgångar i Gallien, Germanien och Britta-
nien. Segrar som gav honom enorm prestige, 
men injagade fruktan i Rom. Senaten beslöt 
att Caesar skulle förklaras som samhällsfien-
de om han inte lämnade sin post. 49 BC gick 
han dock över floden Rubicon och intog 
Rom. Caesar som tillerkänts diktatorisk makt 
på livstid mördades år 44 BC. 
 Det andra triumviratet bestod av Anto-
nius, Octavianus och Lepidus Marcus. Anto-
nius som stött Caesar fick inledningsvis efter 
dennes död ett visst grepp om makten, men 
måste sedan lämna Rom. Octavianus var 
Julius Caesars systerdotterson och ärvde hans 
namn och förmögenhet. Vid 33 års ålder blev 
han ledare för det romerska väldet.  

 
SAMHÄLLET – SLAVERIET 
Den romerska expansionen, som innebar att 
den grekiska världen inlemmades, medförde 
en förändring av det romerska samhällets 
kultur. De besegrade kom att styra segrarna. 
Grekisk konst, litteratur och filosofi påverka-
de och gick så småningom i symbios med den 
romerska kulturen. Det skedde under mot-
stånd. Tillspetsat kan sägas att Hellenismen 
lade tonvikten vid personlig frihet (slavar 
åsido) och självförverkligande. Något som 
för traditionella romare var en styggelse. En 
stat skulle baseras på romerska värderingar 
som sades innebära hårt arbete och moraliska 
principer (Cunliffe (1991:76 ff.). 
  Inlemmandet av den grekiska kulturen i 
det expansiva romarväldet fick följdverkning-
ar som på många områden fortfarande påver-
kar oss.  Av liknande betydelse var utveck-
lingen av den romerska civilrätten som ge-
nom klarläggandet av äganderätten vid in-
nehav och överenskommelser underlättade 
och möjliggjorde ökad affärsverksamhet (An-
derson 1977:62 och Paterson, 1998:153 ff.).   
 
Tre miljoner slavar? 
Väldets expansion var av fundamental bety-
delse för Romarrikets ekonomi och utveck-
ling, bland annat för att det påverkade rekry-

teringen av slavar.  Samtidigt gällde att slave-
riets omfattning ledde till stagnation och ero-
dering på en mängd områden. 
 Slavarnas antal var stort, men hur stort 
är oklart. Cunliffe (1991:166) anger att 25 – 
33 % av Roms befolkning under första år-
hundradet efter Kristus utgjordes av slavar. 
De var så många att de av säkerhetsskäl ej bar 
identifierande kläder. Anderson (1977:58) re-
dovisar beräkningar på att i mitten av samma 
århundrade 40 %, eller omkring tre miljoner, 
av den italienska befolkningen var slavar. 
Cunliffe (2001b:440) menar att det årligen 
behövdes 140 tusen nya. Han hänvisar till 
Strabo om att det enbart vid slavmarknaden 
på Delos i Egeiska havet, kunde förekomma 
daglig försäljning av 10 tusen slavar. 
  
Jordbruk och ett effektivt transport-
system basen för Roms ekonomi 
Grunden för den romerska ekonomin låg i 
jordbruket och väldets kontroll av stränderna 
till den enorma varuförmedlare Medelhavet 
utgjorde. Då som nu var kostnaderna för tran-
sport av varor på hjul många gånger högre än 
på köl. Städer och tätorter längs hav och vat-
tendrag blev samordnare och omvandlare av 
de varuflöden som till låga kostnader kunde 
föras längs och över dess vatten. 
  I städer och centra förekom hantverk av 
olika slag. Produktion av råvaror, råämnen 
och volymmässig vidareförädling ägde dock 
huvudsakligen rum på landsbygden. Pater-
son (1998:155) menar att det finns överväldi-
gande bevis av olika slag som styrker slutsat-
sen att under det romerska imperiets tid var 
handelns inriktning, storlek och komplexitet 
annorlunda än under tidigare eller betydligt 
senare perioder. Ändå kunde inte ekonomin 
ta fart i modern mening och bära imperiet. 
  En omfattande debatt om orsaken till 
detta initierades i Finley (1973). Se också 
Drinkwater (2001). Avsaknaden av institutio-
ner, lånemöjligheter, specialiserade mellan-
händer, riskbegränsningsmöjligheter och sta-
tens beskydd uppfattas väsentliga i samman-
hanget. Synen på vad som var välstånd och 
hur det skapas var också annorlunda än idag.  
  
Slavar ett problem för utvecklingen 
när de fanns och när de minskade 
Slavar utnyttjades både på landet och i staden 
även om den stora massan fanns inom jord-
bruket. De hade funnits länge både inom de 
grekiska stadsstaterna och i Rom. Den ideo-
logiska omställningen i samband med det 
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andra puniska kriget och de många expansi-
onskrigen medförde en mångdubbling.  

Anpassningen till standardiserad stor-
skalig slavarbetsproduktion innebar dock tek-
nisk stagnation – rotationskvarnens tillkomst 
och utnyttjande uppfattas vara något av ett 
undantag. Uppfinningar med stor potential 
som vattenkvarnen och slåttermaskinen kom 
inte till allmän användning  (Anderson 1977: 
73 f.). Systemets anpassning till slaveriet 
innebar också problem när tillströmningen av 
slavar minskade och priserna på dem steg. 

När Romarriket började expandera förbi 
Medelhavsregionens gränser och vattennät-
verk och därmed i stor utsträckning hade 
framför sig områden med skogar, berg och 
öknar med låg befolkningstäthet, och utan de 
redan existerande civila system och befolk- 
ningscentra som lämpade sig för att inlemmas 
i den romerska samhällsstrukturen, upphörde 
expansionen och därmed mycket av slavtill-
förseln. Slavhandeln fortsatte i gränstrakter- 
na, men omfattningen kunde inte jämföras 
med tidigare volymer. Gamla och uttjänta 
slavar kunde inte längre ersättas i full ut-
sträckning. Under Kejsartiden medförde så 
småningom bristen på slavar svåra problem 
för systemet. 
 
 
 
KEJSARTIDEN  
Först kom emellertid Augustus. 27 BC förlä-
nade senaten Octavianus titeln Augustus (den 
vördnadsvärde), vilken under detta namn ska-
pade kejsarbegreppet och gav det innehåll. 
 Cunliffe (1991:195) menar att Augustus 
betydelse  för  den   romerska  civilisationens 
överlevnad  knappast  kan  överskattas.  Han 
 

Bild IX:2  Romarväldets maximum, AD 117   Efter Cunliffe (1991:300) 

 

mildrade de sociala spänningarna, genomför-
de juridiska och organisatoriska reformer, 
jordtilldelningar och byggnadsprogram. Han  
införde riksposttjänst och reformerade skatte-
väsendet. Överhuvudtaget fick administrativ 
styrning en roll den aldrig tidigare haft (An-
derson (1977:66 f.). Systemen skulle med 
små förändringar bestå i århundraden.  

Augustus avled AD 14. Ungefär samti-
digt upphörde också den romerska statens ex-
pansion, även om ytterligare några territorier 
tillkom (Cunliffe 2001b: 431). Till dessa hör 
Brittanien, där erövringen inleddes AD 43. 
Romarriket hade sin maximala omfattning 
trekvarts århundrade senare [Bild IX:2]. 

Augustus efterföljare har i eftervärldens 
ögon sällan bedömts fylla kejsarvärdighetens 
enorma krav. Vespasianus (69-79), Trajanus 
(98-117) och Hadrianus (117-138) utgör un-
dantag under de orgier av maktkamper som i 
mer än ett kvarts årtusende störde viljan och 
begränsade förmågan att hantera rikets pro-
blem. Perioden avslutades med vad som har 
betecknats som 50 års anarki innan det prae-
torianska gardet år 284 utsåg Diocletianus till 
kejsare. Under dessa årtionden leddes riket av 
20 kejsare. Av dessa dog arton en våldsam 
död, en råkade i utländsk fångenskap och en 
dog i pesten (Anderson, 1977:76). 

 
Det praetorianska gardet 
Vid många maktkamper och kejsartillsätt-
ningar spelade det av Augustus inrättade pra-
etorianska gardet en roll. Gardet förefaller ha 
samma idébakgrund som, eller utgjort före-
bild för, den nordeuropeiska hirden vilken 
Tacitus benämner comitatus. Gardet utgjorde 
emellertid lika ofta ett hot mot kejsaren som 
ett stöd. I Gibbons mer än 200 år gamla verk 
om romartiden hävdar han att de praetorians-
ka hordernas tygellösa våldsdåd ”…var det 
första symtomet och den första orsaken till 
det romerska rikets nedgång och fall,..” 
(1977, I:115). Gardet försvann ur historien år 
312  då det upplöstes av Konstantin den store.  

 
ETT SVÅRSTYRT PASTORAT 
Bristen på slavar i ett ekonomiskt system ba-
serat på en outsinlig tillgång till billig arbets-
kraft fick konsekvenser. De militära förban-
den fick inte tillräckliga resurser.  De var för 
små och för dåligt anpassade för att skydda 
rikets långa gränser och många regioner. 
Fientliga inbrytningar och så småningom 
desertör- och förbrytarband härjade lands-
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bygderna. Aten och Alexandria föll i olika 
omgångar. Paris stacks i brand. Rom befästas 
åter (Magnuson, 2004:25 ff.). Pesten drabba-
de åren 167 och 250. Befolkningen uppges i 
det närmaste halverad (Bjøl & Hjortsø, 1983: 
264). Jordarna övergavs.  
 
Inflation och stagnation 
De stora satsningarna på en uppbyggnad av 
städer resulterade inte i motsvarande avkast-
ning. Skatteintäkterna minskade och stads-
byggandet upphörde. Städerna krympte och 
tynade delvis bort (Anderson, 1977:77).  
  Inflationen var ett problem. Cunliffe 
(1991:278) anger att på 100-talet kostade 30 
liter vete i Egypten 1 drachma. På Diocletia-
nus tid 120 000 drachmer. Åren 250 till 270 
skall inflationen ha uppgått till närmare 1000 
%. Försvar, ekonomi och administration tyck-
tes på väg att kollapsa. 
  I slutet av tvåhundratalet och början av 
trehundratalet hade dock läget stabiliserats. 
Ett antal kejsare med militär bakgrund från 
Donau- och Balkanområdet hade via en lång 
rad segrar mot goter, alemanner och germa-
ner gett andrum – ett andrum som utnyttjades 
av Diocletianus (284-305). 
 
Diocletianus och hans reformer 
Diocletianus förändrade krigsmakten, regle-
rade ekonomi och penningväsen samt lade 
om statsledning och förvaltning. Förändring-
arna inom armén innebar dock främst en 
utveckling av tidigare förhållanden. Värnplikt 
återinfördes. Försvarsanläggningar byggdes. 
Legionerna ökade i antal och en uppdelning 
skedde i lokalt rekryterade gränsförband med 
ärftlig volontärskskyldighet – ofta rekrytera-
de bland inflyttade barbarer – och i rörliga 
fältförband som opererade på djupet. De se-
nare som stationerades i nyckellägen kunde 
också vara barbarer och erhålla officerare 
med samma etniska bakgrund. Alla ledande 
befattningar var dock förbehållna det romers-
ka riddarståndet (Anderson, 1977:78). Se-
natsaristokratin uteslöts. Diocletianus blocke-
rade dem i stort sett från alla högre befatt-
ningar, antingen de var militära eller civila.  
 De ekonomiska regleringarna berörde 
myntväsende och arbetsliv. Diocletianus för-
sökte med hjälp av en ny guldvaluta stabilise-
ra priserna. Resultatet blev magert och år 301 
utfärdades regler för maximipriser och max-
imilöner. Följden blev att många varor inte 
längre salufördes på marknaden och inflatio-
nen fortgick. Läget var så svårt för många att 

arrendatorer och hantverkare flyttade till stä-
derna eller anslöt sig till de växande band av 
desertörer och förlupna slavar som levde 
utanför samhället i öppen konflikt med detta 
– de så kallade bacauderna. Bacaudeuppro-
ren hade hundra år senare vuxit sig så starka 
att stora områden undandragits Roms kon-
troll. I närheten av Loiredalen skapades något 
av en oberoende stat (Anderson 1977:93 f.). 
  Imperiets storlek och styrproblem med-
förde att en samkejsare utsågs som skulle le-
da den västra delen av imperiet, medan Dioc-
letianus själv residerade i Mindre Asien och 
styrde den östra delen. De två skulle samre-
gera som augustiti. (Ett guldmynt präglat un-
der samkejsaren Maximianus Hercules fanns 
i Fullerögraven, Gamla Uppsala socken). 

   

KONSTANTIN OCH VÄGEN 
MOT STUPET  
AD 324 sammanfördes det romerska riket av 
Konstantin den store vilken styrde imperiet 
till sin död 337. Han har gått till eftervärlden 
främst för att han år 313 tillät kristendomen 
och för att han vid den gamla grekiska sta-
dens Bysans år 326 grundade Konstantinopel.  
 Tudelningen av det romerska imperiet 
som pågått en längre tid påskyndades emel-
lertid och förstärktes. Skillnaderna i ekono-
misk styrka ökade. Medan den östra delen 
hade god ekonomi fick den västra allt större 
problem. Så småningom behölls resurserna i 
Konstantinopel och år 395 delades imperiet. 
 
Germanerna tog över försvaret 
Senatsaristokratin hade sedan Diocletsianus 
inte haft tillträde till ledande militära och po-
litiska befattningar. De hade därmed inriktat 
sig på sina egna förhållanden. Allt mer av 
samhällets förmögenheter och jordegendo-
mar hade koncentrerats till dem. Under Kon-
stantin integrerades de åter i kejsardömets 
förvaltningselit. De var emellertid inte mili-
tärt inriktade och ledande armébefattningar i 
väst besattes av germanska generaler. 
  De etniskt främmande militärerna ac-
cepterades dock ej politiskt och saknade för-
ankring i Rom. I mitten av 300-talet var ar-
mén helt germaniserad. Övergivna landområ-
den återbefolkades av germaner. Stora grup-
per var självstyrande. Från 360-talet förlorade 
de romerska ämbetsmännen alltmer kontrol-
len. Anderson (1977:92 f.) och Cunliffe 
(1991:94 f.). 
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CENTRALEUROPA  
OCH DANMARK 
Om Spanien undantas, sträckte sig det ro-
merska väldet i början av 100-talet BC inte 
mycket norr om det direkta Medelhavsområ-
det [Bild IX:1]. Kelterna var visserligen se-
dan länge tillbakaträngda från Italien, men 
deras fraktioner behärskade stora områden 
norr om väldet. Ännu längre bort fanns en rad 
olika folkslag som historien gett samlings-
namnet germaner. 

Germanska kulturer spelade en stor roll i 
Europa långt in i vendeltid och kom via vad 
som kallats ”germanisering” att också påver-
ka Skandinavien och Mälardalen. Beteck-
ningen ”germaner” har en oklar bakgrund. 
Äldsta belägget tycks vara från 222 BC 
(Bugge, 1924:145). Det dröjde innan begrep-
pet fick en någorlunda fast innebörd. I littera-
turen görs jämförelsen med hur beteckningen 
”indianer” via Columbus och hans efterfölja-
re kom att beteckna Amerikas urinnevånare. 
Cimbrer och teutoner, av förmodat jylländskt 
ursprung – vilka efter vandringar genom kel-
tiska/galliska områden i slutet av 100-talet 
BC deltog i omfattande anfall mot romerska 
intressen ända in i Italien – betecknades länge 
som kelter eller som nya främmande folk 
även om Caesar och så småningom eftervärl-
den såg dem som germaner. Något som trots 
allt tycks osäkert. Timpe (1998:182 f.). Se 
också Tacitus, kapitel 2 (Öjefors, 1960:32 f.).  

 
ROMS EXPANSION I NORR 
I mitten av första århundradet BC hade de 
galliska/keltiska samhällena alltmer utveck-
lats i riktning mot statsbildningar. De var inte 
sällan i fejd eller i allians med varandra eller 
med germanerna. En ökning av befolkningen 
i nuvarande Schweiz medförde ett hotande 
tryck mot vad som uppfattades vara romerska 
intressen. Caesar fick därvid det militära an-
svaret i norr. De fyra legioner han fick till sitt 
förfogande ökades på några år till tio – något 
som innebar ungefär 60 tusen man. [Uppgif-
terna om en legions storlek varierar (se Libe-
rati, 1996:125 f.)].   
 Åren 58-50 BC ledde Caesar en rad fält-
tåg och lade i stort sett nuvarande Frankrike 
och Belgien under Rom. Brittanien invadera-
des två gånger, men blev inte en stadigvaran-
de besittning. Krigen fördes med stor hårdhet. 
Flera stammar närmast utrotades eller depor-
terades som slavar (Cunliffe 2001:421 ff.). 

Ett galliskt uppror under Vercingetorix kros-
sades och denne ströps publikt i Rom många 
år senare som ett inslag i segerfirandet.  
 
Gränsen stabiliseras vid Rhen 
Det romerska väldet nådde Rhen. Så små-
ningom sökte man nå Elbe. Det lyckades 9 
BC och AD 5. [För en bild av Europas större 
floder – se (bilaga 1)].  
 Efter katastrofen i Teutoburgerskogen, 
AD 9, då tre romerska legioner krossades av 
en förenad germanstyrka under ledning av 
den tidigare romerske officeren, cherusker-
hövdingen Arminius, inriktade Rom krafterna 
på att stabilisera en gräns Rhen – Donau. AD 
83 säkrades nuvarande södra Tyskland och 
AD 107 krossades Dacia (dagens Rumänien) 
som latiniserades hårt. Rom fick därmed viss 
kontroll norr om Donau.  

Delar av tidigare germanska områden 
kom att ligga inom det romerska väldet. De 
organiserades i provinserna Germania Inferi-
or i norr och Germania Superior i söder, med 
Köln och Mainz som huvudorter. Längre in 
på romerskt territorium låg Trier där den pro-
kurator residerade som hade ansvaret för pro-
vinserna och Gallia Belgica. Flera kejsare har 
haft sin kommandoplats i staden. Den förstör-
des av frankerna i början av 400-talet. Cunlif-
fe (1991:249 f.).  

 Eliten inom de galliska/keltiska områ-
den som erövrades anpassade sig snabbt till 
romersk kultur. Woolf (1998) menar att det 
redan skedde under första århundradet. Jord-
bruk och industri av romersk typ etablerades 
och expanderade (Randsborg, 1988:11). 

Centraleuropa behärskades nu av det 
romerska riket i söder och av en lång rad ger-
manska stammar och folk i norr – och där-
emellan låg ”limes”. Se [Bild IX:3]. 
  
Limes  
Den för oss intressanta limes är den gräns 
som under århundraden skilde det romerska 
väldet från germanerna. Denna utgör dock 
bara en del av den befästning av det romerska 
imperiets gränser som ägde rum. Den för oss 
mest kända utöver Limes Germanicus – från 
Bonn till Mainz – följd av Limes Raeticus ner 
mot Donau, är Hadrianus vall av sten i Brit-
tanien och den 20 mil norr därom liggande 
jordvallen – båda från 100-talet. De syftade 
till att hålla de brittiska barbarerna borta från 
romerskt territorium – något som inte lycka-
des särskilt länge. Jordvallen bröts snart ige-
nom (Schallmayer & Becker, 2001). 
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 Limes utvecklades i ett antal faser. Från 
början bestod den av vattendrag och vägar 
kantade av vakttorn i trä. Under 100-talet till- 
kom palissader. Trätornen ersattes med sten-
torn. Nästa århundrade tillkom jordvallar och 
vallgravar. Höga murar byggdes. Omkring 
1000 vakttorn och 90 kastell har lokaliserats. 
Någorlunda i anslutning till limes fanns legi-
onförläggningar.  
 Ett omfattande vägnät byggdes bakom 
limes i kontakt med Rom för att möjliggöra 
snabba truppförflytningar. Skyddade av ro-
merska patrullbåtar (se Höckmann, 1997) ut-  
 nyttjades Rhen och Donau allt mer. Norr om 
limes sökte Rom upprätthålla en buffertzon 
på upp till 100 km (Jensen, 2003: 233 f.). 

Truppstyrkor fanns ständigt förlagda 
längs limes. Sammantaget skapade detta väl-
diga behov av underhåll ifråga om mat, klä-
der, vapen och utrustning. Här ingick också 
sten, virke, rep, tjära, smidesjärn och metall-
produkter av olika slag och kvaliteter liksom 
hästar. Till detta kom soldaternas och office-
rarnas privata inköp. 

Volymerna som kunde vara aktuella 
framgår indirekt av det tidigare nämnda fyn-

det från det romerska fortet Inchtuthil på 
bortåt miljonen spikar i olika dimensioner 
och kvaliteter till en samlad vikt av över 5 ton 
(Englund, 2002:303 och där anförda arbeten). 
I nordöstra Gallien utgjorde leveranser till 
militären delvis basen för en blomstrande 
textilverksamhet (Bjöl & Hjortsø, 1983: 224).  

 
Stor importör från norr 
En sofistikerad och diversifierad verkstads-
produktion utvecklades samtidigt som skaror 
av handelsmän förmedlade lokalt producera-
de och regionalt upphandlade förnödenheter. 
  Även om stora delar av försörjningen 
förmodligen härrörde från romerskt territori-
um och upphandlades i samverkan mellan 
militära underhållsenheter och civil admi-
nistration, tycks även betydande kvantiteter 
ha levererats från barbarterritorier – produk-
ter som järn, virke, läder, tjära, vax, honung, 
kvinnohår, hudar, salt, fjädrar och kött – 
såväl torkat som på egna ben, samt pälsvaror. 
Slavar inte att förglömma.  
 
Bild IX:3 Norra limes i mitten av andra århundradet  
Efter Reallexikon der Germanischen Altertumskunde Uppslagsordet ”Limes”,Band 8:415 
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 Självklart levererades också stora kvan-
titeter fisk från alla sidor av limes. Så små-
ningom skulle dock fiskprodukter betraktas 
som strategisk vara och beläggas med ro-
merskt exportförbud (Näsman, 1984:94). 

Swietokrzyskieområdet i Polen, där de 
så kallade ordnade ugnssystemen teoretiskt 
kunde producera svärd för 10 legioner per år, 
var förmodligen en av de stora järnleverantö-
rerna till romarna (Bielenin, 1976). 

Limeszonen fungerade under många ge-
nerationer som en långsträckt pulserande eko-
nomisk generator i Centraleuropa. Tidvis för-
modligen endast överträffad av Rom som 
ekonomisk kraft i världsdelen. Denna ekono- 
miska kraft var av politisk betydelse för det 
romerska inflytandet långt utanför limes.  
 Även om limes började svaja redan från 
senare delen av andra århundradet och mer 
eller mindre sluta fungera som gränsskydd 
under tredje och gränserna därför flyttades 
söderut, användes delar fram till mitten av 
400-talet. Som skydd i enstaka fall längre än 
så. Schallmayer & Becker (2001).  

 
ROMERSKA VÄGAR FÖR 
INFLYTANDE 
Handeln kring limes var delvis en fortsättning 
av den verksamhet som tidigare drivits av 
romerska handelsmän långt upp mot norr. 
Bärnstensvägen från Aquileia, vid Adriatiska 
havet, som korsade limes vid Carnuntum ös-
ter om Wien och därifrån fortsatta mot Wisla 
ökade i betydelse (Kaszewska, 1976:127 f. 
och Cunliffe 1991:251 f.). Bärnsten från Bal-
tikum fördes i stora mängder till Rhenlandet, 
där det fanns en lokal bärnstensindustri (Jen-
sen, 2003:487). 
  Ekholm (1961:78 f.) delar uppfattning-
en om betydelsen av Aquileia och förbindel-
sevägen över Bernburgpasset fram till Car-
nuntum. Däremot menar han att huvudvägen 
för den nordiska importen av bronskärl fram-
för allt gick via Oder. Den yngre kejsartidens 
vinskopor uppfattar han kommit via Elbe el-
ler eventuellt sjövägen. De äldre orientaliska 
glasen skulle ha kommit längs båda vägarna. 
För de yngre föreställer han sig en betydligt 
östligare väg och sedan via Wisla. Hemmor-
kärlen ser han som en klar sjöimport. Inför-
selvägarna för importen är dock osäker. Se 
Näsman (1984:103). 
 Av fynden att döma tycks en penning-
ekonomizon på uppemot 200 km bredd ha 
existerat norr om limes. Tacitus anger: ”Våra 

närmaste grannar bland germanerna sätta 
dock värde på guld och silver till följd av sina 
handelsförbindelser med oss, och vissa av vå-
ra myntsorter kännas de vid och utvälja; de 
som bo längre in i Germanien använda den 
enklare och ålderdomligare metoden att byta 
handelsvaror. 

Vad pengar beträffar äro de nöjda med 
gamla och sedan länge kända myntsorter… 
de hålla sig hellre till silver än till guld … 
därför att en mängd silvermynt är bekvämare 
att handskas med för dem som tillhandla sig 
simpla och billiga saker.” Öjefors (1960:39).  

Förhållandet att germanerna utanför det 
romerska riket höll sig till äldre silvermynt 
med högre silverhalt hängde samman med att 
där var det silvervärdet som bestämde mynt-
värdet – oavsett eventuella kejserliga påbud 
inom det romerska riket.  
 
Handeln ett betydelsefullt redskap 
Roms inflytande på folken kring limes och 
långt in i Germanien skedde via en mängd 
kanaler. Handelsutbyte var bara ett av red-
skapen i arsenalen – men ett betydelsefullt 
sådant. Handeln var inte fri. Så småningom 
reglerades den allt hårdare (se Näsman, 1984: 
94). Handeln blev ett privilegium, som ro-
marna kunde använda för att kontrollera och 
belöna närboende och välvilliga hövdingar 
med. Därigenom fick dessa resurser att hävda 
sig. Att vara vän med romarna medförde 
makt och rikedom. 
  Nowakowski som behandlar Samland 
(inom nuvarande Kaliningrad) under den ro-
merska kejsartiden anger att för utvecklingen 
av den dominerande Dollkeim-Kovrovokultu-
ren spelade kontakten med romarna en avgö-
rande roll. Endast tack vare införsel av ro-
merska varor och anpassning till romersk kul-
tur kunde Samland uppnå sin speciella ställ-
ning i anslutning till Ostbaltikum (1996:65 & 
117). Samland var utgångspunkten för bärns-
tensvägen.  
  Alla var inte positiva till romersk pene-
trering. Redan Caesar tar i ”Kriget i Gallien” 
[utgiven 51 BC (Fridh, 1970:24)] upp att ner-
vierna (2:15) ställde sig avvisande till han-
delsmän på grund av de effekter vin och 
lyxvaror hade för deras kultur. 
  När det gäller sveberna (IV:1-3) anger 
han att de tillät handelsmän, inte för import-
varornas skull, utan för att de ville sälja sitt 
krigsbyte. Det senare framstår som nonsens 
(varför sälja/byta om man ingenting vill ha), 
men faller inom de ramar som både han och 
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Tacitus utnyttjade för att i viss utsträckning 
förhärliga germanerna – och i hans fall där-
med också sina segrar. I samma riktning går 
hans starkt överdrivna styrkeuppgifter i sam-
band med olika strider.  
 Cunliffe (2001b:440) tolkar svebernas 
avståndstagande som riktat mot vinförsälj-
ningen. Vi får dock inte glömma att Caesars 
värld inte var Tacitus. Hundrafemtio år av 
kontakter förändrade den barbariska världen. 
 
Lyxvaror 
I arbetet med att ideologiskt påverka och 
pacificera de barbariska kulturerna spelade 
romerska lyxvaror en roll. De spreds vida 
längre bort än penningekonomin – vanligtvis 
som ett led i handelspolitiska kontakter och 
via släktskapsallianser. Det handlar ofta om 
kärl av brons, silver eller glas med anknyt-
ning till vinkonsumtionsritualer. Lyxvarorna 
hittas vanligtvis i gravar, i en zon 400-600 
km utanför limes – flest i Danmark (se Jen-
sen, 2003:342 ff.). Cunliffe (2001b:443) som 
benämner sektorn ”Praktbegravningszon” (a 
rich burial zone) menar att varorna var belö-
ningar till den elit som behärskade transpor-
terna från Baltikum och längre bort fram till 
”den penningekonomiska zonen”. 
  Varor av hög kvalitet är däremot sällsyn-
ta i gravar både inom buffertzonen och i pro-
vinserna. Från bosättningarna finns en del 
enkla och fragmenterade metallvaror. Knapp-
heten har förklarats med nedsmältning och 
återanvändning. Fulford (1985:101).  
 Ptolemaios skrev under andra århundra-
det AD om en rutt från Rhen, som rundade 
Jylland, gick in i Östersjön och slutade i 
Wisla (Jensen, 2003:465). Randsborg (1988: 
12) som tar upp de danska lyxvarorna tror 
inte att sjötransporter från Rhenområdet (se 
också Ekholm 1961:86) spelat någon större 
roll.  Näsman (1984:96) delar uppfattningen. 
Inte heller Randsborg tror på ett samspel med 
romarriket. Här har Jensen (2003:490) en an-
nan uppfattning. Varorna – som han liksom 
Lund Hansen (1989:51) i stor utsträckning 
uppfattar ha kommit sjövägen från Germania 
inferior – kan ha ingått i ett för Östdanmark 
betydelsefullt politiskt spel. 
  Ethelberg (2000:203) pekar på att ro-
mersk import i danska praktgravar under äld-
re romersk järnålder förekommer på ett tidi- 
gare stadium än till och med inom Lübsow- 
gravarnas centrala utbredningsområde. För-
hållandet att en lång rad importtyper under 
yngre romersk järnålder fanns tidigare på 

Sjælland än på kontinenten, tyder enligt ho-
nom på direktkontakt mellan Sjælland och de 
provinsialromerska verkstäderna. Jag får as-
sociationer till de militärpolitiska relationer 
som låg bakom att Sverige i slutet på 1950-
talet och början av 1960-talet ofta kunde köpa 
amerikansk militär utrustning innan den var 
tillgänglig för europeiska Natostater. 
 
Slavjakt, utbildning och militär 
teknologi 
Cunliffe urskiljer en tredje, än längre bort 
liggande zon [Bild IX:4] som han kallar ”Kri-
gargravzon”. Den skulle ha sträckt sig från 
norra Polen till Finska viken och utmärka sig 
för krigargravar där de döda begravts med 
svärd, sköldar och sporrar, men där några 
med högre status begravts med silver- eller 
guldfibula. Cunliffe menar att mycket talar 
för att dessa krigarsamhällen fungerade som 
verktyg åt romarna, genom att via räder och 
regelrätta krig ta fångar, vilka drevs till ro-
merskt territorium och slaveri.  
 
Romersk utbildning 
Roms inflytande spreds än mer avancerat – 
den germanska elitens barn kunde ibland bli 
fosterbarn i kejsarens hushåll och i sinom tid 
återvända till sina stammar med romerska 
vanor och värderingar. Officersutbildning för 
elitens söner blev allt vanligare. 
 
Bild IX:4  Världen norr om Limes  under andra århundradet 
                                                                                         Efter Cunliffe (2001:441) 



Med Uppsala i centrum 424 

 Reda pengar och uppdrag kom så små-
ningom att få betydelse.  Omfattande mynt-
skatter har kopplats till uppror och strider, där 
Rom försökt köpa sig fred. Germaner, ur-
sprungligen mest som individer, så småning-
om som kollektiv under någon hövding kom 
alltmer att mot betalning användas som sol-
dater (Dahlgren, 1996:129 f.). Redan Caesar 
hade germaner med egen utrustning och egna 
ledare (Andersson, 1997b:29). 
  
Militär utrustning 
Den romerska militära kulturen tycks starkt 
ha påverkat germanerna. De danska moss-
fynden har avslöjat stridande enheter från 
såväl norr som från syd och öst. Fynden indi-
kerar en militarisering i Sydskandinavien, 
med organisation och utrustning som påver-
kats av romarna och i vissa fall kanske till 
och med tillhandahållits av dem. 
  Efter omkring år 200 tycks organiserade 
barbariska förband trots romerskt exportför-
bud i huvudsak ha utnyttjat romerska svärd. 
För en genomgång – se Jensen (2003:365-
374 och 508-598). 
  Lønstrup (1988:96) och Fabech (1996b: 
136), menar att det har funnits hundratusen-
tals romerska svärd/klingor inom germanska 
områden. Det enorma värde de i så fall repre-
senterade – som påverkades av att det så små-
ningom var frågan om kontraband – gör att 
svärden framstår som romarrikets främsta ex-
portvara. Av Lund-Hansen (1994:199) att dö-
ma var exportförbudet långt in på 200-talet 
begränsat till det romerska rikets fiender. År-
hundradet ut förekom en legal vapenhandel 
med delar av den barbariska världen. 

 

STORA OMVÄLVNINGAR 
BLAND GERMANERNA 
Det romerska väldet nådde inte Östersjöom-
rådet, men dess produkter och delar av dess 
ideologi gjorde det. Steuer 1982:527) menar 
att under 200- till 400-tal skedde en fullkom-
lig revolution bland germanerna baserat på 
imperiets inflytande. Det var dock aldrig frå-
ga om någon romanisering som inom den 
keltiska världen (Fulford, 1985:105). 
 
Ständigt nya folk och stammar 
Området norr om Limes förändrades oavlåt-
ligt såväl under kejsartiden som under den 
senromerska tiden. Stammar och folk dök 
upp, expanderade, förflyttade sig, trängde un-
dan andra eller inkorporerade dem. Många 

namn försvann. De översiktliga redovisningar 
som görs i litteraturen över de olika stam-
marnas/folkens ungefärliga områden från till 
exempel AD 100 (Menghin, 1980:140), AD 
300 (Todd 2001:448) och AD 600 (Todd 
2001:451) skiljer sig påtagligt. Förändringar-
na ses ibland som en följd av elitens rörelser.  
 
Tacitus föreställningsvärld 
Kartan [Bild IX:5] som ingår i Önnerfors 
(1960), översättning av Germania och som 
avser första århundradet e.Kr., är hämtad från 
en tysk utgåva av skriften. Den är detaljerad 
och avstämd med Tacitus namnskick. Hur 
korrekt är dock oklart. Stora avvikelser finns 
mellan de antika författarnas uppgifter och 
arkeologiska försök att styrka dem (se t.ex. 
Kolendo, 1997:8). Förutom att kartan ger en 
bild av hur komplicerad befolknings- och 
stamstrukturen tycks ha varit i Centraleuropa, 
kan den utnyttjas för att diskutera Tacitus 
kunskap om Östersjön och om ”hans svears” 
geografiska ursprung.   
 
Ingen koppling mellan Tacitus ”svear” 
och Mälardalen 
Vid beskrivningen av sveberna är han i Ger-
mania, kapitel 44, framme vid lugier och go-
ter samt vid kusten rugier och lemovier. Ru-
gier har arkeologiskt knutits till kusten vid 
mynningen av Oder (Menghin, 1980:140). 
  När Tacitus anger att ”Svionernas sam-
hällen följa nu; de ligga ute i själva oceanen” 
finns det ingenting som anger att han talar om 
någon skärgårdsvärld vid en avlägsen kust – 
långt bortom Bornholm, Öland och Gotland. 
Texten anger inte att det är frågan om annat 
än dessa öar och eventuellt längre bort lig-
gande sådana. Det stärks av att i kapitel 45 
följer: ” Låt oss följaktligen gå över till den 
högra kusten av det svebiska havet, som här 
sköljer aestierstammarnas land”.  Koppling-
en till Mälardalens eventuella dåtida svear 
finns enbart i namnet, och det är oklart vad 
namnet då stod för.  
 Svionerna, som med Tacitus skrivsätt 
enligt Weibull (1921:304 f.) inte bör tolkas 
som ett samhälle utan flera, bör ur Tacitus 
synvinkel komma från de öar han utan när-
mare detaljkännedom hört ligga där ute i 
havet – det vill säga Bornholm, det svenska 
fastlandet (som av antika skriftställare länge-
uppfattades som en ö), Öland och Gotland.  
  Ifråga om havet bortom svionerna, som 
är stelt och nästan orörligt, gäller att vid dåti-
dens kustfart längs svebiska havet, började 
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isbelagt hav redan vid Rigabukten och Finska 
viken. Till detta kommer variationer i islägg-
ningen kring Gotland beroende på vintrarnas 
hårdhet och vattnets salthalt.  

Som jag återkommer till är det dock i 
viss mån oklart vilka stammar som avses med 
aestistammarna. De som på Tacitus tid ut-
nyttjade det angivna området ingår i en grupp 
västbaltiska stammar som splittrats och for-
mats från en mer gemensam kulturell bak-
grund. Dessa stammar utnyttjade kustområdet 
upp till i jämnhöjd med Öland och södra 
Gotland. Norr därom låg baltfinnarnas tar-
randkulturområde. 
 
Begreppet ”svear” snubblande nära be-
nämningen ”vikingar”? 
Det här innebär att Tacitus egentligen inte 
kan användas som argument för förekomsten 
av en eller flera sveastammar eller deras 
maktutbredning/betydelse. Vi vet inte vad 
”svear” stod för i det här sammanhanget – 
invånarna i ett visst område, de som inte var 
göter eller bara båtburna män från alla dessa 
vattensystem längs södra Sveriges kuster –  
egentligen ett begrepp som uppemot tusen år 

 

senare   ligger  snubblande  nära  ”vikingar”,  
även om detta begrepp har en annorlunda 
närgeografisk koppling. Är det kanske till och 
med så att svear och så småningom ”Svethi-
udh” på något sätt härrör från funktionen 
fjärrfiskare/fjärrhandelsmän. 

Som angivits i kapitel 5 bedrev paddlade 
kanotflottor förmodligen säsongvis fiske och 
byteshandel vid Rügen, Oder- och Wislamyn-
ningarna under de första århundradena av vår 
tideräkning. Eftersom svearna följde kust-
rutten förbi Öland, vilket också gotlänningar-
na gjorde när man skulle söderut är det gans-
ka troligt att det i regionen tidvis fanns be-
sättningar från Mälardalen, Östergötland, 
Gotland, Öland och Bornholm – folk som 
tycktes komma utifrån själva oceanen. Just 
vid den här tiden börjar ju dessutom båtkon-
struktioner och orienteringsmetodik utvecklas 
som under mycket goda förutsättningar antas 
ha gjort det möjligt att gå direkt från Gotland 
till Östersjökusterna (se Jensen 2003:348). 
 
  
Bild IX:5  Germanerna  enligt Tacitus under första århundradet AD.   
                           Svionernas plats i beskrivningsordningen (kapitel 44 och 45)  

                                               Grundkarta från Önnerfors (1960). Tacitus Germania 
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UTLÖPAREN DANMARK  
Danmark intar en särställning i Norden när 
det gäller fynd och kontakter med romarriket. 
Redan i slutet av andra århundradet BC ska-
kades den romerska statsbildningen av stam-
mar som till sitt ursprung på osäkra grunder 
brukar placeras på Jylland eller strax söder 
därom – cimbrer (från Himmersyssel?), teu-
toner (från Thysyssel?) och ambroner (från 
ön Amrum?) [se Bugge (1924) och Ringtved 
(1999:53)].  
 Inom ramen för en drygt femtonårig tu-
senmilavandring kors och tvärs över Europa 
(bild i Cunliffe 2001b:415) som också gick 
ner mot mellersta Donauområdet i sydöst, be-
segrade man romarna i olika slag. Bolin 
(1927:14 f.) ser emellertid vandringen som en 
enda lång vendetta mot keltiska stammar där 
cimbrerna i det längsta ville undvika att kon-
frontera Rom. Till slut när det dock med kel-
tiska styrkor förstärkta tåget delat sig och 
vände mot Italien, besegrade romarna först 
teutonerna och sedan cimbrerna.  
 Eventuellt kan cimbriska och övriga 
folkstammars utvandring haft anknytning till 
försämrade klimatförhållanden. Enligt Strabo 
påverkades ju Danmarks och Tysklands kust-
linjer 120-114 BC av stormar och flodvågor. 
Fynd avseende förhistoriskt fiske och sand-
överspolad bebyggelse (Rindel, 1999:93 f.) 
kan kanske ses som ett stöd för detta. Föränd-
ringar från fuktigt till torrt väder medverkade 
till att senast omkring Kristi födelse lägga 
sandjordsområdena på Jylland öde för alltid 
(Hedeager 1992:209 f.). Bönderna tvingades 
lära sig utnyttja tyngre jordar. 

 
DANMARK OCH SVARTA-
HAVSOMRÅDET 
Cimbrernas vandring ner mot thrakiska om-
råden och deras år i kontakt med kelterna har 
delvis kommit att stå i fokus vid resone-
mangen kring ursprunget för Danmarks kan-
ske mest kända fornfynd – Gundestrupkitteln. 
 
Gundestrupkitteln 
Den 69 cm breda och 21 cm djupa skålen av 
9 kg rent silver består av fem innerplattor, sju 
delvis förgyllda ytterplattor och en förgylld 
botten – alla med riklig mytisk dekor av ut-
omnordisk typ. Kitteln som hittades i en mos-
se i slutet av 1800-talet antas efter hundra års 
diskussion tillverkad inom ramen för ett tra-
kiskt/keltiskt stamförbund i Nordvästbulgari-
en/Sydvästrumänien under slutet av andra år-

hundradet BC. Återvändare bland cimbrerna 
skulle tagit med sig kitteln till Danmark. Al-
ternativ i resonemangen förekommer dock. 
Kaul (1995).  
 Sjuttio år tidigare framkastade Ekholm 
(1925:85) tanken att det inte var en tillfällig-
het att Grundstrupkitteln med ”sina rent kel-
tiska gudomligheter” härrörde från Himmer-
land, där cimbrerna skulle ha varit bosatta. 
De liksom teutoner och ambroner skulle en-
ligt Bugge (1924:155) varit kelter vilka in-
vandrat under yngsta bronsålder och sedan 
assimilerats, men påverkat religiösa föreställ-
ningar och upprätthållit gamla kontakter. Det-
ta skulle enligt Ekholm också förklara den 
danska förbindelsen med Rhenmynningen 
under romersk järnålder. 
 Uppfattningen att cimbrerna egentligen 
var kelter är inte död. Timpe (1998:183) me-
nar att ursprungsbosättning, språklig och mi-
litärteknisk anpassningsförmåga liksom poli-
tiska förbindelserna talar för en keltisk bak-
grund. Är hypotesen korrekt skulle detta del-
vis förklara förbindelseleden Jylland – Svar-
tahavsområdet.  
 
Andra fynd med grekisk/thrakisk 
påverkan 
Förutom de keltiska torques som finns på 
Gundestrupkitteln avbildas också en annan 
typ av halsring som aldrig hittats i keltiska 
områden. Den stulna Havorringen från Got-
land är en av de ringar av denna typ som är 
kända. Dronninglundringen från Vendsyssel i 
Danmark en annan. Enligt Jensen (2003: 214) 
förmodas samtliga härröra från Ukraina. 
  Nylén (1968 och 1992:171 ff.) liksom 
Andersson (1995:87 f.) menar dock att Ha-
vorringen är av nordisk tillverkning och ing-
en import.  Kanske framförallt Nylén ser det 
som att också kitteln har tillverkats inom Ös-
tersjökulturen om än med thrakisk anknyt-
ning. Kitteln tidssätts till Kristi födelse. När 
ytterligare en halsring av guld hittades nära 
Trollhättan sommaren 1995 menade Nylén 
(1996:9) att det är omöjligt att se ringarna –
också de ryska – som annat än nordiska guld-
smedsarbeten.    
  Kaul och Martin (1995) accepterar inte 
Nyléns och Anderssons resonemang utan me-
nar att kitteln liksom Harvorringen och lik-
nande svenska thrakisk/keltiska guldsmeds-
arbeten tillhör den kanal av påverkan och 
fynd som fanns mellan Svarta havet och 
Skandinavien. Gundestrupskittelns eventuella 
ursprung i sydost gör den inte unik. Under 

         Cimbrernas 
        undergång 
 
Plutarchos som levde 
200 år efter cimbrernas 
1000-milavandring från 
Danmark snålar inte i 
sin beskrivning av det 
slag som krossade detta 
folk: 
  
”För att hålla stånd 
hade barbarerna i de 
första leden länkat ihop 
sig med varandra…. 
Deras svartklädda 
kvinnor stod vid deras 
vagnar och slog ihjäl 
dem som flydde – sina 
män, bröder och fäder. 
Därefter kvävde de sina 
små barn och kastade in 
dem under vagnshjulen 
eller boskapens klövar 
för att så till sist skära 
halsen av sig själva. 
Det sägs att en kvinna 
hängde över en vagns-
stång med sina barn 
bundna vid anklarna… 
Trots dessa massjälv-
mord togs över 60 000 
till fånga och dubbelt så 
många skall ha blivit 
dödade.” 
                                               
Bjöl & Hjortsø (1983:126). 
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första århundradet BC fanns influenser i en 
bred korridor från Svartahavsområdet mot 
Danmark. Fyndbilden när det gäller vissa ty-
per av kronhalsringar är ett av många belägg 
(Babes, 1988:141). Någon form av germanskt 
handelsnätverk ses som förklaring. Nylén 
(1968 och 1992:160) menar att det var ett för-
bindelsesystem under romerskt beskydd. 
  Keltisk påverkan, men germansk pro-
duktion var vanlig i Centraleuropa. Fibulorna 
utvecklades närmast parallellt både inom den 
keltiska och germanska världen (Jensen 
2003:223). 

  
DANMARK DELVIS KNUTET 
TILL ROMARVÄLDET 
”Celtic fields” fanns i Danmark från järnål-
derns början. Befolkningen växte. Gårdarna 
låg tätt och byar utvecklades. Inom vissa om-
råden av Jylland fanns hägnader – inte av för-
svarsskäl, utan snarare för att skydda mindre 
husdjur och markera revir. Något som ju 
också förekom inom Uppsalaområdet. En 
omläggning till permanent gödslade närlig-
gande åkrar ägde rum under andra århundra-
det AD (Hedeager o.a.a.: 205). 

 Gravar visar att en elit med militär an-
knytning utvecklades. På Lolland finns Ho-
bygraven med den enda kompletta romerska 
drickservis som är känd utanför imperiet. Där 
hittades också två silverbägare med homeris-
ka motiv som av en inskription att döma ägts 
av kommendanten i Germania Superior – Si-
lius. De antas vara politiska gåvor. (Jensen 
2003:311ff.). Silverbägarna är ett exempel på 
att varors väg till Skandinavien kunde vara 
komplicerad. Silius hade begått självmord 
och hans tillgångar delvis konfiskerats (Her-
schend, 1997b:13 f.). 
 Från början av romersk järnålder var det 
Lolland-Falster som var den primära motta-
garen av romersk import. Senare blev det 
Fyn. Danmark utvecklades så småningom till 
genomgångsland för produkter på väg till 
Norge och Sverige. Koncentrationen till någ-
ra  få   mottagarplatser  upphörde,  men  Dan- 
mark fungerade fortfarande som ett filter i för- 
hållande till resten av Skandinavien även om 
importen där ökade. 
  När det gäller bronskärl har de främst 
hittats på de danska öarna, men också på 
Gotland finns omfattande fynd – [Bild IX:6 
och IX:7]. Under yngre romersk järnålder 
uppvisar Sundsvallsområdet fler bronskärl än 
Mälarområdet  – förbindelsen   med    Norge 

Bild IX:6  Fynd av importerade bronskärl från äldre romersk 
                      järnålder i Sydskandinavien               Efter Jensen (2003:350)                         

 
Bild IX:7 Fynd av importerade bronskärl från yngre romersk  
                 järnålder i Sydskandinavien   Efter Jensen (2003:467) 
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Bild IX:8  Glaskärl från yngre romersk järnålder.  Efter Jensen (2003:484) 

 
slog igenom. Ungefär samtidigt började glas-
importen [Bild IX:8]. 
  Även här tycks Norrlandskusten för-
sörjd i samma utsträckning som Mälardalen. 
De stora volymerna finns dock på Själland, 
Fyn och Bornholm samt längs den norska 
kusten. I Sverige finns den största relativa 
förekomsten på Gotland och Öland. 
 Överhuvudtaget tycks importspridning-
en väl återspegla dåtidens centrala samhälls-
områden. Observera skillnaderna i fyndbild 
under yngre romersk järnålder när det gäller 
de norska kusterna och den svenska västkus-
ten i förhållande till Mälardalen. Med den 
fördröjning som rimligtvis fanns var Mälar-
dalen åtminstone in i folkvandringstid ännu 
inte ett ledande och rikt centralområde inom 
Sydskandinavien. Fyndbilderna visar dessut-
om att de äldre rika områdena i Nordvästra 
Mälardalen fortfarande ingick i det nordiska 
elitkontaktnätet väl så mycket som Uppsala-
området.  
 
Himlingøje, Gudme och Lundeborg 
På Östsjälland etablerades i slutet av äldre 
romersk järnålder en hövdingadynasti. Kvin-
nor och män gravsattes med rika gåvor på 
Himlingøjes gravfält. En ung man, kanske 
död på ett fjärran slagfält, begravdes tillsam- 
mans  med en stor hund av italiensk ras. Av 
gravinnehållen framgår att dynastin hade 

kontakter med Östersjökusten, Mecklenburg, 
norra Polen, mellersta Donau, Svartahavsom-
rådet och Rhenområdet. Ett omfattande sy-
stem med undercentra gav regional kontroll. 
Dessutom uppfattas Östsjälland ha kommit 
att fungera som mellanhand för transithandel 
mellan de romerska provinserna i Tyskland, 
Frankrike och Sydholland och Skandinavien. 
Huvuddelen av produkterna tillverkades i 
norra Gallien – glasen omkring Köln.   
 
HimlingØja ett romerskt implantat? 
Den bakgrund som diskuterats är existensen 
av ett överregionalt aristokratiskt varunätverk 
från Trondheim i norr till Svarta havet i söder 
med Östsjälland som samordnare (Lund Han-
sen, 1991, Jensen, 2003:432 ff.). Mot bak-
grund av att de romerska kontakterna med 
Östsjälland var så intensiva, går Storgaard 
(2001:105) så långt att hon är frestad att se 
Himlingøje som ett romerskt implantat. En 
handelsstation eller en politisk/militär fram-
skjuten stödjepunkt. I varje fall en konstruk-
tion som existerade på romerska villkor. 

Lund Hansen (1996:102) menar att kon-
centrationen av romerska artefakter som hit-
tats är överväldigande. För första gången kan 
en marknadsekonomisk säkrad handel över 
långa avstånd ses bevisad på arkeologisk 
grund.  Kaul (1997:143) framför tanken att 
Östsjällands styrka i första hand kan ha legat 
i marin förmåga och kapacitet och inte i ro-
merska importvaror. Artefakterna skulle då 
snarast ses som bieffekter av att Himlingøje 
kontrollerade stora delar av den romerska 
importen till Östersjöområdet. Något som bör 
haft betydelse i Helgös inledningsskede. 
 
Gudme  
Parallellt utvecklades på Gudme vid Östfyn 
ett omfattande indraget centralt verkstads- 
och handelssamhälle med kultiska associatio-
ner i anslutning till en verkstads- och hamn-
plats – Lundeborg. Lokalen ligger 5 km från 
Gudme och 2,5 km från en av Danmarks stör-
sta gravfält, Møllegårdsmarken. Lundeborgs 
storhetstid gick från 200- in på 400-talet då 
verksamheten krympte. Thomsen (1991).  
   Gudme etablerades i samband med en 
stark ökning av importerade massproducera-
de romerska varor i Skandinavien. Rikliga 
fynd av silver och guld, bland annat stora 
mängder guldgubbar har gjorts. Romerska 
varor från Rhenområdet i form av glas, bron-
ser och keramik förekommer i stort antal som 
fragment. Omfattande gravläggningar finns. 
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Liksom på Helgö saknas dock den yppersta 
eliten. Centralt i Gudme fanns två hus vilka 
förändrats i omgångar. I slutet på 200-talet 
ersattes den ena av en hall på 10 x 47 m där 
taket bars av 80 cm grova stolpar. I förbindel-
se med det andra huset som också utvidgades, 
fanns som mest 700 m2 under tak. Samspelet 
med Östsjälland är oklart. Successivt blev 
emellertid Gudme starkare som importör och 
fortlevde in på 500-talet. 
  Jensen (2003:426 ff.) ser Gudme och 
Lundeborg som eventuella verktyg för romer-
ska intressen i Östersjön, och som förlöpare 
till de centralplatser som långt senare skulle 
utvecklas i Skandinavien. Hedeager (2004) 
har en liknande syn på Gudme som ärketyp 
för kommande centralplatser i Norden. Hon 
resonerar emellertid också om platsen som en 
lokal med starka kultiska övertoner – något 
av sagans Asgård. Budskapet är att Gudme, 
Uppåkra och Helgö bör ses som symboliska 
lokaler – med produktion och handel, men 
också som kultmiljöer med hallar och ädel-
metallhantering. 
 
Ett annorlunda Danmark 
Danmarks nyckelposition i Norden framgår 
också av spridningsbilderna avseende smyck-
en och smyckeelement i Andersson (1995). 
    Han behandlar det romartida guldsmi-
det.  Antingen   det  gäller  berlocker  (fig. 4), 
Pärlor (fig. 31), bikoniska guldpärlor (fig. 35), 
ormhuvudringar (fig. 47), arm och halsringar 
(fig. 56), guldnålar (fig. 74), filigran och gra-
nulationsornerade föremål under olika delpe-
rioder (fig. 85, 86, 122, 123 och 127) eller 
upprepad pyramid (fig. 111) framstår med få 
undantag Sjælland, Fyn och Bornholm som 
speciella. 
  Frapperande är hur begränsad sprid-
ningen av smycken och smyckeelement tycks 
vara längs Sveriges Östersjökust om vi un-
dantar Öland och Gotland. Mälardalen före-
kommer endast enstaka gånger. Ungefär i 
samma utsträckning som övriga lokaler till-
sammans. Intrycket är att smyckespridningen 
omfattade Danmark, Norges sydkust, Gotland 
och Öland. Vad därutöver var, var begränsat. 
I och med att Östersjöns sydkust ej ingår i 
den ändå mycket omfattande studien är ba-
lansen mellan de danska öarna och Elbe – 
Wisla dock ej klar.  
 Danmark ger genom gjorda fynd en helt 
annan samhällsbild än Mälardalen. Inte bara 
så att eliten på ett helt annat sätt hade access 
till den romerska kulturen. Resurser, vapen-

tekniskt kunnande och organisationserfaren-
het bör ha legat på en högre nivå.  
        Vad jag saknar är motsvarande kunska-
per när det gäller Wislas mynningsregion. 
Som framgår av [Bild IX:12] och folkmäng-
den [180 tusen innevånare AD 0 BC  om  
man  skulle  tro  Maddison  (2001:241)] var 
ju Danmark i förhållande till zonen Elbe-
Wisla ändå bara en sparv i tranedansen.  
 
Ett danskt kontaktnät med 
bärnstensinslag 
Volymen på denarfynden längs Östersjökus-
ten varierar. Gudme-Lundeborg med sina  an-
läggningar för klippning och omsmältning 
och eventuella sekundära penningekonomi i 
ett område som fungerat så länge, gör det 
dessutom troligt att denarerna här spelade en 
betydligt större roll än vi kan se idag.  

Denarerna är förmodligen i mycket res-
ter av ett kontaktnät med Himlingøje, Gud-
me-Lundborg och Wislaregionen i centrum. 
Wislaregionens direktkontakter med Gotland 
och så småningom med Öland och Skåne 
ligger som tidigare angivits dock förmodligen 
sent i romersk järnålder och under folkvand-
ringstid. Ett av många tecken är bärnstens-
fyndens ursprung och tidsmässiga fördelning 
i Sverige. Trots att det finns bärnsten i relativt 
stor omfattning i Skåne tycks det förhistoris-
ka bärnstenen främst utgöras av relativt sent 
material från Samlandsregionen.  
 Bärnstenen förekommer under romersk 
järnålder främst i form av pärlor och pärlupp-
sättningar – men också i en så udda form som 
Karonsmynt [Simris 54, vapengrav C1/C2 – 
nivå 2, (Ilkjær, 2001:92)]. Fynden finns hu-
vudsakligen i Skåne och inom mindre delar 
av Blekinge och Småland samt på Öland, 
Gotland, Helgö och Björkö (Birka). I Upp-
land finns också Östra Ryd och Danmarksby-
gravfältet. Av Stjernquist (1994) framgår att 
förekomsten inleddes under yngre romersk 
järnålder. Den vidare kronologiska fördel-
ningen störs dock av brandgravskickets om-
fattning. Gotlandsfynden framstår som be-
gränsade jämfört med Skånes.  
  Leveranserna från Samland till romarri-
ket upphörde i mitten på 200-talet (Urba�c-
zyk (1997:40) och tycks åtminstone delvis ha 
överflyttats till Himlingøjesystemet eftersom 
de första fynden hänför sig till Själland och 
Bornholm under C1b (210/220-250/260) 
(Stjernquist, 1994:13 baserat på Lund Han-
sen, 1991b).  
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MOSSOFFER, VAPENFYND 
OCH STRIDSHANDLINGAR 
I mossor reduceras naturens nedbrytning 
kraftigt, mikroorganismer hålls borta och 
garvningsprocesser uppkommer. Mossfynd 
har betytt en hel del för kunskapen om år-
hundradena kring Kristi födelse och kanske 
mer i Danmark än någon annanstans. 
 Mest kända är två män som avrättats – 
Grauballemannen och Tollundmannen. Liken 
är emellertid många och av olika kön och 
ålder. De flesta har varit nakna. Orsaken till 
att de finns där är i allmänhet okända. I hur 
många fall det rör sig om offer är omöjligt att 
veta. Uppgifter om fynd i äldre källor när det 
gäller människooffer från västeuropeisk järn-
ålder är ett osäkert material – se exempelvis 
Green (1998). 
  Myrarna har ofta utnyttjats som grav-
platser av praktiska skäl. Torvtäkten skapade 
lämpliga gravhål. Myrar utnyttjades också för 
rötning av lin, garvning, träbearbetning, etc. 
och inte bara för kontakt med det okända – 
för kult och offer. Matoffer sattes ofta ut i 
lerkärl. Av omkring 400 kända matofferloka-
ler i Danmark är 35 % från förromersk järn-
ålder och 60 % från äldre romersk järnålder 
(Jensen 2003:189).  
 Det var inte bara mat och kanske en del 
människor som offrades. Ett femtiotal kron-
halsringar har hittats. Dessutom finns vagnar, 
bronskärl och andra dyrbara gåvor som Gun-
destrupkitteln, men också vapenofferfynd. 
Enligt Engström (1997:248) vittnar kända så-
dana fynd om närmare ett femtiotal slag i 
Sydskandinavien under romersk järnålder.  
 
Vapenmossfynd 
Efter Hjortspringsfyndet från mitten av fjärde 
århundradet BC, finns ett antal lokaler på 
södra Jylland från första århundradet AD – 
till exempel Vimose och Thorsbjerg. De 
indikerar anfall söderifrån. Under andra år-
hundradet berörs Kattegattregionen. Illerup är 
den mest kända lokalen. Gjorda analyser 
tyder på att angreppen kommit norrifrån – 
från Norge och den svenska västkusten. In-
vändningar har dock rests mot att det skulle 
varit anfallsstyrkor som efter nederlag sänkts 
i de danska och nordtyska mossarna. Det 
skulle i stället varit fråga om krigsbyte som 
forslats hem. 
  Håller jag mig till den vedertagna synen 
om att det var fråga om misslyckade anfall 
mot de danska öarna, var det ändå inga små 
anfallsföretag – men buden går vitt isär. Kaul 

(1997:142) bedömer att fynden vid Illerup A 
från AD 200 indirekt tyder på storleksord-
ningen 200 officerare och 1500 meniga. Jen-
sen (2003:521) nöjer sig med 1000 man. Von 
Carnap-Bornheim (1997: 228) är än försikti-
gare och talar om ett 400-tal.  
   En sak är om anfallsstyrkan bestod av 
män från Norge och Västsverige, men styrdes 
anfallet också därifrån? Kaul (1997:142 ff.) 
menar att så knappast var fallet. Att gå med 
en så stor anfallsstyrka över 50 mil vatten in i 
ett främmande område, fordrar ett sådant un-
derhåll vid anfallet att detta knappast kunde 
föras över tillsammans med soldaterna. An-
fallet bör ha styrts och backats upp från 
danskt territorium, och då närmast från Him-
meløjedynastin 

Av romerska fynd vid Oslofjorden att 
döma fanns starka band med Himmeløje. 
Kaul menar att anfallet kan vara ett Östsjäl-
ländskt misslyckat försök att ta över Fyn och 
centrala Östjylland med norska och väst-
svenska hjälptrupper. Efter Markomannerkri-
gen var germanska styrkor vana att samarbe-
ta. Han spekulerar i att Gudmes expansion 
och Östsjällands relativa stagnation eventuellt 
återspeglar att det ändå till slut lyckades. 

 
Klinkerbyggda båtar i Östersjön redan 
under 200-talet? 
De styrkor som vapenofferfynden skvallrar 
om och de krav på alltmer avancerad båttek-
nologi som de ställde, liksom fynd av båtnag-
lar både vid flera mossfynd och så småning-
om vid Lundeborg i fynd med civil bakgrund, 
ger bilden av att klinkerbyggda båtar redan 
fanns i Östersjöområdet under första hälften 
av 200-talet enligt von Carnap-Bornheim, 
(1997:230). 
 Bortåt hundra år senare tycks mossfynd i 
bland annat Ejsbøl, Nydam, Thorsbjerg, men 
också i Skedemosse på Öland indikera an-
grepp österifrån. Lund Hansen (1994) och 
Jensen (2003:511 & 560). Mot slutet av ro-
mersk järnålder tycks så hela södra Skandi-
navien vara något av en stridszon. [Bild 
IX:9]. Då är ändå eventuella norska och 
framför allt de troligen många nordkontinen-
tala fynden inte beaktade.   
  
Fler eller större anfallsföretag? 
Hoppet från Hjortspringsfynden till nästa 
kända offerhorisont är på hundratals år. Vad 
vi naturligtvis inte vet är om den allt mer 
krigiska bild vi ser i första hand är produkter 
av  organisationsutveckling   och  bättre  tran- 
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Bild IX:9 Vapenmossfynd 

 
                     AD  200                                                                  
                     AD  300        
                 AD  400 
 
sportmöjligheter i kombination med en allt-
mer expanderande offersedvänja eller en 
allmänt höjd ”överfallsnivå”. En eventuell fö-
rekomst av mängder med mindre regionala 
räder under förromersk järnålder, men med 
lika stor totaleffekt och utan våtmarksoffer är 
åtminstone än så länge omöjlig att upptäcka. 
Sådana skulle heller inte påverkat lokalise-
ringen av större bosättningar nära havet. Vad 
vi kan säga är att organisationsnätverk och 
kontrollförmåga expanderade under romersk 
järnålder i förhållande till tidigare perioder, 
dvs. båda anfallare och försvarare kunde ofta 
disponera över större och mer mångsidiga re-
surser än tidigare. Ytterligare ett stort hopp i 
utvecklingen ägde rum under vikingatid/ tidig 
medeltid [se Nørgård Jørgensens (1997:203) 
tidsöversikt över danska sjöförsvarsanlägg-
ningar].                                                      

 
 

 

 

 
                                                   Efter Fabech (1996:137) 
 
 
BÅTGRAVARNA PÅ BORN-
HOLM 
Innan jag lämnar Danmark bör båtgravarna 
på Bornholm nämnas. De flesta av de 1400 
gravarna på Slusegaard var brandgravar.  Det 
fanns också skelettgravar i trä- eller i stenkis-
tor med träskoning. Dessutom omkring 45 
båtgravar. Huvudsakligen från äldre romersk 
järnålder. En del var också från början av 
yngre romersk järnålder. Det var frågan om 
små båtar – i allmänhet inte mer än på några 
meter. En var dock på minst tio meter (Crum-
lin-Pedersen, 1995:88). Båtarna bedöms varit 
urgröpta expanderade stockbåtar med spetsi-
ga stävar. Båtgravarna innehöll ungefär lika 
många kvinnor som män även om de med 
högsta standard var mansgravar. I fyra om-
gångar, från strax före 100-talet, hade en elit-
begravning ägt rum ungefär vart tjugonde år. 
Båtgravstraditionen i Fyris avvattningssystem 
kan alltså ha rötter i en mycket gammal tradi-
tionsvärld. 
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Omkring AD 150 hade existerande båt-
gravar fyllts med sand, vilket skyddade gra-
varna från att falla ihop. Crumlin-Pedersen 
söker en kultisk anknytning. De gravlagda 
skulle varit präster eller medhjälpare. Jensen 
(2003:322) däremot spekulerar i att de be-
gravda tillhörde grupper som uppehöll för-
bindelserna mellan Bornholm och det svens-
ka fastlandet och mellan Bornholm och Tysk-
land.  Båtarna var emellertid i allmänhet små, 
och användes förmodligen mest för lokalt 
fiske. Här passerade flottor av större båtar. 
Troligt är att slusegaardsborna ibland idkade 
handel och gjorde sällskap med dessa flottor 
till och från Rügen-/Wisla-området. 
 
 
 
ROM VACKLAR 
I mitten av 100-talet rådde Pax Romana i 
centrala Europa. Limes skyddade i likhet med 
den kinesiska muren civilisationen från bar-
bariets horder.  

Det romerska rikets expansion hade i de-
lar omformat den keltiska världen till en ro-
mersk värld. Germanerna påverkades också 
om än inte på samma sätt. Inte sällan möter 
påståendet att det var det romerska inflytan-
det och de lärdomar germanerna drog från 
kontakterna med Rom som förändrade dem 
och kom dem att tränga, överflygla och till 
slut krossa imperiet. Till detta måste då också 
läggas skillnaderna i befolkningstillväxt. Mot 
barbarisk folkökning och inflyttning öster-
ifrån och norrifrån stod effekterna av förö-
dande pestvågor inom imperiet. Uppgifter 
finns om att befolkningen i det närmaste hal-
verades åren 150-300 (Bjöl & Hjortsø, 1983: 
264). Enligt Maddison (2001:241) hade Ita-
lien 7 miljoner innevånare vid Kristi födelse 
mot 5 miljoner tusen år senare. 
 
Markomannerkrigen 
Markomannerna är ett exempel på en ger-
manstam vars utveckling under århundraden 
var sammanlänkad med Rom, men som för-
svann efter att kanske allt för tidigt sökt om-
sätta sina lärdomar i anfall mot imperiet.  
 Markomannerna levde i Mainområdet 
när besegrades av Caesar. Ett halvt århundra-
de senare leddes de av en romerskt skolad 
ledare, Maroboduus [Om historieskrivaren 
Paterculus positiva bedömning av honom – se 
Stenberger (1964:357)].  
 I samband med konflikter med romarna 
förflyttade sig markomannerna österut och 

erövrade Böhmen. Ett stamförbund formades 
med många stammar från det inre av Germa-
nien. Kring den blivande segraren vid Teuto-
burgerskogen AD 9, Arminius, bildades ock-
så ett stamförbund i väster. De två stamför-
bunden omfattade tillsammans större delen av 
Germanien. Rivalitet ledde emellertid till öp-
pen konflikt dem emellan åtminstone AD 17 
(Bolin, 1927:88). Maroboduus störtades av en 
romerskstödd revolt och markomannerna 
blev underställda quadernas kung och fick 
boplatser i anslutning till deras stam vid Do-
nau på den motsatta stranden av Carnuntum 
(Menghin, 1980:181 f.). Se [Bild IX:3]. 
 
Markomannerna går in i imperiet 
Markomannerna utvecklade en självständig 
germansk kultur, influerad av Rom. De fun-
gerade närmast som ett romerskt lydfolk och 
förmedlade romersk kultur till andra germa-
ner. Antagna störningar från angränsande 
germanstammar fick dem år 166 att tillsam-
mans med langobarderna gå över Donaugrän-
sen med begäran om att tillerkännas land. 
Begäran avslogs och de trängdes tillbaka. 
Snart gick de emellertid på nytt över gränsen 
tillsammans med andra stammar. Inträng-
ningen nådde ned till Aquileia. För första 
gången sedan cimbrernas och teutonernas an-
fall stod nu barbarerna i Italien. 
 Romarväldet var skakat. Dock förmodli-
gen än mer av den pestepidemi som samtidigt 
kulminerade Bjöl & Hjortsø (1983:253 f.). 
Soldater från Donauarmén som använts för 
att avvärja ett anfall i Armenien och Syrien 
hade fört med sig sjukdomen tillbaka. 
  
En vändpunkt 
Marcus Aurelius förde inte mindre än 12 
legioner och germanska hjälptrupper till Do-
naugränsen. Striderna fortsatte till år 172 och 
togs på nytt upp några år senare. Barbarerna 
pressades långt tillbaka in i sina hemländer. 
När kejsaren dog i Wien avstod emellertid so-
nen Commodus från besatta territorier.  
       Menghin (1980:179), Cunliffe (1991:268) 
och andra menar att Markomannerkriget ut-
gjorde en vändpunkt i den romerska historien. 
Uppkommande gränsproblem kunde inte läng-
re mötas med offensiva fälttåg och ett utvidgat 
imperioum. Befolkningar kunde temporärt re-
duceras genom blodbad och deportationer, 
men det räckte inte för att bemästra en mer 
eller mindre kontinuerlig germansk befolk-
ningstillväxt och invandringen från längre bort 
liggande folk. 
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 Fredsavtalet gjorde på nytt markoman-
nerna beroende av Rom. Ting fick endast hål-
las under uppsikt av en romersk tjänsteman. 
Misslyckade inbrytningar över Donau gjordes 
dock under 250- och 290-talen. Som krigs-
tjänstskyldiga (foedirati) fick de så småning-
om slå sig ner på romerskt territorium. Under 
500-talets uppfattas huvuddelen ha rört sig 
från Böhmen till Noricum och Rætien. (Bo-
ëthius, 1912). 
 
Romarriket eroderar  
Markomannerkrigen åren 166-180 var den 
första stora sammandrabbningen mellan Rom 
och germanerna på hundrafemtio år och ut-
gjorde början på ett skede då barbarerna gång 
på gång sköljde in över imperiets gränser.  

Det skulle dock dröja ytterligare årtion-
den innan trycket ökade. Först gjorde sig pik-
terna i Brittanien gällande. De drevs dock till-
baka. I Germanien hade de stammar som be-
skrivs av Tacitus i stor utsträckning försvun-
nit. Angler, goter och sachsare fanns kvar, 
men vi möter nya aktörer som franker, ale-
manner, vandaler och langobarder. Under 
100-talet startade goterna en successiv för-
flyttning söderut och i mitten på 200-talet 
etablerade man en stat vid Svarta havet. År 
215 trängde alemannerna över limes men 
slogs tillbaka. Strax efter 250 gick frankerna 
in i Gallien fram till Pyrenéerna. Alemanner-
na avancerade genom Rhônedalen och till 
Milano där de besegrades. Östgoterna härjade 
i Bulgarien, Trakien och Makedonien. När 
Rom så på nytt lyckades stabilisera gränserna 
hade många områden gått förlorade, bland 
annat Dacia. Östgoterna levde nu på romerskt 
territorium. Cunliffe (1991:270 f.).  

Länge kunde det nya romerska djupför-
svaret som utvecklades under Diocletianus i 
stort sett fånga upp och slå tillbaka de succes-
sivt allt starkare barbarstammarna. I mitten på 
300-talet gick dock alemannerna långt ner i 
Gallien och bosatte sig också i Elsass. Fran-
ker och saxare anslöt sig till plundringstågen. 
I hälarna följde stora grupper bönder som 
bosatte sig vid nedre Rhen.  

Under 370-talet befästes Rhen-Donu-
gränsen för sista gången. Alemannerna eta-
blerade sig vid övre Rhen och frankerna or-
ganiserade ett stamförbund vid nedre Rhen. 
Friser och sachare härjade längs Nordsjöns 
kuster. Burgunder och thüringar trängde fram 
över Rhen och Donau. Vintern 406-407 bröt 
de romerska linjerna vid Rhen samman och 
vandaler, sveber och alaner gick härjande in i 

Gallien. Läget i sydost var om möjligt än mer 
problematiskt för romarna.  

Efter omkring år 400 var Roms kontroll 
över Centraleuropa i stort sett borta, även om 
det skulle dröja tre kvarts århundrade innan 
Västrom upphörde att existera. År 410 intogs 
och plundrades Rom av visigoterna. Imperiet 
framstod nu mest som ett sårat villebråd vars 
rikedomar jagades och utnyttjades av alla 
grannfolk som hade kraft och förmåga att ta 
för sig. Det halva årtusende det romerska 
riket i varierande utsträckning utgjort förebild 
för och påverkat utvecklingen i Östersjöbäck-
enet upphörde. Andra förebilder tog över.  
 
 
 
ROMERSKA OCH GER-
MANSKA SAMHÄLLS-
SYSTEM 
Under århundradena före Kristi födelse ex-
panderade Rom från att ha varit en Medel-
havsanknuten strandstatsbildning till att bli 
ett imperium med kontroll över stora delar av 
södra Europa. Det var delvis en stat i modern 
mening, men med en person- och kontakt-
nätsdriven maktstruktur, framför allt baserad 
på tillgång till fysiska våldsmedel. Institutio-
nerna stod i praktiken över individen bara om 
de hade maktmedel nog – vilket inte alltid var 
fallet. 

 Under den här tiden hade också kelter-
na/gallerna utvecklat samhällsformer som en 
del kallar protostater. Även på den germanska 
sidan möter oss stamförbund under kända le-
dare som kallades kungar. Kring Kristi fö-
delse kunde krigare från ett germanskt stam-
förbund kämpa ned tre romerska legioner, 
något som visar på omfattande resurser och 
en välutvecklad administrativ och logistisk 
mognad.  Strax efteråt fanns både Arminius 
stamförbund i väster och Maroboduus i öster.
  Tillsammans täckte de för ett kort tag 
stora delar av de germanska territorierna sö-
der om Östersjön. Båda stamförbunden var 
komplexa sociala skapelser i en rad avseen-
den. Överströmningar mellan stamförbunden 
och öppna strider dem emellan spelade dock 
romarna i händerna. I båda stamförbunden 
fanns rivaliserande elitstrukturer som romar-
na kände sig hemmastadda med och kunde 
utnyttja. I Arminius fall var det speciellt svär-
fadern Segestes och i Maroboduus den från 
gotisk landflykt återvändande Katvalda. Alla 
fyra var romerskt skolade. 
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Den bild som avtecknar sig är att skill-
naderna mellan de romerska och germanska 
samhällena århundradena kring Kristi födelse 
inte skall överdrivas. De var mindre än vad 
man vanligtvis föreställer sig. Åtminstone 
två, kanske tre betydande skillnader fanns 
dock; inställningen till territorier och sam-
hällstillhörighet samt ett skriftspråk som un-
derlättade kommunikation och administration 
över stora ytor. Eventuellt förutsatte dessa två 
förhållanden varandra. Den tredje var skill-
naden i tyngdpunkt mellan boskapsdrift och 
åkerbruk. 

 
Lösliga gränser och boskapsskötsel 
De germanska stammarna tycks inte på sam-
ma sätt som romarna och moderna stater knu-
tit an till utnyttjad mark och gränser. Rör-
lighet och en liberal inställning avseende 
stamtillhörighet och etnicitet möjliggjorde 
och medförde snabba politiska förändringar, 
förflyttningar, koalitionsuppbyggnader och 
sönderfall. Ett mönster som utvecklats under 
tusentals år och som underlättat uppbyggan-
det av långväga förbindelser i skriftlösa sam-
hällen och utnyttjandet av tillgängliga land-
skap under skiftande klimatologiska förhåll-
anden. Även om gallerna var på god väg att 
ändra strukturuppbyggnaden med tillkomsten 
av sina permanenta stadslika oppidas gällde 
detta inte germanerna. 

 I litteraturen anges ofta gallernas nya 
stationära livsstil under sen förromersk järn-
ålder som en av förklaringarna till att romani-
seringen av gallerna utvecklades annorlunda 
än för germanerna. Även gallernas mer posi-
tiva inställning till åkerbruket i förhållande 
till boskapsskötsel uppfattas ha underlättat 
övergången (se exempelvis Roymans, 1996: 
kapitel 5). Boskapsdrift och dess beroende av 
rörlighet i ett säsongsmässigt varierande land-
skap underhöll martialiska traditioner.  

 
Makten personanknuten 
Samhällsstrukturer på det högsta maktpolitis-
ka planet har dock knappast skilt sig så 
mycket åt mellan det germanska och romers-
ka samhället. Vid tiden för Caesars inträde på 
arenan fanns ett stort antal stammar och folk i 
Centraleuropa – vissa med påtaglig tyngd 
som Ariovistus och hans sveber. Dessa stam-
mar och folk hade ledare, institutioner, rätts-
regler och kunde mönstra vapenmakt. När 
deras ledare kom i kontakt med det romerska 
samhället och deras representanter förelåg det 
inte några större svårigheter att kommunice-

ra. Båda parter förstod den personanknutna 
maktens spelregler hos den andre.  

De germanska stammarnas flexibla upp-
trädande krävde interna kommunikations-
strukturer. Det måste ha funnits väl rotade 
och anpassningsbara regler.  Hur de nu såg ut 
och underhölls i ett skriftlöst samhälle under 
förändring. Vårt problem är att vi inte annat 
än delvis ännu förstår deras uppbyggnad. Vä-
sentligt är dock att vi inte utgår från att ett 
förhållandevis glest rörligt bosättningsmöns-
ter med oklara gränser utan stora centra är 
liktydigt med avsaknaden av en övergripande 
samhällsstuktur. Något som också har bety-
delse när det gäller bedömningen av romarti-
dens samhällsförhållanden i Mälardalen. 

 
Ledningsförnyelsen Roms svaghet 
Roms effektivitet stod och föll med lednings-
funktionen och problemen kring ledningsför-
nyelsen. Likartade elitstyrda system hos ger-
manerna, som tidvis satte stammarna ur spel 
på grund av interna konflikter, innebar att de 
allra flesta ändå fungerade samtidigt. För 
Rom innebar svåra interna konflikter på det 
högsta planet däremot en kumulativ proces-
suell katastrof för administration, ekonomi 
och gränsförsvar. Det insåg romarna, men 
t.ex. Diocletianus och senare kejsares försök 
att institutionalisera successionen mötte ändå 
alltför stort motstånd.  

Det romerska imperiets erosion och kol-
laps kan delvis sägas bero på att Rom visser-
ligen utvecklade statens och samhällets funk-
tioner på ett sätt som i många avseenden kom 
att stå modell i mer än tusen år, men när det 
gällde den yttersta ledningen och dess förny-
else levde kvar i stammarnas värld. 
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ÖSTERSJÖBÄCKENET 
Under bronsåldern hängde Uppsalaområdets 
utveckling i stor utsträckning samman med 
förändringar i anslutning till området eller 
dess närområde, även om vi också ser ideolo-
gisk, kulturell och materiell påverkan från 
långt avlägsnare källor. Under äldsta järnål-
der blir detta mer oklart och tveksamt och när 
vi kommer en bit in i romersk järnålder fram-
står det som att utvecklingen inom Uppsala-
området utgör en del av ett Östersjöscenario, 
där området är en relativt marginell aktör.  
 Förutom geografiskt läge hade befolk-
ningens storlek inom bäckenets olika delar 
betydelse för kontaktmönster och påverkan.  
Bedömt utifrån Maddison (2001:241) med 
alla möjliga reservationer fanns kring Kristi 
födelse kanske 20 tusen i Finland, 20-30 
tusen i Mälardalen – att jämföra med över 

miljonen  längs  Östersjöns  sydkustregioner/ 
norra Tyskland. 
 Den nordiska befolknings- och förmö-
genhetsstrukturen under romartid belyses av 
[Bilderna IX:6-8], som illustrerar den skandi-
naviska importen av brons- och glaskärl. De 
indikerar Gotland och Öland som ”rika” be-
folkningscentra, liksom i viss mån norra Mä-
lardalen. Under yngre romersk järnålder till-
kom det inre av Östergötland och norra Häl-
singland och Medelpad. Men också på finsk 
sida – i sydväst och uppåt Vasa finns enstaka 
romerska importfynd. För en mer detaljerad 
bild – se Lund-Hansen (1987).  
 För sen förromersk/romersk järnålder 
går det knappast att diskutera förbindelsenät, 
rädverksamhet och förflyttningar utan att 
grovt känna vilka hot och möjligheter och 
därmed  folk,  kulturer,  krafter  och  problem 
som fanns inom Östersjöbäckenet [Bild IX:10]. 
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 Medvetet håller jag Norge, Västkusten 
och södra Fastlandssverige i stort sett utanför 
diskussionen om Uppsalaområdets utveck-
ling. Socialiseringar och maktstrukturer före 
vikingatid avsåg i allt väsentligt kuster och 
vattenleder. Här ansluter jag mig till vad re-
dan Weibull (1921:350 ff.) utförligt samman-
fattade om förbindelse- och maktstrukturer. 
  Ovanstående områden ingick genom sin 
lokalisering i hög grad i den danska utveck-
lingen. Se exempelvis Ringtved (1999:59). 
De danska maktbildningarna fungerade delvis 
som något av en växel och dirigent för för-
bindelser till Västkusten och Norge respekti-
ve längs Östersjökusten mot Öland, Gotland 
och Mälardalen [Lund Hansen (1987:200) 
talar om Danmarks ”filterfunktion”]. 

Förbindelser tvärs över Skandinaviska 
halvön var fortfarande krångliga och förmod-
ligen sällsynta – om än tydligen inte så länge 
till (av vapenofferfynden i Finnestorp att 
döma). Tvärförbindelser av betydelse fanns 
längre norrut – mellan Tröndelag, Jämtland 
och Medelpad/Hälsingland, där omfattande 
kulturpåverkan förelåg. Som jag återkommer 
till, tycks också en förbindelse Uppland-
Tröndelag ha uppkommit. 

 
 
 

VILKA VAR GERMANER 
OCH VAR FANNS DE? 
Genomgången av Östersjökustens aktörer 
startar längst i väster – i området kring och 
mellan Elbe och Oder. För kultursituationen 
under yngre förromersk järnålder söder om 
Östersjön – se [Bild IX:11]. 

 
VÄSTER. ELBE-ODER 
Elbe-Oderområdet var en av de tätast befol-
kade områdena under sen förromersk och 
romersk järnålder. Regionen utnyttjades av 
en rad germanska stammar. Liksom längre 
österut i Pommern skedde omflyttningar in-
om området och utflyttningar och då främst 
från andra hälften av andra århundradet AD. 
  En utglesning motverkades under folk-
vandringstid av viss västslavisk inflyttning. 
Det är emellertid oklart om det egentligen  in-
te i mycket var frågan om en samhällsideolo-
gisk förändring – en så kallad ”slavisering”. 
Oavsett denna problematik kom befolkningen 
så småningom att betala tribut till såväl fran-
ker som till tyska riken, och ”germanisera-
des” på nytt först under medeltiden. 

Elbe-Oderområdet ingick under yngre 
bronsålder i den sydvästbaltiska nordiska kul-
turen och följdes av jastorfkulturer (för när-
mare geografisk redovisning – se Babes, 
1988:146). Dessa kulturer påverkade tidigt 
Skandinavien (Müller, 1994:475) – iakttag-
bart bland annat genom fynd av svanhals- och 
skålhuvudformade bygelnålar. I Danmark har 
jastorfgrupper lokaliserats både på Jylland 
och på öarna (Steuer 1998:319, 325 f. och 
Müller, 2000:49). 

  Enligt Keiling (1997) talar mycket för 
att kulturen direkt utvecklades från den yngre 
bronsålderskulturen i regionen. Jastorfkultu-
ren kom att täcka en avsevärd del av Central-
europa. På många håll, främst då i periferin, 
tog kulturen intryck utifrån. Detta gällde spe-
ciellt vid en jämförelse mellan kärnområdet 
nedre Elbe och kulturens utkant i söder (Wo-
lagiewicz, 1997:11).  
 
Ett germanskt ursprungsområde? 
Jastorfkulturerna har utgjort en bas för försö-
ken att förklara framväxten av germanska 
kulturer. Det har hittills misslyckats. Både 
när det gäller att finna en specifik utgångslo-
kalisering eller förändringsprocess. 
  En germansk kultur har dock utvecklats 
inom och/eller i anslutning till den sydväst-
baltiska nordiska bronsålderskulturen. Lik-
som när det gäller kelterna, och kanske sky-
terna, tycks parallellutvecklingar, kontakter, 
språkbortfall som homogeniserat språkbilden, 
likartad geografisk miljö och näringsinrikt-
ning lett till likartade och lätt utbytbara kul-
turvarianter. Timpe (1998:193 f.) och Steuer 
(1998: 326). 
 
Härstammar några germanska folk från 
Skandinavien? 
Enligt äldre arkeologisk uppfattning skulle 
germanerna sedan trehundratalet BC ha varit 
delade i tre grupper: Nordgermaner i Skandi-
navien, Västgermaner bosatta väster om Oder 
och Östgermaner öster om Oder. Språkliga 
likheter uppfattades stödja östgermanska säg-
ner om att de utvandrat från Skandinavien. 
En lång rad germanska stammar/folk har en-
ligt antika författare eller härkomstsägner 
Skandinavien som ursprung. Hit hör angler, 
bastarner, burgunder, cimbrer, gepider, heru-
ler, goter, langobarder, teutoner och vandaler 
och förmodligen många fler. Enligt Stjerna 
(1905) skulle ett veritabelt Exodus ha ägt rum 
århundradena före Kristus  och AD 300 - 450.  
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 Vetskapen om folkvandringarnas bety-
delse och de ofta svårförklarliga spridnings-
bilderna av olika kulturyttringar gör det svårt 
att släppa tanken på att det i vissa fall kan 
finnas en kärna av sanning i berättelserna. 
Bevisläget kompliceras av få indikationer och 
att de dyker upp på andra sätt och ställen än 
vad som överensstämmer med rätlinjiga för-
klaringar. Germanska kulturyttringar fanns 
spridda inom Europa före Kristi födelse. 
 
Jasdorfkulturen och Skandinavien 
De Caprona (1995) behandlar Langobarderna 
och deras starka nordiska framtoning. Han 
antar att Jastorfkulturen utvecklades under in-
flyttning från och kontakter med Skandinavi-
en och ser som en indikation bland annat fö-
rekomsten av en fibula han kallar ”the mid-La 
Tène square ended Longobardic fibulae” vil-
ken i huvudsak hittats i norra Elbeområdet, 
vid Wislas mynningsområde, på sydvästra 
Jylland och på Gotland. 
  Fibulan tycks vara av en typ som klassi-
ficeras som Kostrzewski, variant B, alterna-
tivt I. I sammanhanget redovisar han också 
andra La Tène-fibulor som han uppenbarligen 
anknyter till langobarderna, bland annat en 
som kallas ”Spätlatènfibel mit stufenförmi-
gem Bügel”. Fibulorna har både utseende-, 
tids- och spridningsmässiga likheter (se God-
lowski, 1994) med den i Sverige vanliga tri-
angulära fibulan (Kostrzewski, variant K), 
som är vitt spridd i Pommern/söder om Ös-
tersjön [Machajewski (2003:279) och Sten-
berger (1964:341 f.)]. 
 Ett problem är att när bronsålderns och 
den äldsta järnålderns nålkultur efterträddes 
av en  fibulakultur  blev  Jastorfkulturen och 
dess grannar, liksom den skandinaviska fibu-
lakulturen, hallstatt- och latèninfluerad – se 
Almgren (1923:2). Det är troligt att Pommern 
i det här skedet också hade betydelse för 
Öland och Gotland. Liknande fibulatyper in-
om langobardiskt och svenskt område är 
närmast något som kan förväntas inom ramen 
för det spridda kulturmönstret. Jasdorfkulu-
rens inflytande sträckte sig också över Wisla. 
 
Germanseringen skedde på många håll  
”Spätlatènfibeln mit stufenförmigen Bügel” 
återfinns också inom Poiene�ti-Lukaševka-
kulturen (P-L kulturen) i östra Dakien (Ru-
mänien) under yngre förromersk järnålder. 
Babes (1988:146 ff.) finner att det stora ger-
manska fyndmaterialet där kan härledas från 
många delar av den germanska kulturens ut- 

Bild IX:11 Kulturer i Nordeuropa under yngre förromersk järnålder 

                                                                                          Efter Kaul & Martens (1995:135) 
Kulturer:  1.   Nordisk  
                2.   Jastorf 
                3.   Przeworsk 
                4.   Oksywie 
                5.   Przeworsk- och jastorfpåverkan 
                6.   Västbaltisk höggravskultur 
                7.   Estnisk grupp 
                8.   Östbaltisk skogzonkultur 
                9.   Zarubintsy 
               10.  Harpstedter-Nienburgergruppen 
               11.  Keltiska gruppen 
               12.  Getiska och thrakiska grupper  
  
bredning under förromersk järnålder. Huvud-
delen kommer dock från Elbe-Oderområdet, 
men en hel del kan också härledas från Jyl-
land, de danska öarna och Pommern. Hennes 
slutsats är att P-L kulturen bör vara effekten 
av en dryg hundraårig etappvis polycentrisk 
vandring.  Kaul & Martens (1995:133) kopp-
lar med viss tveksamhet ihop detta med bas-
tarnernas  vandring söderut (om dessa – se 
nedan).   

För närvarande är alltså bilden den att 
formandet av en germansk identitet skett på 
olika sätt över stora ytor. I varierande kontakt 
mellan olika stammar och kulturer.  

 Den germanska utvecklingen är natur-
ligtvis ingenting som bara tillhörde förro-
mersk järnålder. När vi kommer till över-
gången mellan äldre och yngre romersk järn-
ålder finns till exempel armborstspiralfibulan 
med hög nålhållare (Almgrens grupp VII) 
inom nedre Elbe, vid kustområdena norr där-
om, på Jylland, de danska öarna och på 
Bornholm. I Uppland har ett exemplar hittats 
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i en bautastensgrav i Knivsta (Andersson, 
1998:71). Provinsialromerska skivformade fi-
bulor finns inom mellersta Elbeområdet och 
på Gotland samt någon enstaka i Östergöt-
land och Södermanland. Böhme-Schönberger 
(1994:519). Enligt Müller (1994:523) tyder 
de skandinaviska fibulabeståndet från mitten 
av andra århundradet AD på kontakter över 
Oder och Wisla. Utvecklingen av den ger-
manska identiteten var en kontinuerlig och 
föränderlig process. 
 
Sveber och andra folk  
Kulturbildningen kring Elbe-Oderområdet år-
hundradena kring Kristi födelse skedde i an-
knytning till någon form av svebisk identitet. 
Sveberna [Bild IX:10] omnämns utförligt av 
Caesar, Strabon och Tacitus. Med sveber 
avses i vissa fall ett enskilt folk och ibland 
stamformationer. Gränserna mellan vilka som 
ingår varierar över tiden. Enligt Bolin (1927: 
65) skulle dock till svebisk ”nationalitet” en-
dast räknas hermundurer, semnoner, marko-
manner, quader och langobarder. I litteratu-
ren förekommer emellertid också indikationer 
på andra avgränsningar. 
  Namnet ”Suebi” tycks liksom när det 
gäller svear och göter etymologiskt vara nå-
gon form av allmän etnocentrisk självbeskriv-
ning – i svebernas fall ungefär ”att vara sig 
själv/att vara oberoende”. Härigenom under-
lättades anknytning och rörlighet. Namnet 
upphöjde och särskiljde ingen och diskrimi-
nerade därmed inte anslutande grupper eller 
individer. Tacitus ser sveber som ett etniskt 
samlingsbegrepp ungefär likvärdigt med ger-
maner. Rübenkeil & Castritius (2005). Taci-
tus kallar ju också Östersjön ”mare Suebi-
cum”, det svebiska havet i ”Germania”, kapi-
tel 45). Se också [Bild IX:5]. 

Om det berodde på klimatologiska kast 
århundradena kring Kristi födelse eller på 
andra faktorer, tycks omfattande rörelser ha 
ägt rum inom området. Vissa delar avfolka-
des. Andra delar uppvisar växande urnegrav-
fält, ofta med vapengravar. (De Caprona, 
1995:5, Wolagiewicz, 1997:14 f.). Rörelserna 
har gjort det svårt att knyta fynd, kulturer, 
och mer eller mindre korrekta antika källor 
till varandra. Andra indikationer på störning-
ar är att det är från den här regionen som de 
danska krigsbytesoffren under första och and-
ra århundradet AD antas ha kommit. Keltis-
ka influenser och så småningom tryck från av 
dem påverkade kulturer som Prezeworskkul-
turen i sydost kan spåras.  

I regionen fanns många folk, Gemen-
samt är att de i stor utsträckning lämnade 
Västbaltikum under romersk järnålder. 

 
Angler 
Anglerna är de tidigast kända (Tacitus Ger-
mania, kapitel 40). De har i antika källor hän-
förts både till Schleswig och till det mellan-
europeiska Thüringen. 
  Som en följd av denna dubbla informa-
tion, har ifrågasatts om det verkligen är frå-
gan om samma folk. Den nordliga lokalise-
ringen har i allmänhet getts företräde. Ang-
lerna har osäkert uppfattats ha svebisk stam-
tillhörighet innan de skulle ha lösgjort sig. 
Under yngre förromersk järnålder syns ang-
lerna knutna mot Elbeområdet. Mot yngre ro-
mersk järnålder skedde en vändning mot Fyn.  

 Från den tiden dyker runor upp inom 
och i anslutning till deras område. Den äldsta 
kända inskriptionen – på kammen från Vimo-
se på Fyn omkring AD 150 – är inte mycket 
äldre (Jensen, 2003:373). I området finns 
också krigsofferplatserna Thorsberg och Ny-
dam. Många andra mossoffer är kända. Stora 
järnbearbetningsplatser har lokaliserats. Den 
romerska handeln uppfattas dock inte ha be-
rört området i större utsträckning. [Något som 
knappast kan stämma. Guldet till hornet från 
Gallehus kom från det här området. Jensen 
(2004:118). Se också [Bild IX:12].  Efter 
mitten av 400-talet saknas säkra fynd avseen-
de anglerna i området. Kuhn et al. (1973). 
 
Sachsare 
Sachsarnas ursprung brukar hänföras till 
Schleswig-Holstein, söder om anglerna [Bild 
IX:10], baserat på Ptolemaios uppgift om att 
de bodde på ”nacken av den kimbriska 
halvön”. Ptolemaios säger dock inget om att 
sachsarna har en Nordsjökust. Såväl den ge-
ografiska som den arkeologiska bilden är 
oklar. Uppgifterna i Ottars reseberättelse av-
seende sträckan Skiringssal i Norge till He-
deby i Slesvig (se kapitel 10) som indikerar 
att anglerna levt än längre norrut kan eventu-
ellt också innebära att sachsarnas område 
gick upp mot Jylland.  

Det första säkra noteringen avseende 
detta folk hänförs till mitten av 300-talet. 
Kopplade till frankerna antas de ha expande-
rat söderut över Elbe från 200-talet eller kan-
ske så sent som under 500-talet. Fynden stö-
der en närvaro sydväst om Schleswig-Hol-
stein. Springer & Capelle (2004). Det är dock 
tveksamt om man täckt området österut fram 
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mot Östersjön som Menghin (1980:140) an-
ger. Åberg (1956:143 ff.) ser emellertid under 
slutet av romersk järnålder ett sachsiskt kul-
turinflytande kring mellersta Elbe och även 
mellan Oder och Wisla. Samtidigt ser han en 
fortgående spridning av romerska kulturele-
ment inom deras område.  
 
Langobarder 
Langobardernas egen historia kopplar deras 
ursprung till Oden och Skandinavien (se He-
deager, 1998:385). Deras första relativt säkra 
bosättningsområden låg kring nedre Elbe år-
hundradena kring Kristi födelse. [Bild IX:10]. 
De deltog i Arminius stamförbund mot Ma-
roboduus i striderna AD 17. Elbeområdet ut-
nyttjades under hela den yngre romerska järn-
åldern. Tecken på övergivande finns dock lo-
kalt under 100-talet då langobarderna deltog i 
Markomannerkrigen. Årtiondena omkring 
AD 400 bröt man upp av oklar anledning. 
Kring 450-talet återfinns Langobarderna i 
Mähren. Under slutet av 480-talet tog de 
kontroll över Rugiland (Niederösterreich). 
Eger & Bierbrauer (2001).  
 
Semnoner (alemanner) 
Tacitus omtalar semnonerna som svebernas 
kärnfolk [Bild IX:10]. Enligt Ptolemaios hade 
de sitt område mellan Elbe och Oder. I norr 
mot langobarderna och i söder mot hermun-
durer och vandaler. De omnämns av en lång 
rad antika författare. Vida spridd är historie-
skrivaren Peterculus dubiösa skildring av den 
blivande kejsar Tiberius möte med en sem-
nonerhövding vid Elbe, några år före Kristi 
födelse [se Stenberger (1964:359)]. 
 Semnonerna slöt sig först till Marobo-
duus förbund, men övergick år 17 till Armi-
nius. Under 100-talet rörde de sig söderut. 
Även om de senare kom att omtalas som ale-
manner, förekom fortfarande beteckningen 
semnoner under senare delen av 200-talet. 
Castritius (2005).  

    
ÖSTER.  ODER-WISLA 
Vid Östersjökusten fanns fram till ungefär 
250 BC en jasdorfkultur i västra Pommern 
och en pommersk kultur knuten till Lausit-
zerkulturen i östra Pommern. På flera håll i 
litteraturen anges att västra Pommern i prin-
cip saknade bosättningar eller avfolkades 
under delar av yngre förromersk järnålder (se 
t.ex. Stjärna, 1905b:87 och Wolagiewicz, 
1997:15 f.). Västra Pommern låg dock inom 

region som fortfarande utnyttjades av War-
now-Odermündunggruppen och uppvisade 
successivt en allt starkare latèntradition med 
bland annat triangulära fibulor. Den pom-
merska kusten blev keltiskt påverkad genom 
utvecklingen av Przeworskkulturen och den 
lokala Oksywiekulturen vilken tog över i öst 
efter den pommerska kulturen [Bild IX:11]. 
Oksywiekulturens tillkomst under mitten av 
yngre förromersk järnålder är influerad av 
såväl jastorfkulturer som Przeworskkulturen. 
Innan den spred sig mot kusten fanns den vid 
mellersta Wisla (Wolagiewicz, 1997:15). 
 Vid nedre Oder utvecklades kring Kristi 
födelse Gustow- och Lebusgrupperna. I Väst-
pommern dyker de så kallade furstegravarna 
av Lübsow-typ upp. Man hade kontakter in i 
Elbeområdet och längre söderut.  
 
D�bczynogruppen 
D�bczynogruppens [Bild IX:10] uppkomst 
hänförs till omkring AD 170.  Gruppens lo-
kalisering till västra och mellersta Pommern 
tillhör senare delen av yngre romersk järnål-
der och folkvandringstid. Under äldre ro-
mersk järnålder och den tidigare delen av 
yngre romersk järnålder behärskades de östra 
delarna av Wielbarkkulturen. D�bczynogrup-
pen uppvisar blandningar av påverkan från 
Elbeområdet, Wielbarkkulturen, Skandinavi-
en och ryckvis från Svartahavsområdet. 
  Bitner-Wróblewska (2001:27) ser im-
migrationspåverkan från Skandinavien och då 
främst från Bornholm. Det skandinaviska in-
flytande som spårats tillhör främst folkvand-
ringstid. [Godlowski (1984), Machajewski 
(1992) och (2003)].  
 
 Wielbarkkulturen 
I Östpommern spåras Wielbarkkulturen vid 
Wisla [Bild IX:10] från omkring Kristi födel-
se (övergången regional horisont A3/B1). 
Enligt Machajevski (2003:280) gick Oksywi-
ekulturen upp i Wielbarkkulturen under hori-
sont B1 (AD 20-70) medan Nowakowski 
(1996:98) menar att Wielbarkkulturen (vars 
ursprung han hänför till B1) är en syntes 
mellan Oksywiekulturen [Bild IX:11] och 
tillkommande skandinaviska element. Wiel-
barkkulturen skulle vara en sammanslagning 
av skilda folk, där från Skandinavien invand-
rade goter skulle ha spelat en ledande roll. 
   Bierbrauer (1998:412) ser däremot den 
gamla diskussionen om ett gotiskt skandina-
viskt urhem som överspelad. Huvuddelen av 
kulturområdets nekropoler/gravfält härrör 
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från tiden för Oksywiekulturens etablering 
under yngre förromersk järnålder. Begrav-
ningsformerna tyder enligt honom på befolk-
ningskontinuitet. Till detta kommer att grav-
högar och stensättningar av skandinavisk typ 
först finns från slutet av horisont B1.  
 Också Urba�czyk (1998) menar att det 
är klarlagt att Wielbarkkulturen är en lokal 
kultur med lokal etnisk bakgrund med rötter i 
yngre förromersk järnålder. Gotisk identitet 
skulle uppkommit långsiktigt under inflytan-
de av såväl skandinaviska som romerska kon-
takter (Bärnstensvägen mot Medelhavet gick 
genom området). Han utesluter dock inte att 
det kan ha funnit inslag av mindre grupper 
skandinaver i formandet av det samhälle vars 
elit på något stadium började kalla sig goter.  
 
Det gotiska namnet fanns redan under 
förromersk järnålder 
Strabons uppgift om att goterna ingick i Mar-
boduus stamförbund och att Katwalda (Catu-
alda) som så småningom störtade honom levt 
hos goterna indikerar dock att namnet var eta-
blerat senast under de första årtiondena AD 
(se exempelvis Nordén, 1943:101 eller Bolin, 
1927:88). Därmed bör namnets ursprung gått 
ned i förromersk järnålder. Något som är av 
väsentlig betydelse för diskussionen om det 
gotiska namnets ursprung och innebörd i 
Skandinavien och på kontinenten. 
  Från slutet av andra århundradet expan-
derade Wielbarkkulturen åt sydost. Przworsk-
kulturen vek undan (Kaliff 2001:26 ff.). De-
lar av befolkningen blev dock kvar. Wiel-
barkkulturens kriser medförde under folk-
vandringstid baltisk immigration och skandi-
navisk import (Bitner-Wróblewska, 2001:26).  
 
Przeworskkulturen  
Przeworskkulturens [Bild IX:10] människor 
kallades i äldre forskning vandaler eller ven-
eter. [Jag har inte försökt reda ut Kolendos 
(1997:8) påpekande att uppgifterna från Pli-
nius, Ptolemaios, Tacitus och Jordanes skiljer 
sig åt när det gäller att lokalisera ”the Veneti 
name”.] Kulturen hade sitt territorium söder 
om Wielbarkkulturen och sträckte sig över 
mellersta och södra Polen – från Oder i väst 
till Bug och övre Dnjester i öst. Den basera-
des på en lokal utveckling av den pommerska 
kulturen och den keltiska världen och bedöms 
ha sin början något före 200 BC.  
 I samband med Wielbarkkulturens ex-
pansion i slutet av äldre romersk järnålder 
skedde befolkningsuttunningar och utflytt-

ningar, framför allt österut, men också spora-
diskt bland annat norrut mot Samland. Grav-
fält övergavs.  Samverkan uppfattas ägt rum 
med Wielbarkkulturen. Smycken i Sösdalastil 
har hittats i centrala Polen. Bosättningsspåren 
upphör från 400-talet. Något som kopplas 
samman med vandalernas vandring västerut 
år 406. Dbrowska & Mczy�ska (2003).  
 
Antikens skriftställare 
Plinius, Tacitus, Ptolemaios och Jordanes 
berättar om en lång rad folk i regionen: Bas-
tarner, burgunder, lemovier, gepider, goter, 
rugier, veneter och vidivarier. Arkeologin har 
problem med att knyta uppgifterna till existe-
rande fyndbild. 
 
Bastarner  
Bastarnerna, som i förbifarten nämns i Taci-
tus Germania (Kap 46) uppfattas ha en oklar 
germansk identitet. Förhållandet att de bar 
sveberknut visar dock att de såg sig själva 
som sveber. Vid övergången mellan bronsål-
der och järnålder kopplas de osäkert till myn-
ningen av Wisla. De rörde sig tidigt söderut 
och fanns redan i början av yngre förromersk 
järnålder vid Svarta havet. De dyker under 
historiens gång upp i många sammanhang, 
men försvann i slutet av romersk järnålder. 
Jankuhn & Wenskus (1973).   

 
Burgunder 
Burgunderna [Bild IX:10] är ytterligare ett 
folk där en skandinavisk bakgrund, och då 
främst på Bornholm, diskuterats (se till ex-
empel Stjerna, 1905b:126 ff.). Liksom när det 
gäller de övriga stammarnas mytiska fjärr-
hemvist bedöms invändningarna mot ett så-
dant ursprung dock starka. Som första lokali-
sering uppges området vid Odermynningen 
under 200-talet BC och sedan enligt gjorda 
fynd bosättningar längre österut inom västra 
Hinterpommern. Första gången de nämns av 
antika författare är när Plinius i mitten av äld-
re romersk järnålder ser dem som en under-
grupp till vandalerna. De finns då något läng-
re söderut – i Warta-Notecområdet och öster-
ut över Wisla.  
 Åttio år senare återfinns de enligt Ptole-
maios som östliga grannar till semnonerna i 
mellersta Oder-Wistlaområdet. De fortsätter 
att röra sig och spred sig längs Oder, samti-
digt som kvarvarande befolkning kring Wisla 
förmodligen assimileras med gepiderna efter 
strider med dessa [Jordanes (97)] och Anton 
(1981). Burgunderna deltog i invasionen över 
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Rhen år 406 men krossades i mitten på 430-
talet av romare och hunner. Händelsekedjan 
utgör kärnan i den medeltida Nibelungenlied 
och dess äldre underlag. 
  
Lemovier 
Lemovier [Bild IX:10]förekommer i de anti-
ka källorna bara en gång och detta hos Taci-
tus (Kap 44). ”Därefter möta rugier och 
lemovier i oceanens omedelbara grannskap. 
Utmärkande för alla dessa folk (som också 
innefattar goterna) äro runda sköldar, korta 
svärd samt lydnad för konungarna (Önner-
fors, 1960:95). Lemoviernas lokalisering är 
oklar även om idéerna är många. Det diskute-
ras bland annat om en förbindelse med D�-
bczynogruppen. Lemovier och rugier före-
kommer i tyska hjältesagor. Lemovier kopp-
las också i andra sammanhang eventuellt ihop 
med rugier, men då under andra namn. Egg-
gers (2001:258 f.). 
 
Rugier 
Även om rugierna [Bild IX:10] på ett helt 
annat sätt förekommer i historien är deras 
tidiga lokalisering oklar. De hänförs dock 
alltid till Oder-Wislakusten. Menghin  (1980: 
140) uppfattar deras hemvist till just väster 
Odermynningen. Pohl (2003) som specifikt 
behandlar rugierna inskränker sig till att base-
rat på Tacitus placera dem ”väl väster om 
Wislamynningen”. Tóth (1998:118) anger 
dock utan exemplifiering att de äldsta gepi-
diska fynden står att finna tillsammans med 
goternas och rugiernas inom Wielbarkkultu-
ren. Det skulle innebära att de levde åtmin-
stone en bit öster om Oder. Wolagiewics 
(1997:16) ser rugierna som en möjlig fortsätt-
ning på Jasdorfkulturen i området. Jordanes 
(26) anger att goterna efter sin landstigning 
begav ”till ulmerugerna, vilka då bebodde 
oceanens stränder. Där slog de läger och in-
lät sig i strid med ulmerugerna och fördrev 
dem från deras hemvist” Nordin (1997:41).  

Från rugiernas oklara lokalisering vid 
Östersjökusten under romersk järnålder för-
flyttade de sig söderut. De dyker upp vid mel-
lersta Donau som ett lydfolk till hunnerna 
(Bitner-Wróblewska, 1991:226) och om-
nämns i samband med striderna efter Attila år 
454-488 i samband med kungariket Rugiland 
inom en del av nuvarande Österrike.  

Diskussionerna om rugierna har – ofta 
med skilda åsikter – avsett ett eventuellt sam-
band med ön Rügen, som dock antas ha en 
slavisk namngivning. Här har Jordanes ”ul-

merrugerna” (örugierna) spelat en roll. På 
Rügen saknas fynd från 200-talet. Den vär-
meperiod som avtecknar sig på många håll 
inom Östersjöbäckenet under äldre romartid 
har här yttrat sig i kraftig strandförskjutning 
och dynvandringar som förstört många bo-
platslägen. En utvandring tycks ha skett un-
der andra hälften av andra århundradet. Pol-
lenanalyser indikerar dock att vissa bosätt-
ningar fanns kvar in i folkvandringstid. 
Udolph & Leube (2003).  

 
Goter 
Goternas [Bild IX:10] bakgrund och tidiga 
förhållanden är alltså fortfarande oklar trots 
alla de ansträngningar som gjorts att klarläg-
ga härkomst och formande. Namnet är gam-
malt, kanske Skandinavienbetecknande. Det 
kopplas ihop med att element av skandina-
visk typ integrerades i Wielbarkkulturen före 
mitten av äldre romersk järnålder. Det är vid 
den här tiden som den gotiska kulturkoden i 
allmänhet uppfattas ha formats under romersk 
och skandinaviskt inflytande – kanske som 
led i elitens behov av symbolisk legitimitet. 

  Hundra år senare upphör dock kultu-
rens gravfält i Pommern och Storpolen (kring 
floden Warta) och ersätts av den mer elbe-
germanskt präglade D�bczynogruppen. Un-
der knappt tre generationer emigrerade (den 
gotiska?) Wielbarkkulturens befolkning lång-
samt åt sydöst och tog landområden öster om 
Wisla i besittning. Den tidigare befolkningen 
i området trängdes undan eller assimilerades. 
Här stannade goterna romartiden ut.  

 Någorlunda parallellt skedde två expan-
sionsvågor mot Ukraina. Kulturen etablerades 
som �ernjachovkulturen, vilken i slutet av 
200-talet också expanderade in i delar av Ru-
mänien och där kallas Sîntana de Mure�kul-
turen. Kulturerna upphörde (på grund av hun-
nernas expansion) kring romartidens slut. In-
om alla tre bosättningsregioner fanns kultur-
element som kan klassificeras som wielbark-
gotiska. Den wielbarkbefolkning som stanna-
de kvar i nedre Wisladalen bedöms ha varit 
gepider. Bierbrauer (1998). Se också Kaliff 
(2000:26 ff.). 
  Jordanes (26) anger överbefolkning som 
skäl till emigrationen. Urbanzyk (1998:410) 
menar att sämre förhållanden bland annat be-
roende på svårare klimatförhållanden tvinga-
de först de gotiska ledarna och sedan de ge-
pidiska att ta de dramatiska stegen mot upp-
brott. Genom att föra stammarna mot en för-
hoppningsvis bättre framtid bevarade de och 
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legitimerade sina positioner och förhindrade 
ett sönderfall. Ett ytterligare motiv kan ha 
varit de problem och omdirigeringar Marko-
mannerkrigen eventuellt medförde för bärn-
stenshandeln. Se Lund Hansen (1987:235 f.). 
 
Gepider 
Det går inte att skilja gepidernas [Bild IX:10] 
materiella kultur från goternas i Polen. Gans-
ka snart efter goternas uttåg tycks en ny hie-
rarkisering ha ägt rum bland de kvarvarande 
inom Wielbarkkulturen vid nedre Wisla. Det-
ta resulterade i formandet av en gepidisk 
identitet. Gepiderna utvandrade bara någon 
generation efter goterna till Dakien. Urbanc-
zyk (1998:406) ser klimatsvackan i norra 
Centraleuropa under yngre romersk järnålder 
som ett möjligt motiv.  En svacka som var 
svår för jordbruket. 

Medan dagens analyser kring betydelsen 
av namnet ”Gepid” osäkert kretsar kring be-
grepp som gudagåva, evärderlig, etc. (Neu-
mann, 1988), hade som framgår av textrutan 
Jordanes [94, 95] en annan uppfattning. 

 
VAD HÄNDE INOM DE SÖD-
RA KUSTREGIONERNA UN-
DER TVÅHUNDRATALET? 
Vid genomgången av stammar och folk som 
levde vid södra Östersjöns kusttrakter år-
hundradena kring Kristi födelse framstår fyra 
förhållanden som speciella: 

1.  Utvecklingen av många likartade 
dynamiska/expansiva kulturer under förro-
mersk järnålder. Förmodligen som en följd av 
stor befolkning, herdekulturskolning, kultu-
rell svängdörrstillhörighet och de kontakt-
mässiga förhållanden som läget och närheten 
till bärnstenskusten innebar. 

2. Trots stora likheter vad gäller när-
ingar, materiell kultur, normvärld, släktskap, 
kontakter och utbyten skedde med undantag 
för de stora stamförbunden årtiondena efter 
Kristi födelse ingen synbar utveckling mot en 
gemensam maktstruktur. Samordning skedde 
i form av (tillfälliga) allianser. Alla organisa-
tioner tycks oavsett lokalisering hierarkiskt 
lösliga och byggde på släktband och förtro-
ende [se exempelvis Urbanczyk (1998:403)].   

3. Bärnstenens och bärnstensvägens 
stora betydelse fick ändå inte till följd att 
goterna varken sökte kontroll över råvarukäl-
lor eller transportled. Man nöjde sig med att 
ha nära kontakt med och samarbetar med den 
viktigaste bärnstenssamlaren – Dolkeim-Kov-

rovokulturen i Samland. Trots tilltagande 
styrka, som märks genom deras inflytande på 
Samlandskulturen, till och med inom begrav-
ningssfären, skedde inget maktövertagande.  

När Wislamynningsområdet inte syntes 
attraktivt längre drog man inte mot bärnstens-
stränderna i norr. Kan det ha berott på att 
fångstcentrum inte var lika åtråvärt efter Mar-
komannerkrigens störningar av bärnstenshan-
deln? Samarbetet mellan Wielbarkkulturen 
och Dolkeim-Kovrokulturen fortsatte dock in 
i folkvandringstid (Nowakowski, 1996:98 f.). 
 4. Den stora om- och bortflyttningen 
från kusttrakterna.  
 Omkring mitten av andra århundradet 
var Roms hegemoni i söder säkrad. Limes 
fungerade. Pax Romana rådde. Kelterna hade 
fått romerska värderingar. Germanerna tycks 
ha lärt sig umgås på ett civiliserat sätt. Då 
börjar ett flertal stammar vid Östersjön röra 
på sig. Omflyttningar inleddes. Detta i sin tur 
påverkade i två omgångar markomannerna 
och andra stammar att gå in på romerskt 
territorium. Bärnstenshandeln från Samland 
stördes, orienterades om eller avbröts.  

Men varför startade rörelserna bland 
kuststammarna och markomannerna – kanske 
inklusive burgunder och langobarder? Den 
tveksamma förklaringen överbefolkning åter-
kommer ständigt, även i modern litteratur. 
Var orsaken lokala miljöförändringar? Eller 
var det en följd av skeenden som också be-
rörde Östersjöbäckenet i övrigt? Hur påver-
kades kustkulturerna av turbulensen längs 
den södra Östersjökusten och av bärnstens-
handelns tillbakagång?  
 
Stora förändringar i hela regionen 
Framförallt bärnsten, slavar och järn fördes 
söderut från Polen. Järnproduktionen i de två 
största centra - i �wi�tokrzyskiebergen (mel-
lan Warszawa och Krakow) och i sydliga 
Mazovia – beräknas ha producerat 8-9 tusen 
ton råjärn. Det finns fortfarande ingen säker 
förklaring om vart detta järn tog vägen. Verk-
samheten krävde omfattande efterfrågan för 
att upprätthållas. Przeworskkulturens behov 
kunde lätt tillgodoses genom lokal produk-
tion. 
  Urba�czyk (o.a.a.: 40 f.) ser ett tidsmäs-
sigt samband mellan den ordnade produktio-
nens topp och grannfolket markomannernas 
blomstring. Produktionen avtog i samband 
med de omfattande etnopolitiska förändring-
arna i söder. Efterfrågans nedgång i slutet av 
100-talet ledde till nedläggning av produktion 

  Gepiderna enligt 
      Jordanes 
 

Samtidigt som gepider-
na var befryndade med 
goterna var de under år-
hundraden också riva-
ler. Jordanes som skrev 
goternas historia (se ka-
pitel 2) är inte nådig i 
sin bedömning av dem: 
”… att goterna med sin 
kung Berig vandrade ut 
ur ön Scandzas sköte 
och att de färdades på 
blott tre skepp till Oce-
anens hitre strand, det 
vill säga Gothiscandza. 
 Av dessa tre skepp var 
ett långsammare än de 
andra – något skepp 
brukar ju bli efter – och 
därav kommer namnet 
gepider, som sägs ha 
getts åt nämnda folk. Ty 
på deras modersmål  
heter senfärdig »gepan-
ta«. Härav kom det sig 
att detta namn, som 
först brukades som ök-
namn, så småningom 
förvanskades och blev 
en benämning på ge-
pidernas folk  …gepi-
dernas namn har upp-
kommit som ett natur-
ligt öknamn  … ty de är 
slöa till förståndet och 
rör sig med otymplig 
kropp”.  
 
 Jordanes [94,95] 
       Nordin (1997:81) 
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och till att stora bosättningar övergavs. Gång 
på gång framkommer i litteraturen att förut-
sättningarna för exempelvis markomannerna 
förändrades på grund av förhållanden upp 
mot Östersjön och av Wielbarkkulturens/ 
goternas expansion. Se till exempel Kehne & 
Tejral (2001). Vad det var för förhållanden 
har däremot inte kunnat förklaras. 
 
Torka? Sjöburna räder? 
Eftersom torka skapar problem för den största 
näringsgrenen, boskapsskötsel, och fukt för 
det mindre betydelsefulla åkerbruket, kan de 
dubbla värmeperioderna, avbruten av en 100-
årig svag period under romersk järnålder ha 
spelat en roll. Det kan – som jag återkommer 
till – emellertid inte uteslutas att attacker från 
successivt allt större flottor där även klinker-
byggda båtar ingick, försvårade ett normalt 
liv. Från att ha varit en relativt stabil tätbefol-
kad region under större delen av äldre ro-
mersk järnålder, skedde nu förändringar som 
under yngre romersk järnålder lämnade öpp-
ningar vilka delvis och långt framgent fylldes 
av inflyttande skandinaver och så småningom 
av slaver. 

 
ÖST OM WISLA 
Öst om Wislas dalgång kommer vi till vad 
Tacitus i Germania kallar Aestistammarnas 
land [Bild IX:10]. ”Dessas levnadssätt och 
utseende äro svebiska, men deras språk lik-
nar mer brittannernas” (Önnerfors, 1960:97).  

Det har diskuterats vad Tacitus menade 
och hur långt aestistammarnas land sträckte 
sig. Baserat på kulturbilden är efter hundrata-
let år av diskussioner arkeologer och histori-
ker dock förhållandevis eniga om att aestis-
tammarna tillhörde den västbaltiska kultur-
kretsen i området mellan floden Past�ka sö-
der om Samland och Daugavadalgången. No-
wakowski (1994:379). 

 Baserat på begravningsformerna består 
området i princip av två zoner – den västra 
med låga stensättningar och den östra med 
högar [Bitner-Wróblewska (2001: 22)].  

Vid övergången mellan brons- och järn-
ålder uppfattas en immigrationsvåg från mel-
lersta Dnjeperområdet ha påverkat den väst-
baltiska höggravskulturen och splittrat den i 
fyra undergrupper, varav Samlandsgruppen 
var en.  Gruppen med tillgång till bärnsten 
och i nära anslutning till Wislamynningen på-
verkades starkt av pommersk kultur och den 
dåvarande ledens kontakter med latènkultu-

ren och Medelhavsområdet. Smycken, vapen 
och redskap skiljer sig knappt från myn-
ningsområdet. Också stenkistor som före-
kommer i baltiska höggravar är snarlika de 
pommerska. 
  I början av yngre förromersk järnålder 
skedde en allmän latènisering av Mellan- och 
Östeuropa. Gränsen för latènkulturen sköts 
norrut. Przeworsk-, Oksywie- och Zarubin-
cykulturerna formades. Detta påverkade först 
den sydligaste delen av den västbaltiska kul-
turkretsen. Bogaczewokulturen i Masurien 
[Bild IX:10] uppstod. Nowakowski (1996:4 
f.). Den västbaltiska kuluren i övrigt uppfat-
tas färdigutvecklad under första århundradet 
AD. Området är känd för sin stabilitet från 
romartid till tidig medeltid. Turbulensen i öv-
riga Europa tycks haft liten påverkan. [Bit-
ner-Wróblewska (1991:226)]. 
  Även om aestistammarna täckte ett stort 
område, är det – vilket Nowakowski (1994) 
gör – rimligt att anta att det endast bör ha 
varit kantzonskulturerna som var kända för 
romarna. Då inskränker sig benämningen 
Aestii egentligen till en eller ett fåtal stam-
mar. Främst avsågs förmodligen Dolkeim-
Kovrovokulturen som var förhärskande i 
Samland. Halvön utgjorde ju centrum för 
bärnstensinsamlingen och var startpunkt för 
bärnstensvägen. Det antas att den romerska 
expedition som sändes ut under Neros kejsar-
tid för bärnstenens och de potentiella gladia-
torämnenas skull nådde Samland. Andra 
kulturer i gränszonen var Bogaczewo- och 
Sudauenkulturerna [Bild IX:10], vilka båda 
gränsade mot Przeworskkulturen. Kulturerna 
delade seden med nedläggning av bronsmynt 
i gravar (Bursche, 1992:1). 
 
Var slutade germanska kulturer? 
Av intresse är att Tacitus som en följd av 
kultur och utseende uppfattade aesterna som 
sveber och ser dem som germaner. Även si-
tonerna som Svennung (1962:202) och andra 
efter honom [till exempel Nowakowski 
(1996:110)] anser, bör ha lokaliseras till östra 
Östersjökusten norr om aesternas stammar 
uppfattas som ett germanfolk. I början av ka-
pitel 46 fastslår Tacitus: ”Hic Suebis finis”. 
Här slutar Svebien – och diskuterar baserat på 
kultur och sedvanor om pevkiner [Bastarner-
nas viktigaste stam (Jankuhn & Wenskus, 
1973:90)] och vender skall räknas till germa-
nerna). Västbalterna, i norr skiljde sig mar-
kant från grannarna i syd, men tydligen inte 
mer än att, i varje fall marginalkulturerna,  
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betraktades ungefär som dessa. Jordanes [17] 
anger Wisla som gräns mellan Germanien 
och Skytien. 

Frågan om germansk identitet och ger-
manska stammars territoriella utsträckning 
visavi andra kulturer i regionen har varit in-
fekterad åtminstone fram till 1990-talet. Se 
exempelvis Lind (1988:160 ff.) och Kaliff 
(2001:18 ff.). Laddningen tycks nu i mycket 
ha släppt i och med insikten om de över tiden 
omfattande växlingar mellan etnicitet och 
kultur som ägde rum, och då framför allt i 
områden med omfattande kontakter, som i 
gränszoner och längs flodsystem. Över år-
hundradena skedde stora folkblandningar. 

 Genetiska analyser av den finländska 
befolkningen under 1990-talet visar exem-
pelvis på en huvudsakligen germansk och ej 
finsk-ugrisk befolkning. De kontaktstrukturer 
som uppkom genom de månghundraåriga 
skinnleverantörsrelationerna med romarna 
över Baltikum, har setts som en förklaring.  
 
 
 
ÖSTERSJÖNS ÖSTKUST  
Om kustområdet i södra Östersjön utgjorde 
barnkammare för många av de kulturer som 
skulle komma att påverka Europa från brons-
ålder in i vendeltid och utgjorde den svenska 
Östersjökustens viktigaste länk till kontinen-
ten, så var kusten norrut också speciell. Här 
fanns bärnstenen som på ett tidigt stadium 
öppnade upp stadigvarande förbindelser från 
Östersjön ned mot Medelhavet.  
 
Dolkeim-Kovrovokulturen 
Dolkeim-Kovrovokulturen [Bild IX:10] som 
beteckning introducerades enligt Bitner-
Wróblewska (2001:22) av Wojciech Nowa-
kowski, men redan tidigare uppfattades Sam-
land som en egen kulturell enhet. Dolkeim-
Kovrovokulturen existerade från första år-
hundradet AD. Efter en nedgång under senare 
delen av yngre romersk järnålder, blommade 
den upp under folkvandringstid.  
 Kulturen påverkades som nämnts starkt 
av Wielbarkkulturen under äldre romersk 
järnålder. Dess viktigaste kontaktpunkter var 
Wislas mynningsområde och de romerska 
Donauprovinserna. För utvecklingen av kul-
turen spelade kontakterna med romarna en 
avgörande roll. Samlands speciella ställning 
inom Östbaltikum var helt beroende av den 
romerska importen. Nowakowski (1996:65) 
går så långt att han ser förbindelsen med den 

romerska världen som grunden för alla för-
bindelser med andra barbariska stammar och 
då framför allt med Wielbarkkulturen. 
  Ett omfattande bronsmyntsinflöde spe-
ciellt från 100-talet och första delen av 200-
talet ägde rum (Bursche, 1992). Kontakten 
med Östersjööarna tycks sporadisk. Nowa-
kowski (o.a.a.:102) går här emot tolkningar i  
Almgren & Nerman (1923). 
   I början av yngre romersk järnålder änd-
rades bilden. Genom tillkomsten av de omfat-
tande områden som Wielbark- och �ernja-
chovkulturerna behärskade, utvecklades nu 
också mångsidiga förbindelser mellan Öster-
sjön och Svarta havet. Som viktigaste länk 
fungerade den gotiska delen inom dessa kul-
turer. Påverkan från Wislas mynningsområde 
på Dolkeim-Kovrovokulturen gick nu tillbaka 
medan påverkan från Przeworsk- och Wiel-
barkkulturen från Öst- och Sydpolen ökade – 
indikerat av armborstfibulan av järn med om-
slagen fot. Nu kommer också säkrare indi-
kationer på sydostbaltiskt inflytande på Got-
land även om ursprunget inledningsvis ofta 
hänför sig till närliggande kulturer som 
Przeworskkulturen. Framför allt menar No-
wakowski (o.a.a.:102) att de romerska fynden 
där tyder på att de passerat Dolkeim-Kosovo-
kulturen. Avseende Öland tycks läget mer 
oklart. Kontakterna med Bornholm är tydliga 
men försvåras enligt honom av ofullständig 
publicering avseende romartid. 
 
Bogaczewokulturen 
Bogaczewokulturen [Bild IX:10] vid de Ma-
zuriska sjöarna bedöms som äldst av kultu-
rerna och präglades inledningsvis av Prze-
worskkulturen. Befolkningen uppfattas vara 
det folk Galindai som nämns av Ptolemaios. 
Enligt Bitner-Wróblewska (2001:23) är Dol-
keim-Kovrovokulturen och Bogaczewokultu-
ren de enda inom den västra zonen med låga 
stensättningar som enbart uppvisar brandgra-
var. Trots detta fanns enligt Nowakowski 
(1996: 81) inga kontakter dem emellan under 
äldre romersk järnålder. Orsaken skulle vara 
att kulturerna var konkurrenter när det gällde 
bärnstensexporten.  
 Gjorda fynd visar att Bogaczewokultu-
ren inledningsvis spelade en avgörande roll. 
Så småningom tog Dolkeim-Kovrovokultu-
ren över. Under yngre romersk järnålder dy-
ker tecken på kontakter dem emellan dock 
upp. Nowakowski tolkar det som att när Sam-
lands starka position i bärnstenshandeln med 
romarna försvagades blev förbindelserna med 
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grannarna viktigare. Samtliga genomgångna 
artefakter från tidig folkvandringstid inom de 
områden som under yngre romersk järnålder 
utnyttjades av Bogaczewokulturen är av typer 
som är karaktäristiska för Samland. Något 
som tyder på nära kontakt mellan kulturerna. 
Hästbegravningar är karaktäristiska i båda 
[Bitner-Wróblewska (2001:24)]. 
 
Sudauenkulturen  
Den tredje gränskulturen, Sudauenkulturen, 
[Bild IX:10] är en höggravkultur som upp-
kommit från en äldre kulturform i kontakt 
med Bogaczewokulturen under 300-talet. I 
slutet av romersk järnålder finns tecken på 
förbindelser med Rhenområdet via Östersjö-
öarna. Andra fynd tyder på en handelsväg 
över Dolkeim- och Sudauenkulturerna ner 
mot Italien och kontakt med Svarta havet. 
(Nowakowski, 1996:91 f.) Se också  Bitner-
Wróblewska (2001:25 f.). 

  

BALTIKUM I ÖVRIGT 
Som framgår av [Bild IX:10] består Västbal-
tikum av en rad som separat uppfattade kultu-
rer. Norr därom, i Lettland och i Estland, 
finns en befolkning som gravlägger sina döda 
i tarandgravar. Utan att ha direkt underlag – 
även om information som [Bild IX:12] bidrar 
– framstår det som att befolkningens storlek i 
dessa områden är starkt begränsad från tidi-
gare behandlade kulturer. 
 
Västlitauiska gruppen  
Den kustbaserade västlitauiska gruppen, norr 
om Dolkeim-Kovrovokulturen efterträdde en 
lokal västbaltisk höggravsgrupp från förro-
mersk järnålder. Den utmärks av ensamlig-
gande gravar omgivna av en kransformig el-
ler rätvinklig stensättning.  De förekommer 
inom en rad separata gravfält. I norr ersattes 
cirklarna av en ensam sten. Gravinventarierna 
påminner om Samlands, men också särpräg-
lade fynd, bland annat kvinnliga huvudpryd-
nader (frauenkopfhauben) förekommer som  
liknar dem som hittats på Gotland. Invånarna 
var förfäder till Kurlands befolkning [Bitner-
Wróblewska (2001:23)]. 
  Riklig tillgång på bärnsten utgjorde ba-
sen för fjärrförbindelserna. Romersk import 
saknas dock i stort sett under äldre romersk 
järnålder. Under början av yngre romersk 
järnålder framstår klyftan mot Dolkeim-Kov-
rovokulturen som påtaglig och från sen ro-
martid tyder materialet på import via Rhen-

mynningen och de danska öarna. Liksom i 
Samland förekommer mynt. De bedöms dock 
kommit sjövägen och alltså inte säkert via 
Samland. Nowakowski (1996:83 ff.). Av 
fibulafynden att döma knöts kontakterna 
närmare mot folkvandringstid. Bitner-Wró-
blewska (o.a.a.) uppfattar trots allt Samland 
som starkt påverkad av den västlitauiska 
gruppen.  
  
Nedre Nemunasgruppen 
Nedre Nemunasgruppen uppfattas som något 
av en övergångsgrupp mellan Dolkeim-Kov-
rovokulturen och västlitauiska gruppen. De 
har flatmarksgravar som Samland, men inte 
brandgravar utan skelettgravar. Huvuddelen 
av fynden är hänförliga till senromersk tid. 
De har en stark västlitauisk prägel. Nowa-
kowski (1996: 86 f.). 
 
Centrallitauiska gruppen 
Längre upp längs floden Nemunas fanns den 
centrallitauiska gruppen. Från att under äldre 
romersk järnålder ha haft nära kontakt med 
Dolkeim-Kovrokulturen försvagades förbin-
delserna under yngre romersk järnålder och 
folkvandringstid. Kontakter knöts då med 
Bogaczewo- och Sudauenkulturerna, liksom 
med kulturerna i östra Litauen. Under folk-
vandringstid blev gravar med hästar vanliga 
även om de också förekommit tidigare. Fynd 
tyder på kontakter med mellersta Donauom-
rådet och Skandinavien och då framför allt 
med Gotland. Bitner-Wróblewska (2001: 24). 
 
Flatmarksgravfälten i Žemaitija 
Öster om den västlitauiska gruppen fanns 
kulturformer som kallas Flatmarksgravfälten 
i Žemaitija och den Litauiska-Sydlettiska 
höggravskulturen. Tidiga fynd indikerar kon-
takter med Dolkeim-Kovrovokulturen och en 
tydlig västbaltisk tillhörighet. Så småningom 
splittrades kulturen. Flatmarksgravfälten i Že-
maitija är kopplad till en partiell invandring 
från den Västlitauiska gruppen. Mot bak-
grund av att man i Žemaitija hittat indikatio-
ner på kontakter såväl med Svartahavsområ-
det som med Östersjöområdet (mynnings-
bläck till drickshorn dekorerade i djurstil) 
spekulerar Nowakowski (1996:90) i att grup-
pen fungerat som en länk mellan Östersjö- 
och Svartahavsbäckena vid sidan om Dol-
keim-Kovrovokulturen. 
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Östlitauiska höggravskulturer 
Längre österut formades sent under romersk 
järnålder östlitauiska höggravskulturer. Deras 
gravar är skelettgravar, täckta av jordhögar. 
En rik krigargrav indikerar samband med 
Svarta havet eller Skandinavien (Nydamsfyn-
den). Området hade tidigare behärskats eller 
starkt påverkats av vad som kallas den Linje-
keramiska kulturen (Stroked Ware Culture, 
Strichkeramik-Kultur). Detta var en skogs-
zonkultur, och märklig genom att inga gravar 
hittats vilket lett till antaganden om gömda 
kärl eller gravläggning i träd. Bitner-Wró-
blewska  (2001:25)  och  Nowakowski (1996: 
107 f.). 
 
Längre norrut 
Längre norrut och långt upp i Lettland fanns 
kulturer där man begravde sina döda, obrän-
da, i högar inom stencirklar – individuellt el-
ler kollektivt, med upp till 20 inom samma 
grav. Kvinnorna åtföljdes bland annat av 
bronshalsringar, fibulor, armband, spiralring-
ar, bärnsten, glaspärlor och knivar. I mans-
gravarna, som hade färre föremål, kunde 
hittas vapen, knivar, yxor, lansspetsar och 
sporrar. Vanligaste artefakt är dock miniatyr-
urnan som förmodligen tillverkades speciellt 
för begravningen. Den uppges förekomma i 
alla förkristna gravar i sydvästra Lettland före 
kurerna i området. 

Bosättning inom fornborgar minskade. 
Öppen bebyggelse ökade, också in i tidigare 
obebyggda områden. I Estland är inga forn-
borgar kända från romersk järnålder (Lang, 
1992:47). Jordbruket blev nu en viktig när-
ing. Vildsvin, älg, rådjur och pälsdjur jaga-
des. Materialet är än så länge knapert, något 
som också gäller arkeologiska uppgifter om 
fisket. Vasks (1999:43 ff.). 

 
Tarandgravar – en finsk befolkning? 
I norra och nordvästra Lettland, liksom i 
Estland är tarandgravarna dominerande kul-
turindikator. Rektanglar av stora stenar ligger 
i nord-sydlig riktning kring stensättningarna. 
Retanglarna ansluter till varandra och kan i 
Lettland uppgå till 15 stycken. Den största 
konstruktionen är på 43 meter. Det kan både 
vara frågan om brandgravar och skelettgra-
var. Nya tarandgravar tillkom under hela 
romartiden, därefter skedde begravningar i 
gamla tarandgravar. De döda var försedda 
med fibulor och halsband. Ofta förekommer 
armband och fingerringar av brons. Verktyg 
och knivar liksom smala skafthålsyxor kunde 

också följa med i gravarna. Rester indikerar 
ibland fynd av dryckeshorn. Från yngre ro-
mersk järnålder förekommer i stort sett bara 
prydnadsföremål. 

Textilmönstrad keramik dominerade i 
hela östra Baltikum under bronsåldern, men 
försvann sedan för att på nytt dyka upp under 
romersk järnålder i nordöstra Lettland och 
sydöstra Estland. På vissa lokaler utgör de 70 
% av all keramik. 

De som begravts i tarandgravar bedöms 
ha varit en finsk befolkning – östersjöfinnar/ 
baltfinnar, förfäder till estländare och livlän-
dare. För en bild av tarandgravkulturens ut-
bredning – se Sedov (1992:63). 

Förbindelserna med Dolkeim-Kosovo-
kulturen och Wielbarkkulturen är inte påtag-
lig. Fynd från Samland/Wislamynningen 
finns dock både i Estland och i Sydfinland, 
men inga fynd från tarandkulturerna är kända 
åtminstone i Samland. Vasks (1999:40 ff.) 
och Nowakowski (1996:106 f.). 

 
FINLAND  [Bild IX:10] 
Den begränsade befolkningen i Finland kring 
Kristi födelse bedöms i Maddison (2001:241) 
till omkring tjugo tusen personer. Det innebär 
en gles bosättning i ett fåtal kluster.  
  
Fast befolkning på Åland AD 400 
Drejer (1983: 62 ff.) kopplar vissa fynd och 
gravar på Åland till förromersk och romersk 
järnålder. En bandformig, tvåryggad finger-
ring av guld från AD 150 – 260 (Andersson, 
1993:245 och 1993b:51 ff.) har hittats. Ett 
fåtal boplatser med svagt utvecklade kultur-
lager har lokaliserats främst med hjälp av 
gräsavstruken eller kattfotsornerad keramik 
(Karlsson, 1998:89). Ingen nämnvärd fast 
befolkning uppfattas dock ha funnits förrän 
omkring AD 400 (Núñez, 1995).  
 
Fastlandet 
Länge trodde man på en avfolkad finländsk 
kust under förromersk järnålder. Först på 
1960-talet ändrades bilden. Fynd tyder på 
kontakter med Sverige och Baltikum. Järn 
framställdes. Från äldre romersk järnålder är 
en rad gravfält kända. För en bild av fynd-
platser – se Salo (1968:12). Gravar av tarand-
typ finns på många håll i sydväst. Gravfor-
merna är dock rikt varierade. Vissa gravars 
utformning gör att man diskuterat både 
svenskt inflytande och inflyttning/inflytande 
från Wislaområdet. 
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  Föremål av romerskt ursprung är få 
jämfört med i övriga Norden. Enligt Edgren 
(1993:165) indikerar dock gravar i framför 
allt södra Finland förbindelser med Östersjö-
området under äldre romersk järnålder och att 
invandrare bosatte sig i syd och sydväst.  
  
Romartida guld från sydvästra Finland 
Välståndssignaler tycks i mycket knutna till 
sydvästra Finland. Romartida guld (exklusive 
mynt) härrör i sin helhet härifrån. Andersson 
(1993) redovisar tre finger- och fyra ormhu-
vudringar i guld. Bland annat den första kän-
da ormhuvudringen av äldsta typ (typ A) från 
Nouisis socken (Hildebrand, 1874:24 ff.). 
Enligt Baudou (1994:27) har de arkeologiska 
utgrävningarna emellertid i så hög grad kon-
centrerats till vissa järnåldersbygder i regio-
nen, att dessa på grund av den fyndmängd 
detta medfört framstår som centrala. Kustkul-
turen påverkade inlandet. 
  Stark strandförskjutning förändrade an-
vändbarheten av strand- och insjölägen. Kul-
turspåren är därför ofta från korta perioder 
och svåra att identifiera. Se Miettinen (1994). 

Kustbosättningar och agrarsamhällen ses 
som primära under romersk järnålder och 
framåt. Förutom att fiske var betydelsefullt 
uppfattas de vitt spridda fynden av ovala eld-
slagningsstenar inom områden som saknat 
bebyggelse att detta också gällde jakten. Ed-
gren  (1993:175 f.).  Se  dock  Baudou (1994: 
27). 

Under yngre romersk järnålder fanns 
bebyggelsen fortfarande huvudsakligen i syd-
väst. Stolpbyggda hus är belagda (Wenner-
berg, 2002:89). Gravformerna blev mer en-
hetliga. Vid Finska viken har man inte iaktta-
git någon nämnvärd förskjutning österut även 
om vissa fynd från Borgåområdet härrör från 
den här tiden. Längre österut fanns Luukon-
saarikulturen [Bild IX:10] (Sedov, 1992). 

Det viktigaste smycket var fibulan med 
omslagen fot. Många fibulavarianter uppfat-
tas som inhemska. De äldsta tycks dock im-
porterade. Fynden visar på kontakter med 
Ostbaltikum, Östersjökusten och i viss ut-
sträckning med Skandinavien. Fynd med den 
senare typen av ursprung uppfattas som mer 
exklusiva. Även om vapen uppges tämligen 
allmänna i gravar från äldre romersk järnål-
der och förekommer under yngre romersk 
järnålder är antalet inte stort. (Edgren, o.a.a: 
166 ff.) De många fornborgarna i mellersta 
och sydvästra Finland tycks härröra från 
senare perioder. Se Vilkuna (1994).  

KONTAKTERNA ÖVER 
ÖSTERSJÖN OCH 
KONTINENTEN 
Mot bakgrund av Mälardalens och den 
svenska Östersjökustens begränsade befolk-
ning och resurser medförde järnålderns nya 
båtvärld att kontinenten blev allt betydelse-
fullare för Uppsalaområdet. 
 Undantagandes Finland fanns det bebod-
da områden i stort sett längs hela östra Öster-
sjökusten, om än med varierande täthet. De 
flesta områden hade förmodligen varken till-
räcklig befolkning, välstånd eller kontakter 
för annat än att på sin höjd skapa och utnyttja 
fiskelägen och stormannaplatser som lokala 
kommunikations- och bytescentra. Därmed 
fanns det ändå tillgång till kontakter för mat, 
reparationer och smärre handel på många 
ställen längs kusten. I vissa lägen fungerade 
dessa troligtvis också som överfallsmål.  
 Elbeområdet mot södra Danmark re-
spektive Wislaregionen öster om Oder hade 
helt andra förutsättningar för rikligare utbyte. 
Hur stor den äldsta romartida befolkning var 
och vilka resurser som fanns inom eller i 
anslutning till de södra kustregionerna är 
svårt att bedöma. Mot bakgrund av att enbart 
Tyskland tycks ha haft omkring 3 miljoner 
innevånare kring BC 0 AD  (Maddison, 2001: 
241) rör det sig rimligtvis om kustregioner 
med en samlad kapacitet 30-40 gånger större 
än Mälardalens. 
 
 
 
TVÅ À TRE STORA RE-
GIONER I BÄCKENET 
Fibulor är dräktnålar som användes på lokal 
och regional elitnivå. De var grovt sett ett 
mellanting mellan ”tyngre” lyxvara och 
bruksvara. De var mode- och tidspåverkade 
och har förekommit i stort antal. De spreds 
via etapphandel, gåvoutbyte, rov och rörliga 
hantverkare.  Fibulor förekom och var av va-
rierande slag inom rika områden med goda 
kommunikationer. De är betydelsefulla in-
formatörer om rikedom och förbindelser.   
 Almgren (1923) må vara ett gammalt 
arbete, vars första utgåva är från 1897, men 
både verket och dess klassificering av fibulor 
används  fortfarande  internationellt  när  det 
gäller att analysera och redovisa kulturut-
bredning och kulturkontakter från förromersk 
och romersk järnålder i Nordeuropa. Knut 
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Stjernas (1905b) analyser av Bornholms kon-
taktnät med de nordtyska stammarna under 
äldre järnålder och Nils Åbergs analys av ut-
vecklingen under senromersk tid byggde ock-
så en hel del på fibulor.                                                
 Betydelsen av Almgren (1923) i sam-
manhanget är att hans utbredningskartor över 
främst fibulor från den äldre delen av ro-
mersk järnålder dels visar på två centrala ös-
tersjözoner (det fanns också en Nordsjözon 
längre mot väster med provinsialromerska 
fibulaformer från i huvudsak början av ro-
mersk järnålder), dels sammantaget indikerar 
mycket stora skillnader i rikedom mellan 
Norden och det södra Östersjöområdet [Bild 
IX:12]. 
 Den första Östersjözonen gick längs El-
be och norrut – innefattande södra Jylland 
och Fyn. Den andra utgjordes av Wislaregio-
nen i stort. Förvånansvärt är hur glest det är 
kring nedre Oder. Fibularikedomen i Nord-
tyskland och Polen tyder på en befolknings-
storlek och ett välstånd av en helt annan dig-
nitet än i Mälardalen. Vid avhandlingens till- 
                                                                         

Bild IX:12 Utbredningen av vissa germanska fibulaformer, främst 
 från andra århundradet AD Efter Almgren (1923: Karta II. 

komst i slutet på 1800-talet var inte många 
romartida fibulor kända på det svenska fast-
landet. Bilden gör också Ekholms (1961:79) 
uppfattning  om  Oders  betydelse, som ”vår”      
 (Sveriges) importväg under äldre romartid 
tveksam. Avseende andra århundradet finns 
dock en hel del fibulafynd längre upp längs 
floden – söder Notec och Warta.  
 Under romartid tycks fibulabeståndet i 
de två regionerna inledningsvis likna varand-
ra även om skillnader finns. Under senare 
hälften av äldre romersk järnålder däremot 
följer beståndet i stor utsträckning respektive 
zon. Fibulabeståndet vid mellersta Oder tycks 
nu överensstämma med det vid Wisla och 
utbredningsmässigt ingå i denna region. Är 
de en effekt av förbindelser mellan Rhen-
bäckenet och Wisla? Även fibulor hänförliga 
till Gotland, Öland och Bornholm är under 
100-talet, på något undantag när, av de typer 
som redovisas från Rügen i väst till Samland 
i öst. Typerna finns också i blygsam utsträck-
ning längre norrut inom västbaltiskt och balt-
finska områden.  
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Två omdirigeringsmiljöer  
Södra Östersjökusten hade kapacitet att fånga 
upp och vidarebefordra fjärrutbyten i många 
riktningar.  Fjärrförbindelser på den här tiden 
var med få undantag etappförbindelser med 
många resursstarka mellanled, antingen vi nu 
talar om kommersiella varuutbyten eller om 
länkar med gåvoutbyten. Inom Östersjöbäcke-
net fanns i princip två kontinentala huvudvä-
gar mot den svenska kusten och därmed indi-
rekt upp mot Mälardalen. 
  Den första vägen gick via Danmark, där 
det i tidigare led kan ha varit frågan om för-
bindelser på såväl Rhen som Elbe, liksom att 
”landvägar” användes förbi langobarder, sach-
sare och angler. Åberg (1956:146 f.) ser sach-
sarna som betydelsefulla förmedlare Omfatt-
ningen och sträckningen av sjörutten från 
Rhen till Danmark är omdiskuterad och oklar. 

 Den andra huvudleden gick från kusten 
Samland-Pommern via Bornholm. Se exem-
pelvis Stjerna (1905b:76 ff.). I Wislaområdet 
talas i samband med Neros utsände officer 
om commercia (marknadsplatser/”trading 
ports”) Cunliffe (2001:442).  Kombinationen 
av Wielbark- och Dolkeim-Kovrokulturerna 
och närheten till det viktigaste bärnstenscent-
rat i Europa – vilket alltså var en väsentlig 
förutsättning för flera av kulturerna i området 
– skapade en kritisk massa som påverkade 
stora delar av Östersjöområdets nätverk. Den 
påbyggnad goternas och gepidernas emigra-
tion kommande århundraden innebar för de 
gamla kommunikationsstråken mot Svarta 
havet stärkte Wislaregionen och motverkade 
effekterna av den stora avflyttningen. Genom 
sin existens och sina kanaler med romarna via 
bärnstensvägen mot Medelhavet, blev Sam-
land och Wislaområdet också indirekt en 
utpost för romerska kulturelement vid Öster-
sjöns strand.  
 Området hade trots sitt läge också goda 
kontakter med Gallien (se Bolin 1927:131 f.). 
Regionen kring Wisla upprätthöll under sen 
förromersk och romersk järnålder omfattande 
förbindelser med Rhen- och Elbeområdet – 
om än med varierande intensitet över tiden. 
Bolin (1926:264 f.) menar att en stor del av 
förbindelserna och valutaflödena mellan Ro-
marriket och Germanien fram till ungefär 
mitten av andra århundradet, kanske ända in i 
Marcus Aurelius tid (AD 161-180), gick via 
Gallien och Rhen – och då även fram till 
Wislaområdet. Bärnstensvägen och de östliga 
förbindelserna skulle inte alltid varit av jäm-
förbar betydelse. Bursche (1992) stöder den-

na bild. Även under yngre romersk järnålder 
fortsatte strömningarna Elbe och Wisla, tur 
och retur.  

Folkvandringstidens sydskandinaviska 
förbindelser (inklusive Mälardalens) med 
mellersta Tyskland (Thüringen) – bland annat 
indikerat av fibelfynd – uppfattas ha gått över 
västra Pommern (Bemmann, 2003). 

Direkt förbindelse Gotland-Wisla via 
baltiska kustvatten bör ha blivit vanlig först 
efter Nydamskeppets tid, alltså först fram-
emot folkvandringstid. Då har vi som jag 
återkommer till indikationer på tätare kontak-
ter. Den omfattande skandinaviska närvaron 
inom Wislaregionen under folkvandringstid 
fram till slavernas ankomst bör ha bidragit [se 
Wyszomirska-Werbart (1991) och Duczko 
(1997)]. Ökade förbindelsemöjligheter var en 
del av förklaringen till de omfattande denar-
fynden på Gotland. 
 
 
 
DET GERMANSKA NÄT-
VERKET  
Även om det fanns leder på kontinenten efter 
vilka huvuddelen av fjärrtransporterna sked-
de, spelade också ”det polycentriska ger-
manska nätverket” en betydelsefull roll. Un-
der förromersk järnålder utvecklades som 
angivits någon form av germansk identitet på 
liknande sätt som tidigare skett för kelterna. 
Det skedde parallellt inom geografiskt skilda 
områden. Oavsett bakgrund uppstod hundra-
tals system med liknande värderingskoder 
vilket innebar – eller ledde till släktförnim-
melse – mellan stammarna. Uppenbarligen 
fanns det ingen geografisk låsning till Nord-
europa. Redan långt före goter, vandaler och 
langobarder fanns germansk kultur i södra 
Europa (P-L kulturen). 
  Stammarna var hierarkiska organisatio-
ner. Så länge ledningarna hade stammens för-
troende var de också talesmän utåt och rim-
ligtvis ansvariga för utlovad lejd inom stam-
mens område. I en tid och en värld där trans-
porter över stora avstånd måste säkras med 
väpnat skydd och långa kedjor av överens-
kommelser om rätt till passage blev ledarna 
och deras kontaktnät centrala i fjärrtransport-
systemen. Germanskt ”släktskap” underlätta-
de därmed förbindelserna. 
  Ledningarna fungerade som noder i ett 
germanskt nätverk. Något som rimligtvis 
medförde att en del varor och lyxartiklar stan-
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nade hos dem som ersättning. Det innebär att 
det inte bara är vid några få fjärrhuvudleder 
vi bör förvänta oss rikt material. Territorie-
fragmenteringen måste ha krävt omfattande 
kortare och längre avtalsförhållanden för att 
tillåta att människor, djur och föremål rörde 
sig utanför det egna stamreviret. Även hos 
ledningar vid sidan om de stora flödena bör 
en hel del ha fastnat.  
 
Rom – alltings början och slut 
Det fanns också speciella transporter. Resul-
tat av omfattande slavräder. Här måste de 
germanska noderna ha samarbetat i rena af-
färsprojekt. Det gällde då att köpa krigshöv-
dingar i frontområden och säkra vägen bakåt 
mot  romerskt   territorium.  Cunliffe  (2001: 
443) pekar ut Oksywie-(/Wielbark-?) och 
Przeworskulturernas gravar som signaler om 
att dessa krigarsamhällen utnyttjades för slav-
jaktsuppdrag. Rimligtvis bör det i så fall ha 
varit fråga om kusträder från Mecklenburg 
och de danska öarna upp mot Rigabukten 
respektive in i Östbaltikum. 

Urba�czyk (1997:41) ser organisations- 
och maktstrukturen norr om limes som base-
rad på exportproduktion och kontroll över 
kommunikationslederna mot romarväldet. 
Stamledningarnas position vilade i mycket på 
att säkra stammarnas ställning i nätverket. 
Det här gjorde att när romarriket under folk-
vandringstid krackelerade fick det återverk-
ningar på nätverket via minskade varurörelser 
och nya rutter. Detta påverkade elitstruktu-
rerna. Hövdingasläkterna flyttade och sökte 
lyckan på annat håll eller försvann ner i den 
anonyma befolkningen.  

Romarriket existens och utveckling om-
strukturerade den barbariska världen. Rom 
och barbarerna blev så hopknutna att de del-
vis framstår som olika sidor av samma mynt. 
När myntet virvlade påverkades de germans-
ka samhällena och deras ledare likaväl som 
de romerska.  
 
 
 
DENAREN SOM INFOR-
MATIONSKÄLLA 
I denna europeiska värld med 30-talet miljo-
ner innevånare där Norden fanns i ena änden 
och Rom i den andra, ger denarerna informa-
tion om kontakter, välstånd och ekonomisk 
utveckling. De berättar också om Uppsalaom-
rådets fortfarande marginella ställning.    

 Romerska denarer fungerade som mynt 
inom imperiet mellan 211 BC och AD 238. 
Ursprungligen vägde de 4,5 gram och var av 
nästan rent silver. Både vikt och silverhalt 
förändrades dock. På 60-talet minskade Nero 
silverinnehållet och i början av 100-talet 
stoppade Trajanus äldre lödiga mynt. Vikten 
efter Neros myntreform uppgick till 3,25 g 
och efter Commodus (180-192) till 3 g (Lind 
1988:93). Under Septimus Serverus (193-
211) halverades silverhalten. Något som kom 
att leda till denarens avveckling.  

 

GOTLANDS DENARER DO-
MINERAR STORT 
De mer än 7600 denarer som hittats i Sverige 
är i princip slagna från Neros tid (AD 54-68) 
in på 200-talet. De härrör från mindre än 200 
fynd. Den absoluta huvuddelen – omkring 
6500 mynt – härrör från Gotland (Lind 2006: 
44). Dessa mynt skiljer sig som grupp från 
övriga denarer vilka hittats i Sverige, dels 
genom en högre slitningsgrad, dels genom att 
de förekommer tillsammans med guldmynt – 
solidi, som började präglas i början av 300-
talet (Lagerqvist & Nathorst-Böös, 1984:4). 
De är mer slitna än fynden från Wislaregio-
nen. Bolin (1926:276) talar om ”de gotländ-
ska myntens oerhörda slitning”. 

De gotländska denarerna härrör från om-
kring 140 fynd. Storleken på fynden varierar. 
Enbart Sindarveskatten från Hemse omfattar 
ungefär 1500 mynt. Av Skånes kanske när-
mare 700 kända denarer, kommer 600 från ett 
fynd i Löderup. I Uppåkra har hittats omkring 
50 mynt (Hårdh, 2003:33). 

 
Få denarer i Mälardalen – Möklin-
tafyndet helt dominerande 
Av de mindre än 80 denarerna från Mälarda-
len hänför sig 69 till ett fynd i Möklinta i 
Västmanland, 8 kommer från Uppland (1 från 
Helgö, 2 från Birka och 3 från Uppsalaområ-
det). 1 har hittats i Södermanland. Från Öland 
redovisas omkring 130 mynt. De svenska 
mynten når i allmänhet – bland annat på 
grund av förslitning – ej upp till standard-
viktnivåerna. Även om det finns många mynt 
över 3 gram ligger genomsnittsvikten i olika 
fynd i regel under 3 gram. (Lind, 1981:100 ff. 
och 1988:93 ff.). 
 
Östersjöbäckenets volymer 
För att ge ytterligare perspektiv på vad den 
svenska, och då framför allt den gotländska 
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fyndvolymen innebär, kan nämnas att Sten-
berger (1964:422) anger omkring 1200 dena-
rer för Danmark, varav hälften skulle komma 
från Bornholm. Lind (1981) redovisar drygt 
1100 varav ca 500 från Bornholm. Jensen 
(2003:362) å sin sida menar att det i Danmark 
rör sig om ett par tusen denarer.  
 Norr om den direkt penningekonomiska 
limeszonen finns enligt Jensen den största 
myntkoncentrationen i den nordliga delen av 
östra Tyskland och Polen. Härifrån skulle 60-
70 tusen romerska mynt vara kända vilka 
förmodas haft anknytning till varuutbytet på 
Oder och Wisla. En liknande bild ger Lind 
(1988:131) som uppskattar de där kända 
mynten till närmare 80 tusen. I Västbaltikum 
däremot är bronsmynt vanliga, men inte de-
narer. Enligt Zapolska (2008:181) har mindre 
än 200 denarer registrerat i Masurien, Sam-
land, Lettland och Litauen. 
  Vad innebär det då att Gotland har när-
mare 3/4 av Danmarks och Sveriges denarer 
och att Mälardalen med undantag av Möklin-
tafyndet i stort sett saknar sådana mynt? När 
och hur har denarerna kommit till Sverige?  
 
Svensk forskning – ett urval med 
gotländsk inriktning 
Almgren & Nerman (1923:66) menar att de-
narerna förmodligen hamnade på Gotland 
ungefär åren AD 175-196 via öns ledande 
handelposition i Östersjön och gotlänningar-
nas gotiska kontakter. Dessa antas erhållit 
denarerna i handelsutbyte med romarna efter 
det att man lämnat Wislaområdet. 
  
Bolin 
Bolin (1926:268-278) ser denarerna i Germa-
nien främst som en följd av handel där yngre 
denarer successivt ersatt äldre, förneronska, 
inom stora delar av Germanien. Han skiljer 
vidare på två typer av skattfynd inom den 
germanska världen. En där huvuddelen av 
mynten präglades före AD 138 och en där 
huvuddelen härrör från senare år. 
  På Gotland skulle endast skattfynd med 
sen sammansättning finnas. [En del äldre är 
nu kända – se Lind 2006]. Längst i väster har 
alla en tidig sammansättning. I Elbe-, Oder- 
och Wislaområdena finns skatter med både 
tidig och sen sammansättning. Bolin uppfat-
tar att skatter med tidig sammansättning ned-
lagts tidigare än de med sen. Detta gäller 
även tidiga skatter med mynt från Marcus 
Aurelius som slutmynt, d.v.s. senast från AD 
180. Skatter med sen sammansättning och 

med Marcus Aurelius som slutmynt ser han 
som tributbetalningar direkt från Rom inom 
östliga områden i samband med Markoman-
nerkrigen. Tre av de fyra skatterna i hans re-
dovisning finns på Gotland. De yngsta got-
ländska denarskatterna har dock en äldre 
sammansättning än de yngsta från kontinen-
ten och södra Skandinavien. Han ser som 
förklaring att den volym som nådde Gotland i 
nära anslutning till Markomannerkrigen var 
så stor att den senare försvagade strömmen 
under yngre romersk järnålder inte nämnvärt 
kunde ändra sammansättningen på stocken. 
Denarerna skulle hamnat på Gotland som en 
följd av öns betydelse för den baltiska han-
deln och sjöfarten.  

Till skillnad mot Almgren & Nerman 
(o.a.a.: 67 f.) och Hildebrand (1904:53), vilka 
utgick från att mynten i allmänhet setts som 
värdeföremål, ansåg Bolin att mynten verkli-
gen utnyttjats i varuhandeln – både på konti-
nenten och under lång tid på Gotland. Det var 
därför de gotländska denarerna var så slitna. 
Det är dock oklart om han uppfattade att de 
norr om limeszonen utnyttjades som mynt i 
modern mening utan hänsyn till silverinne-
håll.  
 
Lind 
Lind (1988:136 f.) anger att fynden från Got-
land överensstämmer med Polens och Sovjet-
unionens men ej med Tysklands. Mot den 
bakgrunden ser han ett östligt ursprung som 
trolig för mynten på Gotland och Bornholm – 
och då Wislas mynning. Han antar att de 
skulle kommit via romerska tributer i öster 
vid striderna mot goterna i mitten på 200-ta-
let (o.a.a: 207 f.). Nedläggningen av stora de-
påfynd hänför han i princip till folkvand-
ringstid och yngre vendeltid.  

Inget denarfynd på Gotland kan med sä-
kerhet hänföras till en nedläggning tidigare 
än på 300-talet och bara två mynt till romersk 
järnålder. Mot den bakgrunden bedömer Lind 
att mynten kommit till Gotland på 200-talet 
eller kanske först på 300-talet (o.a.a.: 150 ff.). 
De skulle förts dit samlat och inte i små pos-
ter. Till exempel som del av byten efter anfall 
mot Wislastranden på 300-talet. Efteråt skulle 
uppdelning skett och andelar gått i arv. Nå-
gon penningfunktion skulle mynten inte haft. 
Liksom Almgren & Nerman uppfattar Lind 
(o.a.a.:198) att de fungerat som reserver för 
dåliga tider – varit gårdsförmögenheter. 

Lind (2006) delar fynden i tre kategorier 
– uppodlingsfynd, tillfälliga fynd (ofta en-

Denarfyndens på Got-
lands  ungefärliga stor- 
leksspridning:  
 
1500-40   (6000 mynt), 
   39 -  2     (400 mynt), 
           1      (100 mynt).  
                             
                   Lind (2006)
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samma mynt) och gravfynd.  Hypotesen är att 
uppodlingsfynden har deponerats AD 400-
600 eller senare, gravfynden AD 600-1000 
och huvuddelen av tillfälliga fynden efter AD 
1000. Han kvarstår i sin uppfattning om att 
mynten kommit i block.  Då även singelfyn-
den tycks ha deponerats många århundraden 
efter att de präglats, landar han i slutsatsen att 
de kan härröra från uppsplittrade samlingar 
och i vissa fall fyllt en monetär funktion.  

 
VÄRDET CENTRALT FÖR 
ANVÄNDNINGEN 
Förvånansvärt är att så mycken analytisk 
kraft ägnats åt denarernas spridning och bak-
grund utan att köpvärdet tillåtits påverka re-
sonemangen annat än indirekt. De ofta vaga 
förklaringsmodellerna med antagna romerska 
tributer  som  räddare  i slutändan är orimliga.  
Värdet var alltför lågt. Denarernas ojämna 
anhopning kan förklaras med den användbar-
het som fanns – men förändrades – i barbar-
värdens bytesekonomier som också innefat-
tade fragmentariska sekundära penningeko-
nomizoner.  
 
Myntvärdet 
Till att börja med. Vad var nu den romartida 
köpkraften hos en denar inom imperiet och 
limeszonen? Det fanns ju en inflation och en 
myntförsämring. 
 Kyhlberg (1980:129 ff., 1986:17 f.) och 
hans litteraturexempel ger viss vägledning 
när det gäller att ta hand om inflationen. 
 Baserat på Diocletianus dekret om maxi-
mipriser och maximilöner år 301-302 gällde 
med avrundningar och antaganden enligt 
Reece (1973:242 f.) att: 

  
Tabell IX:1 Denarer som inflationsmätare år 1-301 

                                              utifrån soldatlönen  
Rad 
  

  År Soldatårslön 
    (denarer) 

  Index Lön i guld 
  (gram)

  1          1         225      100  
  2        90         300      133  
  3      155         350 1)      156      100 2) 
  4      185         375      167  
  5      200         500      222  
  6      215         750 3)      333  
  7      301      29 000 4) 12 890      100 
1) Interpolerad 
2) Baserad på Reece (1973)  angivelse av guldvärdet AD 155 
3) Kyhlberg anger svag reallönehöjning 
4) Baserad på Reece (1973)  angivelse av guldvärdet AD 301

                                 Källa: Rad 1,2,4-6 Kyhlberg  (1980) 

*  Ett  pund (libra=327gram) guld � 96 tusen denarer, 
*  1 gram  guld � 10 gram silver � 290 denarer och 
*  1 guldmynt (guldstycke) på 5,45 g � 1600 denarer 
 
Silvrets värde varierade långsiktigt mellan 
1/10 och 1/15 av guldvärdet. Reece lägger det 
här på den högsta nivån. Vad var då silvrets 
reala värde? Dess köpkraft. 

År 155 uppges en arbetare kunna tjäna 
60 denarer per år mot i princip 7000 denarer 
för en välbetald sådan år 301. Omräknat i 
guld skulle dock ersättningen ha varit relativt 
oförändrad – 17,5 respektive 19,5 gram. Det 
bör ha inneburit att 1 gram guld var värt 
ungefär 3,5 denarer år 155 mot angivna 290 
denarerna i mitten på yngre romersk järnål-
der. På omkring 150 år hade värdet på 1 
denar reducerats till en 80-del. 
  Med hjälp av material från Kyhlberg 
(1980) avseende soldatlönerna kan ett unge-
färligt index konstrueras över denarernas 
utveckling [Tabell IX:1]. Avrundade medelår 
för kejsarnas regentperioder har använts. An-
tas soldatlönen år 301 vara oförändrad ut-
tryckt i guldvärde och vi interpolerar oss fram 
till år 155, mellan givna löner under Domiti-
anus (81-96) [300 denarer] och Commodus 
(180-193) [375 denarer], kommer vi fram till 
storleksordningen 350 denarer för år 155.  
Därmed borde vi kunna utnyttja att 1 gram 
guld var värt 3,5 denarer år 155 för att be-
stämma soldatlönen AD 301. I oförändrat re-
alvärde = guldvärde om 100 gram guld skulle 
den utgå med 29 000 denarer eller drygt 18 
guldmynt.  
 Soldatårslönerna under olika kejsare 
som refereras av Kyhlberg (1980:131) tycks 
dock höga. Interpolerat motsvarade de fem 
arbetarlöner år 155 och nästan  detsamma år 
301. Enligt en av Kyhlberg refererad uppgift 
från Steuer skulle årslönen för en östgotisk 
soldat några hundra år senare uppgå till 5 
solidi eller omkring 23 gram guld. Soldaters 
marknadsvärde har dock varierat under olika 
tider och politiska lägen. 
 
Siverhalten sänktes successivt 
Som angivits var denaren ursprungligen av 
nästan rent silver. Sedan sänktes halten. Re-
dan i anslutning till Nero gick denarerna över 
från att kunnat baseras på sitt ädelmyntsinne-
håll till att bli ett kreditmynt vars värde bygg-
de på tilltron till dess plats i det ekonomiska 
systemet och på ekonomins utveckling.  
 Caracalla införde större silvermynt, an-
toniniani (dubbeldenarer). Mynten präglades 
parallellt.  Från  år  238  präglades endast det  
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Tabell IX:2  Denarens silverhalt 
Kejsare Regeringstid  

       (år) 
 Silverhalt 
     (%) 

Nero      54-68 95-90 
Trajanus 
Hadrianus 

     98-117 
   117-138 

90-80 

Antoninus Pius    138-161 85-75 
Marcus Aurelius    161-180 80-70 
Commodus    180-193      70 
Septimus Severus    193-211 70-43 
Caracalla 
Decius 

   211-217 
   249-251 

40-60 

Gallienus    253-268   20-5 
    270-talet     8-3 
Källa: Bolin (1926:95 ff.) 
 
större myntet. I princip upphörde myntningen 
år 244. En variant producerades dock till år 
294 (Reece, 1973:244). Vikt och silverhalt 
sjönk med tiden också på dessa ”denarer”. 
 Försämrad ekonomi, en sänkning av 
myntens värdeinnehåll och bristande tilltro 
ledde så småningom till ovan indikerade ga-
lopperande inflation. Priserna närmast 10-
dubblades mellan åren 250 och 275. Guld-
pundets värde AD 301 på 96 tusen denarer 
hade AD 324 stigit till 300 tusen denarer 
(Cunliffe, 1991:278). Det sistnämnda innebar 
en försämring av penningvärdet i nivå med 
den svenska under de sista årtiondena av 
1900-talet. 
  Av tabellerna framgår att efter Nero, 
fram emot 180-talet, var myntets egenvärde i 
silver och köpkraft någorlunda stabil. Den 
försämring som skedde var förhållandevis 
långsam. Inom den romerska penningekono-
min inklusive limeszonen fungerade mynten 
till nominellt värde och längre norrut ingick 
mynten i bytestransaktioner där avvikelsen 
torde ha varit begränsad.  
 Mynt var lättransporterade värdeenheter. 
Långvarig användning skapade förtrogenhet 
och de spreds längre och längre bort från ro- 
marriket. De följde i första hand fjärrtrans-
portkanalerna. I Wislaregionen möttes kom-
munikationslinjer från Rhenbäckenet, Svarta 
havet och Bärnstensvägen. Även om det 
under dessa år också fanns en retur av mynt 
till romarriket skedde en ”anrikning” i regio-
nen. Det stora antal mynt som ackumulerades 
medförde förmodligen en partiell sekundär 
penningekonomi. Något som bör ha förstärkt 
tillströmningen. 
 

Försämringen av myntvärdet fick 
följdverkningar  
När Septimus Severus myntförsämring inträf-
fade AD 194/195 och de nya syrabehandlade 
mynten ändå svartnade och skvallrade (se 
Lind 1988:200 f.) bör detta hos germanerna 
ha förstärkt det beteende baserat på myntens 
värdeinnehåll, som Tacitus (Germania, kap 5) 
indirekt redovisar.   
 Mynten blev osäkra i bytestransaktioner 
varför man i stor utsträckning slutade ta emot 
dem vid kontakt med den romerska världen. 
De som levde i någorlunda nära kontakt med 
limes och var innehavare av enstaka mynt 
eller små myntinnehav återförde dessa till 
romarriket. Osäkerheten över vinsten med att 
tesaurera och den ringa och oklara förlusten 
bör i stor utsträckning ha medfört att mynten 
användes i transaktioner där så var möjligt. 

 För större innehav bör omsmältning ha 
skett. Undantag där mynten behållits som en 
silverinnehållsbaserad värdereserv har dock 
förekommit. De första åren har utprångling 
via byte eller återföring också varit aktuella.  

Längre bort har små innehav inte lönat 
sig att smälta om och stora torde ha varit få. I 
varje fall har inte många hittats. Exklusive 
Bornholm och Gotland är endast en handfull 
fynd över 50 mynt kända i Skandinavien. Av 
Linds (1988:134) tabell 21 att döma gäller 
liknande förhållanden också inom andra 
fjärrområden exklusive Wislaregionen.  
  
Tabell IX:3  Effekt av myntförsämringarna  AD 180 – 195  
                                          GEOGRAFISKT OMRÅDE  
                                  Nära                   Fjärran 
                                      limeszonen        limeszonen       Wislaregionen 

 
 
 
 MYNT- 

 
- små 
 

 
 Återföring 

 
 Tesaurering 

 Fortsatt användning 
 
 Så småningom  
 tesaurering 

 VOLYMER  
 
- stora

 
 Omsmältning 

 
 
Omsmältning 

 
 Fortsatt användning 
  

  Tesaurering   Så småningom 
 omsmältning eller 
 tesaurering 

 
 
Denaren i dagens penningvärde  
Silvervärdet hade betydelse för användning 
och spridning utanför imperiet. Här måste vi 
se på denarerna före Markomannerkrigen och 
Septimus Servus försämring år 194/195 samt 
hur läget var hundratalet år senare. 
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 ”..de [germanerna] hålla sig hellre till 
silver än till guld, inte därför att de älska 
silver utan därför att en mängd silvermynt är 
bekvämare att handskas med för dem som 
tillhandla sig simpla och billiga saker.” 

                Tacitus, kap 5 (Önnerfors, 1960)  
 
Även om Tacitus hade sina motiv för att 

framhäva germanernas bristande intresse för 
prål och lyx innebär skrivningen att ur över-
klassens synvinkel silvermynt inte represen-
terade större värden omkring AD 100, men 
för många andra. De motsvarade en romersk 
arbetares veckolön. Förändringen ägde rim-
ligtvis rum från slutet av 100-talet. 

 
Värdet inom det romerska riket 
Vill vi ha en uppfattning om denarens köp-
kraft kan vi börja i anslutning till Diocletia-
nus maxreform år 301. En välbetald yrkesar-
betare skulle då ha en årsinkomst på 7 000 
denarer. Enligt Reece (1973:240) kostade 
samtidigt fem ägg ett femdenarersmynt. Det 
minsta myntet tycks ha varit på två denarer. 
Två sandaler för ett äkta par kostade 100 de-
narer. En komplett vinteröverrock med huva 
kostade från 1 500 till 6 000 denarer. 
  Skall vi översätta denarens köpkraft till 
dagens svenska förhållanden måste vi ta hän-
syn till vårt subventionssystem för jordbruks-
produkter och att skor och överrockar inte i 
nämnvärd utsträckning kan produceras i Sve-
rige med använd teknik och svenska löner 
och skatter. Mot den bakgrunden bör dena-
rens värde år 301 ha uppgått till ungefär tre 
kronor i generell köpkraft Det innebär att det 
minsta myntet hade ett värde på sex kronor, 
dvs. sex gånger högre än i dagens Sverige.  
Något som mot bakgrund av den låga köp-
kraften hos befolkningen i allmänhet innebar 
att mynt var oanvändbara för många transak-
tioner i samhället – vilket enligt Reece också 
var fallet. 

Nu kan vi gå vidare. Hade denaren en 
ungefärlig köpkraft som för oss motsvarar tre 
kronor var värdet på 1 gram guld = 870 SEK 
och 1 gram silver 87 SEK [se uppställningen 
enligt Reece (1973) ovan]. Långt över nuti-
dens värden. Dagens råvaruvärden varierar 
kraftigt, men låg hösten 2010 under 300 SEK 
per gram för guld respektive under 5 SEK för 
silver. De stora skillnaderna mot förhistoriska 
värden är följdriktiga mot bakgrund av da-
gens utvinningsmetoder. 
  Värdena avser emellertid tiden efter det 
att huvudflödet av denarer till de barbariska 
områdena i stort sett upphört. Går vi tillbaka 

till tiden AD 155-200 som innefattar slutmynt 
och ungefärlig tidsfördröjning för upptäckten 
av Caracallas myntförsämring hade denaren 
ett helt annat värde även om guldet inte hade 
det och silvervärdet uppvisade avvikelser. 
  Enligt vad vi angivit ovan skulle 60 de-
narer AD 155 motsvara 17,5 gram guld. Vid 
antaget oförändrat guldvärde över tiden inne-
bär detta att 1 denar var värd 17,5/60 x 870 � 
250 kr. 45 år senare hade köpkraften på 1 de-
nar kalkylerat utifrån soldatlön och silverin-
nehåll fallit till 180 kr inom imperiet. Hundra 
år senare är vi alltså nere i omkring 3 kr. 
 
Vad hände utanför imperiet? 
Det här var alltså inom det romerska riket 
med en partiellt fungerande penningekonomi. 
Vad hände med värdet inom områden med 
bytes- och redistributionsekonomier? En sak 
är att tillförseln upphörde och att enstaka de-
narer i fortsättningen kunde uppskattas och 
ha värde som smycken eller amuletter, men 
vetskapen om att silverbitar av den här typen 
var mindre värda vid limes och längre in i 
Romarriket bör ha fått effekt på bytesvärdet. 
 I princip kan sägas att någon form av 
regional uppfattning med viss fördröjning bör 
ha uppkommit – om denarerna inte var alltför 
fåtaliga. Silvervärdet med hänsyn tagen till 
kostnaderna och omaket i vid mening, för in-
samling, klippning, nedsmältning och återan-
vändning blev värdegrundande för använd-
ningen. I brist på tillförsel och med allt oin-
tressantare silvermynt inom riket dog sådana 
aktiviteter nog snart ut – men inte överallt. 
Vid Gudme och Lundeborg finns tecken på 
att denar samt andra mynt och ringguld fun-
gerade som betalmedel (Jensen, 2003:494). 
  De största förutsättningarna för en kvar-
dröjande partiell sekundär penningekonomi 
bör annars ha funnits i Wislaregionen öster 
om Oder. Här fanns metallurgisk kunskap 
och trots vad detta innebär för omfattande 
nedsmältning och konvertering finns vitt 
spridda fynd av mynt belagda även från folk-
vandringstid. 
 Hur en långvarig sekundärmarknad vär-
desatte de alltmer slitna gamla mynten när 
nya denarerna från imperiet alltmer sjönk i 
silverinnehåll och värde kan bara bedömas 
med stor osäkerhet. Om silvervärdet beräknat 
efter vikt i mynten utan frigörelsekostnader 
ursprungligen låg på 200-250 kronor, är stor-
leksordningen 100-150 kr under sen romersk 
järnålder och folkvandringstid för de gamla 
mynten, innan fastlandsutnyttjandet upphör-
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de, kanske i rätt härad. Oavsett om två par 
sandaler av Wislasnitt, eller 100 ägg vanligt-
vis kostade 3,2 eller bara 1,5 denar av den typ 
som var i omlopp inom regionen, var värdet 
högt nog för att en lätt hanterbar penning-
mängd skulle ge en påtaglig köpkraft och 
samtidigt lågt nog för att passa till många 
transaktioner som kunde komma ifråga vid 
intraregional byteshandel. 
 
Indikator på handelsutbyte 
När båtutvecklingen framåt folkvandringstid 
gjorde att Gotland på ett annat sätt än tidigare 
kunde kommunicera och handla med Wisla-
regionen [se Machajewski (1992) samt Bit-
ner-Wróblewska (1991 och 1992)] fångade 
man också upp bytesenheten – denaren. Inte 
bara denaren utan också solidusmyntet av 
guld. 
  Denarströmmarna till Gotland bör ha 
åtföljts av vissa returströmmar, men de sinade 
förmodligen under de förändringar som ”sla-
viseringen” av Wislaregionen under 500-talet 
innebar. (för slaviseringen och dess konse-
kvenser – se nästa kapitel). En stock av dena-
rer byggdes upp och blev kvar inom mellersta 
och södra Gotland (Lind, 1988:33). I en kal-
kyl baserad på myntslitaget kommer Kyhl-
berg (o.a.a.:36) fram till att huvuddelen av 
mynten bör ha deponerats åren 348-530. Lind 
(1988:150 ff.) ser åren 400-600 som troliga.  

Det starka slitaget hos de gotländska 
mynten i förhållande till de som hittats i Wis-
laregionen, kan knappast förklaras på annat 
sätt än att den stora stocken möjliggjorde att 
de efter överföringen till Gotland fortsatte att 
fungera i lokal byteshandel.  

Till detta bidrog deras relativt sett be-
gränsade värde. Vid sidan av Sidarveskatten 
på 1500 mynt finns det alltså 4500 mynt i 
fynd om 40 mynt eller fler.  Det rör sig dock 
bara om ett drygt 20-tal fynd på Gotland om 
20 denarer eller mer, där vi kan tala om 
gårdsförmögenheter. Kyhlberg (1986:18) re-
dovisar en text från 600-talet där värdet på en 
ko anges till en solidus. Den ideala vikten på 
detta mynt var ca 4,5 gram. Anses guldvärdet 
enligt ovan oförändrat 870 kr per gram, blir 
värdet på en ko i dagens penningvärde strax 
under 4000 kr. Det skulle förmodligen ha 
fordrats storleksordningen 30-40  slitna dena-
rer på Gotland för att köpa en liknande ko. 
Den dåtida köpkraften hos de sammantaget 
6500 gotländska denarerna motsvarade där-
med knappast ens en miljon kr i dagens vär-
de. Kanske inte mycket mer än en halv mil-

jon. Enbart guldvärdet på de tre folkvand-
ringstida guldhalskragarna, omräknat på lik-
nande sätt, uppgår till ca 1,7 miljoner kr.  

Perspektiv på omfattningen av den rela-
tiva verksamhet som legat bakom denarerna 
på Gotland får vi om vi erinrar oss att minst 
tio gånger fler silvermynt, 70 - 100 tusen dir-
hamer, har hittats på ön från vikingatidens 
kontakter med volgabulgarerna och kalifatet. 
 
Denarerna roll på Gotland – och bety-
delsen av få fynd i Mälardalen 
Det har naturligtvis funnits betydligt fler de-
narer på Gotland. Mycket har smälts ned. En 
hel del har använts vid byteshandel med Wis-
laområdet, Danmark, Bornholm och de väst-
norska långdistansflottorna och en del – 
framför allt små eller enstaka fynd har inte 
rapporterats eller ännu inte gjorts.  
 Det märkliga är att vi här har ett omfat-
tande myntmaterial som varit i bruk i flera 
hundra år innan det tesaurerades i en miljö 
där byteshandel dominerade och där mynten 
på något sätt inlemmats i denna kultur, för-
modligen ungefär på samma sätt som värdet 
på en ”normalgris” eller en ung tacka. Värdet 
på fynden är i allmänhet av den storleksord-
ning man har att vänta vid normala köp och 
försäljningar av husdjur mellan välbeställda 
gårdar – och därmed av ett sådant värde och 
beskaffenhet att de inte sällan var användbara 
vid elitens kontakter med externa miljöer i 
södra Östersjöområdet. 
  Det är svårt att förena komponenterna –
begränsade värden, extremt slitage och år-
hundraden sedan mynten hade köpkraft i den 
romerska ”lyxekonomin” – med antaganden i 
litteraturen om att denarernas existens på 
Gotland skulle ha hängt samman med räder 
efter vilka mynten delat upp och grävts ned. 
Den enda eventuella plats där mynten hade 
något värde – förutom silvervärdet – omkring 
AD 500 enligt detta rädscenario var ju Wisla-
området (visst frågetecken för det sedan 
länge tynande Gudme-Lundeborg), dit man 
på grund av räderna skulle ha svårt att åter-
komma. Var syftet att tillgodogöra sig silver-
värdet hade de stora fynden smälts om. 

Liksom solidimynten (behandlas i kapi-
tel 10) tesaurerades denarer förmodligen så 
småningom på grund av att ekonomin blev 
alltmer pressad för att i mitten på 500-talet 
helt gå i stå. Det innebär att en stor del av 
mynten troligen använts in i vendeltid. 
 Betydelsefullt är att utnyttjandet av 
denarer på Gotland inte tycks ha ”infekterat” 
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Mälardalen trots antagna täta kontakter. Det 
finns bara ett större denarfynd – i Hede, 
Västmanland. Det rör sig om ett fynd i ett 
strategiskt transportläge vid åsen mot Daläl-
ven. Hedes, åsens och Dalälvens betydelse 
för förbindelserna med Gotland framgår ock-
så av att det är här Hedeskatten av guld [Bild 
IX:20] hittats – smycken som uppfattas ha 
tillverkats på Gotland.  

Avsaknaden av ett mer påtagligt fynd-
mönster i Mälardalen visar på att förbindel-
serna Uppland – Gotland inte innefattade ett 
påtagligt ”kommersiellt” mellanplan. Förbin-
delser på ”hövdinga-” respektive ”fiskarbe-
sättningsnivå” innebar sällan den ojämna by-
tesnivå eller rena köpsituation denarfynden 
stod för. Denarer var knappast heller presti-
gegåvor på hövdinganivå. 

Bristen på denarer inom Uppsalaområ-
det är en tung indikation på att man under 
sen romartid och långt in i folkvandringstid 
fortfarande bara utgjorde en del av en regio-
nal ekonomi och inte i nämnvärd utsträck-
ning var en aktör inom en större del av Ös-
tersjöbäckenet. Alltså i linje med resone-
mangen i kapitel 5. 
 
Denarfynden inte rester av tributer 
Även om stora volymer av denarer som nått 
Östersjökusten skulle omsmälts, framstår de 
värden som funna silvermynt representerar 
inte på långt när räcka för att indikera rester 
av styrande tributer från ett romarrike i kris. 
De vanligaste fynden är små. I de länder Lind 
(1988) täcker finns maximalt ett 30-tal fynd 
på mer än 1000 mynt. Om ovan refererade 
löner för romerska soldater är någorlunda 
korrekta skulle 1000 denarer från Marcus Au-
relius endast ha räckt till årslön för två à tre 
romerska soldater. Det är svårt att förklara 
myntens ursprungliga färd till Östersjöområ-
det annat än som främst hjälpmedel och 
komponenter i bytes- och slavhandel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEN SVENSKA ÖSTER-
SJÖKUSTEN  
Mälardalen, med satelliter som Tämnaråbo-
sättningarna, var under sen förromersk och 
romersk järnålder ett för sin tid stort befolk-
ningsområde norr om kontinenten och Dan-
mark. Längre norrut hade med undantag för i 
Hälsingland och kanske periodvis längs Ume-
älven i stort sett tidigare bara funnits en rörlig 
befolkning. Trots detta finns odlingsindikati-
oner, vilket medfört huvudbry. Se Forsberg 
(1999:262 f.). 
 De romartida fynden i övre Norrland är 
få. Storkågefyndet i Skellefteå socken inne-
hållande två hästskoformiga spännen med 
emaljinläggningar, två fibulor, hals-, arm- 
och fingerringar kan eventuellt vara ett så-
dant. Det tyder på kontakter med Finland och 
Baltikum. Skilda åsikter föreligger om kon-
taktvägen. Serning (1960). 
 Under romartid etablerade sig emellertid 
i Mellannorrland en Sydskandinavisk kultur, 
som inte tycks mindre välmående än den i 
Mälardalen. Östergötlands indragna vikar, 
som tidigare varit något av en central för 
byteshandeln längs den svenska kusten tycks 
däremot ha förlorat denna ställning århundra-
dena kring Kristi födelse. 
 
 
   
MELLANNORRLAND – 
EN BEFOLKNING 
ETABLERAS 
Det kan vara en inläsningslucka, men på den 
översiktliga nivå jag arbetar har jag inte mött 
redovisningar av bebyggelse och fast bosätt-
ning i Gästrikland under romartid. Det gör att 
jag utgår från att det i landskapet bara har va-
rit fråga om enstaka bosättningar men inte 
mycket mer. Stenberger (1969:262) anger: 
”De  svagt dokumenterade bygderna från ro-
mersk järnålder i Gästrikland visar tecken på 
tillväxt under folkvandringstid, men fyndma-
terialet är likväl begränsat och ger bara 
flyktiga antydningar om bygd och bebyggel-
sespridning under denna tid i landskapet.”  

Omfattande fast bebyggelse hade etable-
rats längre norrut, främst i Hälsingland och 
Medelpad, men också kring Storsjön i Jämt-
land [Wallin (1994:149 f.) och Hemmendoff 
(1994:197)]. Även vid Gene i Ångermanland 
har bebyggelse från romersk järnålder in i 
vendeltid konstaterats. Nordgränsen för be-
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byggelse av sydskandinavisk typ uppfattas 
fram till medeltiden ha gått genom norra 
delen av landskapet (Ramqvist, 1994b:57). 
Kontinuerlig odling har dock ej påvisats. 
  Fångstboplatsen Nämforsen vid Ång-
ermanälven tycks efter tusentals år fortfaran-
de ha utnyttjas i minst oförändrad omfattning. 
Där uppfattas kontakter mellan fångst- och 
kustbefolkning ha fortsatt långt in på 500-
talet till  dess  också  andra  nyckellokaler  i  
Mellannorrland upphörde (Ramqvist, 2001:7). 
På Hornön vid älvens mynning, har romartida 
guldfynd gjorts – en fragmentarisk arm-/ 
halsring, två fingerringar och fyra pärlor 
(Andersson 1993). 
 
Norska förbindelser 
I Mellannorrland var det frågan om en bryt-
ning med det förgångna. Treskeppiga långhus 
byggdes, ofta på stenterrasser. Stora gravhö-
gar, ensamma eller samgrupperade, uppvisar 
likheter med förhållanden i Tröndelag – ett 
mer sydorienterat och omfattande kulturom-
råde (Baudou, 1999:117 f.). Ortnamnsformer 
– främst -vin, -hem och -ånger, har gjort att 
man talat om en norsk-mellannorrländsk kul-
turprovins (Bandle, 1997:40 och 56). Ram-
qvist (1990b:25) ser en kulturgemenskap di-
rekt med sydvästra Norge. Kontakterna känns 
dock fortfarande outforskade. För att inte tala 
om motsvarande osäkra kontaktbild mellan 
Tröndelag och Mellansverige – se Biörnstad 
(1962). Vestlandsflottorna är ytterligare en 
osäkerhetsfaktor.  
 
Jämtland 
Kring Storsjön i Jämtland utvecklades med 
början under yngre romartid den enda kända 
större jordbruksbygden i det nordskandina-
viska inlandet. Jakten, och framför allt älg-
jakten hade emellertid fortfarande betydelse. 
14C-dateringar av älgben och förhållandet att 
Jämtland har fler kända fångstgropar än något 
annat landskap är indikationer. 
  Liksom i Nord-Tröndelag fanns här 
järnframställningsplatser och även om antalet 
fornborgar inte kan mäta sig med det norska 
kustområdet, finns i Jämtland åtminstone en – 
Mjälleborgen – byggd under sent 300-tal eller 
tidigt 400-tal. Borgen är Norrlands utan jäm-
förelse största forntida byggnadsverk om 90 x 
130 m med två förmodade treskeppiga lång-
hus. [Baudou (1999:122 ff. och 135 ff.), 
Stenvik (1994:187) & Hemmendoff (1994)].  
 
  

Tabell IX:4  Medelpad - Romartida guldfynd.             Källa:Andersson  (1993) 
Socken Fynd Övriga fynd i gravarna /urval 
Indal Fingerring och smältor 

(9 g) 
Sex smältklumpar av guld, rest 
av armborstfibula, björnfalanger

Njurunda Två fingerringar, varav 
en på 36 g. Solidus 

Solidus, bronskärl E12-13, glas-
kärlsfragment 

Selånger Två fingerringar Glasklump 
Sundsvalls- 
trakten 

Medaljongefterbildning  

Timrå En halsring om 75 g 
och fem fingerringar 
varav en på 12 g. 

Två guldsmältor, en vapengrav 
med bronskärl E41 

Tuna Två fingerringar En vapengrav 
 
 
Medelpad  
Sammantaget är minst 100-talet husterrasser 
kända. Här fanns en omfattande bebyggelse 
åtminstone från yngre romersk järnålder. Un-
der äldre romartid gällde detta enligt Selinge 
(1977:245) endast Tuna-Attmar (sydväst 
Sundsvall) och eventuellt Timrå. I Attmar har  
en kammargrav hittats som (Lamm, 1973b:85) 
hänför till äldre romersk järnålder.  

Ett stort antal romartida guldfynd [Ta-
bell IX:4] är kända. Det rör sig sammanlagt 
om sexton fynd, varav tio gravfynd, från sex 
områden. Tidsbestämda föremål tillhör period 
C (AD 150/160-400).  
 Under yngre romersk järnålder uppvisar 
Medelpad en liknande omfattning på ro-
merskt importerade brons-, silver- och glas-
kärl som Uppland och Öland. Endast Gotland 
har (mycket) mer. Lund Hansen (1987:135). 
  Mest känd av alla norrländska lokaler är 
Högom. Dock ej för sina romartida fynd. Hö-
gomgravfältet om ursprungligen minst 17 
gravanläggningar ligger på Sundsvallsåsen. 
De fyra största högarna är 4-5 m höga och har 
en diameter på närmare 40 m. Vid undersök-
ningar har en rikt utrustad kammargrav hittats 
från omkring AD 500. Under en av högarna 
från övergången romersk järnålder/folkvand-
ringstid med en sekundärbegravning som in-
dikerar kontakt med sydvästra Norge, fanns  
årderspår och därunder spår efter ett långhus 
som tidsattes till AD 100-350, med samma 
treskeppiga layout som det äldre långhuset i 
Gene. Ramqvist (1990b:15 ff. & 1994b:57) 
och Baudou (1999:138 ff.).  

 
Hälsingland 
I Hälsingland är åkerbruk belagt via pollen-
analyser sedan äldre förromersk järnålder. 
100-talet gårdsplatser med 200 husgrundster-
rasser är kända. Huvuddelen är lokaliserad i 
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nordöst. Vid Trogsta, en mil väster Hudiks-
vall, har tre stora och minst sex mindre hus-
grunder hittats. Flera på stenterrasser. Här 
finns tolv gravhögar och stensättningar, od-
lingsrösen och spår av forntida åkermark. Da-
teringarna ligger från äldre romersk järnålder 
in i vendeltid. Baudou (1999:131 ff.). Stora 
gravfält från äldre järnåldern har påträffats 
vid Hög, Tuna, Forsa och Jättendal (Brink, 
1994:154).  

Vid den då avsnörda havsviken intill 
Högs kyrka nordväst Hudiksvall har fynd av 
romerska importvaror gjorts, bland annat en 
fragmentarisk vinskopa från första århundra-
det (Liedgren, 1988:116). En romartida fing-
erring av guld har hittats i socknen (Anders-
son, 1993:240). Strax väster Ljusdal, vid Må-
gamon, lokaliserades vid inventering i början 
av 1980-talet en av Sveriges största koncent-
rationer av anläggningar för primitiv järn-
framställning. Tidsmässigt tycks den tillhöra 
Hälsinglands dunkla vendeltida avfolknings-
tid (Brink o.a.a:157 f.).  
 
Järnet främst av regional betydelse 
Regionens uppblomstring med sin topp under 
folkvandringstid har sammankopplats med 
järnproduktionen och exporten av spadfor-
made ämnesjärn. De trots allt låga volymer 
det var fråga om (Englund, 2002:303), gör 
det troligare att denna produktion inskränkte 
sig till att ha varit en bidragande orsak. Om-
rådet uppvisar indikationer på kontakter inte 
bara med Norge, vilka upphörde under ven-
deltid, utan också med Mälardalen (Ram-
qvist, 1990b:21 & 25). Det är framför allt de 
säkrare båtarna med viss transportkapacitet, 
som gjorde det möjligt att också leva ett gott 
bofast liv väl norr om Mälardalen. Man hade 
inte bara järn utan också brynämnen och 
skinn, bland annat björnskinn, att byta med. 
Säl och fisk blev lättare åtkomlig och mer 
transportbar. Kustbygden har få fångstgropar. 
 
Fornborgar och vapenfynd 
Båten var inte bara ett transportmedel för väl-
komna besökare utan också för ovälkomna. 
Enligt Hemmendorff (1994:195 f.) finns 
minst 16 fornborgar i kustbygderna från hö-
gakustenområdet ned till och med Hälsing-
land. De är dock inte undersökta och tidsatta 
och kan inte utan vidare hänföras till romersk 
järnålder/folkvandringstid. Ramqvist (2001:7) 
ser dock kopplingen sannolik. 
 I Mellannorrland finns enligt Nicklasson 
(1997:10) 17 vapenfynd från äldre järnålder. 

14 i Medelpad och 3 i Hälsingland. Detta kan 
jämföras med 26 i Uppland och sammanlagt 
70 i Mälarlandskapen. De äldsta i Mellan-
norrland hänförs till skillnad mot i Mälarda-
len till mitten av äldre romersk järnålder. Ser 
vi enbart till AD 150-400  uppgår de till 6 en-
ligt Ilkjær (2001:90) som bygger på Nicklas-
son (1997). Mälarlandskapen har 10, varav 6 
i Uppland. Mellannorrland stod alltså inte 
Mälardalen nämnvärt efter under yngre ro-
mersk järnålder.  
 
 
 
ÖSTERGÖTLAND – VAD 
HÄNDE? 
Under bronsåldern var Norrköpingsregionen 
(förmodligen tillsammans med Valdemars-
viksområdet) den svenska Östersjökustens lo-
gistiska knutpunkt. Här fanns kontakter mot 
norr och söder, åt inlandet liksom mot Got-
land. Indikationer på att kontakterna fortsatte 
under  förromersk  järnålder  finns  i  typsam- 
band mellan västmanländska vapengravar och  
Östergötland. Av de fem förromerska va-
pengravar med björnfalanger som registrerats 
finns en i Västmanland och fyra i Östergöt-
land (Wikborg, 2005:137). Spår av långväga 
förbindelser, som troligtvis gått via Norrkö-
pingsområdet, finns i västra delen av land-
skapet [se Kaliff (1999b:67 ff.)]. Åtminstone 
hittills framstår emellertid Pryssgården som 
det centrala användningsområdet.  

Pryssgårdsområdet mellan Bråviken och 
Glan ligger nära stora hällristningsområden – 
Himmelstalund, Ekensberg och Leonardsberg 
samt gravfält som Klinga och Ringeby. Trots 
stora utgrävningar uppfattas endast en liten 
del av det samlade området undersökt. Det 
låg i ett nyckelläge mellan Östersjön och vat-
tendragen  mot  Östergötlands inland. (Borna- 
Ahlkvist et al., 1998 och Borna-Ahlkvist 2002). 
  Alla förutsättningar för en stark, rik och 
expanderande järnålderskultur som en fort-
sättning på bronsålderns tycks ha varit för 
handa. Från romersk järnålder känner vi idag 
i regionen framför allt Skälv, sydväst Norr-
köping. Nielsen (1996), Lindeblad & Nielsen 
(1997) och Kaliff (1999b:93 ff.). Här fanns 
treskeppiga hus, gravfält och fynd som visar 
på kontakt över Östersjön. Rika gravgåvor, 
bland annat en guldberlock i filigranteknik. 
Guldfingerring som lösfynd.  
 Inom övriga Östergötland gjordes redan 
i början av förra seklet, vid Smörkullen nära 
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Alvastra, fynd från 100 BC-AD 200 som TJ 
Arne tolkade som tecken på livliga förbindel-
ser mellan västra Östergötland, Gotland, Ö-
land, Bornholm och den södra Östersjökus-
ten. Över huvud taget är en stor del av de un-
dersökta gravarna i Östergötland från förro-
mersk och äldre romersk järnålder. Bland an-
nat Fiskebygravfältet väster Norrköping. 
  Över hundra kända vapengravar är lo-
kaliserade med allt vad det innebär av status-
markeringar. Kaliff (o.a.a.:80 ff.). De tillhör i 
huvudsak förromersk och äldre romersk järn-
ålder. Perioden AD 150-300 finns endast 
sjutton. Å andra sidan utgör detta enligt Ilk-
jær (2001:89) som bygger på Nicklasson 
(1997) närmare 30 % av Sveriges kända va-
pengravar från den här tiden (C1a-C2). Med 
Stenbergers (1964:390) ord gäller att ”An-
märkningsvärt rika gravar från yngre ro-
mersk järnålder är kända från Östergötland ” 
– exempelvis den välutrustade vapengraven 
Grebo (Ilkjær, 2001:92 – nivå 2), vapengra-
ven Östra Varv med dryckeshorn av glas, va-
pengraven Granby (Ilkjær, o.a.a. – nivå 2) 
med sen östlandskittel och vapengraven Lilla 
Harg (Ilkjær, o.a.a. – nivå 1) med försilvrad 
sköldbuckla och utdragen parerstång. 

 
ÖSTERGÖTLAND FLYTTADE 
VÄSTERUT 
Trots den påtagliga närvaron av välbeställda 
aktörer i landskapet århundradena kring och 
efter Kristi födelse, infinner sig känslan att 
förutsättningarna ändrat sig.  Anläggningsak-
tiviteten vid Pryssgården avtog. (Borna-Ahl-
qvist et al., 1998:153 f.). 
  Även om det finns romartida högstatus- 
och smyckefynd är spridningskartorna syn-
nerligen njugga. Se till exempel kartan över 
romersk import i Hagberg (1967b:125). De-
narer och solidi saknas. Bärnsten är sällsynt 
(Stjernquist 1994:35).  Under varken äldre el-
ler yngre romartid är Östergötland i närheten 
av Upplands nivå när det gäller import av 
brons-, silver- och glaskärl (Lund Hansen, 
1987:135). Gotlands rikedom och kontaktnät 
är ojämförligt annorlunda. Varför utgjorde in-
te Bråvikens mynning inkörsporten till en 
romartida knutpunktsmiljö av liknande digni-
tet som den under yngre bronsålder? Den båt-
tekniska utvecklingen borde kan det tyckas 
förstärkt Norrköpingsområdets ställning.  
 Valdemarsviksområdet som antas ha ut-
gjort den gamla avstampen mot Gotland från 
fjärrkustrutten är ett kopplat problem. Här 

finns rikligt med fornlämningar och ett om-
fattande fornborgssystem. I än högre grad än 
när det gäller Norrköpingstrakten saknas 
dock undersökningar som visar utvecklingen 
under bronsålder och järnålder (Kaliff, 1999: 
50). 
 
Tre förklaringar 
Jag kan tänka mig tre eventuella förklaringar 
till den Östgötska kustens relativa stagnation. 
Eventuella förromerska utvandringar till Wis-
laområdet uppfattar jag inte som orsak.  
 
1.  En utgrävningsfråga. Min bild baseras på ett 
ofullständigt undersökningsunderlag. Stora områ-
den är inte undersökta. Med tiden kommer ytterli-
gare utgrävningar i anslutning till Pryssgården och 
Valdemarsvik, samt idag helt okända lokaler med 
bland annat ett rikt importmaterial, att förändra 
balansen mellan öst, centrum och väst i Östergöt-
land under äldre järnålder. 
 
2. Östkusten för exponerad för oväntade an-
fall. Från att östersjökustfarten med paddlade 
båtar hade varit en tillgång blev den så småningom 
en fara. En fara som när båtarna övergick till att bli 
större och roddes påverkade landskapets struktur. 
 
Kanoterna höll sig normalt nära stränderna, 
färdades dagtid och kunde bära ett begränsat 
antal krigare. De nya båtarna rymde betydligt 
fler män, kunde komma rätt utifrån havet, 
drevs snabbare och kunde eventuellt vid klart 
och bra väder färdas om natten på kända rut-
ter. Överraskningspotentialen och anfallskraf-
ten blev med tiden starkare. Möjligheten att 
skydda sig försvårades.  I utsatta lägen kräv-
des bevakningssystem, en viss befolknings-
storlek och ett planlagt försvar. Förändringen 
började förmodligen göra sig successivt gäl-
lande under förromersk järnålder. 

Nicklasson (1997:10) redovisar 129 va-
pengravar från äldre järnålder. Gravarna visar 
inte bara ett sjunkande antal. De tenderar 
spridningsmässigt att från en förhållandevis 
jämn fördelning längs en sydvästlig diagonal 
från Bråviken alltmer förskjutas västerut. Un-
dantas gravar i nya områden i söder längs 
vattenleder mot Småland finns vapnen under 
yngre romersk järnålder – utom en sköld-
buckla och ett sköldhandtag vid Skälv – inom 
landskapets västra del (Nicklasson, 1997:39, 
41 och 53).  
  Det har hävdats att vapengravskicket 
upphörde tidigare i Bråvikenregionen än in-
om andra delar av Östergötland. Orsaken kan 
också vara att området över tiden blivit allt 
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mindre attraktivt för den vapensmyckade 
(yppersta?) delen av eliten. Mäktiga män, 
med feta gårdar, ville gärna ha dessa i skyd-
dade lägen och sova gott om natten även om 
man var bålda krigare och beredd att dra ut i 
strid när så behövdes. Detta gällde i alla fall i 
Uppsalaområdet. Jämför Kaliffs (1999:88 ff.) 
något annorlunda resonemang som ändå lan-
dar i ett scenario med liknande inslag. 
 
Fornborgarna vända åt söder 
Ytterligare en signal är de många fornborgar-
na i de östra delarna. De är dock vanskliga att 
använda i analyser. Arthur Nordén såg dem 
exempelvis som bevis för att östgötarna är 
Beowulfsagans geater (1943:114). Borgarna 
skulle byggts som skydd mot de i norr boen-
de svearna. 
 Problemet är att alla kända fornborgar 
finns söder om Bråviken, främst på Vikbolan-
det. Borgarnas tillkomsttid är oklar även om 
redan Schnittinger för 100 år sedan daterade 
dem   till  folkvandringstid  (Hermelin, 1929: 
89). Nordén (1938:337) gjorde det också med 
viss marginal. Före andra världskriget var 13 
borgar undersökta inklusive provgrävningar 
(Nordén, 1938:267). Åtminstone komplette-
rande genomgångar av fyndmaterialet har se-
dan ägt rum. Gullborg och Boberget tycks här 
ha stått i centrum. Gullborg visar på använd-
ning från romartid in i folkvandringstid och 
indikationerna när det gäller Boberget tyder 
på folkvandringstid. Fornborgarnas sprid-
ningsbild indikerar att ett eventuellt skydd 
främst avsåg anfall via Slätbaken (Nielsen, 
1996:86 ff.). De innebär anfall främst från 
söder inte från norr.  

Sammantaget kan bilden av fornborgar 
och en relativ avsaknad av rika romartida 
gravar i öster jämfört med i centrala och väst-
ra Östergötland indikera oro för bosättnings-
miljön i Norrköpingsområdet. Trots samma 
knutpunktsläge för fjärrhandeln som under 
bronsåldern var genom båtutvecklingen nu 
området alltför tillgängligt och säkerheten för 
låg för att något liknande Gudme och Lunde-
borg skulle kunna utvecklas. 
 
3. Långdistansrutterna ändrade sträckning 
Båtutvecklingen möjliggjorde att fjärrutterna söder 
och norr ifrån i viss utsträckning kunde gå via 
Gotland utan att passera Östergötlands kust. Got-
land och så småningom också Öland skummade 
grädden av bytesrörelserna längs kusten.  
 
Även på Gotland fanns risker. Befolkningen 
lämnade kusterna redan under äldsta järnålder 

(se Nylén, 1973:10 ff.). Bosättning skedde i 
indragna vattenanknutna lägen på liknande 
sätt som gällde under äldre och mellersta 
bronsåldern i Mälardalen. Fornborgarna vid 
Havor och Vasstäde anlades omkring Kristi 
födelse (Hagberg, 1979:69). Trots över tiden 
förbättrade kommunikationer, skulle det dröja 
långt in i vikingatid innan något som liknade 
samhällen med hamnar började formas vid 
kusterna. Först då fanns resurser att skapa 
skydd mot överraskande anfall. Omvänt var 
Gotland under äldre järnålder attraktivt för 
byteshandel med sina rika gårdar och spridda 
naturliga hamnlägen utan stor befolkning, vil-
ken kunde utgöra hot mot enstaka eller mind-
re grupper besökande båtar.  
 Det var på den nordgående rutten som 
gick via Öland, som avstickare gjordes mot 
Gotland för att sedan gå direkt mot Söder-
manlandskusten. Omvändningen tycks mer 
riskabel och tillhörde nog snarare vikingatid 
än romartid. Oavsett detta blev effekten att 
Norrköpingsregionen (inklusive Valdemars-
viksområdet) inte längre framstod som främs-
ta knut- och bytespunkter för fjärrförflytt-
ningarna längs Östersjökusten. Den platsen 
övertogs av eller delades med Gotland och 
Öland. När det gäller Kalmarkustens liknande 
tillbakagång, ser Hagberg (1979:62) också 
förklaringen i förändrade båttyper. Kalmar-
kusten hamnade vid sidan om den stora färd-
vägen. Så stark var inte effekten för Östgöta-
kusten. 

Bråvikens och förmodligen Valdemars-
viks till synes falnade ställning kan som an-
givits vara skenbar. Troligare är dock att 
orsaken står att finna i en kombination av de 
två senare alternativen som båda har båtut-
vecklingen under äldre järnålder som bas.  
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MÄLARDALEN 
För drygt tjugotalet år sedan hävdades i en 
forskningsöversikt, att trots undersökningar 
av typ Dragby, hade efter Ekholms arbeten 
ingen direkt probleminriktad forskning avse-
ende äldre järnålder i Uppland ägt rum 
(Hjärthner-Holdar & Söderberg, 1987:168 f.). 
 Så många övergripande analytiska arbe-
ten avseende östsvensk eller uppländsk äldre 
järnålder har väl inte kommit till stånd senare 
heller, men omfattande exploateringsgräv-
ningar och en rik rapport- och avhandlings-
flora avseende både äldre och yngre gräv-
ningar har gjort omfattande ny information 
tillgänglig. Kanske framför allt E18- och E4-
projekten. Arbeten som Bratt (1998 – Stock-
holmstrakten), Karlenby (2003b – Närke) och 
Olausson (2008 – Norrortsleden/Attundaland) 
har dessutom täckt andra delar av Mälarda-
len. 
   Publikationerna ifråga är som framgår 
av kapitel 2 ändå bara toppen på isberget.  
Floran av rapporter är så rik att en heltäckan-
de uppdaterad karta över Mälardalens yngre 
förromerska och romerska lokaler baserad på 

gjorda undersökningar skulle vara ett utred-
ningsarbete i sig själv. Mitt syfte i det här 
sammanhanget är begränsat och inskränker 
sig till att få en någorlunda trolig översikts-
bild av befolkningslokalisering och kluster 
inom det romartida Mälardalen.  
 En genomgång av kända vapengravar 
från perioden, avhandlingar och artiklar som 
redovisar mer givande undersökningsinsatser 
och kända fynd samt ett antal större rapporter 
och översikter ligger bakom [Bild IX:13]. 
Den är i sina detaljer en konsekvens av väg-
byggen och tätortsexploateringar. Dessa å sin 
sida är i grova drag mycket en följd av var 
människor kunnat och velat bo sedan de mer 
omfattande strandförskjutningarna upphörde 
omkring Kristi födelse. Även om det finns 
kända och troligtvis många okända romerska 
bosättningsmiljöer i Mälardalen som inte 
finns med på bilden är det mot bakgrund av 
de geografiska förutsättningarna svårt att 
motivera var och varför stora okända bebyg-
gelseområden skulle existera som ändrar dess 
innebörd.  

Jag har dock varit njugg med lokaler 
från Uppsalaområdet.  Även inom områden 

Geografisk miljö: 



Med Uppsala i centrum 462 

där omfattande exploateringar som berör 
många fyndmiljöer från perioden genomförts, 
exempelvis Stockholmsutgrävningarna under 
50-, 60- och 70-talen och undersökningarna 
inför E18 Enköping-Bålsta, har jag av läsbar- 
hetsskäl begränsat mig. Nödvändigheten fram-
går om inte annat av Bennetts (1987:15 f.) 
gravundersökningsstatistik. Av 400 gravfälts-
undersökningar åren 1960-1980 i Uppland, 
Västmanland och Södermanland (geografiskt 
angivna i Bennett, 1987b:149) undersöktes 
omkring 300 gravfält helt eller till stor del. På 
resterande fält var en till tre gravar undersök-
ta. Av 278 gravfält som daterades till en eller 
flera perioder fanns bronsålder och äldsta 
järnålder på 16 gravfält. Yngre förromersk 
järnålder på 19 och romersk järnålder på 48. 
Folkvandringstid registrerades på 100 gravfält 
och vendeltid på 115. Jag är osäker på hur 
många av de 19 förromerska och 48 romerska 
som sammanfaller, men minst ett femtiotal 
gravfält i Mälardalen hänförliga till perioden 
bekräftades uppenbarligen bara av grävning-
arna 1960-80. 
  
Gravfältens avveckling påverkades 
av anläggningstiden 
Bennetts material (o.a.a.:19) pekar på att 
gravfält som initierades under romersk järn-
ålder i stor utsträckning användes in i senare 
perioder, medan gravfält med förromerskt 
material så gott som alltid upphörde före 
folkvandringstid. Rimligtvis en indikation på 
att romersk järnålder lokaliseringsmässigt 
innebar en kraftig omställning i Mälardalen 
och en trolig signal om att befolkningen öka-
de i antal. 
 Förhållandet att den snabba strandför-
skjutningshastigheten bromsades upp och 
närmade sig dagens värden bör ha varit en 
bidragande faktor till ett mer stationärt boen-
de i hela Mälardalen.  
 
  
EXTERNT VÅLD 
Våldet var sammanlänkat med samhället och 
dess utveckling. Vapengravarna daterade till  
yngre förromersk järnålder i Uppland utgör 
nästan hälften av landskapets och en femtedel 
av Mälardalens samtliga vapengravar under 
den behandlade perioden. 
 
VAPENGRAVSEDEN 
Kaul & Martens (1995:150) ser den förro-
merska vapengravseden som keltisk. Den ti-

digaste och massivaste förekomsten återfinns 
inom Oksywie- och Prezeworskkulturerna 
[Bild IX:11]. Därifrån skulle seden spritt sig 
dels västerut mot Brandenburg och Thüring-
en, eventuellt inom ramen för Prezeworskkul-
turen, dels mot Skandinavien, där den tycks 
tidigast i Danmark. Hedeager (1992:115) an-
ger att de äldsta hänförliga till Montelius pe-
riod III (150-1 BC), finns på Jylland och Fyn. 
Jensen (2003:171 f.) anger sista århundradet 
av förromersk järnålder. Inom jastorfkulturen 
återfinns seden kring Kristi födelse. 
 
Är förromerska vapengravar i Sve-
rige feldaterade? 
Tidssättningen av de förromerska vapengra-
varna i Sverige har ifrågasatts med utgångs-
punkt från situationen på Öland (Rasch, 
1991:490 f., 1994 och 1997:64). 
  Enligt gällande uppfattning har grav-
läggningarna också i Sverige med få undan-
tag ägt rum under det sista århundradet före 
Kristus. Dateringarna bygger i stor utsträck-
ning på vapenutrustningsfynd i kombination 
med bronskittlar och fibulor av sen latènetyp. 
I Sverige finns rikligt med sådana, men få av 
tidigromersk typ.  Detta skulle enligt Rasch 
tyda på att flertalet av de skandinaviska sen-
latènefibulorna var samtida med kontinentala 
tidigromerska. En senareläggning av deras 
tillkomsttid skulle slå igenom på dateringen 
av de första generationerna vapengravar. 
  På Öland uppfattar hon som en följd av 
detta de äldsta vapengravarnas till Kristi fö-
delse eller aningen senare. Hon sammanbin-
der den förändrade gravseden med kontinen-
ten och de förändringar som där ägde rum in-
om germanska områden i samband med an-
fallen under Caesars tid. [På Gotland tycks de 
tidiga vapengravarna vara få, avgränsade och 
inte förekomma förrän efter tidig yngre för-
romersk järnålder (Nylén, 1991:225 f.)]. 
  Trots att de tidiga vapengravarna  i prin-
cip är enhetliga till form och innehåll innebär  
de dateringsanalogier som används att de 
äldsta vapengravarna inom den germanska 
världen främst skulle finnas i randområden 
som Skandinavien. Rasch menar att detta 
tyder på en snabb spridning av gravseden 
inom ramen för germaniseringsprocessen. 
Hon ser dock Central- och Västeuropa som 
en troligare utgångspunkt än marginalger-
manska områden. En senareläggning av 
skandinaviska fibulor innebär att stora delar 
av den fyndtomma perioden, exempelvis (AD 
0-40), skulle försvinna. 
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Även om osäkerheten är påtaglig ser 
Nicklasson (1997:36 f., 110 f. och 117) regi-
onala variationer avseende förromersk och  
romerskjärnålder. Han accepterar inte Raschs 
resonemang och ser den förmodade eftersläp-
ningen i fibulakronologin som överdriven. 
 
Mälardalens vapengravar 
Mot den här bakgrunden kan ändå vapen-
gravseden i Mälardalen knappast vara äldre 
än förhållandevis sen yngre förromersk järn-
ålder. Något som gör att vapengraven A3, 
Raä 15 i Nyckelby, Övergran socken i Upp-
land förmodligen också tillhör denna period 
och ej äldre förromersk järnålder (Wikborg, 
1998:25 ff.). Graven daterades ursprungligen 
till förromersk eller äldre romersk järnålder 
(Franzén  &  Göthberg, 1996:22 och 66) och 
uppfattades som trolig skelettgrav.  

Oavsett vapengravarnas tillkomsttid är 
det frågan om en gravsed. Våldsamma tider 
har passerat både förr och senare utan att 
vapenutrustning följt de döda i graven. Hur 
lockande det än är att se vapengravar som en 
signal om speciella orostider, ger förekomst 
och utformning i första hand indikationer om 
samhällets sociala och maktpolitiska upp-
byggnad, och bara i andra hand om militära 
aktiviteter.  

Det relativt stora antalet kända vapen-
gravar strax före/kring Kristi födelse och 
utformningen som honnörer för ”hemvärns-
chefer” med varierande utrustning tyder på   

a) förekomsten av institutionaliserade bygder,  
b) att det förhållandevis egalitära och decen-  
    traliserade försvaret normalt sköttes inom  
    lokalt organiserade system och  
c) att det förelåg ett mer eller mindre konstant  
     behov av militärt försvar mot mindre   
     omfattande  angrepp.  
Varför skulle då yngre förromersk och äldre 
romersk järnålder varit konfliktfylld och våld- 
sam i Mälardalen? Vilka följder fick detta? 
 
 
 
BÅTUTVECKLINGENS 
NEGATIVA SIDA 
Underr förromersk järnålder förändrade båt-
utvecklingen möjligheterna att förflytta sig 
längs Östersjöns kuster och till dess öar.  Det 
ändrade Uppsalaområdets försörjning och 
räckvidd i en rad avseenden. Det innebar 
emellertid också att resten av Östersjövärlden 
fick lättare att ta sig till Uppsalaområdet. 
 

Vad Hjortspringbåten berättar 
Den 19 m långa Hjortspringbåten (se kapitel 
5) med dess 20-tal besättningsmän har lockat 
fram nya analyser – bland annat i Randsborg 
(1995) och i Crumlin Pedersen & Trakades 
(2003). I tester har en replik visat sig kunna 
paddlas upp emot 8 knop i kortare rusher och 
i 4-5 knop under längre färder. Den kunde 
fungera i öppen sjö med en meter höga vågor 
i 2 knop (Vinner (2003). I praktiken är det 
således en båt för kustfärder och möjligen 
yttre skärgårdar, där det gick att söka skydd. 
En toft av samma typ från Hampnäs i Själe-
vad socken i norra Ångermanland och 14C-
daterad till 200 BC (Holmqvist, 1997) visar 
att Hjortspringsbåten åtminstone inte var helt 
unik i Östersjön.  
 
Tränade krigare 
Hjortspringsbåten hade styråra med oklar pla- 
cering och fastsättning. Paddlarnas olika hand- 
tag och skaftlängd tyder på att de var indivi-
duellt utformade för den enskilde paddlaren 
och hans teknik. Det innebär att det inte var 
frågan om ordinärt vapentränade män från 
jordbrukarsamhällen utan, när utrustningen 
också tas i beaktande, snarare krigare från en 
maritim miljö. Paddelbladen var smala till 
skillnad från sten- och bronsålderns paddlar, 
något som passar mer öppen sjö och längre 
färder. Båtens karaktär av fjärrtransportmedel 
framgår också av ett stort antal medföljande 
vardagskärl och föremål i trä, exempelvis en 
brödspade för tunnbrödsbakning. Med på fär-
den fanns också svarvade små pyxiskärl av 
trä som uppfattas kopierade efter keramikför-
lagor. De har sitt ursprung i söder, även om 
svarvning också var känd i Norden. (Kaul 
2003b:155 ff.).   
  Kaul menar att anfallsföretaget från un-
gefär 350 BC engagerade ungefär 90 man i 
fyra båtar. Vapenutrustningen bestod av spjut 
samt sköldar av keltisk typ, vilka från Medel-
havet spritt sig till Östersjöns närhet (Jensen, 
2003:87 f.). Pilbågar och pilar lyser med sin 
frånvaro. Anförarna/officerarna kunde ha en-
eggade svärd. 
  
Tidiga ringbrynjor 
Mest förvånande var det stora antal ringbryn-
jor som svårt anfrätta fanns med – 10 à 20 
stycken. De tillhör de tidigast kända i Europa 
och bedöms vara av keltiskt, kanske romerskt 
ursprung (Randsborg, 1995:39). Randsborg 
ser för sig möjligheten av ett större anfallsfö-
retag än vad Kaul gör, med 6-8 båtar och 
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kanske upp till 175 man även om han uppfat-
tar en truppstyrka på storleksordningen 100 
man som troligast.  

Fynden uppfattas vittna om att det var 
fråga om en större bygds organiserade militä-
ra styrka för strid i främmande farvatten. 
Randsborg ser – främst på grund av före-
komsten av pyxiskärl – Storhamburgområdet 
och de där lokaliserade langobarderna, ligga 
bakom attacken. Det bör ha fordrat Als sam-
lade försvarsförmåga för att stoppa anfallet.  
 
Låg för- och tidigromerska ”Wulf-
packe” bakom utvecklingen?  
Inte bara Uppland har som behandlats vapen-
gravar och vallanläggningar från den här ti-
den. Mälardalen hade taggarna vända utåt/ 
söderut. Det gällde också Östergötland. 
 Det fåtal av Östergötlands fornborgar 
som undersökts har gett indikationer om an-
läggande kring yngre romersk järnålder. Un-
dersökningarna har emellertid i stor utsträck-
ning skett före andra världskriget och med en 
äldre teoretisk begreppsbild som bas. Mycket 
talar för att det är yngre fortifikatoriskt präg-
lade borgar som valts för grävningarna. Till 
dess att vi fått en ny övergripande analys som 
visar något annat, framstår det som troligt att 
fornborgsbilden i Östergötland och Söder-
manland är likartad. Det vill säga att vi har 
både vallanläggningar från förromersk järn-
ålder och mer fortifikatorisk byggda anlägg-
ningar från yngre romersk järnålder.  
 Minst hälften av Östergötlands vapen-
gravar från förromersk järnålder kommer från 
landskapets östra del. Under romersk järnål-
der  gled  som tidigare angivits tyngdpunkten  
västerut. Enligt Nicklasson (1997:55) följer 
vapengravarna bebyggelsen. Det var inte bara 
på Gotland som kusterna lämnades, även om 
det skedde senare i Östergötland. 
 
Den svenska Östersjökusten, Öland och 
Gotland hotade  
Är det här är en korrekt bild så var det alltså 
inte bara Uppland utan i stort sett hela östra 
Mellansverige som kände sig hotad under 
förromersk järnålder och framåt. Dessutom 
gäller att våldet förmodligen eskalerade. Det-
ta är också känt från Sydskandinavien. 
  Vad var orsaken? Raschs hänvisning till 
Ceasars kampanjer mot kelter och germaner 
känns inte övertygande. Det finns ju äldre 
fornborgar över hela Nordeuropa. Cimbrernas 
utvandring tillsammans med Ambroner och 
Teutoner skapade strider inom många delar 

av Europa. Redan tidigare hade Hallstatom-
rådet sänt vågor av emigranter i olika väder-
sträck. Kelterna hade bland annat intagit 
Rom, men förmodligen också rännilsvis ex-
panderat långt in i områden som senare kom 
att kallas germanska med ömsesidig påverkan 
som följd (se exempelvis Hulthén, 1991). Oro 
var Nordeuropas vardag. 
 
Klimatsituationen en faktor 
När krubban är tom bits hästarna. Gemensamt 
för de flesta i hela Östersjöbäckenet var bero-
endet av klimatet – och som redovisats i ka-
pitel 4 var förromersk järnålder en period 
med våldsamma kast. Fukt, torka, låga och 
höga temperaturer förekom i extrema nivåer 
om än avbrutna av normala tider. Det fick 
följdverkningar. Klimatförändringen som för-
ändrade Fibyskogen från nemoreal till boreal 
påverkade också annan växtlighet. Väderför-
hållandena hade också betydelse för Öster-
sjöns salthalt och därmed tillgången på fisk, 
sjöfågel och säl liksom för isläggningen. Läg-
re salthalt innebar mindre fisk och säl och 
mer is, vilket ibland underlättade kommuni-
kationerna, ibland omöjliggjorde dem, men 
också försvårade odling i kustområden. 
 Nöd och elände var inte något nytt. 
Eventuellt var svårighetsgrad och geografisk 
omfattning annorlunda. En skillnad var att de 
tätbefolkade bygderna i södra Östersjöregio-
nen genom båt- och vapenutvecklingen suc-
cessivt fick ökad transport- och överfallska-
pacitet. Användes den för jakt på slavar? Re-
dan Hallstattkulturen hade utnyttjat angrän-
sande kulturer som slavjägare och så små-
ningom gjorde germanerna samma tjänst åt 
romarna.  
 Vi vet inte om slavjakterna nådde Mä-
lardalen. Var behovet av slavar av den stor-
leksordning som Cunliffe (1991) och Ander-
son (1977) anger, avseende äldsta romartid, 
och räknar in behovet och försörjningsmöj-
ligheterna kring Medelhavet talar vi rimligt-
vis om en försörjning från Nordeuropa om 
upp emot 100 tusen slavar per år. Hämtades 
något tusental av dessa från den svenska Ös-
tersjökusten borde det sätta spår. Enbart sla-
varna i Italien uppskattas ju vara sex gånger 
fler än Nordens dåvarande befolkning. 

 
HOT FÖDDE SAMVERKAN 
OCH UTVECKLING  
Kopplas Hjortspringfyndet, Hampnäsfyndet, 
båtutveckling och övergivandet av stränder 
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och kustnära områden samman, blir intrycket 
att redan under förromersk järnålder och tidig 
romersk järnålder, grupper av båtar tidvis, i 
likhet med andra världskrigets tyska ubåts-
grupper, jagade efter offer längs kuster och 
vattendrag. Oavsett om bygden ägnade sig åt 
fjärran räder, eller blev utsatta för sådana, 
uppkom behovet att tillverka vapen och orga-
nisera sig för strid. Så småningom blev också 
vapengraven ett element i detta liv. 

Återkommande överfall ledde rimligtvis 
till samverkan i försvarssyfte, vilket är en 
viktig orsak till regional organisationsbild-
ning, och med tiden formandet av maktbaser 
som Himlingøje och de stora enhetligt utrus-
tade styrkor med kavalleri som så småningom 
tycks inblandade i flera av det slag som de 
hittills 50-tal (Engström 1997:248) kända 
sydskandinaviska vapenofferfynden från ro-
mersk järnålder vittnar om. Utan stor direkt 
eller indirekt militär skyddskapacitet inget 
Himlingøjenätverk, inget Gudme & Lunde-
borg – om de inte i realiteten var övergripan-
de samarbetsprojekt inom regionen. Detta 
gällde som vi kommer att se också Helgö. 
  De inledningsvis begränsade men åter-
kommande och expanderande räderna i Syd-
skandinavien fick konsekvenser på många 
plan – de ledde till en successiv militarisering 
och utveckling av skyddssystem (se exem-
pelvis Kaul 1997 och 2003b:185), men också 
till ett utökat samarbete bygderna emellan.  
Något som i sin tur efter allianser och utslag-
ningar ledde till uppkomsten av någorlunda 
geografiskt reglerade politiska bildningar – 
indikerat av Jordanes i hans Getica (Nordin, 
1997:37 ff.). Se också Callmer (1999:258 ff.). 

Mälardalen och Uppsalaområdet hade ett 
skyddat läge i förhållande till kustlandskapen. 
Att ge sig in i den säck med komplicerade 
och långa utgångar som Mälardalen utgjorde, 
bör ha varit ett våghalsigt företag. De många 
fornborgarna/vallanläggningarna längs in- 
och utfarter tyder emellertid på att anfallsfö-
retag förekom. Inom Mälardalen och Uppsa-
laområdet torde också stamterritoriella för-
hållanden spelat en roll.  
 
 
 
 
 

EN KONCENTRERAD 
BEFOLKNING MED 
SKYDDSBEHOV 
Människorna i Mälardalen tycks under ro-
mersk järnålder i stort sett ha levt inom en 
korsliknande yta med storleksordningen 16 
mil mellan skänklarnas ändar. Deras närom-
råde var ca 100 kvadratmil stor. Det innebär 
en yta som endast är fyra gånger större än 
Uppsalaområdet.  Det lokaliseringsmönster 
som [Bild IX:13] redovisar fanns också läng-
re fram i tiden. Se karta över folkvandringsti-
da gravar i Bennett (1987:34) och över vi-
kingatida vapen- och ryttargravar i Uppland- 
Västmanland (Nylén & Schönbäck, 1994:143). 
Befolkningen var fortfarande främst knuten 
till strand- och vattenledsregioner.  
 Bebyggelsemönstret innebar ett effektivt 
förbindelsenät med korta kontakttider men 
också svårigheter att skydda sig mot strand-
hugg från dem som redan levde inom korset. 
Utan fredlig samexistens – hur den nu upp-
nåddes – var livet otryggt. Med båtens ut-
veckling skulle Mälardalen så småningom ha 
slitits sönder och stagnerat under oavbrutna 
strider om enighet ej nåtts – i överenskom-
melser eller genom underkastelse. En upp-
repning av vad som förmodligen utspelade 
sig under bronsåldern inom delar av Mälarre-
gionen då Mälaren var vida större och mer 
åtskiljande. 

 
STÄNDIGT DESSA FORN-
BORGAR 
Även om fornborgarna inte ingått i bygdens 
vardagsfunktioner, är de satsningar de repre-
senterar ett bevis för att oavsett om de varit 
försvarsanläggningar, potemkinkulisser, kult-
hägnader eller gravinramningar, har de spelat 
en påtaglig roll för järnålderns samhällen. 
  Det är i Mälarregionen landets stora an-
samling av fornborgar finns. Skall vi förstå 
Mälardalen och Uppsalaområdet är det bety- 
delsefullt att så långt som möjligt få ett grepp 
om vad de representerar – vilket ännu väl 
bara trevande är på väg när det gäller de stör-
re yngre anläggningarna nära betydelsefulla 
zongränser – typ Runsa.  

 Fornborgarnas ungefärliga spridning i 
Mälarområdet framgår av [Bild IX:14]. Bil- 
den är ett utsnitt från Hyenstrand (1984:188). 
Precisionen kan väl diskuteras. Fler ”forn-
borgar” har upptäckts och några har strukits – 
se Wall (2003:72). 
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Bild IX:14  Fornborgarna i Mälardalen 

                                             Efter Hyenstrand(1984:188 
 
Borgarna en del av en kontinental 
kultur 
Som angivits är fornborgar med skyddskarak-
tär ingen speciell nordisk företeelse. De har 
funnits på kontinenten ända sedan bronsål-
dern bland annat i den äldre järnålderns kel-
tiska/germanska områden i centrala Tyskland. 
  Precis som här tycks forskningsläget 
avseende dem skilja sig åt regionalt, vara på 
olika utvecklingsnivåer – och förvirrat. Lik-
som i Skandinavien har endast begränsade 
undersökningar genomförts. Anläggningstid, 
konstruktioner och storlek uppvisar likheter 
med mellansvenska erfarenheter. I än högre 
grad gäller detta lokaliseringen: ”Praktiskt 
taget alla borgar har det gemensamt att de 
ligger på svårtillgängliga höjder eller på 
lägen med omfattande utsikt. För det mesta 
ligger de på randen av landskaps- respektive 
dalzoner eller i närheten av naturliga kom-
munikationsleder. Flera borgar tycks till och 
med stå i ett direkt eller indirekt förhållande 
till naturliga bygdeområden.” Jockenhövel 
(1999:195 - min översättning).  
 I kanske tre avseenden skiljer sig dock 
de tyska förhållandena/uppfattningarna från 
senare tiders syn inom svensk arkeologi. Dels 
tycks uppfattningen konstant vara att när det 
gäller fornborgar är det fråga om skyddsan-
läggningar – inte kultanläggningar, dels upp-
fattar man ofta borgarna som bosättningar 

eller lokaler för metall- och/eller verkstads-
produktion. Vidare ses det som vanligt att 
fornborgar återanvänts och utvecklats.  
 Några kultiska anläggningar av forn-
borgskaraktär tycks inte kända eller i varje 
fall inte vara något större diskussionsämne. 
Det betydelsefulla i det här sammanhanget är 
emellertid   att  det framstår som troligt att de  
mellansvenska fornborgarna/vallanläggning-
arna under äldre järnålder ingår i ett större 
nordeuropeiskt mönster.  
 
Södermanland 
Största avvikelsen mellan den uppfattade ro-
martida befolkningslokaliseringen och forn-
borgsfloran gäller Södermanland. Söderman-
land är Sveriges fornborgsrikaste landskap 
med trehundra fornborgar/hägnader. Land-
skapet har närmare 30 % av landets registre-
rade anläggningar av denna typ. De är mer el- 
ler mindre utspridda över hela landskapet om 
än koncentrerade till Södertörn. Där finns 
hundratalet (Wall, 2003: 68). I Uppland finns 
omkring 150 – exklusive gravhägnader. (Ola-
usson, 1995:254 f.).  

Fornborgarna förekommer glest i väster 
mot Närke och i söder mot Östergötland. Av 
detta drar Hermelin (1929:90) slutsatsen: 
”Några långvariga fram- och återgående fi-
entliga operationer, under tiden som nu är 
ifråga, över skogarna mot Östergötland och 
Närke kan förvisso ej utläsas av där befintli-
ga borgar.” Den ibland tidigare förekom-
mande förklaringen (återupprepad i Nordén, 
1938:338) att de talrika fornborgarna i Söder-
manland tyder på förhistoriska konflikter 
mellan östergötar och svear avfärdades alltså 
redan på 1920-talet. 
   Skillnader i ålder, spridning, antal, typer 
och konstruktioner gör vallanläggningarna/ 
fornborgarna värdefulla som indikationer på 
olika faser i Mälardalens maktpolitiska och 
religiösa utveckling. 
 
Varför så många anläggningar århund-
radena kring Kristi födelse? 
Hade anläggningarna en ideologisk/kultisk 
bakgrund borde de äldre ”fornborgarna” rim-
ligtvis i viss utsträckning varit kopplade till 
urnefältkulturen. Vi har dessutom frågan om 
Mellansverige var en del av de ”polsk-tysk-
germanska” stammarnas slavjaktområden. 
Det skulle delvis förklara de många sydvända 
borgarna i Södermanland och Östergötland  

Anläggningstiden för fornborgarna i Sö-
dermanland tycks inte klarlagd i särskilt mån-
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ga fall. Hermelin (1929:97) bedömer Balders-
borg i Halla socken som tillhörig 300 à 400-
talet och kopplar fyndbilden till de som redo-
visats från Östergötlands fornborgar. 
  Huvuddelen av Rekarnebygdens 44 bor-
gar uppfattas främst kunna hänföras till yngre 
romersk järnålder och folkvandringstid. När-
mare ett tiotal ligger i anslutning till by- eller 
sockengränser (Lorin, 1978:15). Tre av forn-
borgarna har husterrasser. 
  Fornborgen vid Fållnäs i Sorunda sock-
en med kraftigt murverk hänförs också till 
yngre romersk järnålder/folkvandringstid. 
Muren kan dock ha en äldre föregångare 
(Olausson & Lindström, 2003:17). Männö i 
Salems socken har också murverk som indi-
kerar en försvarsanläggning. Anläggningen 
har termoluminescensdaterats till folkvand-
ringstid och vendeltid. Innanför murarna 
finns husgrundsterrasser.  

Det finns fornborgar vilka uppfattas som 
äldre. De tycks främst vara hägnader/vallan-
läggningar. Sibroborgen vid sjön Båven skall 
ha daterats till slutet av förromersk järnålder. 
(Lokaliserad till en grusås och med en storlek 
på 5 ha kan den ej ha varit en försvarsanlägg-
ning i egentlig mening). Från Kyrktorp i 
Grödinge socken dateras en vallanläggning 
till övergången äldre/yngre förromersk järn-
ålder. Olausson (1995:29). 

Enligt Wall (2003:66) kan ett stort antal 
borgar på Södertörn karaktäriseras som vall-
anläggningar från närmast förromersk järnål-
der och alltså inte vara av utpräglad försvars-
karaktär. Det finns emellertid också många 
anläggningar hon ser ”hägna” berg och som 
åtminstone ytligt sett skulle kunna karaktäri-
seras som försvarsanläggningar och hypote-
tiskt vara från yngre romartid/folkvandrings-
tid. Hon uppfattar dock de kulturlagerförsed-
da Fållnäs och Männö som avvikande på 
Södertörn. Männö ser hon närmast som sys-
teranläggning till Darsgärde och Runsa 
(Wall, 2003:146).  

 
Strategiska lägen , men få fynd 
Fornborgar som hägnar berg gör det i princip 
på samma sätt oavsett om de har fortifikato-
risk konstruktion eller inte. Parhägnader är ej 
ovanliga. Oavsett konstruktion ligger forn-
borgar/vallanläggningar längs färdleder, sjö-
ar, eller naturliga gränser i landskapet – i 
huvudsak sockengränser. De tycks med få 
kända undantag vara tomma och sakna kul-
turlager. Sorunda socken har flest anlägg-
ningar på Södertörn. (Wall, o.a.a.: 80). 

  I likhet med Uppsalaområdet tycks bara 
en liten del av alla Södermanlands ”forn-
borgar” haft en klar fortifikatorisk roll. När så 
är fallet tycks de främst härröra från sen ro-
mersk järnålder eller folkvandringstid. Resten 
är vall- och gravanläggningar av olika typer. 
En del med rötter i äldre tider. Samtidigt 
måste man vara medveten om att de lägen 
som uppfattas som upplevelsemotiverade för 
att fornborgarna ligger mellan landskapsrum 
vid olika leder också är, och alltid har varit, 
de bästa observations- och signalplatserna. 
De var goda platser för markering av revir.  
 
Anläggningar för skydd samt kon-
troll av människor och varuflöden 
primära motiv 
På kontinenten gjordes omfattande invester-
ingar från 500-talet BC och framåt. Där som 
här använde befolkningen väsentliga delar av 
sina begränsade krafter för att bygga murar 
och palissader i svårtillgängliga lägen – ofta 
långt borta från bebyggelse, men vid färdvä-
gar och i anslutning till bygdegränser.  
 Sådana kollektiva resursinsatser kan 
rimligtvis bara uppbådas av rädsla, av religiö-
sa skäl eller om de utgjort komponenter i 
övergripande kontroll- och försörjningssy-
stem. Det vill säga det som gällde för lokaler 
som Runsa hade i det lilla egentligen rötter i 
äldre övervaknings- och utbytessystem. För-
modligen kunde orsakerna variera både över 
tid och rum. 
  Att se anläggningarna företrädesvis som 
komponenter i kultiska system, innebär rim-
ligtvis en tro på att vi hade ideologiska/ reli-
giösa rörelser som yttrade sig på sätt som 
liknar medeltidens kristna och 1800-talets fri-
religiösa kyrkobyggande – och varför då 
främst i Södermanland?  
 
 
   
 
KAMPEN OM MÄLAR-
DALEN 
Befolkningsökning och strandförskjutning in-
om Mälarområdet ledde till nya bosättningar, 
men århundradena kring Kristi födelse tycks 
befolkningen fortfarande gles i väster. Det kan 
dock bero på undersökningsläget och på bris-
ter i min litteratursökning. I östra Närke är 
järnframställningslokalen Stomskil den enda 
verifierade lokalen från yngre förromersk och 
romersk järnålder jag noterat (Westin, 2003).  
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De två romartida guldfynd som är kända från 
Närke kommer från lokaler väster om Hjälma-
ren (Andersson, 1993). För nordvästra Söder-
manland är överblicken bättre genom Damells 
(1977) översikt över Rekarnebygdens brons- 
och järnålder.  
  Vid Holmsmalma i mellersta. Västman-
land har vid undersökningar under 1999 visats 
på att man även längst in i Mälaren haft kon-
takter med Östergötland. 
  Det är fråga om fynd från ett gravfält i 
området, med hög gravtäthet och riklig före-
komst av klumpstenar och resta stenar. Harts-
tätade svepkärl av östsvensk typ. Fjorton gra-
var innehöll björnfalanger – därav en vapen-
grav som bedöms härröra från mitten av förs-
ta århundradet BC. Den är därmed en av fem 
förromerska fastlandsgravar i Sverige med  

 
falanger. Övriga finns i centrala och östra de-
lar av Östergötland. Wikborg (2005, -b, -c).  

Om nu kampen om Mälardalen hade 
börjat – var fanns då de ledande aktörerna? 
Var det vid stora romartida gravfält av typ 
Holmsmalma och Åby eller vid lokaler där 
det gjorts rika fynd? 
 
 
VAD ÄR DÅ RIKEDOM? 
Problemet är att omfattande välståndsmiljöer 
härledda från anläggningar och rika fynd från 
yngre förromersk och romersk järnålder är 
fåtaliga. Var sätter vi då ribban för rika fynd? 
  Vid en analys av gravmaterialet vid Lun-
dabacken definierades ”rik” romartida kvin-
nograv som en grav med två fibulor alterna-
tivt en fibula och guldfoliepärlor, guldfolie-

14 och 15
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pärlor, guldberlock eller kanske en grav med 
armring av silver/brons med fibula. I gravar-
na fanns ofta järnföremål och hartstätning 
(Reisborg 1994:59 f.). Dessa i ett större sam-
manhang synnerligen modesta krav, uppfyll-
des av 17 gravar – 7 i Uppland, 6 i Västman-
land och 4 i Södermanland. Utan definition 
tillkom givetvis Tuna i Badelunda. 
 Andersson (1998) kom utifrån Reisborgs 
genomgång i en  utvidgad  analys av 130- ta- 
let romartida kvinnogravar fram till att hu-
vuddelen av de som går att tidsbestämma 
härrör från första halvan av 100-talet. Även 
om Mälardalens gravgåvor inte är impone-
rande framstår gravläggningarna som inve-
steringar i en politisk konkurrenssituation. 
Anderssons slutkläm är: ”..de [kvinnorna] 
dog vid en tidpunkt, då de kunde användas 
som brickor i ett spel, som slutligen ledde 
fram mot en mer organiserad politisk struktur 
i Uppland - Västmanland.” (sid. 88). 

 
FYNDEN  
Vad Mälardalen har att erbjuda när det gäller 
välståndsindikatorer/lyxföremål – i praktiken 
signaler om områdets anslutning till ett större 
kontaktnät – århundradena kring Kristi födel-
se kan tyckas omfattande. Ett axplock som 
kolliderar och delvis består av samma före-
mål ger en mer modest bild mot bakgrund av 
den långa tidsrymd det är frågan om:   
-  39 guldfynd om en eller flera föremål,  
   varav 27 i Uppland, 7 i Södermanland och  
   5 i Västmanland – i huvudsak efter Anders- 
   son (1993). Se [Bild IX:15] och (bilaga 14). 
 
-  28 gravar med romersk import. Uppland  
    22, Västmanland 5, Södermanland 1 (Lund  
    Hansen, 1987 kompletterad av Andersson  
    (2001:231). 
 
 -  35-tal importkärl av brons och glas. Drygt  
     25-tal i Uppland, 7 i Västmanland  och 1 i 
     Södermanland.  Se [Bild IX:17]  och  (bi- 
     Laga 17). Baserad på Lund Hansen (1987) 
     och Andersson (2001). 
 
 -  10-tal fynd av romerska silverdenarer,  
     varav 8  i Uppland och 1 i Södermanland.  
     Alla utom det vid Hede, Möklinta i Väst- 
     manland om ett 70-tal denarer består av  
     endast ett  mynt.  Lind (1981:106 f.). 
 
-  51 gravar med fibulor i Uppland och Väst-  
    manland. Se [Bild IX:18] och (bilaga 16). 
    Baserad på Andersson (1998), Almgren  
    (1923) och Silvén (1961). 

-   9(8) kammargravar, varav 7(6) från sena- 
     re delen av yngre romersk järnålder. (Göd-  
     åker 22 kan vara kistgrav). Samtliga gra- 
     var utom Tuna i Badelunda härrör från  
     Uppland. [Lamm (1973b), Häringe (1991)  
     och Ljungkvist (2006:72 )]. [Bild IX:19]  
     och (bilaga 18). 
 
-   6 gotlandskrukor, varav 5 i Uppland och 1  
     i Västmanland.  Kishonti (1996). 
 
-   drygt 60-talet vapengravar, varav omkring                     
     25 från yngre förromersk järnålder, 28  
     från  period B (AD 1-150/170) och ett 10- 
     tal från resten av romersk järnålder. [Ta- 
     bell IX:5]. 
 
 -   7 gravar med sporrar, varav 2 i Uppland 
     (Fullerö, C3 och Lundbacken, B2), 3 i  
     Västmanland (Bastubacken, B2) och 2 i  
      Södermanland (Årsta gärde, B2 och C1b).   
      Se [Bild IX:19]. Baserat på Wikborg  
      (1996:217). Till detta kommer eventuellt  
      Tibble – Andersson (1998b: 253)]. 
 
Även om den här listan är något apart och 
inte täcker östra Närke och inte alltid Söder-
manland, framstår Mälardalens rikedomsin-
dikationer ändå som begräsade med tanke på 
att perioden omfattar sex århundraden, eller 
åtminstone fyra om vi håller oss till romersk 
järnålder. Det är egentligen först då vi med 
våra referensramar har möjlighet att bedöma 
järnålderns elitsignaler. Vi får emellertid inte 
glömma befolkningens begränsade storlek. 
  
Bild IX:16 Tunalundmedaljongen från Hjälsta socken – 
baksidan med ”skidlöparen”. Barbarisk imitation på  19 
gram.  Framsidan har en kejsarefterapning.                       

Källa:Andersson (1994:31)                                      Foto:Ulf Bruxe  
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Bild IX:17 Romerska kärl i Mälardalen            Geografisk miljö: AD 2000   

 
 
 
  

Tabell IX:5  Romartida vapengravar i Mälardalen 
Period Uppland Västmanland Södermanland  TOTALT 
 Yngre förromersk  
  järnålder 

     13?        5?          7      25? 

  B     (-150/160)        6       10?         12      28? 
  C    (-400)        8?         0?         4?      12? 
  TOTALT      27?       15?        23?      65? 

 
 
 
 

      Bild IX:18 Fibulor från romersk järnålder i Uppland och Västmanland   
                                                                               Geografisk miljö: AD 2000 

 

Guldet rycker fram  
Stjerna (1905b:86) menade att det var först 
under yngre romersk järnålder som guldet 
började utnyttjas som värdemätare, vanligtvis 
i form av oprydda enkla fingerringar. I prin-
cip är också alla daterade romartida guldfynd 
i Mälardalen från 200- och 300-talen. Ett 
berlockfynd från Äs, Romfartuna socken i 
Västmanland (Andersson, 1993:235) är un-
dantaget. I Danmark dyker guldfingerringar 
dock upp redan under sen förromersk järnål-
der (Hedeager, 1992:45). 

Enligt Lund Hansens (1987:126 ff.) ma-
terial utan uppdateringar har Sverige ca 19 % 
av i Norden kända Terra Sigillata, brons-, sil-
ver- och glaskärl. Brons-, silver- och glaskär-
len uppgår till 221 stycken. Av de tidsatta 
194 tillhör 64 äldre romersk järnålder och 
130 yngre. Uppland, Södermanland och Väst-
manland har 17 % av de tidsbestämda svens-
ka kärlen från äldre romers järnålder och 14 
% av de från yngre eller sammantaget ca 15 
%. Som jämförelse kan nämnas att Gotland 
har 38, Öland 11 och Östergötland 4 %. Även 
om tiden förändrat fyndbilden något sedan 
1980-talet, har de nya fynden knappast en 
omfattning som innebär en annan storleks-
ordning och tendens. 

Sammantaget uppgår det romartida gul-
det i Mälardalen till 2,3 kg. Det kan jämföras 
med guldfynden i enbart Skedemosse på 
drygt 1,3 kg. I Mälardalen har hittats 8 orm-
huvudringar, varav en fragmentarisk. Skede-
mosse uppvisar 6. Hagberg (1967:13).  
 Ekholms (1925:84), och tidigare Ner-
mans (1922:139), föreställning efter Göd-
åkerutgrävningarna att det århundradena efter 
Kristus rådde synnerligen livliga förbindelser 
mellan Mälardalen och Danmark tycks över-
driven. I varje fall om vi uppfattar importfyn-
den som signaler om existerande förbindel-
sers inriktning, omfattning och nivå. Gåvor 
och varor av elitkaraktär fann uppenbarligen 
vägen mot Mälardalen, men hittillsvarande 
fynduppsättning och blygsamma mynttill-
gångar vidimerar knappast bilden av en le-
dande region med kontinuerliga och täta by-
tes- och redistributionskontakter med Dan-
mark, kontinenten och den romerska världen. 
 En annan sak är att om Gotland och 
Öland undantas, framstår Mälardalen under 
romartid som en relativt fyndrik svensk regi-
on. Av betydelse är emellertid att kontaktin-
tensiteten mellan ett relativt ”fattigt” område 
och en kontinent med mer välbeställda miljö-
er inte kan utläsas av importerade lyxföremål. 



Med Uppsala i centrum 471

REGIONALA  LEDNINGS-
MILJÖER 
Mot känd fyndbild, vilka områden framstår 
då som möjliga regionala centra – egentligen  
anläggnings- och fyndkluster? Fibulorna från 
äldre romersk järnålder som har en stark an-
talsmässig övervikt. >80% av samtliga ro-
martida fibulor härrör i princip från ett några 
mil brett band från Åsen i väster till Darsgär-
de i öster [Bild IX:18]. Björklinge och Bar-
karby avviker.    

Guldfynden med sin principiella bak-
grund i yngre romersk järnålder ger delvis en 
liknande bild, men nu har en markant relativ 
ökning skett inom Uppsalaområdet och då 
framför allt norr om Uppsala [Bild IX:15]. 

Även inom Södermanland finns ett om-
råde sydväst om Södertälje. Halsringen från 
Valkerby är på 131 gram. I området fanns 
också vapendepoten i Gåsinge om 8 lansar 
och 22 spjut.  

Det finns märkliga fyndlokaler vid sidan 
av de mest kända – Tuna och Gödåker. Vid 
Västra Rickeby har tre ormhuvudringar av 
guld på sammanlagt ca 560 gram hittats. Som 
en jämförelse motsvarade de värdet på väl 
över två tusen denarer av den äldre typ som 
användes inom vissa delar av Östersjöbäcke-
net under romartid. Vid Tuna i Hjälsta har två 
ormhuvudringar om sammanlagt ca 380 gram 
hittats. Guldvikten på fynden i grav X i Tuna 
i Badelunda uppgår till ca 340 gram. 

Spridningen av kammargravar och spe-
ciella vapengravar överensstämmer relativt 
väl med guldfyndens områdesfördelning. Ing-
en romartida kammargrav från Södermanland 
är dock belagd.  

Även när det gäller romerska kärl, där 
bronskärlen har en övervikt under äldre och 
glaskärlen under yngre romersk järnålder 
finns en överensstämmelse. Här saknas dock 
förväntade fynd från socknarna direkt sydväst 
om Uppsalaområdet samtidigt som fyndbil-
den i Helgö mot bakgrund av att dess stor-
hetstid närmast tillhör folkvandringstid gör 
det troligt att kärlen har hamnat där betydligt 
senare än typhärledningar indikerar. 
  
Indikerar ormhuvudringar gräns-
zoner? 
Lokaliseringen av Mälardalens ormhuvud-
ringar tycks kunna ge information om den 
maktpolitiska strukturen. Ett tiotal ringar är 
kända från fem lokaler. Se [Bild IX 15]. Två 
som hittades 1823 blev dock aldrig inlösta. 
Osäkerheten är stor om ormhuvudringar an- 

Bild IX:19 Kammargravar och speciella vapengravar i Mälardalen 
                   från romersk järnålder.            Geografisk miljö AD 2000 

 
vänts annat än som armringar. Två ringar från 
Tuna i Badelunda klassificeras också som 
armringar av ormhuvudtyp.  

Ormhuvudringarna härrör från Hjälsta 
socken (2), Västra Rickeby, Gottröra socken 
(3), Långalma i Börstil socken (1) och Lång-
tora socken (1 fragmentarisk). Till detta kom-
mer alltså Tuna i Badelunda (grav X) som 
innehöll tre ormhuvudringar. 

 Med undantag för ormhuvudringarna 
från Badelunda och den fragmentariska Lång-
toraringen väger/vägde alla mer än 160 gram 
vilket indikerar att de tillhört män (se An-
dersson, 1995:73). Den stora ringen från Tu-
na i Badelunda väger 146 gram. Armringarna 
väger 87 respektive 79 gram. Utöver hals-/ 
armringarna finns två fingerringar av ormhu-
vudtyp (Gödåker och Tuna i Badelunda). Till 
skillnad från ormhuvudringarna är åtminstone 
fingerringen från Badelunda sliten. Anders-
son (o.a.a.) ifrågasätter om ormhuvudringarna 
var avsedda att bäras.  
  
Strategisk lokalisering.  Se [Bild IX:15] 
Utgår vi från folklandens medeltida gränser 
ligger Tuna i Hjälsta strategiskt vid roten av 
den tunga som delvis avgränsar Håbo härad 
från Tiundaland. I samma område, en mil 
sydväst fanns Tibblegraven som enligt Ilkjær 
(2001:92) är en av fem vapengravar i Sverige 
som har högsta rangnivå.  
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Västra Rickeby ligger längs Långhundra-
leden, närmare två mil in i Attundaland, men 
strax öster om den gränszon det finns indika-
tioner på från sen bronsålder. Fornborgen. 
Broborg som daterats till folkvandringstid 
ligger strax väster om denna zon. Troligt är 
alltså att även Västra Rickeby under äldre 
järnålder utgjorde en gränsnära lokal. 
  Den tredje lokalen, Långmalma, ligger 
strategiskt vid infartsvägarna mot Uppsala-
området från Finlandsleden. 
  Alla tre lokalerna har alltså legat i områ-
den av maktpolitisk betydelse – frontzoner – 
tidvis förmodligen med en ansvarig som till-
erkänts hög rang/status. Skulle en sådan tolk-
ning vara korrekt säger det något om ormhu-
vudringarnas symboliska innebörd. De knyter 
då an till innehavarens militära roll. Skall de 
uppfattas som belöning för gjorda insatser, 
idéromerska dona militaria, skulle det på 
grund av att det begränsade antalet och orm-
huvudringarnas lokalisering indikera att stora 
militära operationer förekommit redan under 
yngre romersk järnålder mellan det blivande 
Tiundaland och de övriga två blivande folk-
landen i dessa gränszoner. Troligare är då att 
det är frågan om att genom värdefulla högsta-
tusgåvor binda inflytelserika hövdingars/släk-
ters lojalitet i rätt riktning – personer med 
makt i militärt känsliga zoner. För litteratur 
kring ormhuvudringarnas oklara funktion – se 
Andersson (1995:73 f.). 
 Ingenting i förhistorien är dock själv-
klart. Varför finns det i så fall 6 ormhuvud-
ringar i Skedemosse? Det ger dock ytterligare 
information. Det indikerar att bärarna relativt 
ofta var militära ledare i operativ ålder och 
inte bara mäktiga äldre män. 
 
Hövdingasäten/stabila välmående 
bosättningsområden – inga andra 
lokaltyper kända  
Uppenbarligen utvecklades redan under 
bronsålder och förromersk järnålder omfat-
tande, långvariga och därmed per definition 
relativt välmående levnadsmiljöer. Det stora 
gravfältet vid Åby i Västerhaninge från för-
romersk och tidig romersk järnålder är ett av 
flera bevis [se Äijä (1985)].  
 Som jag återkommer till, framstår det 
mot bakgrund av hittills gjorda fynd dock 
knappast som troligt att det inom Mälardalen 
redan under romartid utvecklades fasta regio-
nala centra. De mest kända lokalerna Tuna i 
Badelunda och Gödåker har förmodligen i 
viss mån varit välmående bosättningar bland 

andra även om de uppenbart härbärgerat en 
ledande, samordnande och inflytelserik elit.  

 
Tuna i Badelunda 
Kammargraven Tuna X i Badelunda är Sve-
riges på guld och romerska fynd mest inne-
hållsrika grav. I graven fanns en halsring, två 
armringar, en fingerring av guld av ormhu-
vudtyp, ytterligare en fingerring samt två 
nålar också av guld, två bronskärl av Hem-
moortyp, ett bronsbäcken [med huvudsaklig 
fyndspridning kring mellersta Elbe och We-
ser, men också funnen i graven hos en even-
tuell gepidisk krigsherre i östra Polen i rörel-
se efter goterna (Kokowski, 2001)], en bägare 
av glas med glastrådar samt bland annat två 
silverskedar, silverskivor och fyra glaspärlor, 
varav två med guldfolium.  

 Graven har daterats till AD 300 – base-
rat på antaganden om lång användning av 
guldsmycken och på glasbägarens förmodade 
knytning till Wislaregionens ekonomiska ex-
pansion, (Stenberger 1964:394 och Nylén, 
1994b:34). Andra har sett detta som en väl 
sen datering, kanske på upp till ett halvt år-
hundrade [Lund Hansen (1987) och Anders-
son (1998 och 2001)]. 

 Tunagraven utgjorde den äldsta och ri-
kaste i ett omfattande gravfält som tycks ha 
utnyttjats mer eller mindre kontinuerligt – un-
der vikingatid med gravläggning i båtar. Tu-
nas läge vid Badelundaåsen nära Anundshög-
sområdet och i anslutning till medeltidens 
Eriksgata tyder sammantaget på att skall vi 
söka efter romartidens mer stabila förmodade 
maktcentra i Mälardalen, är det här ett av de 
troligaste områdena. 
  
Gödåker 
Gödåker i Tensta socken som också tagits 
upp i kapitel 2 och 7, är trots sin betydelse 
styvmoderligt behandlad. Sedan 20-talet har 
med undantag av diskussioner om enskilda 
fynd, endast kortfattade redovisningar och 
analyser baserade på Almgrens och Ekholms 
genomgångar förekommit. Tre anläggningar 
undersöktes dock 1955 under Mårten Sten-
bergers ledning. Fältet uppfattas använt från 
mitten av första århundradet i stort sett ro-
martiden ut – se Andersson (2001:224). 

 Fyndlistan omfattar glas, hemmoorkärl, 
kasseroll, guldfingerringar, silverring, brons-
beslag till dryckeshorn, lans och spjutspets 
med långa skaft, keramik, kammar, björn-
/rovdjursfalanger och ett bronsbeslaget trä-
spann. Gravfältet framstår som Mälardalens 
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rikaste romartida gravfält även om Tuna X 
med 338 gram smycken är oöverträffad som 
enskild grav – hur vi nu än definierar epitetet 
”rik”. Gödåkersguldet bländar också. I en av 
skelettgravkamrarna, anläggning VIII, påträf-
fades en oskadd guldfingerring av ormhuvud-
typ på närmare 10 g. 

 
Attundaland 
När det gäller det blivande Attundaland finns 
inte någon på liknande sätt känd miljö. Sylta 
som blommade främst under folkvandringstid 
(Edenmo, 2008), är väl något av en kandidat. 
Regionen har välmående bygder och stora 
gravfält – exempelvis vid Malmby, Närtuna 
socken med sexhundra synliga gravar (skiss 
av G.A. Hellman i Selinge (1991:211). De 
flesta dock förmodligen av yngre datum. 
  På Valsta gravfält, Norrsunda socken 
har en grav hittats med en guldfingerring och 
i övrigt med närmast identiskt innehåll som i 
Gödåker A22. Andersson, G. (1997:58). 

 Fyndbilden kring Hacksta i Össeby-
Garn socken, Mörby i Vallentuna (Ilkjær, ni-
vå 2) och Stensta i Frösunda socken gör att 
det ligger nära till hands att söka ett centralt 
område i anslutning till Vallentuna.  

 
Andra miljöer 
Det har också funnits en speciell miljö i öster 
– i anslutning till Norrby, Igelsta i Söderby-
Karl socken. Under 200-talet bör personer 
med makt och resurser också funnits längs 
Strängnäsleden sydväst om Södertälje. 
 Hede, Möklinta socken i Västmanland 
med sin armring och pärlor hittade i början av 
1700-talet.  Hede är också platsen för Mälar-
dalens enda större denarskatt.  Platsen kan sy-
nas ha en avvikande lokalisering mot andra 
”rikemansmiljöer” från äldre järnålder med 
sin lokalisering upp emot Dalagränsen. Efter-
som den ligger på Badelundaåsens förläng-
ning fram till Dalälven är fynden emellertid 
ingen slump. Storbonden/hövdingen/släkten 
var strategiskt lokaliserad i anslutning till den 
alternativa  transportvägen  mellan  Östersjön  
och Tunaområdet. Se karta i Nylén & Schön-
bäck (1994:133). 
 Denarskatten och de troligen gotlands-
tillverkade guldsmyckena [Bild IX:20] från 
olika tider av äldre alternativt tidig yngre ro-
mersk järnålder (Andersson 1995:157) in-
dikerar att förbindelser med södra Östersjön 
också upprätthölls via Dalälven och inte bara 
via Mälaren. Armringen ÄEG 373 gör det 
troligt att fyndet är samtida med, och lokalen 

ytterst behärskades i samråd med, Tuna i Ba-
delunda. Denarerna pekar mot senare delen 
av yngre romersk järnålder. Hedes och Ven-
dels lokalisering har påtagliga likheter.  
 Även om Helgö (Ljungkvist, 2006:61), 
Vallsgärde och Gamla Uppsala har rötter i ro-
mersk  järnålder och längre tillbaka än så, till-
hör deras blomstringstid senare perioder.  
 Övriga lokaler – om än ibland med blän-
dande fynd – känns också som manifestatio-
ner från ofta senare utvecklade bygder eller 
mer eller mindre tillfälligt uppblossande, om 
än av den ledande typ Andersson (2001:228 
ff.) går igenom, delvis baserat på namnformer 
i Brink (1997). Apollo Grannusvasen från 
Frycklinge i Björksta socken och bronsvasen 
från Hässelby i Spånga socken är unika (An-
dersson o.a.a. 224). Fynden kan ändå inte ses 
som indikationer på självständiga regionala 
romartida huvudcentra. Frycklinge bör ge-
nom sin nära lokalisering ha tillhört Badelun-
daregionen, medan det centrala Mälaröområ-
de som Hässelby tillhört, enligt vad som 
framgår av Bennett (1987) och Biuw (1992), 
under romartid knappast ännu utvecklat ett 
tillräckligt befolkningsunderlag.  
  
Kommande maktstrukturer formas 
Intrycket är att det finns två kanske tre områ-
den som avviker från de övriga. Förutom 
Badelunda och Gödåker i vid mening fram-
står ett område sydost om Uppsalaområdet 
från Västra Rickeby (Gottröra socken) och 
Bärby (Skepptuna socken) i norr till Mörby 
(Vallentuna socken) och Hacksta, (Össeby-
Garn socken) två mil söderut som speciella. 
Det tycks som om centralområdena i de 
kommande Fjädrundaland, Tiundaland och 
Attundaland började formas redan nu. Äldre 
romartid tycks främst tillhörde det blivande 
Fjädrundaland och Attundaland medan ut-
vecklingen inom Uppsalaområdet i stort tog 
fart först under yngre romartid.  
 
Bild IX:20  Hedeskatten från Möklinta socken, Västmanland – armring  
                          och pärlor av guld. Uppfattas tillverkade  på Gotland. 

 Källa:Andersson (1994:27).                                                                 Foto: Ulf Bruxe 
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MELLAN FÖRROMERSK 
OCH GERMANSK KUL-
TUR MED ROMERSKA 
INSLAG  
Frågan är om den bild som framkommit är 
rimlig. Kan det från århundradena kring Kris-
ti födelse och romartiden ut bara varit två 
kanske tre områden som under någon längre 
tid utgjort maktpolitiska centra med inflytan-
de över många bygder eller, till och med över 
stora delar av Mälardalen – eller hade poten-
tial för detta? Ju mer jag analyserar proble-
matik, anläggningar och fynd desto mer trög-
rörliga över tiden framstår emellertid uråldri-
ga regioner/stamområden, naturliga bygder 
och desto mer osäkert förekomsten av egent-
liga övergripande centra som under längre tid 
påverkade/ledde stora delar av Mälardalen 
över dessa gränser. 
  Överraskningar kan aldrig uteslutas. En 
sådan var upptäckten av Tuna X i Badelunda. 
På senare tid kan resultaten av utgrävningar-
na i Rasbo sommaren 2010 inrangeras.  
  Underlaget är således ännu skakigt vid 
försöken att bedöma mälarbefolkningens ro-
martida centra, bygdeförhållanden, välstånd 
och kontakter samt martialiska och sociala 
normer utifrån kända anläggningar och andra 
kvarstående källmiljöer. 

Mot bakgrund av dagens arkeologiska 
kunskapsläge är det emellertid troligast att 
det inte fanns några övergripande regionala 
centra i Mälardalen förrän vi kom in i folk-
vandringstid – om ens då. Det längsta man 
troligtvis nådde var ett fåtal ledande bygder, 
inflytelserika bosättningar av stor betydelse 
och samarbetsprojektet Helgö.  
  Naturligtvis fanns mer eller mindre rika 
släkter, stora eller små, mer eller mindre ut-
spridda – men förmodligen utan några egent-
liga huvudgårdar. Huvudgård/ar var i prakti-
ken den eller de gårdar där släktens huvud-
man/ledande personligheter brukade vistas. 
När de dog, blev för gamla eller skadade och 
sjuka blev någon eller några andra i släkten 
på andra gårdar i praktiken huvudmän, om 
inte sonen var relativt exceptionell eller dot-
tern extremt duglig. 
  Släkterna gödde inte någon enskild bo-
plats – och därmed blev sällan bo- och grav-
platser arkeologiskt exklusiva. Ändå fanns 
det i likhet med vad som gällde inom ger-
manska stammar på kontinenten troligtvis ett 
utvecklat samarbetssystem såväl mellan byg-
der som mellan ledande släkter.  

  Vad finns det för argument bakom ett 
sådant synsätt? Det finns flera: 
-  Strandförskjutningens följder  
-  Gravfältsförnyelsen  
-  Germaniseringen 
-  Vapenfynden 
-  Fornborgarnas spridning och lokalisering 
-  Avsaknaden av dryckesfestutensilier 
 
 
STRANDFÖRSKJUTNINGEN 
Den starka strandförskjutningen efter hågatid 
fram till ungefär vid Kristi födelse – storleks-
ordningen 8 meter – i den delvis flacka Mä-
lardalen formade med några århundradens 
mellanrum delvis nya bygdeförhållanden. 
Under den tidigare bronsålderns stabilare si-
tuation hade stora slamvolymer avsatts som 
nu successivt frilades. Det innebar inled-
ningsvis problem med fuktkrävande växtlig-
het och insekter. Under förromersk järnålder 
utvecklades emellertid ett skyddat gip- och 
dalgångslandskap med goda förutsättningar 
för bosättning, beten, åkerbruk, fiske och 
kommunikation. 
  Genom den fortgående strandförskjut-
ningen ändrade sig dock ofta lokalernas för-
utsättningar efter 5-10 generationer. Det kun-
de vara till det bättre, men också till det säm-
re. Det här skapade en lokal dynamik i utnytt-
jandet, men också rimligtvis fjärrörelser och 
ett mer decentraliserat släkt- och kontaktnät. 
Arvsregler kan ha överlagrat och ökat styrkan 
i processen [se Fallgren (2006:97). På Öland 
var dock förutsättningarna och därmed kon-
sekvenserna annorlunda].  

Kontentan är att få enskilda bosättningar 
hann växa sig riktigt stora. Mobilitet har dock 
ett pris. Resurser åtgick till att röja och inve-
stera i nya anläggningar och marker. En för-
tätning var därför inte sällan ett alternativ när 
så var lämpligt. Släktbanden bör emellertid så 
småningom ha tunnats ut i förhållande till 
bronsålderns system.  

 
GRAVFÄLTSFÖRNYELSEN – 
ROMARTID START PÅ NÅ-
GOT NYTT 
Bennetts redovisning av att gravfält från för-
romersk järnålder i allmänhet upphörde under 
romersk järnålder, medan de som anlades un-
der denna period i stor utsträckning också ut-
nyttjades långt senare, förklaras delvis av den 
stabilisering av strandförskjutningen som in-
trädde omkring Kristi födelse.  
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 Den sammanhänger med nya goda kli-
matförhållanden. Förutsättningarna för åker-
bruket förbättrades. Röjda och gödslade åkrar 
innebar tillgångar som band bosättningen på 
ett annat sätt än steniga betesmarker. Mobili-
teten avtog. Stationär ackumulation av väl-
ståndet ökade. Visst fanns det fortfarande 
obebodda områden, men de låg allt längre 
bort. Från att bygderna blev mer stationära 
tog det ytterligare tid för noderna i nätverket 
att stabiliseras och de betydelsefullare att ut-
vecklas så att de fick en säker anknytning till 
överregionala nätverk. I den nya situationen 
blev arvsreglers effekter annorlunda än tidi-
gare och bidrog förmodligen till uppbyggan-
det av välmående bygder. 
  Det här är en process som pågick under 
hela den romerska järnåldern och är ett ele-
ment i germaniseringen. Innebörden är att un-
der förromersk järnålder bör fortfarande Mä-
lardalen ha varit ett lapptäcke av lösliga stam- 
och familjeanknytningar medan mot slutet av 
perioden bygdesystemen blev mer strukture-
rade och hierarkiska.  

 
GERMANISERINGEN –  
ATT INGÅ I STÖRRE SAM-
MANHANG 
Som tidigare tagits upp, pågick på kontinen-
ten under föreromersk järnålder något som 
betecknats som germanisering. En utveckling 
som i mycket påminner om uppkomsten av 
den keltiska identiteten. Germaniseringen har 
uppfattats omfatta Sydskandinavien – men 
ägde den också rum i Mälardalen?  
 Att den ägde rum i viss utsträckning är 
klart. Fyndbilden säger inget annat. När vi 
kommer in i yngre romersk järnålder känner 
vi i materialet igen gravsignalerna från konti-
nentalgermanska områden. Av intresse i det 
här sammanhanget är Ilkjærs (2001 & 2001b: 
92 f.) genomgång av 60-talet svenska svärds-
gehäng från romersk järnålder, varav fem 
från Mälardalen och en från centrala Närke 
(Fjugesta). Rang och romersk utrustning följ-
des inte åt. Snarare tvärtom. Inhemsk utrust-
ning med inhemska insignier av ädelmetall – 
silver (nivå 1, Fullerö och Tibble) eller brons 
(nivå 2, Gödåker VIII, Skuttunge och Mörby) 
var det som för alla utvisade den germanske 
krigarens höga rang. Fem av sextiotalet ana-
lyserade utrustningar i Sverige klassas som 
nivå 1 och sexton som nivå 2. Resten anses 
tillhöra nivå 3. 

Sporrar funna i vapengravar framstår 
som procentuellt ungefär lika vanliga i Mä-
lardalen som i kontinentalgermanska gravar – 
7 % (Wikborg, 1996:214). På kontinenten är 
också sju lokaler med silversporrar kända. 
Fyra längs Elbes flöden, en vid Wislas myn-
ningsområde och en längre söderut – i Polen. 
Det gäller den förmodade gepidiske krigsher-
ren i Rudkas grav (Kokowski, 2001:44 f.).  
 Varför ägde då en germanisering rum i 
Mälardalen som bör ha inneburit likriktning 
till språk, kultur och accepterande av överhet, 
dess insignier och signaler? En germanisering 
hämtad från omvärlden, men förmodligen an-
passad till lokala behov. Svaret är enkelt – 
behovet av skydd och behovet av kontakter.  
 Genom att tillhöra en större gemenskap 
och dess kulturkoder fick familjen och släk-
ten större trygghet och inflytande. Både för 
familjer och ledare underlättades också sam-
arbetet med andra familjer och ledare, exem-
pelvis för fjärrfärder som krävde fri lejd – 
antingen det gällde fiske, jakt eller varubyten. 

 För eliten var det en nödvändighet att 
passa in och göra sig gällande i kontakter 
med andra regioners ledare. Ett någorlunda 
gemensamt språk och beteende och en förstå-
else av och anpassning till motpartens kodsy-
stem var en förutsättning för framgångsrika 
förhandlingar om man inte talade från en po-
sition baserad på överlägsen fysisk makt eller 
överlägsna belöningsmöjligheter. Frågan är 
om avsaknaden av förromerska och åtminsto-
ne tidiga romerska centra = högre elit, delvis 
innebar att Mälarens befolkning länge iso-
lerades. Hindren vid fångstfärder var begrän-
sade och båtutvecklingen underlättade ändå 
inte större långresor annat än längs kusterna 
förrän en bit in i romersk järnålder.  
  Germaniseringen kan ses som en fortgå-
ende process som ändrade karaktär först i och 
med övergången mot merovingerkulturens 
”centralstyrning”. 

  
VAPEN, UTRUSTNING OCH 
GRAVAR 
Mycket stora vapenfynd har gjorts utanför 
limes. I litteraturen talas om 100 000 svärd 
eller mer. I Mälardalen handlar det om ett 20-
tal (Wikborg, 1998:26 ff.). Samtliga kända 
vapengravar från sex hundra år uppgår till ett 
drygt 60-tal. Vad är förklaringen till det be-
gränsade antalet utom att järn/kolstål rostar? 
Anslöt Mälardalen till en avvikande skandi-
navisk tradition? 
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 Enligt Lund Hansen (1994:199 ff.) finns 
det endast få vapengravar vid Östsjællands 
centra. De är vanligare i Sverige och Norge 
än i Danmark under yngre romersk järnålder. 
Det var heller inte vanligt att den yppersta 
eliten begravdes med vapen. I Himlingøje 
och omliggande region finns inte en enda rik 
vapengrav som symbol för hög rang. Lund 
Hansen menar att krigareliten drog ut i strid 
med dyrbara vapen och utrustningar, men be-
gravdes inte med dem – om man inte som 
förlorare hamnade i en krigsoffergrav. 
  
Vapengravarna förändrades 
Vapengravarna saknar emellertid inte bety-
delse vid bedömningen av centraliseringsgra-
den inom Mälardalen.  Över tiden finns skill-
nader i vapengravarnas förekomst.  Från för-
romersk och äldre romersk järnålder återfinns 
de enstaka vapengravarna i princip på vanliga 
gravfält. De innehåller inget avvikande utom 
fynd som på något sätt anknyter till en va-
penutrustning. Det förekommer uppgifter om 
att det rör sig om ungefär en person per gene-
ration. Exempelvis i Nicklasson (1997:173). 
Här uppkommer inga associationer till krigs-
herrar eller ledare för hirden, snarare till lo-
kala hemvärnschefer.  

Med tiden skulle detta ändras. Yngre 
romersk järnålder var en tid då nya traditioner 
vann insteg. Skelettbegravningsseden expan-
derade, romerska varor vann på allvar insteg 
och guldet sattes på pedistal. Också vapen-
gravarna kunde se annorlunda ut. 

 I Skåne, Småland, Blekinge och Öster-
götland dök vapengravar med elitistiska in-
signier upp (Ilkjær, 2001:92). Så också i Mä-
lardalen i viss utsträckning. De är som angi-
vet inte många och de är bara kända från 
Uppland – tre inom Uppsalaområdet [Göd-
åker VIII (C1/C2), Skuttunge (C2) och Fulle-
rö (C3)] och två på något avstånd från områ-
det [Mörby (C3) i sydsydost och Tibble 
(C3/D1) i sydväst]. Wikborg (1998: 26 ff.). I 
Fullerögraven fanns ju till och med en lokal 
kopia av bälten som bars av kejsarens livvakt 
i Konstantinopel (Andersson, 1994:32). 
 
Vapen-/ kammargravar och rike-
dom är följeslagare 
Som vi ser på [Bild IX:19] finns kammargra-
var och elitvapenbegravningar i Mälardalen i 
princip i två kluster – ett i södra Västmanland 
och ett i området Gödåker-Vallsgärde. Dess-
utom har vi Mörby. Det här bör rimligtvis 
innebära åtminstone två saker:  

1) Om inte framtida utgrävningar på ett 
avgörande sätt ändrar hittillsvarande fynd-
bild, kan det under yngre romersk järnålder 
knappast ha funnits centra/centralbygder av 
större betydelse och varaktighet som inte har 
lämnat spår efter sig varken i form av kam-
margravar eller av elitvapengravar. 

Ja men antag att det var som i Danmark, 
att den yppersta eliten hade andra gravgåvor 
med sig? Ser vi på guldfynd, romerska kärl 
och fibulor [Bild IX:15, IX:17 och IX:18], 
ger de som jag varit inne på också en delvis 
annan spridningsbild än vapengravarna (ob-
servera att jag på grund av bristande över-
blick ej förmått ge en bild av romartida fibu-
lor från Södermanland). Inget tyder dock på 
att i Mälardalen skulle funnits eliter à la Sjæl-
land, som stod över det martialiska samhället.  

Tacitus hade nog inte helt fel om att svi-
onerna  (� den svenska Östersjöbefolkning-
en) under första århundradet efter Kristus till 
skillnad mot övriga germaner i allmänhet inte 
bar vapen. Det innebar inte att man saknade 
försvarskapacitet. Bågen med pilar hade vis-
serligen länge benspets, men mot ej harneske-
rade motståndare var den ett farligt vapen. 
Det är inte heller uteslutet att när långfärder 
så småningom blev aktuella kunde vapen 
plockas fram även om de inte hölls inlåsta 
under bevakning av en träl à la Tacitus. De-
påfyndet i Gåsinge, Gåsinge socken, med 8 
lansar och 22 spjut (Wikborg, 1998:26) har 
fått många före mig att tänka i de banorna.  
Ingick inte vapen i gravseden och i gravar 
med goda bevaringsförhållanden har de för-
störts.  

 2) Förhållandet att vapennedläggning 
inte förekom i påtaglig utsträckning ens un-
der yngre romersk järnålder indikerar att det 
fanns ett hårt styrande normsystem som om-
fattade hela Mälardalen. 
  Vapengravläggning, med eller utan spor-
rar och svärd, innebar uppenbarligen status, 
och ändå åtföljdes få begravna av detta. Det 
gick uppenbarligen inte an att låta anhörige 
åtföljas av den hedersbevisning vapen inne-
bar utan goda skäl. I annat fall hade vi hittat 
vapengravar av udda slag på mängder av 
platser. Antingen innebar en vapengrav inte 
någon speciell status eller då var Mälardalens 
normsystem redan så utvecklat att – om det 
fanns de som bröt mot de koder som reglera-
de deras anläggande – var de ytterst få.  
 Den här bilden innebär emellertid att 
oavsett om bygder med exceptionella status-
signaler och med förmodad övergripande in-
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flytande kan börja spåras först en bit in i 
yngre romersk järnålder var Mälardalen långt 
tidigare institutionaliserat/regionaliserat. Det 
måste ha funnits former för överläggningar, 
överregionala former för beslut och en någor-
lunda allmän och accepterad rättskod i en 
lång rad frågor. 

 
FORNBORGARNA I SÖDER-
MANLAND 
En indikation på att det fanns samordnande 
krafter inom Mälardalen är den anomali som 
bosättning, fyndfördelning och fornborgarnas 
spridning uppvisar.  
 Med undantag för vapengravar framstår 
Södermanland som fyndfattigast vad gäller 
elitindikationer av de tre centrala Mälarland-
skapen. Uppland framstår som rikast. Av 
[Bild IX:13] framgår också att det finns en 
stark snedfördelning när det gäller kända 
lokaler från romersk järnålder av olika slag. 
Bilden är inte heltäckande och är delvis bero-
ende av exploateringsgrävningarna i Stock-
holm och de stora väg- och järnvägsomlägg-
ningar som främst avsett Uppland och Väst-
manland. Dock, om inte bilden drastiskt änd-
ras tycks huvuddelen av Mälardalens bosätt-
ningar främst ha funnits i Uppland och Väst-
manland.  

Inte desto mindre finns huvuddelen av 
de stora gemensamma investeringar som 
fornborgar/vallanläggningar representerar i 
Södermanland – ca 300 stycken. De finns 
längs kommunikationslederna in mot Mäla-
ren. Uppland har ca 150. Baserat på [Bild 
IX:14] efter Hyenstrand (1984:188) tycks 
Västmanland ha ett 40-tal. 

 60 % av fornborgarna finns alltså i det 
landskap som framstår som minst bebyggt 
och utvecklat, men som genom sin geografis-
ka belägenhet måste passeras för att Mälar-
bygderna skall kunna nås söderifrån från Ös-
tersjön. Antingen det gällde revirmarkering 
och/eller miljöer för byteshandel/kontroll i 
anslutning till bygdegränser inom fjärrhan-
delssystem är proportionerna märkliga om 
inte anläggningarna ingick i större system. 

Södermanland har vidare en förvånans-
värt stor andel vapengravar. Fler än Västman-
land. Det gäller redan för gravar hänförda till 
yngre förromersk järnålder. Mer än hälften 
tillhör B2 (AD 70-150/160). Av vapengravar 
i Västmanland, Södermanland och Uppland 
från den tiden finns mer än hälften i Söder-
manland (Wikborg, 1998:26 ff.).  

Samverkan, ja – central styrning, nej 
Även om fornborgarnas lokalisering, och 
kanske vapengravarna, indikerar förekomsten 
av ett samarbete och att gemensamma resur-
ser utnyttjades, tyder spridningen och lokali-
seringsmönstret ändå på att det inte kan ha 
funnits något mäktigt övergripande hövdinga-
centrum avseende hela Mälardalen under 
någon påtaglig del av romersk järnålder. Mä-
lardalen var ännu inte enad. 

 Mot bakgrund av de omfattande resurs-
insatser fornborgarna representerar borde en 
centraliserad resursstyrning avsatt spår. Poli-
tisk och militär ledning har i alla tider slussat 
stora tillgångar till de projekt som inneburit 
skydd och förhärligande av dem själva. Del-
vis beroende på att de om åtkomliga alltid 
utgjort primära mål vid anfall. 

 
AVSAKNAD AV DRYCKEN-
FESTUTENSILIER  
Som sista indikation på en relativt sen och 
begränsad uppkomst av centra/långvariga och 
kumulativt uppbyggda ledande miljöer i Mä-
lardalen tar jag upp Kent Anderssons (2001: 
225) iakttagelse om att i hela Mälarregionen 
inte finns enda uppsättning av skopa och sil. 
Han hänvisar till att i Lund Hansens samman-
ställning av romerska importfynd i Norden 
ingår närmare 200 exemplar av bronsskopor/-
silar. Mängden gör kategorin unik. De före-
kom ungefär AD 50-300. 

”Skopor och silar är med andra ord en 
tidlös form som tilltalat den nordiska aristo-
kratin generation efter generation… ” Men 
inte i Mälardalen under romartid ”Uppenbar-
ligen har föremålskombinationen inte tilltalat 
eller varit förståelig för områdets elit, och 
den har därför valts bort, åtminstone vid be-
gravningar. Ett antagande i denna riktning 
styrks ytterligare av att antalet dryckeshorn 
är mycket litet i Uppland och Västmanland. 
Detta skulle kunna indikera att man här inte 
följt den sydskandinaviska och insulära tradi-
tionen med drickande som ideologisk hand-
ling. Kanske har behovet inte förelegat.”  
 Om vi inte förrän långt in i yngre ro-
mersk järnålder fick mer än kanske enstaka 
”aristokratiska” miljöer, var rimligtvis beho-
vet av romerska dryckesseder och dryckes-
utensilier begränsat – eller då var Mälardalen 
och Uppsalaområdet alltför fattigt.  Oavsett 
alternativen stöds att bordsritualer och dryck-
esseder här hade gamla rötter av Erikssons 
(2009, 181 ff.) keramikredovisning.  
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UPPSALAOMRÅDET 
När vi i föregående kapitel lämnade Uppsala-
området under yngsta bronsålder/äldsta järn-
ålder, hade efter århundraden av institutiona-
lisering kopplingen mellan nordvästra Mälar-
kusten (Fjädrundalandskulturen) och nordöst-
ra (Sveahavskulturen) krackelerat. Samtidigt 
tycks det ha funnits en sydöstkultur söder och 
öster om Långhundra, förmodligen förhållan-
devis väl avstämd med Fjädrundalandskultu-
ren. (Eventuellt rörde det sig vid den här 
tiden om samverkande bygdestrukturer). Från 
nordost gick Finlandsleden på krympande 
vattenvägar  ned  mot  Långhundraleden. Vid 
Danmark/Lagga möttes vattensystemen. Svea- 
havskulturens huvudväg ut på Mälaren gick 
via det blivande Håbo härad. 

Århundradena kring Kristi födelse slog 
ändrade förhållandena igenom vad gäller 
strandnivåer och odlingsförutsättningar. En 
befolkningsexpansion in på nya tidigare ej 
påtagligt utnyttjade områden ägde så små-
ningom rum. Exempelvis i sydöst – Vallox-
säby, Rönninge, Gredelby. En tidigare expan-
sionsfas hade som angivits dock förekommit 
– under yngsta bronsålder och äldsta järnål-
der, ja kanske under hela den förromerska 
järnåldern [Bild VIII:12]. 
 
 
 

UPPSALAOMRÅDET 
KLUVET 
Yngre förromersk järnålder i Uppsalaområdet 
framstår i ett dimmigt töcken. Här skiljer sig 
regionen inte från Sverige i övrigt. Vi har få 
fakta att hänga upp förhållanden på innan vi 
kommer en bra bit in i romartid. Utveckling-
en inom Vaksalaområdet och Skokloster/Vas-  
sundaområdet samt betydelsen av de förrom-
erska och tidigromerska vapengravarna i Lä-
by respektive vid Valloxsäby, Rönnängen 
och Gredelby liksom fornborgsstrukturen in-
om Uppsalaområdet ger dock en del utgångs-
punkter för århundradena kring Kristi födel-
se. Till detta kommer expansionen i områdets 
östra delar längs Finlandsinfartszonen – Stav-
by, Rasbo och Funbo. 
 
 
VADSTÄLLET VID LÄBY 
Bygdestrukturen inom Uppsalaområdet präg-
lades av lokalgeografiska förhållanden – i 
princip av Mälarvikarna, de stora vattendra-

gen och dalgångarna. Vi måste dock komma 
ihåg att även om större vattendrag i allmänhet 
är kommunikationsleder gäller detta inte all-
tid.  Hågaån var delvis ett sådant undantag.  
Något som Ekholm (1938:89) noterar: 
  ”I ännu högre grad än fornminnena tala 
dock terräng – och nivåförhållanden för att vi 
vid Lillängen ha den äldsta passagen över det 
vidsträckta, i öst-västlig riktning gående vat-
tensystem [Hågaån], som i förhistorisk tid 
kluvit en av landskapets huvudbygder – om-
rådet mellan Örsunda- och Fyrisåarna – i två 
delar. ” 

Läbygravfältet från sen förromersk/äld-
sta romerska järnålder och dess vapengravar 
på slänterna söder om ån och vadstället har 
revirmarkerande innebörd – som signal i kan-
ten av en buffert/gränszon mellan sydväst-
makten (Fjädrundalandskulturen) och Svea-
havsbygderna [Bild IX:21]. 

 Här passerade den enda stora vägför-
bindelsen mellan Uppsalaområdets sydvästra 
och centrala delar. Trots trånga förhållanden 
skär aldrig fornvägen gravarna utmed grav-
fältets sydkant vid foten av ett moränområde. 
Ekholm tolkar detta som att vägen redan 
fanns vid fältets anläggande (o.a.a.: 84). 

Leden mot sydväst hade stor betydelse 
långt fram i tiden. Tusen år senare passerade 
här Eriksgatan vid färden mot Ramsta, Ba-
lingsta och vadstället vid Örsundsbro. Fortfa-
rande på Olof Rudbäcks karta (bilaga 2) från 
omkring 1670 är Ramsta-Uppsala med passa- 
gen av Hågaån vid Läby den enda vägen från 
sydväst. Med tiden hade dock fler vadställen 
utvecklats där.  
  Norr om ån och gravfältet gick troligen 
redan före Kristi födelse en förbindelse Åland 
(socken) – Vänge – Läby (fjärrvägen från Da-
larna). Den anges som väg före 1689 (Friesen 
& Kjellberg, 1905). Sundquist (1953:27) ser 
förbindelserna som gick samman norr om ån 
som två av de nio forntida landslederna in 
mot Uppsala. 

Om det bara gällt att markera närvaro 
vid en betydelsefull kommunikationsknut-
punkt borde gravfältet legat norr om ån. Nu 
fungerade den i första hand som en signal för 
dem som färdades från sydväst. Resande där-
ifrån måste passera den spektakulära gravan-
hopningen i hela dess längd med bland annat 
27 resta stenar – omkring 175 m, och sedan 
runda dess östra del om 35 m, för att ta sig till 
vadstället. Resenärerna på den troliga Vänge-
leden norr om ån kom däremot aldrig i närhe-
ten av fältet [Bild IX:22].  
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Ekholm (o.a.a.:89) menar att fältets stor-

lek med 80-talet gravar gör att det bör ha 
utgjort gravfält för en hel bygd. Förhållandet 
att gravfältet anlagts vid Lillängen, Kvarnbo 
trots begränsade utrymmesförhållanden, bör 
enligt honom kunna förklaras om fältet ”an-
tas” ha legat vid en plats där vatten- och land- 

 
förbindelser korsat varandra. Han utvecklar 
emellertid inte antagandet utan återgår klokt 
nog till platsens betydelse som strategiskt 
vadställe. Lokaliseringen av gravfältet kan 
nämligen knappast ha baserats på platsen som 
en betydelsefull korsväg mellan vatten- och 
landförbindelser.  
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Inte två leder som korsade varandra 
Vadstället och gravfältet låg bara en à två 
hundra meter väster Läbysjöns östspets. Sjön 
som avsnörts kring hågatid och successivt 
uppgrundats (se Sernander, 1908:145), för att 
därefter i sen tid sänkas, låg då ca 8 m över 
havet och avvattnades österut av Hågaån. 
  En halv km nedströms låg ån kring 
Kristi födelse högst 2 m över havet. Med en 
fallhöjd på 6 m utgjorde Kvarnboområdet 
därmed ett påtagligt hinder för mer omfattan-
de transporter längs vattensystemet. Av kän-
da anläggningsförhållanden söder om Läby-
sjön   att   döma,   fanns   det  knappast  något 
nämnvärt närkommunikationsbehov över vad- 
stället eller tvärs över Läbysjön. Troligt, men 
mer osäkert, är att inte heller förbindelserna 
från Vänge gick vattenvägen utan följde 
landleden fram till vadställets norra sida. 
 Vängebygden på båda sidor om Hågaån 
och en vallanläggning (Raä 210) i Väst, ger 
inte intryck av att på liknande sätt som under 

bronsålder och äldsta järnålder ligga i en 
maktpolitisk gränszon. Åns sydliga krök mot 
Ekeby sjö går därmed troligen in i eller i 
närheten av en sådan. 
  
Zonen hade glidit söderut 
Den från bronsålder/äldsta järnålder existe-
rande/återkommande maktpolitiska gränszo-
nen kan av anläggningsbilden att döma knap-
past glidit norrut. Den skulle då ha gått norr 
om Lilla Kil, Vänge, Läby och mot Rickom-
berga och förmodligen skurit den dåvarande 
Uppsalahalvön på längden. Lillängsgravfältet 
hade tillhört sydvästliga stamgrupperingar, 
men legat bakom bygden norr om Läbysjön 
och Hågaån, varifrån de gravlagda främst bör 
ha härstammat. De många fornborgarna/vall- 
anläggningarna vid Åland (inklusive Raä 
Vänge 200) från troligtvis förromersk och 
romersk järnålder utan närmare samtida byg-
deförankring skulle då snarast tillhört brons-
ålder/äldsta järnålder. Det är inte ett rimligt 

exklusive Läbysjön 
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scenario. Troligare är då att den maktpolitiska 
zonen glidit något söderut och att Lillängen 
med sina bautastenar och vapengravar till-
kommit som en påtaglig revirmarkering vid 
den viktiga landvägen från sydväst. 
 
En väg Lillängen-Håga-Stabby?  
Ekholms noterade spår från gravfältet av en 
väg mot Håga som förgrenas genom Nåsten 
ner mot Stabby (efter karta från 1630-talet) 
som han knyter till den av honom grävda 
Stabbyhögen. 
  Leden som finns än idag (Uppsala Stu-
denters IF, 1982. Karta över Nåsten  1:15000) 
passar väl in i bilden av att den kring Kristi 
födelse existerande inre viken av Näsdalen, 
var knuten åt sydväst. Stöd för att förlägga 
ledens existens till tiden för Kristi födelse 
saknas emellertid. Låg viken/östra stranden 

inom Sveahavsmaktens område är en land-
förbindelse dock naturlig. Den passerar forn-
borgen vid Lurbo på en km avstånd. 

 
FRONTZONEN GREDELBY/ 
VALLOXSÄBY/RÖNNÄNGEN  
Äldre vapengravar och stora gravfält med 
resta stenar är kända från en annan del av 
Uppsalaområdet – vid Gredelby och Vallox-
säby, där Wikborg (1998:28) också redovisar 
ett lösfynd. De ligger i socknarna Knivsta och 
Östuna, vilka inklusive gravfälten vid Åsby-
berg som ligger på gränsen mellan Östuna och 
Husby-Långhundra nära Rönnängen, har om- 
kring 30 % av Uppsalaområdets registrerade 
resta stenar eller omkring tre hundra stycken 
[Bild IX:23]. Romartida guldfynd har gjorts 
på Laggaön och i Husby-Långhundra. 
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 Förhållandet att ett område i utkanten 
av den strategiska Laggaregionen med sina 
mötande vattenleder, har så många resta ste-
nar är inte en slump. Nordväst om Lagga 
finns på liknande sätt fält med denna anlägg-
ningstyp. I Danmarks socken finns bara i 
Lunda och Nåntuna ytterligare 10 % av Upp-
salaområdets resta stenar. Mycket talar för att 
resta stenar förutom andra bakgrunder – åt-
minstone i större mängd – är menade som 
markörer. Budskapet är naturligtvis: I det här 
området finns många män och krigare. Bauta-
stensfält, rösen och fornborgar tycks ibland 
ha likartade funktioner.  
 De resta stenarna på Lunda-, Nåntuna- 
och Åsbybergsgravfälten är inte tidsbestämda 
och förmodligen inte sällan från senare peri-
oder än romartid. Fälten är så vitt bekant inte 
undersökta och Laggaregionens strategiska 
läge kvarstod om än förändrat in i vikingatid. 
Signaler om två årtusendens strävan att kon-
trollera området avlöstes så småningom i en 
plats av formellt enande, om än troligen ock-
så med viss triumferande laddning – Mora 
stenar. 
 
Valloxsäby,  Rönnängen,  Gredelby 
Gunnar Ekholm undersökte på 1930- och 40-
talen, Valloxsäby, Rönnängen och Gredelby. 
Utgrävningarna ingick i hans systematiska 
försök att kartlägga gravfält från århundrade-
na kring Kristi födelse föranledda av Göd-
åkersfynden. Efter grävningarna vid Läbyvad 
inriktades arbetet på att finna gravfält som 
fyllde luckan till Gödåker. 
  Valloxsäby logbacke där undersökta 
gravar indikerade att fältet huvudsakligen 
kunde hänföras till första århundradet e. Kr. 
(1939:33) blev det första i en serie näralig-
gande och likartade fält.  Även om Valloxsä-
by endast delvis undersöktes, uppfattades re-
sultaten så givande att man sökte vidare i den 
omgivande trakten. Ekholm fann ett nytt fält 
vid Rönnängen, som delvis undersöktes. 
  Gemensamt för platserna var resta ste-
nar samt vanligen runda, men också trekanti-
ga, fyrkantiga eller rektangulära stensättning-
ar. Vid Valloxsäby var 46 av 127 gravar mar-
kerade med bautastenar medan i Rönninge 
var  det en än större andel – 41 av 79  (1944: 
86). De siffror Ekholm anger är högre än de 
idag registrerade. Gravfältet vid Rönninge 
daterades till första århundradet e. Kr. 
 Gredelbygravfältet var mer skadat än de 
övriga två fälten, framför allt genom utbygg-
naden av Knivsta stationssamhälle. Efter un-

dersökningar i början av 1940-talet menade 
Ekholm (1946:215) att fältet ursprungligen 
borde ha omfattat omkring 300 gravar, varav 
en tredjedel med resta stenar. Han bedömde 
att utifrån yta och gravantal var Gredelby-
gravfältet i sitt ursprungliga skick det mest 
betydande av dittills undersökta uppländska 
gravfält från äldre järnålder (o.a.a.:206). 
Gravplatsen skulle ha varit i bruk i åtminsto-
ne hundrafemtio år från första århundradet e. 
Kr. till mitten av 200-talet. Också en senare 
undersökning har kommit till slutsatsen att 
även om en pollenanalys antyder äldre kul-
turpåverkan, tycks expansionen i området 
skett de första århundradena e. Kr.  
 
Inflyttning under romersk järnålder 
I Knivsta- och Östnuna socken, inklusive 
kring gränsen mot Husby Långhundra, finns 
gravfält med liknande strukturer. Under ro-
mersk järnålder skedde här en kolonisering 
från Vrådalgången i Väst till Långhundrale-
den i Öst. En viss indikation på att det var 
välbeställda bygder som utvecklades är att i 
såväl Knivsta som i Valloxsäby har en romar-
tida fibula hittats [Bild IX:18]. 
  Några speciella förändringar i den geo-
grafiska miljön som skulle förklara förloppet 
är svår att se.  Betydelsen av strandförskjut-
ningen under förromersk järnålder är – som 
på andra håll i Uppsalaområdet – påtaglig vid 
Rönnängen, av viss betydelse vid Gredelby 
och saknas i princip vid den redan tidigare 
avsnörda sjön Valloxen. Gynnsamma klima-
tologiska förhållanden och åkerbrukets ut-
veckling under romartid utgjorde en bas, även 
om de typer av skäror och hägnader som 
hittats indikerar att boskapsskötseln domine-
rade. Något som 1980-talets studie av Gre-
delby (Andersson et al., 1996) också konsta-
terar. Noteras kan att den gamla Vråbosätt-
ningen som tycks ha övergivits under yngre 
bronsåldern också den började användas. 
 
Vilken sträckning hade gränszonen? 
Ca 10 km västerut ligger Skokloster/västra 
Vassunda. Som redan behandlades i föregå-
ende kapitel torde Sveahavsbygderna redan 
före AD 0 BC som en följd av strandförskjut-
ningens igenkorkning av deras gamla fjärr-
förbindelseleder och avsaknad av kontroll 
över Långhundraleden, medvetet ha försökt 
skydda den enda kvarvarande huvudvattenle-
den söderut. Skokloster och västra Vassunda 
har en hel del rösen, men saknar med enstaka 
undantag runda stensättningar med mittblock. 
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  Även om rösen går långt tillbaka i 
bronsåldern tycks i Uppsalaområdets kustom-
råden rösena i huvudsak tillhöra järnåldern. 
Det finns dessutom många röseliknande sten-
sättningar, en hel del kvadratiska stensätt-
ningar, men få resta stenar och tresidiga sten-
sättningar. Intrycket är att expansionen inom 
Skokloster och västra Vassunda skedde under 
senare hälften av förromersk järnålder. Det 
var en för sin tid exceptionell förtätning, som 
till och med överglänste den som senare kom 
att äga rum inom Knivsta-Östuna.  

De nytillkomna bygderna Knivsta-Ös-
tuna ligger inom 10 km från en markant 
gränszon som, vilket jag angav i kapitel 8, 
troligtvis formades redan under bronsåldern 
med annat syfte. Den utgörs av en nord-
sydlig dubbellinje av fem fornborgar (varav 
en vallanläggning) och ungefär parallellt – i 
riktning mot Sveahavet – ett brett band av 
rösen. Däribland Uppsalaområdets största på 
28 m. Vallanläggningen och ytterligare en 
borg uppvisar ställvis kallmurning och kan 
åtminstone i sina sista skeden antas vara yng-
re än de andra – kanske från århundradena 
kring  Kristi  födelse.  Åldersbestämningen är 
minst sagt osäker. Exempel på avancerad kall-
murning under bronsålder är kända. 

 
En expansion från sydöst?  
Var då detta en expansion från Attundalands-
kulturen, där inbyggarna påverkades eller ha-
de behov av att ta i anspråk ett relativt tomt 
ingenmansland utanför de traditionella bo-
sättningsområdena?  Eller kanske ett medve-
tet svar på det potentiella hot expansionen in-
om Skokloster och västra Vassunda utgjorde 
mot deras glest befolkade intresseområde.  
Prövas bör också om det ändå var en expan-
sion där kolonisatörerna var associerade till 
Sveahavsbygderna och som innebar/syftade 
till en förändring av dessa bygders begränsa-
de närvaro i den här delen av Uppsalaområ-
det. En sådan framflyttning skulle ha ökat 
kontrollen och säkerheten över Laggaknut-
punkten. 
  Någon medveten strategisk tanke låg 
dock knappast bakom. En inflyttning från 
sydost kan kopplas samman med de stora 
problem som uppkom för bygderna i anslut-
ning till den successivt uppgrundade Lång-
hundraleden under romartid. Det ligger nära 
till hands att anta att delar av befolkningen  
följde det vikande havet västerut och att en 
del slog sig ned kring Valloxen.  

 Oavsett bakgrund innebar en invandring 
/förtätning från Husby-Långhundra  en påtag- 
lig strategisk framflyttning västerut inom Lag- 
gaområdet. Även om bosättningsområdena 
låg inom vad som från yngre bronsåldern 
början kan ha uppfattats som sydostbygder-
nas revir, förändrade expansionen intresse-
områdets karaktär och därmed rimligtvis re-
lationerna till omgivningen. 
 
En expansion från nordväst? 
Skedde kolonisationen från en befolkning as-
socierade med Sveahavsstammen bör inflytt-
ningen ha skett väster ifrån, från Skokloster/ 
Vassunda. Ett förtvinande sydöstutnyttjande 
kan ha luckrat upp områdets intresseområdes-
status. Det är emellertid svårt att tro att en 
sådan kolonisation också hade kunnat omfatta 
Rönnängsområdet med dess nära terräng-
mässiga koppling mot öster. En någorlunda 
samtida västlig expansion från Husby-Lång-
hundra mot Rönnängen bör i så fall ha ägt 
rum. En gränszon skulle då ha etablerats öster 
Östuna kyrka. 
 
En nordlig gränszon trolig 
Det finns argument för de olika alternativen 
på [Bild IX:23] även efter en genomgång av 
gravfältens och anläggningarnas geografiska 
lokalisering. Den norra dragningen är dock 
troligast. Det vill säga att expansionen ce-
menterade gamla kulturgränser med rötter i 
bronsåldern. Offerfyndet i dåvarande öppet 
vatten från yngre bronsålder öster om Alsike 
kyrka kan tolkas som att redan den yngre 
bronsålderns kulturgräns gick väster Vrådal-
gången och Knivsta-Forsby.  
  Expansionen inom Skokloster och Väst-
ra Vassunda tyder inte på att Sveahavskultu-
rens intressen  i söder försvagades. Tvärtom. 
 Den svaga anläggningstätheten norr om 
Knivsta/Östuna och kommande förtätning i 
södra Danmark socken och karaktären på de 
kommande gravfälten vid Danmarksby och 
Söderby liksom den folkvandringstida Söder-
byskattens likheter med äldre depånedläggel-
ser i zonkorridorer indikerar att Sveahavsbyg-
derna åtminstone efter romartid saknade stark 
närvaro söder Lagga – i Östuna och Knivsta. 
  De många fornborgarna i Danmark, 
Funbo och Almunge socknar får också sin 
förklaring. Förhållandet att fornborgssyste-
mets tyngdpunkt längs den gamla Finlandsle-
den ligger i ett band i söder med bredden mot 
Långhundraleden visar att det var åt det hållet 
markeringen skedde. Längs denna led, nå-
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gonstans från Laggaön, upphörde Sveahavs-
kulturens inflytande och Attundalandsstruktu-
ren tog vid. 

Troligt är alltså att med början under 
första århundradet e. Kr., förtätades den poli-
tiska geografin. Knivsta och Östuna socknar 
blev genom sydostbygdernas expansion, lik-
som något tidigare Skokloster/västra Vassun-
da genom Sveahavsbygdernas, jordbruksbyg-
der främst baserade på boskapsskötsel. Där-
med blev tidigare suddiga och breda zongrän-
ser mer markerade. Trycket mot Laggakors-
ningen ökade. 

Buffert-/gränszonernas betydelse har an-
tagligen varierat. De har emellertid varit för-
vånansvärt långlivade. Broborgs tillkomst/ 
utbyggnad i sydost liksom Danmarkgravfältet 
i nordväst visar att hela Laggaregionen fortfa-
rande under folkvandringstid/vendeltid åt-
minstone tidvis var ett spänningsfält. Frånva-
ron av kända treuddar längs Långhundraleden 
och anhopningen vid Funbo och södra Dan-
mark socken ger samma indikation. Treud-
darnas anläggningstid som symboler vid in-
fartslederna tycks ha varit över innan Lång-
hundraleden långt i framtiden kom i Uppsa-
laväldets händer. Mora stenar som symbol för 
enande tycks ha en åldrig och komplicerad 
bakgrund. 

 
 
 

  SVEAHAVSKULTURENS 
    TVÅ VIKAR 

Hur långt institutionaliseringen inom Svea-
havsbygderna hade gått under äldre romersk 
järnålder är svårt att avgöra. Samarbetet och 
ansvarsregler när det gällde säkerhet och 
skydd för liv och egendom, regler för äkten-
skapsförbindelser liksom regleringen av jakt 
och fiskerättigheter var troligtvis längst gång-
na. Men även samarbetet när det gällde in- 
och utgående större och mer långväga jakt-, 
fiske- och handelsexpeditioner bör ha varit väl 
utvecklade. Befolkningen levde i princip längs 
havskusten och ett 10-tal vatten- och dal-
gångssystem. Det fanns troligtvis en decentra-
liserad bygdebaserad gemenskap.  
 Går man igenom de olika bygderna inom 
Sveahavsområdet baserat på vattensystem, 
terräng, anläggningstyper och anläggnings-
kluster tyder mycket på att gränserna har lik-
heter med sena tiders socken- och härads-
gränser. Det är inte förvånande, utan en följd 
av beroendet av den geografiska miljö som 

rådde ända in på 1800-talet. Största osäkerhet 
och avvikelse uppvisar det glest utnyttjade 
inloppsområdet  mot  Sveahavet,  där  Ultuna/ 
Nåntuna som genomfartsområde förmod-
ligen hade en mellanställning, men troligen 
kan ses som löst kopplad mot bygderna sö-
derut. 
 
Samarbete över zongränserna 
Bufferzoner var knappast problematiska i 
normala fall. De norm- och regelsystem som 
gällde inom de olika bygdestrukturerna torde 
ha varit mer eller mindre likartade inom hela 
norra Mälarområdet. Lika troligt är att det 
fanns kontakter, samarbete och släktskap 
över de olika gränszonerna.  
 Förekommande samarbete rörde uppen-
barligen inte bara bygdenivåerna, utan även 
mer  strategiska  problem som Södermanland. 
Signaler därifrån som indikerar förekomsten 
av hierarkiska system från romartid som 
guldfynd, importerade kärl, kammargravar, 
speciella vapengravar och förmodligen också 
fibulor är sällsynta och i vissa fall inte kända. 
Inte desto mindre pekar förromerska och ti-
digromerska vapengravar liksom fornborgar/ 
vallanläggningar i landskapet på stora sam-
ordnade insatser. Det tycks som om bygderna 
i Södermanland vid den här tiden på något 
sätt var knutna till norra Mälardalens politis-
ka struktur. Det är uppenbart att om någon av 
de tre (fortfarande kanske bara två)  nordliga 
aktörerna (Fjädrundakulturen/Västmanland, 
Attundalandskulturen och Sveahavskulturen) 
mer eller mindre ensamt hade behärskat de 
södra utfarterna från Mälaren hade makten 
över Mälarregionen snart koncentrerats till 
denna aktör. Det gör det troligt att när det 
gäller centrala Södermanland fanns det någon 
form av balans och samverkan mellan dem. 
 
 Två system – Sveahavet och  
Finlandsleden 
Undantas de delar i söder som senare huvud-
sakligen skulle hamna inom Håbo, och delvis 
Ärlinghundra härader fanns i stort sett Svea-
havsbygdernas befolkning kopplade till vat-
tensystem som slutade i två havsvikar. Flest 
innevånare fanns kring leder som samlades i 
Sveahavet. Här inkluderar jag också Hågaån, 
vars Rickombergautflöde visserligen korkats 
igen, men där som ovan berörts, förbindel-
serna gick landvägen norr om ån. Vidare 
fanns av dalgångar och vattendrag att döma 
kontaktvägar mot Jumkil och Börje. Vän-
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ge/Läbybygden var alltså vid den här tiden 
knuten mot Sveahavet.  

Den andra viken gick upp från Lagga 
mot Funbo-Frötuna. Här mynnade den gamla 
Finlandsleden vars olika vägar på grund av 
strandförskjutningen blivit allt mer komplice-
rade att följa. Funbo, Frötuna Rasbo och 
Olandsådalgången blev folkrika bygder under 
romartid.  
 
Gamla Uppsala lämplig med hän-
syn till de två delregionerna   
Förhållandet att Sveahavskulturen i princip 
hade två geografiskt åtskilda delregioner med 
endast en säkrad utled till Mälaren via Sko-
kloster/Vassunda innebar problem. En ut-
veckling mot en fastare gemensam ledning 
krävde en lokalisering som underlättade kom-
munikationer med båda regionerna.  
 Gamla Uppsala hade inte bara förbindel-
se med Sveahavet och norra Uppsalaområdet 
via Fyrisån. Via Samnans flöden fanns en 
skyddad väg mot Laggakorsningen. Samnan 
var också början på förbindelser med Lisså- 
och Lillåsystemen med utflöden i Rasbo res-
pektive Funbo. Vidare passerade Samnan de 
landsvägar till Rasbo och Funbo som är kän-
da från 1600-talet. Åldern på dessa leder är 
oklara, men eftersom de var både sommar- 
och vintervägar [Friesen & Kjellberg, 1905] 
bör de ha en lång förhistoria. 
 När Gamla Uppsala utvecklades var det  
något av en idealisk logistisk lokalisering för 
kommunikationer med hela Uppsalaområdet, 
inklusive ”Finlandsledsbygderna” utan att ex-
poneras mot det riskabla sydöst. Lokalen 
tycks nära anknuten till ett förtätat och mer 
stationärt Vaksalaområde och låg kommuni-
kationsmässigt väl till i förhållande till Börje-
Jumkilområdet och de folkrikaste bygderna – 
de i det norra Sveahavsområdet. Men utnytt-
jades möjligheten att utveckla ett makpoli-
tiskt centrum här? 
 
 
FINLANDSLEDEN 
Av genomgången i kapitel 7 framgår att även 
om det längs Finlansleden finns revirsignaler, 
bland annat stora rösen, med troliga rötter 
långt ned i bronsåldern, härrör huvuddelen av 
anläggningarna från romartid. Såväl rösen, 
stensättningar med mittblock som röseliknan-
de stensättningar tycks ha en tidsmässig för-
skjutning i förhållande till de västra och mer 
centrala delarna av Uppsalaområdet. En viss 

kolonisering ägde dock rum under yngre 
bronsålder och framåt. Speciellt i Rasbo. För-
tätningen skedde tidigare i sydväst än i nord-
ost. 
 När vi kommer fram mot romartiden slut 
utgjorde dessa bygder och deras resurser en 
väsentlig del av Sveahavsterritoriet. Men var-
för denna expansion och ingick Finlandsleds-
systemet verkligen i Sveahavsområdets sfär?  
 I slutet av yngre bronsålder var området 
kring Finlandsleden fortfarande en inre skär-
gårdsmiljö. Dessutom låg stora strandområ-
den under 10m-nivå med delvis besvärande 
vegetation [Bild IX:24]. Redan vid Kristi 
födelse hade dock den starka strandförskjut-
ningen under sen bronsålder och förromersk 
järnålder skapat nya stora landområden. 
Olandsdalgångens havsvik och Mälarviken 
upp mot Rasbo hade efterträtts av åar och 
kvarvarande ”gölsjöar”. I början av vendeltid 
var dessa sjöar i princip borta och dalgångar-
na utgjorde lämpliga jordbruksmarker. Bruk-
bar mark och goda klimatförhållanden hade 
bäddat för kolonisering och expansion. 
 Uppfattningen att delregionen Funbo-
Rasbo-Rasbokil-Stavby under förromersk/ro-
mersk järnålder ingick i vad jag kallar Svea-
havsbygderna, grundas på den närmast totala 
avsaknaden av markörer mot det parallella 
stråket längs Fyrisån – Gamla Uppsala, Ären-
tuna och Lena socknar. Det finns egentligen 
bara en anläggning som kan tolkas som en re-
virmarkering längs sträckan och det är forn-
borgen (vallanläggningen) Raä 239 Vaksala 
på sockengränsen mot Rasbo, med registrerad 
ställvis kallmurning. 5-6 km längre norrut 
finns visserligen det 20 m stora röset Raä 179 
Lena-Ängby, vid en förbindande dalgång 
mellan Lena och Rasbo – just vid socken-
gränsen, men den torde tillhöra bronsåldern 
och ligger i anslutning till skärvstenshögar. 
De reviranläggningslinjer som finns mot syd-
väst och sydost saknas. Slutsatsen är att dal-
gångarna i öst koloniserats främst från Svea-
havsområdet och under romartiden ingick i 
samma intressesfär. 
 
Fynd 
Förmodligen från yngre romersk järnålder 
finns inom regionen två guldfingerringar – 
från Frötuna, Rasbo socken och Åkerby, väs-
ter Funbo. Vidare finns ett lösfynd, en lans-
spets från Ektomt, också den från Funbo 
socken. Fynd härrörande från havsvikarna 
och infarterna från söder.  
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SVEAHAVSOMRÅDET 
Svia, Brillinge och Sala är som angivits namn 
som länge förekommit i resonemangen om 
Uppsalaområdets utveckling. I den äldre de-
batten framställdes Vaksalaområdet som nå-
got av svearnas urhem. De senare årens un-
dersökningar har gett tillskott till kunskapen 
om området och verifierat närvaro från äldre 
bronsålder och framåt. En relativt omfattande 
bosättning och förstärkta indikationer på ti-
digare dokumenterad elitnärvaro har fram-
kommit. Men undersökningarna har inte tytt 
på något eventuellt förromartida-/romartida 
centrum med regionalt inflytande i området. 
Stora delar av närområdet Råby, Vittulsberg 
och Jälla med indikationer på såväl brons- 
som järnåldersnärvaro har dock endast under-
sökts i begränsad omfattning. 

 
 Mycket talar för att Vaksala före järnål-
dern legat vid sidan av de tätare befolkade 
områdena i norr och sydväst. Vaksalaområ-
dets (inklusive Gamla Uppsalas) utveckling 
och lämplighet för storgårdsdrift är förknip-
pat med de kraftiga strandförskjutningarna 
under yngre bronsålder och förromersk järn-
ålder [Bild IX: 25]. 
 Skyddade vikar och såväl glacial- som 
postglacial lera samt strandbeten i maritimt 
kommunikationsmässiga lägen, gjorde områ-
det intressant under bronsåldern. Den oskyd-
dade kusten mot havet begränsade emellertid 
bosättningsmöjligheterna, med åtföljande 
tyngdpunkt i Råby, Vittulsberg och Jällaom-
rådet.  
 Strandförskjutningen förbättrade succes-
sivt läget under yngre bronsålder. Pollenana-
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lyser som gjorts vid Gamla Uppsala (kapitel 
4) indikerar ökad kolförekomst, en expansion  
av gräs och halvgräs, en minskning av tall 
och hassel samt successivt av ek. Ruderat-
samhällen och indikation på odlad mark öka-
de. Åtminstone idag har Gamla Uppsala och 
Vaksalahöjderna en bättre jordmån än områ-
det på andra sidan Samnan. Åkerbrukets för-
bättrade avkastning vid värmeperioderna 
kring och efter Kristi födelse gjorde dessa 
områden än intressantare och en förtätning 
tog vid. De genom strandförskjutningen till-
kommande ytorna kring Gamla Uppsala in-
nebar en starkt ökad beteskapacitet. Samtidigt 
fick Vaksalaområdet ett stort omland mot 
sydöst – mot Danmark.  
 Sammantaget utvecklades den goda men 
begränsade bronsåldersmiljön till ett område 
med omfattande jordbrukspotential och hade 
med närheten till havet närmast idealiska fö-
rutsättningar för uppbyggnad av avancerade 
järnåldersmiljöer. Men, om nu förutsättning-
arna var så goda, varför hittar vi inte före-
gångare till Gamla Uppsala och varför dröjde 
det förmodligen in i vendeltid innan komplex 
och ställning formades? 

Här måste hänsyn tas till åtminstone tre 
grundläggande faktorer som jag i andra sam- 
manhang varit inne på:      
 
1) Tidsaspekten, 
2) Befolkningens lokalisering inom bygderna  
3) Den maktpolitiska situationen i Mälardalen.  
 
Tidsaspekten. 
Stora resurser var en process över århundra-
den. I industrisamhället kan en bygds väl-
stånd och därmed förknippad makt utvecklas 
över en generation, eller ännu snabbare ge-
nom lyckosamma investeringar. Under äldre 
järnålder baserades en bygds inledande väl-
ståndsökning – som ej berodde på tillfälliga 
förhållanden, exempelvis på deltagande i sto-
ra lyckosamma räder eller extrema fiskeår – 
främst på ökning och omvandling av arialer 
för beten och i viss mån för åkerbruk. An-
tingen den nu möjliggjordes av strandför-
skjutning eller genom ianspråktagande av of-
ta sumpiga skogs- och slyområden. 
 Med dåtidens redskap, teknik och be-
gränsade kapacitet var det här vanligtvis en 
process över många generationer som också 
innefattade  organisatorisk  anpassning  inom  
bygden. Huvuddelen av arbetsinsatserna un-
der året gick åt för att  säkra  överlevnad. Far- 
soter och fientliga överfall som slog ut delar 
av kreatursstockarna kunde avbryta en positiv 

Bild IX:25 Vaksalaområdet med närområden  från hågatid till  
                         romersk  järnålder.              Höjdnivåer: 2m ekvidistans 

 
 
 

 
utveckling för lång tid. Många bygder kom 
nog aldrig förbi den här fasen.  
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Elitens reurser samverkade med bygdens 
När en mer omfattande jordbruksbas etable-
rats och adderats till fiske, jakt och samlings-
verksamhet kunde egna verkstäder, regionala, 
kanske internationella kontakter, handel och 
erövringsräder utveckla bygdens och elitens 
välstånd. Successivt förstärktes därmed också 
ledarnas inflytande utanför bygdens gränser.  
  Hur än processen såg ut, kunde en regi-
onal elit normalt sett bara utvecklas där den 
kunde stödja sig på en välmående bygd, vil-
ken i sin tur alltså normalt fordrade århundra-
den att utveckla. Att det fanns en lokal elit i 
Vaksalaområdet från slutet av yngre bronsål-
der och framåt framgår av en lång rad fynd – 
från Brillingenålen, via bland annat gotlands-
krukor och den tidigromerska situlan från 
Gränby till ett 43 m långa treskeppigt hus, 
förmodligen från yngre romersk järnålder 
(Fagerlund, 2003b). I Fagerlund (2007:178) 
redovisas att det rörde sig om minst fyra hus i 
två faser under romersk järnålder. Under en 
stor del av denna tid var bygdens kapacitet 
dock geografiskt begränsad, något som inne-
bar svårigheter att forma den resursstarka 
miljö som fordrades för att utveckla och stöd-
ja en ledande Mälarregional elit.  
 
Lokaliseringen kring Sveahavet.  
Vid bronsålderns början fanns Uppsalaområ-
dets befolkning i allt väsentligt norr och kan-
ske väster om Sveahavet – [Bilderna VII:2, 4, 
9 och 10]. Även om befolkningen spreds un-
der framför allt yngre bronsålder, skedde en 
förtätning i huvudsak inom eller i anslutning 
till gamla miljöer. Det här gjorde att även om 
den snabba strandförskjutningen efter hågatid 
och under förromersk järnålder så småning-
om ändrade bosättnings- och bygdestruktur, 
skedde det med lång eftersläpning. Fortfaran-
de gällde århundradena kring Kristi födelse 
att det var i de gamla bygderna i norr och 
väster som befolkning, och rimligtvis huvud-
delen av Sveahavets elit och tyngdpunkten i 
samverkansstrukturen fanns. Gamla släkter, 
kontaktnät och traditioner bör ha borgat för 
detta.  
 Stora förändringar var emellertid på 
gång genom Vaksalaområdets tillväxt och 
formandet av bygder i söder och längs den 
gamla Finlandsleden – främst då i Rasbo. 
Med någon eller några karismatiska ledare in-
om de expanderande delarna eller omvälvan-
de förändringar, exempelvis genom yttre 
tryck, kunde en tyngdpunktsförskjutning i in-
flytandestrukturen ha kunnat ske relativt 

snabbt – men det finns inga tecken på detta, 
tvärtom. Norra Sveahavsområdet satt i hu-
vudsak ännu i orubbat bo. De förändringar vi 
kan se berörde Brobyområdet under främst 
förromersk järnålder.  
  
Vaksalaområdet 
Under den tid bygdesystemen i anslutning till 
buffert-/gränszonerna skavde mot varandra 
inom Uppsalalaområdet – uppemot tusen år – 
fanns trots rivalitet, animositet och konflikter 
troligtvist långa perioder med fred och sam-
arbete. Vaksalaområdet var i viss mån relativt 
nära skärningspunkter för uppkommande 
konflikter, om än inte i samma utsträckning 
som Uppsalaön. I slutet av bronsåldern var 
Vaksalahöjderna relativt oskyddade för an-
grepp från sydost. En lång vik in mot Samnan 
– en då utomordentlig kommunikationsväg – 
utgjorde ett hot. Den breda viken passerade 
den växande Danmarkstungan med kilome-
terlånga obebodda marskmiljöer. I södra de-
len, vid Danmarkshöjderna kring den framti-
da kyrkan vilka var beboeliga, var viken en à 
två km bred. Rimligtvis fick Vaksalaområdet 
ta den första stöten vid räder från sydost. 
  
Vaksalas läge förändrades 
Strandförskjutningen ändrade bilden.  Kring 
Kristi födelse var området mer svåråtkomligt 
utan att för den skull förbindelsemöjligheter-
na nämnvärt försämrats, tack vare Samnan. 
 Det fick på sikt betydelse. 800 år av 
stark strandförskjutning hade radikalt minskat 
Mälarens öppna ytor. Vad som tidigare varit 
marginalområden mot havsvidder ersattes av 
strängar av öar och skär. Även om förutsätt-
ningarna inom vissa alltmer höglänta områ-
den försämrades, förbättrades förutsättning-
arna för fiske, fågel- och säljakt – i varje fall 
in mot Mälardalens centrala delar. Detta till-
sammans med båtteknikens utveckling ökade 
kommunikationerna/kontakterna, men skapa-
de också konflikter. 
 Samtidigt fanns behov av ett samarbete 
gentemot väpnade anfall från Östersjön. Sam-
mantaget ökade detta rimligtvis kontaktbeho-
ven och kontaktnivån mellan bygdegrupper-
nas ledande företrädare inom Mälardalen. Det 
gjorde att eliten fick regional kunskap och 
långväga information på ett annat sätt än ti-
digare och lättare såg sin bygd i ett större 
sammanhang. Det innebar också att det fram-
stod som alltmer betydelsefullt för noderna i 
maktsystemet att vara kontaktmässigt åtkom-
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liga liksom att utan alltför komplicerade fär-
der kunna nå den yppersta eliten. 
  Det innebar fördelar för de ledande att 
ha en geografisk lokalisering som innebar 
överkomliga resvägar inom Sveahavsmaktens 
dubbla havsvikssystem och Mälarregionen. 
Här var det uppstigande Vaksala/Gamla Upp-
sala ett lämpligt område. Det dröjde emeller-
tid förvånansvärt länge. Uppsalaön var ännu 
inte mogen – den var fortfarande utsatt. 
 
 
NORRA SVEAHAVSOM-
RÅDET OCH BROBYS 
FÖRSVINNANDE 
Undersökningar inom Vaksala/Gamla Uppsa-
laområdet respektive Vänge/Läbyområdet har 
någorlunda klarlagt tidshorisonter och byg-
dernas utnyttjande, även om det fortfarande 
finns luckor.  

Förhållandena i det bygdeområde som 
tentativt bör ha omfattat ungefär Jumkil, Bä-
linge, Åkerby och Börje socknar är mer oklar. 
Få undersökningar har gjorts i området utom i 
Brobyområdet samt i Dragby- och Högstaan-
läggningarna på gränsen mot Skuttunge- och 
Ärentunabygderna. Orsaken till den begrän-
sade undersökningsinformationen är främst 
att utom i Bälinge samhälle saknas mer om-
fattande exploateringar eller vägbyggen.  
 Utgrävningarna av tre storhögar liksom 
Bengt Schönbäcks och Mårten Stenbergs un-
dersökningar av bronsåldersanläggningar un-
der 1940/50-talet, alla i Broby socken, fram-
står därmed som undantag. Till dessa undan-
tag hör också fynden av bosättningar i åker-
mark från århundradena efter Kristi födelse 
mellan Bälinge och Åkerby kyrkor i början 
av 1980-talet (Aspeborg 1996).  

 
GRUPPEN JUMKIL, BÄLINGE, 
ÅKERBY OCH BÖRJE  
De fyra socknar som är grupperade kring 
vattensystem vilka mynnade ut i Sveahavets 
innersta del är delvis anläggningsrika. De 
visar på  stark  närvaro under bronsålder. Här  
finns enligt Riksantikvarieämbetets anlägg-
ningsregister drygt en femtedel av Uppsala-
områdets skärvstenshögar och uppemot hälf-
ten av dess skärvstensvallar. Även om an-
läggningar från förromersk och tidigromersk 
järnålder  är  kända, är omfattningen inte till 
närmelsevis  av  samma  dignitet.  Samtidigt 
gäller att också Dragby, Högsta och även Hå- 

Tabell IX:6  Urval av registrerade anläggningar från olika perioder i 
                      bygdegruppen Jumkil, Bälinge, Åkerby och Börje 1999/2000 
Anläggningstyp I bygde- 

gruppen 
 Antal inom 
 Uppsalaområdet

% 

Skärvstenshögar       598 1)         2637 23 
Skärvstensvallar         45 1)           100 45 
Runda stensättningar med mittblock         46 1)           492 9 
Röseliknande stensättningar         18 1)           218 8 
Skålgropar        469         6908 7 
Rösen         15 1)           354 4 
Resta stenar         66         1052 6 
Trekantiga stensättningar           3             77 4 
Kvadratiska stensättningar         21           456 6 
Högliknande stensättningar         68           606 11 
Högar       412         3214 13 
Storhögar   �20 m         11 2)             62 2) 18 
Samtliga anläggningar på gravfält      3687       30489 12 
 1) Varav Åkerby  0        2) Börje-Broby ingår med  5 stycken 
 
ga längre söderut hade begränsningar/uppe-
håll  i  nyttjandet  under förromersk järnålder. 
Av antalet anläggningar på gravfält liksom 
antalet högliknande stensättningar och högar 
att döma tycks däremot en förhållandevis stor 
befolkning åter ha funnits inom bygdegrup-
pen under yngre järnålder [Tabell IX:6]. 

Områdets betydelse framgår av dryga 
10-talet storhögar på 20 m och däröver i om-
rådet. Vid Broby nära den forntida Jumkils-/ 
Åkerbyvägens passage över Jumkilsån be-
döms fem eller sex storhögar ha funnits. En 
av dem undersöktes redan 1663 av Verelius. 
Två undersöktes i början av 1930-talet av stu-
denter under Hjalmar Larsens ledning (Lind-
qvist 1936:33 ff.). Ljungkvist (2006:137) be-
dömer dem som vendeltida. 

 På andra sidan ån, vid Sylta i Åkerby, 
finns ytterligare en hög om 25 m. Siffrorna i 
tabellen är osäkra på marginalen och de kän-
da anläggningarna ökar mer eller mindre kon-
tinuerligt. Trots detta framstår det som troligt 
att sockenområdena har varit relativt intensivt 
utnyttjade i anslutning till vattensystemen un-
der bronsålder (med undantag av Åkerby), 
minskat i betydelse under äldre järnålder och 
på nytt ökat från dess slut. Det skulle rimligt-
vis innebära att bygdegruppens inflytande var 
begränsad under romartid och att Sveahavs-
regionens politiska tyngdpunkt inte låg här. 

Emigration som förklaringsfaktor har 
dåligt rykte sedan Stjernas beskrivning från 
1905 om Götarnas försvagning som förklar-
ing till Svearnas maktövertagande hamrades 
ned under mellankrigstiden. Rörelser på det 
regionala planet borde vara lättare att accep-
tera. Det framstår alltså som om befolkningen 
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minskade nordväst om Sveahavet omkring 
övergången mellan brons- och järnålder. 
Samtidigt skedde en påtaglig expansion i 
Skokloster/Västra Vassunda. Det går natur-
ligtvis bara att spekulera om ett eventuellt 
samband, där de sydliga lokalerna kan antas 
vara en del av en förbindelsesträng mot Sö-
dermanland. Kontakter längs denna linje 
fanns ju bevisligen under yngre bronsålder – 
Hallundagjutformen av täljsten från Alunda 
(Jaanusson 1981:22).  
 Vad skulle då varit orsaken till de troli-
gen otillfredsställande levnadsbetingelserna 
från slutet av bronsåldern i Jumkil, Bälinge, 
Åkerby och Börje under förromersk järnålder 
liksom till de förbättringar som yngre romar-
tid/folkvandringstid medförde ? 
 
Ett förändrat landskap 
Klimatet kan vi för tillfället lämna därhän. 
Det var lika för alla i Uppsalaområdet. Effek-
terna av strandförskjutningen slog dock olika. 
När det gällde bosättningar och aktivitetsom-
råden i anslutning till vattensystemet inom 
Jumkil, Bälinge, Åkerby och Börje socknar 
innebar yngsta bronsålder och förromersk 

järnålder en förändring av levnadsförutsätt-
ningarna över i stort sett hela ytan. Längst i 
söder, kring Börjesjön, kan förutsättningarna 
dock antas ha varit relativt stabila. 
 Vid hågatid gick havsviken något förbi 
lokalen där Jumkils kyrka en dag skulle upp-
föras. Av skärvstenshögarna att döma som 
finns kring vattendrag som möter vid denna 
punkt [Bild VI:1, IX:26 och IX:27], tycks 
som på andra håll boplatserna gärna lokalise-
rade kring innersta delen av långa vikar. 
  Från 800-talet BC gled havet snabbt un-
dan. En havsnivå vid Jumkil på 21 m kring 
hågatid och förmodligen kring 20 m omkring 
800 BC var 12 m AD 0 BC. Det medförde att 
Jumkilsån via ett band av gölar fick sin myn-
ning mot havet förflyttad till Broby 9 km i 
sydöstlig riktning [Bild IX:26]. 
  För Bälinge och Åkerby innebar för-
skjutningen många km2 nytt land. Förmodli-
gen först av marskkaraktär och med omfat-
tande alskog. Successivt mer användbar men 
med en bred ridå mot havet. De relativt paral-
lella bäckar som tidigare avvattnat landskapet 
gick under förromersk järnålder ihop i en å 
som vid Kristi födelse förenade sig med Jum-
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kilsån i en gölsjö i förbindelse med Sveaha-
vet. Sammantaget bör det här ha inneburit att 
landskapet trots sin större yta inte var lika 
lättillgängligt som tidigare.  

Av anläggningarnas spridning att döma 
tycks bosättningar och aktiviteter i norra de-
len av Börje ha varit koncentrerad längs den 
gamla havskusten. Det öppna grunda hav som 
legat här försvann. Längre söderut fanns Bro-
bysjön som gammal centrummiljö för verk-
samheten. Härifrån kunde man ta sig via Li-
brobäcken ut till havet. Den södra kusten ha-
de också närmare till den havsvik som gick 
upp mot Broby även om också här vegetatio-
nen blev besvärlig. I princip all mark som 
strandförskjutningen skapade bestod på den 
här tiden av svårbrukad postglacial lera. Den 
instabila brunjordmån som skulle komma tog 
tid att utveckla. 
 
 
VARFÖR BLEV INTE BROBY 
ROMARTIDENS CENTRUM 
UTAN STAGNERADE? 
Även om kontakten med havet var viktig, 
utgjordes norra Sveahavsområdets försörj-
ning i väsentlig utsträckning också av bo-
skapsskötsel under yngre bronsålder och för-
romersk järnålder. Här bör inte strandför-
skjutningen i sig ha utgjort någon nackdel – 
tvärtom. Strandförskjutningen hade emeller-
tid andra konsekvenser. Den relativt höga 
öppna Börjekusten medförde god sikt. Even-
tuella anfallsföretag från nord och öst hade 
stora öppna ytor eller långa strandnära omvä-
gar att  passera. Kontrollsituationen ändrades  
emellertid  mot  yngsta   bronsålder.  En   be- 
gränsad vattenpassage, och möjligheter till 
dolda anfallsvägar förändrade Brobys säker-
hetsläge. Som framförts avseende den yngre 
bronsålderns oro och krackelerande samför-
stånd, med en gränszon Lilla Kil – Vänge – 
Läby, fanns ju redan ett tryck från sydväst. 
  Sammantaget var de förändrade förhål-
lande starkt negativa. Börjesjön växte succes- 
sivt igen. Brobybosättningens omfattning, kon- 
takter och tekniska kunskaper, vilka Schön-
bäcks rapporter indikerar – fyndbilden av 
honom huvudsakligen bedömd till period V – 
var så anmärkningsvärda att en utveckling 
och tillväxt hade varit att vänta århundraden 
framåt. 

 De förhållanden som strandförskjutning 
och igenväxning lokalt skapade [Bild IX:26] 
och [Bild IX:27] bör åtminstone delvis ha 

bidragit till att Broby/Börje stagnerade för att 
först bortåt tusentalet år senare på nytt fram-
stå som attraktivt.  Bygden hade då ett annat 
utseende med stora frilagda och omvandlade 
postglaciala ytor. Brukningsteknikens och 
jordmånens utveckling hade då gjort dem 
användbar inte bara för beten utan också för 
åkerbruk. Under yngre järnålder hade sock-
narna enligt gravbeståndet på nytt en relativt 
stor befolkning. 
 
En förhistorisk sänkning? 
Fortfarande är det oklart när Börjesjön växte 
igen/tappades av och så småningom gav till-
skott av brukbar jord. Som anges i kapitel 6 
tycks igenväxningen ha skett successivt, om 
än i vågor. Från 1800-talets mitt sänktes sjön 
i omgångar. Vi vet inte om det skett tidigare. 
Avstånden var emellertid små och förutsätt-
ningarna goda. Sänkning kunde ske genom 
grävning i 100-180 m. ”stenarmerad” lera.  
 Brobysjön var som tidigare angivits en 
vik under stenåldern när havsnivån låg ca 30 
m högre än idag. Från omkring 28 m avspjäl-
kades sidosjöar/gölar, men det fanns fortfa-
rande på 26 m-nivån en huvudvik som omfat-
tade den blivande ca 1 km2 stora sjön. Av-
snörningen skedde på nivån 24 m, dvs. under 
bronsålderns inledning.  
    [Wenner (1939:437) räknade med 2300 BC 
grundat på Granlunds landhöjningskurva medan 
Selling (1940:342) baserat på osäkra underlag och 
procentförskjutningar arbetade med 40 m höjd och 
sköt tillbaka tidpunkten till 3000 BC].  
  Av skärvstenshögar och registrerade 
gravanläggningar att döma kvarstod sjön hela 
bronsåldern och en bra bit av järnåldern. Be-
lägg för att närområdet till sjön beboddes un-
der äldre förromersk järnålder saknas vad jag 
kan se när det gäller anläggningar. Från för-
modligen århundradena kring Kristi födelse 
finns ett gravfält – Raä Börje 106 – med när-
områdets enda röseliknande stensättning och 
enda registrerade skålgropsförekomst (30 
skålgropar). Där finns också två resta stenar. 
Fältet  ligger  emellertid  drygt  600 m sydöst  
om den forna sjön och på en sluttning mot 
fält med postglacial lera som bildats vid en 
sidovik inom det större havsvikssystem som 
föregick sjöns avsnörning.                                                          
 Ett antal gravfält från äldre järnålder lig-
ger i anslutning till vad som då förmodligen 
hade omvandlats till betesmark/åkermark. 
Bland gravfält från yngre järnåldern finns 
Raä Börje 109 som skulle legat i direkt an-
slutning till sjön – om denna funnits kvar. 
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Mycket tyder på att huvuddelen av sjön, för-
svann långt före yngre järnålder.  
 Uppkomsten av nya betesområden inom 
södra Börje socken, om än med trassliga 
förhållanden kring sjörester, bidrog rimligtvis 
till en ökad befolkning och en förbättrad 
ekonomi. Markerna mot de efter havets bort-
dragande utvecklade Jumkils- och Fyrisåarna, 
blev också brukningsbara. Sammantaget in-
nebar detta att bygdegrupperingen Jumkil, 
Bälinge, Åkerby och Börje från att under 
mellersta bronsåldern i princip härbärgerat en 
havsanknuten kultur med glaciala lerjordar 
till sitt förfogande, i början av yngre järnålder 
främst levde i anslutning till postglaciala ler-
jordar med stor åkerbrukspotential. 
    
Bild IX: 27  Börjekusten sårbar för attacker 
under yngsta bronsålder. Geografisk miljö: 600 BC  

Utvecklingen påverkad av den makt-
politiska zonens flyttning i sydväst 
Vändningen tycks alltså ha kommit under 
romersk järnålder och påverkats av en för-
ändring i den geografiska miljön. Det kan 
emellertid inte uteslutas att en bidragande or-
sak också varit att den maktpolitiska gräns-
zonen mot sydväst successivt tryckts allt 
längre bort. Från att under period V ha gått i 
närheten av Lilla Kil gick den framemot ro-
martid från Åland till söder Läbysjön. Det 
finns tecken på att gränszonen vid folkvand-
ringstid förskjutits ända ned till Örsundsbro.  
  Även om vi inte känner hur konfliktfyll-
da gränsområden fungerat under århundrade-
nas lopp, är det troligt att de under instabila 
skeenden varit mindre åtråvärda att utnyttja 
och utveckla. Omvänt skulle ökad säkerhet 
utgjort drivkraft i områden med utvecklings-
möjligheter. 
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SKUTTUNGE SOCKEN 
OCH NORUNDA HÄRAD 
– TYNGDPUNKTEN   
Norr om Sveahavet fanns sedan länge omfat-
tande bosättningar. Under senneolitikum och 
äldre bronsålder framstår bygderna som de 
mest utnyttjade inom Uppsalaområdet med 
undantag för Hagunda och Lagunda i sydväst 

(se kapitel 7). När vi kommer längre fram i 
tiden hade lokaler som Dragby, Högsta och 
Björklinge en förromersk/tidigromersk kul-
tur. Av anläggningsmönster och geografiska 
förhållanden att döma är det troligt att Drag-
by och Högstas anslutning till ett ”tresock-
enmöte” inte är en slump utan effekten av en 
mycket gammal bygdestruktur i området.  

Häradsområdena i norr påverkades starkt 
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av Uppsalaåsens y-formade fortsättning och 
Fyrisåns förgrenade åsystem, där Björklinge-
ån utgör en andra stam. Åsarna och vatten-
dragen går i nord-sydlig riktning och åtskilj-
des av omfattande myr- och kärrmarker i va-
rierande utsträckning. Stora glaciala och post-
glaciala lerytor fanns liksom lätta sandjordar. 
Längs vattendragen bildas rikligt med sväm-
sediment. 

 Dagens jordmånskarta uppvisar en om-
fattande instabil brunjordsförekomst. De an-
läggningslokaler som återges på [Bild IX:28] 
ligger i allt väsentligt inom ramen för denna 
brunjord [Bild VII:18]. Sammantaget fanns 
utomordentliga förutsättningar för boskaps-
drift och den åkerbruksutveckling som pågick 
inom Uppsalaområdet under förromersk och 
romersk järnålder och som också avsatt spår i 
pollenprover från Dragby. 
 Rullstensåsarna och vattendragen inne-
bar goda kommunikationsmöjligheter – fram-
för allt mot Sveahavet. Antalet skeppsformi-
ga stensättningar [Bild VI:31], kan innebära 
en indirekt signal om att möjligheterna också 
utnyttjades i stor utsträckning. Området var 
tryggt. Svåråtkomligt för räder. Tillgången på 
folk gjorde det möjligt att organisera expedi-
tioner – antingen det gällde jakt, fiske, räder 
eller en blandning av detta och att efteråt dra 
sig uppför vattendragen i säkerhet. 
  Området saknar i stort sett fornborgar. 
Vallanläggningen på åsen 5 km norr om Le-
na, utgör  ett undantag.  Salstaborgen  är  från 
folkvandringstid eller yngre och Högstavallen, 
Raä 1 Bälinge socken, är som angivits en 
hägnad – kanske med neolitiska rötter. Om 
motivet för de förromerska/romerska vallan-
läggningarnas tillkomst i första hand fanns 
inom den kultiska föreställningsvärlden, an-
tingen det nu är frågan om riter eller land-
skapsavgränsningar, skulle de nu behandlade 
bygderna med sin relativt omfattande och vä-
lmående befolkning uppvisa många anlägg-
ningar.  
 Vi vet att det fanns verksamhet inom 
Uppsalaområdet långt utanför de delar av  
Skuttunge socken och Norunda härad som 
redovisas på [Bild IX:28], men det är glest 
mellan nedslagen och dessa delar bör i allt 
väsentligt ha utnyttjats som fångstområden. 
Järnframställning är dock belagd från före-
romersk tid i närheten av Tämnaren och up-
penbarligen fanns folk uppe vid Vendelåsen. 

GÖDÅKERS UPPKOMST 
INGEN SLUMP 
Förhållandet att Gödåker framträder som 
järnålderns första kända ”hövdingasäte” i 
Uppsalaområdet är inte en slump. Bygderna 
norr om Sveahavet var gamla, hade goda ut-
vecklings- och kommunikationsmöjligheter. 
De var tätbefolkade och säkra. Vattensystem 
och åsar med mellanliggande sankmarker for-
made förmodligen tre bygdeområden. Den 
sydliga hade rötter i äldre kustlinjer, medan 
de övriga grupperade sig kring Björklingeåns  
Respektive  Fyrisåns vattensystem. Av de  tre  
bygderna framstår den nordöstra som i sig 
innefattade stora delar av Viksta, Tensta och 
Lena socknar som den med bästa förutsätt-
ningar. Här fanns förbindelsevägar inte bara 
söderut utan också norrut – längs två flöden. 
Flera bygdecentra – och i mitten låg Gödåker. 

Gödåker ligger vid Fyrisån (Vendelån), 
som där och längre söderut har omfattande 
svämsedimentavsättningar. Bosättningen ha-
de tillgång till både glaciala och postglaciala 
lermarker, förmodligen täckta med brunjord. 
Några km uppströms ligger Viksta och 6-7 
km nedströms ligger Lena och Fyrisåns för-
grening – Vattholmaån. Lena hade egentligen 
en mer strategiskt kontrollerande position, 
men mot detta stod Gödåkers centrala läge i 
bygden och mer skyddade förhållanden.  

Bygden kontrollerade vattenlederna norr-  
och söderut om än inte Uppsalaåsen. Nord-
väst om Sommaränge fanns också möjlighet 
att blockera åsen. Bygden hade alltså en stark 
strategisk ställning inom Svehavsbäckenets 
kommunikationsvärld. Den ledande bosätt-
ningen och den ledande ätten inom denna 
bygd måste haft både inflytande och kontak-
ter vida förbi dess gränser. Som angivits 
bedöms Gödåker ha utnyttjats under nästan 
hela den romerska järnåldern. Järn var knap-
past något problem. Det drygt trettiotal mind-
re gruvhål som finns registrerade inom Upp-
salaområdet ligger som en utspridd solfjäder 
på någon mils avstånd nord och öster om 
Gödåker (bilaga 19). Till vilka tider de hänför 
sig är dock i allmänhet oklart. 

De tre kammargravarnas tidsättning i 
Gödåker är delvis suddig. Lamms (1973:86) 
angivande av G8 som tillhörig 100-talet blir 
för tidig om Anderssons (1993:86) tidsättning 
av ormhuvudfingerringen i samma grav till 
C1b-C2 är korrekt. Förmodligen har samtliga 
kända kammargravar i Gödåker och Mälarda-
len tillkommit efter Markomannerkrigen (AD 
166-180). 
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VAD HÄNDE UNDER 
YNGRE ROMERSK 
JÄRNÅLDER? 
Under förromersk järnålder och större delen 
av äldre romersk järnålder tycks i princip den 
pågående germaniseringen byggt på nordeu-
ropeiska och i viss mån keltiska inslag. Nålar 
och därefter fibulor var elitens smyckesigna-
ler. De romerska artiklar som sipprade in i 
Mälardalen – främst brons- och glaskärl – är 
fåtaliga. Guldfynd saknas, även om undantag 
kan diskuteras. Enligt Stjernas (1905b:86) 
uppfattning skulle ju inte heller guldet ha 
använts som värdemätare förrän under yngre 
romersk järnålder. Förhållandet att romarväl-
det och dess ideologi behärskade hälften av 
kontinenten tycks än så länge haft begränsade 
effekter i Mälardalen. 
 Av fornborgar och vapengravar att döma 
var förromersk och äldre romersk järnålder 
dock inte speciellt fredliga. Även om anfalls-
operationer kanske inte alltid var det, tycks 
försvaret av hembygden ändå i stor utsträck-
ning ha varit en lokal verksamhet.  Samver-
kan bör dock ha ägt rum när det gäller Sö-
dermanlands anläggningar. Fortfarande an-
vändes benpilar och inte pilspetsar av järn. 
Järnet var delvis en bristvara eller då var 
smide ännu en begränsande specialitet.  
 Vi känner inga långvariga ”residensbo-
sättningar” med troligt inflytande över omfat-
tande delar av Mälardalen. Även om Gödåker 
existerade i hundratalet år var dess storhetstid 
ännu inte kommen. Kontinentens utveckling 
mot folk, stamförbund och protostater under 
ledare vilka synliggjordes genom rörelser och 
konflikter, främst med romarna, men även 
med varandra, kan inte avläsas i Mälardalen.    
 Under sen förromersk järnålder och äld-
re romartid möjliggjorde båtteknologins ut-
veckling långa kustnära färder. Vid periodens 
slut började paddlar ersättas av åror. De öka-
de transportmöjligheterna bidrog till en kolo-
nisation och utveckling av bosättningar kring 
Norrlands och Finlands kuster, men också till 
allt längre jakt- och fiskeexpeditioner som 
säkert ofta också innebar byteshandel – och 
ibland överfall. 
 
DEN YNGRE ROMERSKA 
JÄRNÅLDERNS VÄRLD 
Under yngre romersk järnålder ser vi markan-
ta förändringar inom Skandinavien, Mälarda-
len och Uppsalaområdet. 

 Välståndet ökade. Stallning och gödsling 
i viss omfattning blev alltmer vanlig.  Plogen, 
lien och räfsan samt ökad tillgång på smitt 
järn bidrog till ökad produktion.  Det skapade 
en mer uthållig överlevnadsförmåga. Skinn-
kläder försvann successivt även om skinn och 
päls länge än skulle användas för skoning. 
Bröd gjorde på allvar entré annat än som 
kulttillbehör. Till detta bidrog att vridkvarnen 
kom i bruk. 
 Redan tidigare hade gravskicket förskju-
tits mot att inte bara benen utan även övriga 
rester av likbålet skyddades. Detta tycks ha 
påbörjats någorlunda samtidigt från Weser till 
Oder samt på Bornholm och Gotland. Samti-
digt förekom skelettbegravningar kring Oder 
och på Gotland. Stjerna (1905b:6 f.). Nu blev 
successivt skelettbegravningar också vanliga 
i Mälardalen. 
 I Danmark framstår Östsjälland/Östfyn 
som något av en romersk distributionscentral. 
I Mälardalen och inom Uppsalaområdet dis-
ponerade den yppersta eliten glas och guld i 
olika former. Guld gavs nu som tecken på 
hög rang/värdighet, bland annat i forn av 
finger- och armringar – ibland av ormhuvud-
typ.  De kunde väga två hekto. 
  Förutom att guld blev värdemätare och 
rangsignal uppkom troligen konkurrerande 
huvudbosättningar för samhällsorganisationer 
i Mälardalen. Lokaler som Tuna i Badelunda 
och Gödåker.  
 Vapenofferfynd blev allt vanligare efter 
omfattande strider framför allt i södra Skan-
dinavien. Fornborgarna byggdes kraftigare 
och som uppenbara försvarsanläggningar. Pi-
larna försågs med spetsar av järn. 
 Båtutvecklingen fortsatte. Nydamtyper-
na medgav betydligt större lastvolymer. Un-
der yngre romartid utvecklades regelrätt fjärr-
handel inom Östersjöbäckenet.  
  Den fortsatta germaniseringen kanalise-
rades åtminstone delvis i någon form av mar-
tialisk ideologi. Orsaken torde delvis bero på 
en ny typ av större samordnade stridshand-
lingar inom Mälardalen, förmodligen knutna 
till kampen om makten. Fornborgarna inte 
bara byggdes kraftigare och mer försvarsdug-
liga. De anfölls också – i varje fall brann de 
när vi börjar närma oss folkvandringstid. 
  Vi finner nu militära ledare av ett nytt 
snitt i vapengravarna. En allmängermansk 
ranghierarki återspeglas i utrustning och in-
signier. Ofta romerskt inspirerad men på 
högsta befälsnivå av germansk tillverkning. 
Av de 21 vapengravarna i Sverige från de två 
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högsta nivåerna återfinns 5 i Uppsalaområdet 
eller i dess närhet.  Längs Norrlandskusten 
finns också ett antal gravar på nivå tre. Inga 
vapengravar på dessa nivåer är kända från 
Västmanland eller Södermanland. (Ilkjaer 
2001:92). 

Intrycket är att den organiserade kon-
fliktnivån mellan delar av Mälardalen ökar 
och influenser från kontinenten slår igenom – 
åtminstone bland de välbeställda. Det är inte 
nödvändigtvis fråga om att romerska föremål 
och vanor inlemmades. Snarare en fråga om 
en assimilation av den nordkontinentala an-
passningen till den romerska världen. 
  
Stjernas beskrivning 
Stjerna (1905b: 86 f.) anger: ”Det är således 
en våg av ny och främmande kultur, som vid 
tiden omkring år 200 sköljer in öfver Norden. 
Denna kultur för med sig en ny religionsform 
och nya begrafningsskick, nya stridsredskap, 
husgeråd och smyckeföremål, en ny orna-
mentik, ändrad metallteknik, minnesskrift, 
och efter all sannolikhet värdemätare för 
handeln samt spel med brickor. Infallsporten 
för den nya kulturen är lätt bestämd. Alla 
ofvan uppräknade fornsaker förfinnes å de 
danska öarna Själland och Fyen i grafvar 
och mossfynd, medan i övriga delar af Nor-
den endast vissa av hithörande fornsaksfor-
mer och föremål äro funna. Det måste såle-
des vara härifrån, den från kontinenten kom-
mande kulturen brutit in öfver det öfriga 
Norden” 
 
Påverkansvägarna varierade 
Influensen kom naturligtvis via en mängd 
kanaler. Den mer begränsade förklaring som 
möter (se exempelvis Jensen, 2003:438 f.), är 
att den snabba anpassningen till delar av den 
romersktinfluerade germanska ideologin hu-
vudsakligen skedde via återvändande skandi-
naviska deltagare i Markomannerkrigen. På-
verkan skulle ha fortsatt via en motsvarande 
mekanism i anslutning till gepider och goter 
som genom sina vandringar kom att fungera 
som ett kontaktband i stort sett hela vägen 
mellan Svarta havet och Östersjön.  
 Såväl Danmark som området kring ned-
re Wisla framstår liksom i andra samman-
hang som parallella kultur- och byteskanaler 
till Sverige. Om Ptolemaios hade rätt skulle 
både Danmark och Wisla delvis försörjts via 
romerska sjötransporter. 
 
 

Farliga kuster 
Långt ned i äldre romersk järnålder torde ha 
gällt att flottor av fiskare/byteshandlare och 
krigare från Östersjöns kustområden säsong-
vis rörde sig i södra Östersjön från Danmark 
till Wisla. Det var ingen idyllisk region.  
 Å ena sida lockade kusterna med goda 
möjligheter till fisk, bytesvaror och rov, sam-
tidigt som ju här den västra praktbegrav-
ningszonen följdes av den östra krigargrav-
zonen  vars  samhällen  enligt Cunliffe (2001: 
441) antas ha svarat för en del av Roms för-
sörjning med slavar. Något som pågick fram 
till dess att i mitten på andra århundradet 
stamrörelser av okänd anledning påbörjades 
samtidigt på flera olika håll längs kusten. De 
som utlöste Markomannerkrigen.  
 Tanken ligger nära till hands att befolk-
ningsökningen och båtutvecklingen i Öster-
sjön samverkade till att successivt öka trycket 
mot de rikaste delarna av kusten. Vilket inne-
bar södra Östersjön. Nästan oavsett försvars-
beredskap gick det inte att bo kvar på öppna 
havsstränder när flottornas storlek och där-
med kraften i anfallen ökade. Redan under 
förromersk järnålder hade ju de gotländska 
kusterna övergivits. Det blev inte bättre av att 
klimatet försämrades. 
 De anfall vi känner från vapenofferfyn-
den torde vara en försvinnande liten del av de 
som ägde rum. Vi har paralleller i vad som 
hände längs Medelhavets kuster under 1700-
talet och de första årtiondena av 1800-talet. 
De nordafrikanska sjörövarflottor som be-
härskade havet gjorde också räder längs kus-
terna som så småningom övergavs på många 
håll – framför allt i Italien. Den frisiska be-
folkningens försvinnande under trycket av 
den sachsiska Nordsjöverksamheten (se ka-
pitel 10) torde vara en parallell.  

  
ANTALET AKTÖRER I UPP-
SALAOMRÅDET MINSKAR 
Av vapenmossfynden att döma tilltog det 
organiserade våldet också inom Skandinavien 
[Bild IX:9]. Från att inledningsvis ha berört 
Danmarksområdet spred sig vapenoffren till i 
stort sett hela Sydskandinavien. Fynd och 
tidsfördelning är naturligtvis delvis en ut-
grävningsslump, men uppenbart hade utveck-
lingen under yngre romersk järnålder kommit 
fram till en nivå där båtburna styrkor kunde 
sättas in nästan var som helst inom Östersjö-
bäckenet. En sådan förmåga ställde krav på 
underhålls- och ledningskapacitet. Därmed 



Med Uppsala i centrum 497

säger det också en del om samhällssystemens 
utvecklingsnivå. 
 Jensen (2003:560) anger att vapenmoss-
fynden i Danmark under ungefär C2 och då 
speciellt ca AD 300 indikerar att anfallsstyr-
korna härrör från Mälardalen/Finland (indika-
tioner via sköldhandtag, eldslagningsdon). Är 
detta korrekt innebär det rimligtvis ett relativt 
utvecklat samarbete mellan dåtidens politiska 
aktörer i området. Det är också en indikation 
på att vid den här tiden makten koncentrerats 
till högst till några få starka samhällssystem i 
Mälarregionen. (Tre-fyra bygder skulle inte 
skicka iväg sina vapenföra män på räder till 
södra Östersjön om tio-femton andra lurade 
på att slå till hemmavid). 
 Under 200- och 300-talen fanns åtmin-
stone periodvis maktcentra i Skuttunge-, Ten-
sta- och Badelundaområdena liksom förmod-
ligen inom ytterligare något område syd/syd-
öst om Uppsalaområdet. Södermanland är 
oklart. I avvaktan på nya fynd känns detta 
landskap fortfarande splittrat och områdena 
kring de genomgående transportlederna knut-
na i balans mellan de tre (två) nordliga aktö-
rerna. Aktörer som kring övergången in i 
folkvandringstid blev två. 
 
Fjädrundakulturen dämpas/upphör 
som självständig aktör – en maktpo-
litisk förskjutning äger rum 
Något hände. Buffert-/gränszonen mellan 
Sveahavsmakten med tyngdpunkten i Tensta-
Skuttunge och sydväststammen med tyngd-
punkten förmodligen i Badelundsområdet 
gled åt sydväst. Betselkedjan från vadet vid 
Örsundsån (daterad till C2/C3 enligt Wik-
borg, 1998:36) passar väl in som eventuellt 
offerfynd i ingenmanslandet mellan två regi-
oner, i en gränszon med en utsträckning som i  
mycket  förmodligen  liknade  den  medeltida 
Tiunda-/Fjädrundalandsgränsen.   Vapengra-
varna vid Graneberg och Tibble (Andersson, 
1998b:253 ff.) i Litslena socken likaså.  
  Vem som var den starkare parten kan 
diskuteras, speciellt om sydväststammen fort-
farande levde i symbios med Attundalands-
kulturen. Ingen vapengrav under yngre ro-
mersk järnålder är emellertid känd från de tre 
högsta befälsnivåerna i Västmanland (Ilkjaer, 
2001:92). Landskapets  saknar  C3-fynd  (AD 
310/320-400) när det gäller guld och kam-
margravar. Var området trots allt speciellt 
drabbat av de misslyckade fjärräderna i södra 
Östersjön?   
 

Försköts den maktpolitiska tyngd-
punkten inom Uppsalaområdet? 
Strandförskjutningen hade avlägsnat Mälaren 
allt längre bort från Skuttunge/Tensta. Fin-
lansleden/Rasbo blev alltmer befolkad samti-
digt som territoriets landmassa ökade söderut.  
I kombination med att gränszonen mot syd-
väst flyttades, borde en lokalisering av ett 
maktcentra inom Svehavsmakten till Gamla 
Uppsalaområdet varit lämplig. En lokalise-
ring som underlättat kontakterna med byg-
derna, men också med externa maktgruppe-
ringar. 
  Problemet är bara att vi ännu har så för-
tvivlat svårt att spåra uppbyggnaden och fö-
rekomsten av en utpräglad elitmiljö i Gamla 
Uppsala ens i närheten av romartid. Detta 
framstår alltmer som en indikation på att det 
skulle dröja länge än innan vi fick en lokal-
bunden central styrning inom Uppsalaområ-
det. Ledningen vidmakthölls förmodligen 
länge än, som man tidigare gjort bland ger-
manerna på kontinenten, i ett komplicerat 
samspel mellan ledande släkter. Den fortsatta 
avsaknaden av kända extraordinära romartida 
och tidiga folkvandringstida elitbosättnings-
miljöer inom Uppsalaområdet gör att Yng-
lingaättens existens och långa hegemoni har 
ytterligare ett faktahinder att klättra över för 
att framstå som trovärdig. 

De som vilade i de äldsta kammargra-
varna i Vallsgärde (Ljungkvist, 2006:72) och 
officerarna i vapengravarna/kammargravarna 
i Fullerö och Tibble bör ha varit ledande män 
i den maktkonstellation som koncentrerade 
eller en generation senare säkrade ledningen 
av Svehavs- och Uppsalaområdets sydvästra 
del till ”Sveahavsmakten”. Förhållandet att 
de gavs begravningar som endast förunnats 
fem kända gravlagda militärer i Sverige un-
der eller i anslutning till yngre romersk järn-
ålder signalerar att vid övergången till folk-
vandringstid byggdes den nya större samver-
kande/samordnade maktpolitiska strukturen 
på martialisk bas. Det är en indikation på att 
inlemmandet av det blivande Fjädrundaland-
sområdet och kanske längre bort liggande 
kuststräckor involverade stridshandlingar el-
ler hot om sådana. 

 
Gamla Uppsala fortfarande expo-
nerad 
Ett anläggande av ett hövdingasäte i Gamla 
Uppsala hade fortfarande en nackdel. Situa-
tionen med en stam i syd/sydost hade inte 
förändrats och gränszonen låg så nära som 
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vid eller strax sydost om Laggaön. Därmed 
blev det för att säkra Vaksalaområdet/Gamla 
Uppsalas utveckling viktigt att skydda områ-
det runt Långhundraledens utlopp sydost om 
Danmark från anfall utgående från leden. 
Vilket också skedde. Buffert-/gränszonen 
utgör bakgrunden till Danmarksbygravfältet, 
Söderbygravfältet och Söderbyskatten (se 
kapitel 7). Ytterst också till Mora stenar. 
 
 
SAMSPELET MED SÖDER-
MANLAND, HELGÖ OCH 
NORRLANDSKUSTEN 
Om nu Fjädrundakulturen nu helt eller delvis 
inlemmades i eller koordinerades med Svea-
havsmakten omkring romartidens slut, inne-
bar det i praktiken att även om Mälardalen 
ännu bestod av ett antal lösliga bygdekombi-
nationer, fanns det nu bara två ledande makt-
grupperingar i Mälardalen – hädanefter något 
oegentligt kallade Uppsalamakten och Attun-
dalandsmakten. I varje fall tycks Västman-
land/Badelunda inte ha gjort sig gällande via 
någon Fjädrundakultur längre fram i tiden. 

Förhållandet att Mälardalen under folk-
vandringstid och förmodligen in i vendeltid 
troligtvis härbärgerade två större maktgrup-
peringar innebär en lång rad konsekvenser för 
tolkningar av frågor med anknytning till re-
gionen och Östersjöbäckenet.  
 
Södermanland 
Södermanlands ställning är ett problem. Sö-
dermanland var ett delvis låglänt vattensjukt 
landskap – i förhållande till norra Mälardalen 
förmodligen glest bebyggd – [Bild IX:13].  
 Vattenlederna från Mälaren till Öster-
sjön var av utomordentlig strategisk betydelse 
för större delen av Mellansverige. De sju 
guldfynd som gjorts i Södermanland från 
yngre romersk järnålder härrör från de sörm-
ländska ledernas närområden. Alla är inte helt 
tidsmässigt bestämda.  Fem härrör emellertid 
från C1b-C2, eller företrädesvis till denna tid 
(AD 210/220-310/320) [Bilaga 14]. Söder-
manland har endast en känd kammargrav 
(Toresund norr om Mariefred).  Den dateras 
emellertid enligt Lamm (1973b) till AD 500 
och skulle alltså inte vara romartida. 

Den tid då förmodligen Sveahavs- och 
Badelundasystemen konkurrerade och balan-
serade varandra i anslutning till lederna upp-
hörde omkring övergången till 400-talet. 
”Uppsalamakten” tog över. Inte större delen 
av Södermanland, som länge än fortsatt sina 

separata bygdeliv. Det ankom dock fortfaran-
de på Uppsalaväldet att upprätthålla skyddet 
mot söder och framför allt att bygga upp det 
mot eventuella ageranden från Attundalands-
makten, som visserligen hade egna utfarter 
mot Östersjön, men som också hade ett stort 
intresse av Sörmlandsleden. Det är mot den 
bakgrunden de fortifikatoriskt anlagda bor-
garna från folkvandringstid kan ses. 
 
Helgö 
Helgö var excellent lokaliserat för kontakter 
åt alla håll inom Mälardalen. Samtidigt var 
ön under folkvandringstid omöjlig att skydda 
från någon av de två huvudmakterna. Verk-
samheten där skulle aldrig överlevt om det 
inte var med båda parters goda minne. Pro-
duktionen var också av ett slag som efterfrå-
gades inom hela Mälardalen och längre bort 
än så. Helgös existens var till nytta för båda 
parter och dess speciella ställning kan för-
modligen förklara en hel del av vad som 
avslöjats vid de omfattande grävningarna. 
 
Tierp och Norrland 
Om det var nödvändigt att låta Helgö leva ett 
fredat liv oavsett vem av maktgrupperna som 
formellt hade överhöghet där, gällde inte 
samma sak Tierpsområdet och Norrlandskus-
ten. De omfattande etableringar som ägde 
rum under romartid i främst Medelpad och 
Hälsingland och som blomstrade som mest 
under folkvandringstid hade visserligen an-
knytningar mot Norge, men blomstringen var 
en följd av den båttekniska utvecklingen och 
den transportkapacitet visavi Mälardalen och 
södern som uppkom. 

Vad vi inte känner är Tierpsområdets 
och Norrlandskustens anknytningar i Mälar-
dalen. Avsåg förbindelserna främst Attunda-
landsmakten får detta konsekvenser för tolk-
ningen av den folkvandringstida etableringen 
i Vendel och Mellannorrlands vendeltida kris.  
 
 
 
 



 

Med Uppsala i centrum 

 

499

                                               10 
FOLKVANDRINGSTID OCH TIDIG  
VENDELTID
 
Romartiden integrerade och påverkade Euro-
pa idémässigt, politiskt och språkligt likaväl 
som juridiskt och tekniskt. Kontinenten på-
verkades också vad gällde levnadsvanor och 
lyxartiklar. På många håll kopierades kanske 
inte kulturen, men delar assimilerades eller så 
reagerade man i opposition. Rännilar från det 
romerska rikets kultur eller produkter nådde 
på ett eller annat sätt in i de flesta av Europas 
skrymslen.  

När vi kommer fram till svensk folkvand-
ringstid, AD 400, var imperiet sedan fem år 
delat – i ett Västrom med reellt om än inte 
formellt centrum i Rom och i ett Östrom med 
centrum i Konstantinopel. Västrom skulle ba-
ra fungera ytterligare ett 70-tal år medan Öst-
rom som det bysantinska riket skulle existera 
i tusentalet år – fram till Konstantinopels fall 
år 1453. Vågorna från den turbulenta väst-
världen och det mer stabila Bysan, med sin 
storhetstid under Justinianus I i mitten av 
500-talet, utgjorde den storpolitiska ramen 
för Mälardalen och Uppsalaområdet från 400- 
till 600-tal. 

 Regionens kontaktvärld som tidigare i 
mycket bestått av Östersjöbäckenet började 
så småningom innefatta förbindelsevägar mot 
Norge, Svarta havet, Frankerriket och dess 
grannar samt i viss mån också Britannien. 
 
 
 
 

OMVÄRLDEN 
Germanska folk påverkade nu Medelhavsre-
gionen som aldrig förr. Sökandet efter lediga 
marker och bättre levnadsbetingelser inom re-
gioner med bofast befolkning skapade kon-
flikter. Något som förstärktes av att vid för-
flyttningar rov ofta framstod som ett alterna-
tiv till byteshandel. De stridsvana germaner-
na, med viss kontinuitet i elitskiktet men i 
övrigt med ofta förändrad sammansättning, 
samarbetade periodvis. Lika lite som i dagens 
politiska värld fanns emellertid ständig soli-
daritet eller evig fiendskap. Perioden är full 
av hiskeliga kast i relationerna.  

 

MEDELHAVET 
Germanerna var inte de enda aktörerna. Del-
vis nomadiserande folk från öster – vilka re-
dan tidigare vandrat in i Europa, som alaner 
och iazyger, men också nykomlingar som 
avarerna spelade tidvis en nog så viktig roll. 
Det var emellertid framför allt ett folk från 
öster som var nära att ändra kontinentens his-
toria – hunnerna. 

Rom som i så många århundraden utgjort 
sinnebilden för makten i Europa kunde på 
400-talet inte längre freda sig. Staden som 
inte intagits sedan kelterna år 378 BC erövrat 
vissa delar, intogs nu i tre omgångar – åren 
410, 455 och 472. Rom var emellertid inte 
längre huvudstad. Detta hade ändrats under 
tetrarkin (284-324) med dess mångdubbla 
ledning. Ravenna var säte för det västromers-
ka imperiets ledning från 407 till dess kejsar-
dömet upphörde år 476. 

 
ROMS ERÖVRARE 
År 410 var det visigoter som intog staden. 
Visigoterna hade varit med och besegrat 
romarna vid Adrianople år 378, då den öst-
romerske kejsaren Valens hade dödats. Inte 
desto mindre fick man bosätta sig på romersk 
mark. Efter plundringar av östra Balkan och 
Grekland fick de under kung Alarik ansvaret 
för försvaret av Illyrien. Ett anfall mot Nord-
italien år 401/402, uppbackat av Östrom, 
misslyckades, men visigoterna återkom. Rom 
belägrades, intogs och plundrades. Skadegö-
relsen uppfattas dock som begränsad. Offent-
liga byggnader och kyrkor sparades. Visigo-
terna var arianer (Magnuson, 2004:65 och 
Hermodsson, 1995:37). 
  Visigoterna lämnade Italien för Gallien 
och stred därefter mot vandalerna i Spanien 
för Västroms räkning. År 418 slog man sig 
efter avtal med Ravenna ner i Akvitanien 
med Toulouse som residensstad. Det visigo-
tiska kungariket blev under andra hälften av 
400-talet västra Europas ledande makt. Under 
kung Eurik (466-485) erövrades Provence 
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och stora delar av Spanien. Riket pressades 
dock av frankerna. Stora delar gick förlorat år 
507, då kungen stupade. 
  Ostrogoterna som vid det laget hade 
makten i Ravenna hindrade dock frankerna 
från vidare avancemang, och tog via Theode-
riks förmyndarskap över den visigotiske ar-
vingen makten i Spanien, där en ståthållare 
tillsattes (Hermodsson 1995:53). Theoderik 
införlivade Provence med sitt italienska rike. 
Området gick emellertid så småningom förlo-
rat till frankerna under trycket från Östrom 
(Wood, 1995:54).  
  Den visigotiska statsbildningen i Spanien 
blev oberoende år 530 och existerade fram till 
711 års arabiska invasion. Den religiösa mot-
sättningen mellan visigoterna och tidigare in-
vånare försvann efter att kungen övergått till 
katolicismen (Frisch, 1961:235). Visigoternas 
huvudstad var först Barcelona sedan Toledo. 
Riket var det mest långlivade germanska kun-
gadömet på tidigare romerskt territorium. 
(Todd, 2001:461 ff., Pohl 1998:432 f. och 
Cunliffe 1991:297). 
 
Vandalerna 
Nästa gång var det vandalerna som intog 
Rom. Vandalerna som tidigare varit bosatta 
vid Oders övre del inom det område som idag 
anknyts till Przeworskkulturen tog sig vintern 
406/407 tillsammans med bland andra sveber 
och burgunder över Rhen vid Mainz.  Där an-
slöt sig alaner. Det romerska försvaret vid 
Rhen bröt samman och intränglingarna pres-
sade sig under några år härjande genom Gal-
lien. Med Västroms tillstånd slog sig så Bur-
gunderna ned vid Rhen år 413 med Worms 
som huvudstad. Där övergick man till kris-
tendomen och blev arianer. 
  I Spanien pressades vandalerna och ala-
nerna av Västrom och deras redskap – visigo-
terna. Anförda av Geiserik, som var vandaler-
nas kung i ett halvt århundrade, tog dessa sig 
år 429 över Gibraltar sund till Afrika.  Tio år 
senare intogs Kartago. Ett välde utvecklades 
som omfattade Tunisien, Algeriet och Korsi-
ka, Sardinien, Sicilien och Balearerna. År 455 
anfölls Rom. Staden plundrades under fjorton 
dagar (Magnuson 2004:65) på ett sätt som 
medfört att vandalism sedan 1700-talet blivit 
ett begrepp för meningslös förstörelse. Van-
dalerna var ändå liksom visigoterna arianer. 
År 534 krossades de av Östrom. 
  Sveberna blev kvar i Spanien och höll 
delar av regionen – i konflikt med Ravenna 
och visigoterna.  Under mitten på 400-talet 

hade det svebiska riket sin största utbredning. 
De besegrades emellertid redan år 456. Där-
efter hade sveberna närmast vasallstatus till 
dess det kvarvarande ”riket” upphörde genom 
visitgoternas försorg år 585. [Cunliffe (1991: 
298 f.), Castritius (2005b:203 ff.), Söderberg 
(1904) och Todd (2001:471 f.)]. 
 
Ricimer 
Tredje gången Rom intogs var år 472, då 
gotiska stammar under Ricimer intog staden 
(Magnuson 2004:65). Ricimer var politiker 
av germansk härkomst och styrde i mitten av 
460-talet Västrom baserat på militära styrkor. 
. 
 
HUNNERNA OCH IMPERIETS 
SLUT 
Omkring år 375 uppenbarade sig ett nytt folk 
från öster – hunnerna. De trängde undan ala-
ner och goter från Europas ytterområden. De 
gjorde sig till herrar över nomadfolken i Do-
nauområdet, ostrogoterna i Ukraina och be-
satte det ungerska slättlandet. De tog Dacien. 
De invaderade Raetia och Noricum. Mot slu-
tet på 300-talet gick de ned mot Armenien, 
Syrien, Palestina och norra Mesopotamien. I 
början av 400-talet var hunnerna en central 
europeisk maktfaktor.  

Trots rivalitet och tidvis fiendskap tjänst- 
gjorde hunner och romare hos varandra. I lik-
het med vad som gällde vid romersk-ger-
manska relationer förekom fosterbarnsutby-
ten/gisslan. Hunnerna användes som legoför-
band ända borta i Gallien. När den bysantins-
ke diplomaten och författaren Priscus år 448 
besökte hunnernas hov vimlade det av tyska 
lydkungar, romerska rådgivare, grekiska han-
delsmän och inte minst av Attilas alla söner 
(Pohl 1997:70). 
 Bröderna Bleda och Attila ärvde år 434 
makten över Hunnerväldet. De expanderade 
riket i norr och i söder. Illyrien och Thrakien 
skövlades. Enorma tributer avkrävdes Öst-
rom. Omkring 445 blev Attila efter att ha dö-
dat sin bror härskare över ett område från 
Svarta havet och norrut. Hur långt är oklart.  
För ett försök till redovisning – se Wenskus 
(1973:468). En historisk atlas redovisar till 
och med att hunnernas välde/inflytande i mit-
ten på 400-talet gick fram till Östersjön på 
bred front – från Rigabukten förbi Oder (Gus-
tafson, 1965:11). Vilket också anges i texten 
om ”hunner” i NE men ej i dess kartmaterial.  
 Näsman (1984:100) som tar upp att flera 
äldre atlaser betecknar Östersjööarna som 

     Hunnerna 
 
Den romerske historie- 
skrivaren Ammianus 
Marcellinus propagan-
distiska beskrivning:  
 
”De voro … kortväxta, 
groflemmade och med 
stora hufvuden, så att 
de liknade tvåbenta djur 
eller otympliga träbil-
der på brostaket. Deras 
föda bestod av rötter 
och rått kött, som gjor-
des mört genom att vid 
ridten läggas på häst-
ryggen under ryttaren. 
   Deras kläder som till 
stor del förfärdigades 
av djurskinn, rengjordes 
aldrig och buros, tills 
de föllo av kroppen 
   De idkade ej jordbruk 
och förde ett kringströf-
vande lefnadssätt, hvar-
vid kvinnor och barn 
bodde i vagnar. Män-
nen däremot tillbragte 
sin mesta tid på häst-
ryggen, där de t.o.m. 
sofvo. 
   De kunde ej skilja 
mellan ondt och godt, 
lefde blott för plundring 
och rof och hade ingen 
religionskult.” 
     
    Boëthius (1909) 
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hunnerskt territorium, hänför detta till Pri-
scus, som i en rapport efter besöket vid Atti-
las hov angav att denne ansåg sig ha utsträckt 
sin makt ända till öarna i Oceanen. Näsman 
tolkar det som att germanska krigare från 
Östersjöområdet liksom från många andra 
håll ställt sig under Attilas befäl. 
  En annan atlas (McEvedy, 1992:17) låter 
Hunnerväldet gå fram till Östersjön men låter 
det börja bortom Oder och täcka Sachsarnas 
territorium. Enligt Wenskus (1973) är emel-
lertid inget sachsiskt eller alemanskt beroen-
de känt. 
  Diskussionen om hunnernas avtryck i 
Nordeuropa tycks inte över – se Näsman 
(2008:111 ff.) och Hedeager (2008: 279 ff.). 
 Åren efter Bledas död krävde hunnerna 
ersättningar och lösen från Östrom – och an-
föll när Konstantinopel inte betalade. År 447 
understöddes de av gepider och goter. Efter 
östromerska förluster tvingades enorma be-
talningar fram. Det rörde sig i omgångar om 
tonvis med guld (se Jensen, 2004:19). Attila 
fortsatte att kräva än mer. År 450 stoppade 
emellertid den nye östromerske kejsaren alla 
utbetalningar. Trots detta vände sig hunnerna 
istället mot Västrom. Pohl (2000). 
 
Flavius Aëtius  
Flavius Aëtius, född i Illyrien, hade som giss-
lan tillbringat tre år av sin uppväxt hos goter-
na och många år hos hunnerna, där han var 
väl ansedd. År 433 blev han med deras stöd 
överfältherre i Västrom. Då burgunderna i 
Gallien – samma burgunder som i Nibelung-
enlied – reste sig, begärde han hjälp från 
hunnerna. Burgunderna krossades. Överle-
vande tilläts organisera ett nytt rike i Savoyen 
som foederati med Genève som residensstad. 
(Anton 1981:241). Några år senare lät Aëtius 
hunnerna som hjälptrupper under romerskt 
befäl utan framgång angripa visigoterna. Jen-
sen (2004:18), Söderberg (1904b), [Jordanes 
177/ Nordin (1997:125)]. 
 
Den stora invasionen 
Så kommer vi då till vad som tagits upp som 
en av Europas ödesstunder.  

Det började på ett ovanligt sätt. Den väst-
romerske kejsarens syster erbjöd i hemlighet 
Attila sin hand. De fortsatta händelserna län-
kade och uppväckte gamla konflikter mellan 
romerska fraktioner, vandaler, visigoter och 
burgunder. Något som medförde att Attilas 
tidigare partner i väst, Aëtius, nu vände sig 
mot honom. Attila samarbetade istället med 

vandalkungen Geiserik i söder och med en 
fraktion franker i norr. 
  Med en för tiden enorm armé (Jordanes 
[182] drar till med en halv miljon man) mar-
scherade Attila mot Gallien år 451. I styrkan 
ingick inte bara hunner utan mängder av and-
ra folk som sveber, ostrogoter, gepider, rugi-
er, heruler, skirer, sarmater och thüringar. 
Franker anslöt. Metz i nordöstra Frankrike 
ödelades under påskhelgen. 
  Aëtius hade skapat en allians i Gallien 
med den visigotiske kungen Teoderid(k), där 
också franker, burgunder, galler, sachsare och 
alaner ingick. I juni 451 stod det avgörande 
slaget på de Katalauniska fälten – halvägs 
mellan Metz och Paris (ca 14 mil öster Paris). 
Den visigotiske kungen stupade, men hun-
nerna tvingades tillbaka och det anges att 
Attila ska ha blivit kringränd av hämndlystna 
visigoter, men räddats av Aëtius.  

Hunnerna återkom i ett anfall mot Italien. 
Aquileja och andra städer erövrades. Utan att 
Rom attackerats avbröts emellertid fälttåget. 
Attila avled år 453 under sin bröllopsnatt med 
den burgundiskättade Idiko.  

Riket skulle nu delas mellan hans söner. 
Gepiderna och andra underlydande folk gjor-
de emellertid uppror och besegrade dessa 
(och ostrgoterna) vid floden Nedao år 454.  
Hunnernas centrala ”skattkammare” skall då 
ha  fallit  i  gepidernas  händer  (Åberg, 1953: 
102).  Hunnerväldet  eroderade.  Efter  att  ett 
anfall  av  Attilasönerna  mot  ostrogoterna  i 
Pannonien misslyckats några år senare, splitt-
rades  riket  och  efter  469 anges spåren efter 
sönerna (och därmed förmodligen av Hunner-
riket)  borta. Pohl  (2000),  Wenskus  (1973) 
och Jensen (2004:19). 
 
Det västromerska imperiet upphör 
Slaget på de Katalauniska fälten fick följder 
inom det Västromerska riket. Aëtius anklaga-
des för förräderi och stacks ned av kejsar Va-
lentinianus (Söderberg, 1904b). Därmed för-
svann rikets militära handlingskraft – något 
som bidrog till vandalernas framfart kom-
mande år. Av det Västromerska riket återstod 
inte mycket mer än Italien. Dess försvar var 
överlämnat till germanska lydfolk. Den som 
hade vapen bestämde. Odovakar blev efter att 
ha ingått i kejsarens livvakt, anförare för de 
germanska legotrupperna. År 476 lät han av-
sätta den siste kejsaren, Romulus Augustulus, 
och utropade sig själv till kung. Cunliffe 
(1991:300), Jensen (2004:19) och Sjögren 
(1914). 
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DET OSTROGOTISKA RIKET 
Sedan slutet av 200-talet avtecknar sig två 
gotiska grupperingar – främst baserat på sin 
lokalisering. Norr om Svarta havet dominera-
de greutungen eller ostrogoterna. Norr nedre 
Donau och i Dacia levde terwingen eller ve-
sier/visigoter. De visigoter som år 376 efter 
hunnernas uppdykande tog sig över Donau 
och sedan opererade inom resterna av romar-
väldet bedöms emellertid ha varit en etnisk 
blandning av gotiska grupperingar med inslag 
av flera andra folk. (Pohl 1998:430 f.). 
 Ostrogoterna blev i princip ett hunniskt 
lydfolk. De deltog på hunnernas sida vid de 
Katalauniska fälten och tillhörde förlorarna 
vid Nedao. När Hunnerväldet bröt samman 
ledde detta till omfattande konflikter i Karpa-
terbäckenet. Ostrogoterna besegrade en koali-
tion av sveber, skirer, sarmater och gepider i 
ett avgörande slag vid Bolia år 469. Eventu-
ellt ingick rugier och heruler i koalitionen. 
Pohl (1998:434) och Castritius (2005:199).  
 Ostrogoterna var vid den här tiden främst 
bosatta i Pannonien. De var foederati under 
Östrom. År 473 lämnade de regionen. Året 
därpå dog en av de ostrogotiska samregenter-
na och efterträddes av sonen Theoderik, vil-
ken växt upp som gisslan i Konstantinopel. 
När rivalen om makten omkom blev Theode-
rik goternas ledare. Efter att goterna hjälpt 
den östromerske kejsaren att slå ned ett upp-
ror överhopades Theoderik med ärebetygel-
ser. 484 blev han konsul – en ettårig befatt-
ning som rikets högsta ämbetsman. Balkan 
bedömdes dock som omöjlig bosättningsmil-
jö för de ofta härjande goterna. 
 
Anfallet mot Italien 
Odovakar hade varit framgångsrik efter sitt 
maktövertagande i Italien. Han hade införli-
vat Sicilien och Dalmatien i sitt välde och 
krossat rugiernas rike i nuvarande Österrike. 
Ett anfall mot honom i Italien bedömdes av 
den östromerske kejsaren Zeno och Theode-
rik ligga i bådas intresse. I anfallet som in-
leddes år 488 ingick styrkor från många olika 
folk, bland annat de fördrivna rugierna.  

På vägen sökte goternas gamla stamfrän-
der, gepiderna, spärra framryckningen men 
besegrades. Efter åratal av drabbningar tog 
Odovakar sin tillflykt till det svårintagliga 
Ravenna. Efter belägring kom man överens 
om att styra Italien gemensamt, något som 
avbröts när Theoderik år 493 högg ned Odo-
vaker. Pohl (1998:434 ff.), Hermodsson 
(1995:44 ff.) och Boëthius (1919). 

Theodorik styrde det ostrogotiska väldet i 
Italien till sin död år 526. Väldet var mäkti-
gast i Väst men formellt underställd kejsaren 
i Konstantinopel. Via bland annat giftermåls-
förbindelser anknöt Theoderik till omgivande 
maktcentra (Hermodsson, 1995:53). Rikets 
framgång knyts mycket till kungen personli-
gen (Todd, 2001:462), men redan under The-
oderiks livstid hotades ostrogoternas interna-
tionella ställning av frankerna. 

 
Östrom tar över 
Efter Theodoriks död blev dottersonen tron-
följare med modern som regent och förmyn-
dare. Dottersonen dog emellertid och modern 
blev mördad. Detta utnyttjades av kejsar Jus-
tinianus i Konstantinopel. Han sände en inva-
sionsarme under befäl av tidens ledande fält-
herre, Belisarius. Efter många års krig och ett 
otal dödade gotiska ledare och efter att Ra-
venna och Rom intagits från olika sidor, be-
segrades det ostrogotiska riket i princip slut-
giltigt år 552. Östrom hade nu makten. Pohl 
(1998:436 f.) och Hermodsson (1995:64 ff.). 
Därmed hade man för ett kort tag nästan 
återupprättat det romerska imperiet. Se [Bild 
X:1].  Det var emellertid bara en parantetisk 
period. Italien fick snart nya herrar. År 568 
anföll langobarderna. 
 
 
ÖSTROM 
Medan Rom låg i dödsryckningar framlevde 
Konstantinopel ett förhållandevis lugnt liv. I 
varje fall lyckades man relativt väl kontrolle-
ra de ständiga hoten från omgivningen. Stora 
kyrkor byggdes. Östrom delade problemet 
hunner och germaner med Västrom, men stod 
dessutom emot perserna. Germanerna sökte 
man spela ut mot varandra. Efter det Västro-
merska rikets fall 476, uppfattades kejsaren i 
Konstantinopel som legitim härskare över he-
la den gamla romersk-grekiska världen. Åt-
minstone till en början tycks även de upp-
blommande germanska monarkierna ha ac-
cepterat denna syn och såg sina egna ledare 
som kejsarens ställföreträdare. 
 Under kejsar Justinus (518-527) och hans 
systerson Justinianus I (527-565) gjordes Or-
todoxin till statsreligion. Den av Platon grun-
dade akademin i Aten stängdes. Östrom antog 
också en mer aggressiv militär inriktning. 
Justinuanis I strävade efter att återställa det 
gamla romerska kejsardömet. Blandat med 
återkommande strider med perserna återförde 
hans fältherre Belisarius de områden från det  
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gamla romarriket som behärskades av vanda-
lerna i Nordafrika och strävade framgångsrikt 
med att erövra det Ostrogotiska riket. Något 
som fullbordades av efterträdaren Narses. 
Även sydöstra och södra Spaniens kuststäder 
återfördes. 
  Ett så vittomfattande imperium var emel-
lertid svårt att leda och kontrollera, när sam-
tidigt perser, slaver och avarer skulle hållas 
på avstånd. Utbrottet av den justinianska pes-
ten år 541 som därefter hemsökte Medelhavs-
området i två århundraden försvagade också 
riket. Langobardernas anfall 568 och expan-
sion i Italien, blev inledningen på imperiets 
krympning, även om återtaganden skedde 
periodvis. I mitten på sexhundratalet var riket 
kraftigt reducerat, främst som en följd av 
slavernas och islams expansion. Brulin 
(1922) och Cunliffe (1991:302). 

  
ETT GERMANSKT VÄST-
EUROPA  
År 530 – före  det  östromerska  anfallet  mot  
ostrogoterna – hade vi haft ett märligt scena-
rio framför oss. Med undantag för områden 
som i sydöst behärskas av Konstantinopel, 
bestod i stort sett hela Sydeuropa av ger-
manska kungadömen. I Nordafrika fanns 
dessutom vandalernas rike. De stammar som 
på papperet utgjorde basen för dessa monar-
kier hade några århundraden tidigare funnits 
vid Östersjöns stränder eller i områden söder 
därom. 

Bild X:1.  Östromerska riket efter erövringen av det 
                       ostrogotiska kungadömet          Efter NE 

 
År 530 fanns också germanska riken i Mel-
laneuropa och i nordväst.  
 Sammantaget får vi en bild av en kopp-
lad, eller i varje fall lätt kommunicerbar ger-
mansk struktur, från Medelhavet till Öster-
sjöns stränder. De gotiska språken hade vid 
den här tiden på grund av århundraden av på-
verkan dock skilt sig från den nordiska ger-
manskan, vilket innebar svårigheter vid di-
rektkommunikation (muntligt Hans Frede Ni-
elsen 06-11-24). Trots svårigheterna fanns 
goda kontaktmöjligheter. Nu slog emellertid 
klockan tolv. I Centraleuropa eroderade elit-
nätverken sönder, slavismen som samhälls-
form och slaverna från öst tog över.  

Den germanska kommunikationsstruktu-
ren hade betydelse för tidsandan i Mälardalen 
liksom för möjligheten att upprätthålla arka-
iska, eller förment arkaiska, inslag inom de 
delvis germanska kulturerna i Sydeuropa. 
Svårigheterna att lokalisera djurornamenti-
kens rötter och utveckling visar på det över-
gripande germanska elitkontaktnätets kom-
plexitet och intensitet.  
  Ett annat återsken av kulturnätet finner vi 
i vikingatidens/tidigmedeltidens Ramsunds-
ristning, Sigurdkvädena i Eddadiktningen, 
Nibelungenlied och Völsungasagan. Alla har 
sina rötter i 430-talets burgundiska katastrof. 
Ett annat är Rökstenens text om Theoderik 
den store. Påverkan var dock inte helt ensi-
digt riktad, se exempelvis Hines (1984:272) 
avseende spridningen av brakteater.  



 

Med Uppsala i centrum 

 

504 

Arianismen förenade 
Förutom en språklig, kulturell anknytning 
fanns i arianismen en förenande länk mellan 
germanerna. Under 300-talet uppkom skillna-
der i synsätt avseende Kristus eventuella gu-
domliga väsen. Förenklat kan sägas att det 
fanns en katolsk och en ariansk falang. Vid 
kyrkosynoden i Konstantinopel år 381 för-
dömdes arianismen. 
  Ett stort antal germanska stammar var 
emellertid arianer. I litteraturen förekommer 
uppfattningen att arianism nästan blev en spe-
cifik germansk form av kristendom. Ulfilas 
gotiska bibel är en ariansk översättning. Skil-
lnaden i trosuppfattning mellan germaner och 
den övriga katolska befolkningen framskym-
tar ofta som ett hinder för integreringen inom 
germanska monarkier. Arianismen eroderade 
och när frankerna (förenklat) omkring 500 di-
rekt övergick från hedendom till katolicis-
men, var detta början till slutet för arianis-
men. Den uppges dock ha funnits kvar hos 
flera stammar till 500-talets slut och hos lan-
gobarderna långt in på 700-talet. 
 Det kontaktnätnät som höll Skandinavien 
underrättad om Rom och Konstantinopel 
samt de storpolitiska händelserna på konti-
nenten och kring Medelhavet liksom om eli-
tens sedvänjor och klädmode gjorde natur-
ligtvis kristendomen väl känd i Norden. Vi 
kan inte ha fått det ena utan det andra. Den 
omfattande information som berörde kristen-
domens föreställningsvärld under folkvand-
ringstid och tidig vendeltid bör främst ha le-
vererats utifrån ariansk synvinkel. 
 
 
 
 
MELLANEUROPA  
Franker, langobarder, avarer och slaver änd-
rade under 500-talet om stora delar av konti-
nentens politiska geografi. De var emellertid 
inte de enda aktörerna. Skirer, heruler och 
gepider försvann. Alemanner (sveber), baju-
varer, burgunder och thüringar blev så små-
ningom alla underställda Frankerriket. Detta 
blev också frisernas och de kontinentala sach-
sarnas öde, men först århundraden senare.  

Frankernas och langobardernas expansi-
on är relativt väl känd. Inte så slavernas. 

 ”A silent revolution took place from the 
end of the fifth to the beginning of the seventh 
century in large parts of Eastern and central 
Europe between the Baltic Sea and the Ae-
gan, and nobody can really say how half of 

Europe could become Slavic in such a short 
period of time.” Wolfram (1997:52). 

 Avarernas flerhundraåriga och omfat-
tande välde I Europa tycks också det förvå-
nansvärt okänt. 

 ”Few of the peoples who determined the 
fate of Europe during transition from antiq-
uity to the Middle Ages have remained as 
unknown as the Avars.” Wolfram (1997:55). 
 
BRITTANIEN 
Under folkvandringstid och tidig vendeltid 
etablerades nordgermansk kultur i relativt 
stor utsträckning inom framför allt de östra 
och södra delarna av England. Mycket som 
en följd av att det romerska imperiets svaghe-
ter och kriser också slog igenom i Brittanien.  
 De tidigare attackerna från pikter och 
skoter fortsatte. Överfall från kontinenten 
blev vanliga. Romerska ämbetsmän, men 
också britter, började lämna landet. Roms 
auktoritet vacklade. År 410 uppfattas kejsar 
Honorius ha återkallat eller upphört stödja en 
romersk garnison i Brittanien.  
 Till omkring år 450 vidmakthöll britterna 
viss kontroll, även om anglosaxiska foederati 
kallats in mot anfallen från norr. Från den ti-
den växte anglosaxiska bosättningar mer än 
de ursprungligen romerskinfluerade. Från 
omkring år 520 existerade i princip alla folk-
vandringstida bosättningar som nu är kända i 
East Anglia, mot endast en mindre del år 475 
(Scull, 1995:77).  
 
Friser  
På femhundratalet fanns också jutiska och 
förmodligen också frisiska bosättningar i 
England. Antaganden finns om att anglosax-
arna till en del kommit via bosättningar i 
Friesland. Friesland hade efter romerskt till-
bakadragande från Limes omkring AD 250 
utsatts för allt våldsammare räder från havet. 
Under 300-talet minskade befolkningen dras-
tiskt. En immigration tycks dock ägt rum un-
der första hälften av 400-talet praktiskt taget 
samtidigt i Friesland och England. Osäkerhe-
ten är stor om varifrån de ”nya friserna” kom. 
Schleswig-Holstein och Elbe-Wesertriangeln 
bedöms troligast. Med allmängermansk bak-
grund tillhörde de grupper som tidigare härjat 
de engelska och galliska kusterna. Gerrets 
(1999:121 f.). 
 Efterdyningarna av slaget vid de Katala-
uniska fälten med franker på båda sidor och 
kvarstående motsättningar mellan en rad ger-
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manska stamgrupperingar spädde rimligtvis 
på den engelska invandringen. En blandad 
germansk härkomst skulle delvis förklara det 
engelskgermanska vapengravskickets avvi-
kelse från det traditionella jutisk-angelska – 
något som Lindblom (2006:220 ff.) noterat.  
 
Angler 
Anglerna bosatte sig inledningsvis i East 
Anglia, Lincolnshire och Yorkshire. Enligt 
”historikern” Beda (död 735) skulle invand-
ringen till och med haft sådan omfattning att 
Angeln under hans tid var obebott – något 
som Wenskus (1973b: 290) anger vara paleo-
botaniskt och arkeologiskt stött. Som angler-
nas kungadömen anges Mercia, Lindsey East 
Anglia, Deira och Bernicia – de sistnämna 
slogs samman till Northumbria [Bild X:2].  
 
Juter och saxare 
Båtgraven i Sutton Hoo från ca 625 kopplas 
till kungamakten i East Anglia. Juterna bosat-
te sig i Kent, Sussex och på Isle of Wight. 
Essex, Sussex och Wessex tillhörde saxarna. 
Mot slutet av femhundratalet formade Wes-
sex kung ett större rike. Historien fortsätter i 
en kamp mellan kungadömen – främst mellan 
Northumbria och Mercia.  

Fynd från tidiga anglosaxiska bosättning-
ar kan knytas till de ursprungliga hemländer-
na. Senare blandades kulturerna och lokala 
smakformer utvecklades. Både stil I och stil 
II är vanlig. Den stilmässigt gemensamma 
utvecklingen med Norge och Sydskandinavi-
en är påtaglig för vissa typer av broscher och 
brakteater (Hines, 1984 och 1999:76). Se 
också Lund Hansen (1985:221). 

Frankisk påverkan på stilutformningen 
som härleds till bosättning och handel noteras 
från fem- och sexhundratalen (Brugman, 
1999:38). Kristendomen infördes systema-
tiskt från år 597 och blev allmän under loppet 
av 600-talet. Wilson (1973), Scull (1995), 
Westrin & Söderberg (1907) och Kirkinen 
(1984:63 ff.).  

 
FRANKERNA 
Som frankernas ursprungsområde anges pro-
vinsen Germania Inferior i Rhen-Weser-
området – se [Bild IX:3]. Franker omnämns i 
slutet på 200-talet och är arkeologiskt belag-
da från mitten av 300-talet. Inledningsvis 
rörde det sig om många stammar. En del är 
tidigare kända, som Chamavarer, Brukterer, 
Chattvarier  och  kanske  Chatten. De  saliska 

Bild X:2  Anglosaxiska England  

                                                                       Efter Wilson (1973:311) 
frankerna, som bildades genom samman-
smältningar blev så de starkaste. Saliska fran-
ker spred sig över Belgien och gjorde i stor 
utsträckning tjänst inom den romerska armén. 
En annan fraktion, rhenfrankerna, utnyttja-
des av Rom bland annat vid det misslyckade 
försvaret av Rhengränsen 406/407. 
 Frankerna hade först i mindre sedan i 
större utsträckning varit bosatta i Gallien.  Nu 
gick de in som erövrare. Inte helt framgångs-
rikt. I mitten på 440-talet besegrade Aëtius de  
saliska frankerna och medverkade till att både 
de och rhenfrankerna blev foederati. De fran-
kiska stammarna var ännu inte politiskt ena-
de. Ament (1995:388 ff.), Anton (1995:414 
ff.), Wood (1995:35 f.), Boëthius (1908) och 
Timpe (1998:240 f.).  

Samgåendet skedde först efter hunnerkri-
gen och omfattande strider, där olika fraktio-
ner var inblandade. Childerik blev kung över 
de saliska frankerna i mitten på 450-talet. 
Samtidigt som han expanderade riket funge-
rade hans folk länge som foederati åt Väst-
rom. Childerik dog år 481. Hans grav i Tour-
nai i Belgien är den rikaste kända graven från 
tidig europeisk medeltid. Den visade på fran-
kisk härkomst, men också på gotisk, romersk 
och bysantinsk influens. Gravgåvorna som 
stals på 1830-talet är kända genom avbild-
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ningar. Graven omgärdades av begravda häs-
tar. Den visar på Childriks ställning som ro-
mersk allierad och härskare i ett rike med 
omfattande och långväga förbindelser. 
 
Riket delas 
Sonen Klodvig enade frankerna och byggde 
det frankiska imperiet – även om det var un-
der sonsönernas tid riket nådde sin största ut-
sträckning [Bild X:3]. På 490-talet gifte han 
sig med en burgundisk prinsessa som var ka-
tolik. Hans syster äktade Theoderik den store. 
Före år 500 övergick Klodvig till katolicis-
men. Han planerade för att Paris skulle bli det 
konsoliderade rikets residensort. 
  Efter att  ha   besegrat   resterna  av  den  
västromerska makten i Gallien (486) aleman-
nerna (496/97 och 506), visigoterna (507) och 
Klodvig erhållit ställning som överherre hos 
burgunderna, var frankerriket det östrogotiska 
väldets främsta konkurrent i Västeuropa. An-
ton (1995:418ff.), Jensen (2004:21ff.). Ja, en-
ligt Wood (1995:49) skulle den östromerske 
kejsaren efter år 508 till och med favoriserat 
Klodvig som den barbariska världens ledan-
de aktör.  
 Vid Klodvigs död år 511 delades riket 
mellan fyra söner. I praktiken i en västlig hu-
vudsakligen romansk del och i en östlig ger-
mansk del – Neustrien och Austrasien.  
 Även om sönerna bekämpade varandra 
expanderade väldena. Thyringar och burgun- 
 

Bild X:3  Frankerrikets maximala utbredning AD 565.    Efter Jensen (2004:23) 

der liksom Provence underkuvades. I slutet 
av 530-talet behärskade frankerna större de-
len av Frankrike, Schweiz, Belgien, Luxen-
burg och Rhenlandet. Kanske också Friesland 
även om äldre historieskrivning anger att 
Friesland underkuvades och kristnades först 
omkring år 700. 
  Enligt Wood (1995:54) hade frankerna 
också inflytande i England. Sutton Hoo-grav-
fältet kan ha tillkommit som en reaktion på 
trycket från Frankerriket (Carver, 1995:116).  
 Förhållandet att Friesland stod under 
frankisk kontroll under fem-sexhundratalen 
troliggörs av att Theuderic, som var Klodvigs 
äldste son och opererade från Reims i nord-
östra Frankrike, sände sin son Theudobert att 
hantera den getiske/jutiske/danske kungen 
Chlochilaicos strandräder på 515 - 520-talet 
(Frankernas historia, bok III/3). Han skulle ha 
varit den Hygelak som i Beowulfskvädet 
”..ofärd sökte, gick i fejd med friserna..” 
och vars ”kropp blev kvar hos frankerna” 
(Colliander, 1959, strof 1207 och 1210).  

Chlotar I blev efter omfattande släktfej-
der ensam innehavare av tronen år 558. Hans 
död 561 innebar också den en uppdelning av 
riket mellan ett antal söner. Efter nya släktfej-
der var Gunthram år 584 ensam kvar. Han var 
då förmyndare för brorsönerna.  

 Klodvigs efterkommande behöll makten 
till dess att Karl Martell och karolingerna tog 
över Frankerriket mot slutet av 600-talet. An-
ton (1995:425 f.) och Jensen (2004:24). 

 
-  OCH MEROVINGERNA 
Historiens dom över merovingerna har varit 
hård. I engelskan är ”moron” lika med idiot. 
De står som arketyp för det extrema skifte 
mot att se allt som kom inom den egna makt-
sfären som sin egendom, antingen det gällde 
människor, land eller andra tillgångar. Där-
med kunde härskaren/kungen ensam fatta be-
slut om allt, kräva allt, ge bor allt och utan 
hämningar tillämpa nepotism och fungera 
som dödsängel inom familjen såväl som inom 
samhället i övrigt. 
  Hermodsson (1995:53) anger att vissa 
historieskrivare kallar frankerna för ”det tro-
lösaste av alla folk” och menar att de aldrig 
försummade något tillfälle att slå till mot en 
svagare makt. Av betydelse även för Mälar-
dalen och Uppsalaområdet var emellertid att 
de i väsentlig utsträckning påverkade Västeu-
ropas ”tidsanda”. De formade ett samhälle på 
krigsfot – ”a martial society” (se Nørgård Jør-
gensen 2001). 
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Speleglerna ändras 
Steuer (1989:100 ff.) menar att merovinger-
nas och senare karolingernas Frankerrike var 
personförbundsstater av germanskt snitt. Ett 
sådant rike har varken territorium eller fasta 
gränser. Det kan ses som motsatsen till senare 
tiders institutionaliserade stater. Riket utgörs 
av samverkande människor kopplade till den 
plats där kungen med sitt följe och sina resur-
ser residerar – var det än vara månde. Alltså 
ett gammeldags germanskt territorialtänkan-
de, men merovingerna stod definitivt  inte för 
ett gammeldags tänkande när det gällde 
maktstrukturens uppbyggnad och relationerna 
inom denna. 
  Det tidiggermanska samspelet mellan 
kung, stam- och klanledare upphörde.  Enligt 
Halsall (1995:44) innebar 500-talet att den 
kungliga familjen separerade sig från aristo-
kratin. Kungavärdighetens sakrala anknyt-
ning markerades – det långa håret var en av 
markörerna. Makten centraliserades. 
  Genom giftermål med utländska prinses-
sor eller med slavinnor förhindrades upp-
komsten av rivaliserande klaner. All befatt-
ning med rikets ledning gjordes beroende av 
kunglig acceptans som gavs och upphävdes. 
Den enda aristokrati som erkändes enligt 
frankisk lag var deltagarna i kungens hird, 
officerare och vasaller. Övrig befolkning var i 
teorin jämlik. Därmed blev elitens position 
oklar och flytande. Beroendet av kungamak-
ten blev i det närmaste total. Den blev inte 
mindre av att kungen hade makten över mili-
tären, hade rätt till utskrivning av fria män till 
militärtjänst [eventuellt begränsat till vid fi-
entligt hot – Reuter (1997:34)] och att ställa 
krav på deras beväpning. 
 
Den romerska rätten överges 
Av Lex Salica – den saliska lagen, från 480-
talet och senare – tillsammans med Lex Bur-
gundionum den äldsta kända germanska rätts-
skriften, framgår att Gallien under frankerna 
lämnade den romerska rätten för en ger-
mansk. I romersk rätt har individen en direkt 
relation till staten och dess regler – i princip 
lika för alla medborgare. Enligt germansk rätt 
däremot sågs individen ingå i organisationer 
och korporationer. Deltagandet avgjorde rätt-
igheter och skyldigheter. Blomberg (1905) 
och Jensen (2004:23 f.). 

Frankernas framgångar och stormaktspo-
sition medförde att samhällsomdaningen fick 
effekter i deras omgivning och i Skandinavi-
en. Enligt Nørgård Jørgensen (2001:111) 

skulle påverkan från den kontinentala militära 
eliten ha varit speciellt stark i mitten på 500-
talet och omkring år 600. Det är svårt att se 
annat än att den nya ideologin också påver-
kade Mälardalen och Uppsalaområdet. Men 
frankerna var knappast det primära kontakt-
folket för Mälardalen på kontinenten. Av 
geografiska skäl bör thyringarna och sachsar-
na ha varit nog så betydelsefulla. Thyringarna 
utgjorde liksom sachsare, alemanner och bur-
gunder, frankernas östra grannar [Bild X:3]. 
Som alla dessa var de i större eller mindre 
utsträckning under kontroll av eller hotade av 
frankerna. 

 
FRANKERNAS GRANNAR  
Som angivits är det genom historieskrivaren 
Ptolemaios (100-talet e.Kr.) som sachsarna 
dyker upp i historien – bosatta söder om ang-
lerna. Namnet skulle så småningom tas upp 
av andra vid Elbe och Weser och närmast av-
se ett stamförbund. Franker och sachsare här-
jade längs kusterna och sammankopplades 
som ett begreppspar. Springer, (2004:33 ff.). 
  
Sachsare 
Enligt Åberg (1956:132) formade sachsiska 
hamnar och stapelplatser ett merkantilt bas-
område vid Elbes och Wesers utflöde i Nord-
sjön i likhet med vad som tidigare skett på 
Själland. Han menar att sachsarnas blomst-
ringstid från mitten av 300-talet till mitten av 
400-talet var handelsekonomiskt betingad. 
Enligt Herlitz (1916) skulle Brittaniens syd-
kust och Galliens nordkust i början av 400-
talets ha kallats Litora Saxonica (de sachsiska 
kusterna).  
  Wesermynningen som utgör mötespunkt 
för ett omfattande vattendragssystem mellan 
Elbe och Rhen har många romerska små-
myntsfynd längs sina stränder. Något som in-
dikerar en omfattande kommersiell aktivitet 
(Korthauer, 2006:36). Vid de romerska forten 
har mer än 2000 mynt hittats (Kemmers 
(2008:95). Frankerrikets uppkomst hindrade 
dock en fast sachsisk etablering i Gallien och 
från 500-talet omnämns de inte som ett sjöfa-
rande folk. De lokala sachsiska bosättningar 
som hittats på många håll i Gallien assimile-
rades redan under 500-talet av Frankerriket 
(Todd, 2001:467 f.). Sachsarnas ställning på 
havet övertogs av friserna. Befolkningen i 
Friesland hade som nämnts i stort sett för-
svunnit före folkvandringstid men återkom nu 
i ny skepnad (Heidinga, 1999).  
 

��Merovingerna
�

”De förde krig mot allt 
och alla som de på något 
sätt kunde komma i kon-
takt med; de slogos med 
burgunder, västgoter, 
alemanner, östgoter, 
thyringar, longobarder, 
saxare, avarer, friser, 
basker, bretoner, bajrare 
och byzantiner… Sin 
största energi vigde de 
dock åt varandra. Få sa-
ker i historien gör mera 
själ för namnet mardröm 
än det ofantliga familje-
gräl som fyller så gott 
som hela den meroving-
iska epoken. Broder är 
ute mot broder,  fader 
mot son och son mot fa-
der, och därbredvid lig-
ga beslutsamma drott-
ningar i luven på var-
andra  för att göra tavlan 
fullständig. De förmå i 
viss mån hålla samman 
mot främlingar, de kunna 
bilda förbund mot bur-
gunder, thyringar och 
andra; men så snart en 
sådan episod är över, å-
tergå de till det normala: 
lömska planer smidas, 
svekfulla sammanträden 
arrangeras och band av 
lönnmördare och kontra-
lönnmördare genomkor-
sa landet i kungliga 
ärenden." 

       
Frans G. Bengtsson 

i essän ”De långhåriga 
merovingerna” 
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Samverkan vestländare och sachsare 
Den här bilden väcker frågan om ett samband 
mellan Vestlandskulturens blomstring och 
försvinnande i Norge och sachsarnas nord-
sjöverksamhet under ungefär samma period. 
Det anges mer eller mindre direkt av Åberg 
(1956:132). Vi vet dessutom att Vestlandet 
redan på den här tiden hade tillgång till ett 
stort antal båtar av Nydamklass, som i hu-
vudsak antas utnyttjade för militära ändamål 
– se exempelvis Grimm (2001). Samtidigt 
gäller ju att fjärrfärder med handelssyften på 
den här tiden endast var möjlig för dem som 
också hade militär kapacitet.  
 Sachsarna etablerade sig inte bara i Eng-
land utan expanderade också på kontinenten. 
Det är oklart i vilken utsträckning detta sked-
de i form av erövringar eller som nya stam-
mars anslutning till förbundet. Norra delen av 
Thüringen uppges ha tillfallit sachsarna när 
dessa tillsammans med frankerna skall ha 
krossat landet år 531 – något som Springer 
(2005:527) tar avstånd från.  

  Inte desto mindre – Sachsarna behärs-
kade så småningom nordvästra Tyskland. De 
bildade emellertid inget egentligt rike och ha-
de ingen gemensam politisk ledare annat än 
under krigstid. Den sociala strukturen anges 
ändå som hierarkisk, med stora skillnader i 
villkor mellan yppersta elit och befolkningen 
i stort. Sachsarna trängdes av merovingerna 
och betalade tidvis tribut till dem. Under Karl 
Martells och hans son Pippins tid ansattes de 
hårt. Det dröjde till sent 700-tal innan de un-
derkuvades och kristnades av Karl den store.  
 
Thyringar 
Thyringarna omnämns första gången i en 
skrift från omkring 400-talets början. De har 
ibland kopplats till anglerna. Wenskus 
(1973b:290) ser det som möjligt att det före-
kommit återvandring från England, något 
som omnämnts av Prokopios. 
  Thyringarna anges som lydfolk under 
Attila, och skall ha deltagit i 451 års anfall 
mot Gallien. Storhetstiden inföll under slutet 
av 400-talet och början av 500-talet, då stam-
territoriet sträckte sig mellan Elbe och Do-
nau. Frankerna tog kontroll över landet på 
530-talet. 
  En av Thüringens tre brödrakungar, Her-
minafrid, var gift med Theoderik den stores 
systerdotter. Enligt Gregory of Tours histo-
rieskrivning lät Herminafrid först döda den 
ena brodern och sedan, i samverkan med den 
frankiske kungen Theuderic i Reims, avlägs-

na den andra brodern. Theuderic skulle ha lo-
vats halva Thüringen för sin medverkan. När 
detta inte infriades, gick han med stöd av sin 
medregent till anfall mot Thüringen, som be-
segrades i två slag. Thüringen styckades – när 
och på vilket sätt de nya gränserna formades 
är dock oklart. Springer (2005) och Wood 
(1995:50). 
  Traditionella redogörelser anger att den 
norra delen överfördes till sachsarna och att 
en sydlig del tillfördes det frankiska Austra-
sien medan den resterande delen skulle ha 
gränser motsvarande det moderna Thüringen. 
Denna del lades under frankiska kungar till år 
624 då den blev ett eget hertigdöme. Todd 
(2001:451) följer denna bild. Jensen (2004: 
23) tar inte in någon nordlig överföring i sin 
samtida redovisning av Sachsen och Springer 
(2005) accepterar som nämnts inte sachsarnas 
deltagande och påstådda landvinst i kriget. 
  Thyringarna kristnades under 6/700-talet. 
Jordanes [21] nämner dem i en ofta citerad 
jämförelse med svearna, som också kan utgö-
ra en indikation på att tygkläder ännu inte på 
långt när ersatt skinn och päls i Mälardalen. 
Noteringen kan avse hästar som Theoderik 
den store fick av Herminafrid. Springer 
(2005:526). 
   ”Ett annat folk, som kallas Suehans, 
finns också på ön, och liksom thyringarna 
använder de sig av utmärkta hästar. Det är 
också detta folk, som med sina indirekta han-
delsförbindelser med många andra folkstam-
mar, skickar mörkblåa pälsar till romarnas 
nytta och tjänst. Berömda för sina pälsars 
vackra mörka färg klär de sig på det rikaste 
sätt, fastän de lever fattigt.” Nordin (1997:39). 
  Införlivandet av thyringarna i Frankerri-
ket påverkade deras kultur. Det gör att fran-
kisk influens som observerats inom Mälarda-
len väl kan härröra från Thüringen – se Arr-
henius (1994:209). 
 
Alemannerna 
Alemannerna var av svebisk härkomst. Be-
lägg finns från början av 200-talet då de var 
bosatta utanför limes kring Main. Snart rörde 
de sig söder och väster ut under överfall och 
strider inne på romerskt territorium. De gick 
som angivits över alperna och in i Norditali-
en, men besegrades och trängdes tillbaka hi-
tom Rhen och Iller.  

När år 406 vandaler och alaner passerade 
deras område följde delar av populationen 
med och ingick i eller utgjorde ”de spanska 
sveber” som slog sig ned i Galicien år 411. 
Efter att burgunderna med hunnernas hjälp 
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besegrats av Aëtius år 437, och tvingats till 
nya bosättningar i Schweiz, vandrade ale-
mannerna in i burgundernas gamla områden.  

Sedan början av 400-talet hade aleman-
nerna bosättningar i Elsass och norra Sch-
weiz. När Aëtius likviderats år 454 förlorade 
romarna områdena. Alemannerna erövrade 
dessutom ytterligare territorier. Frankerna 
blev emellertid ett nytt hot. I ett krig med 
dem 496/97 stupade alemannernas kung och 
riket bröt nästan samman. Man sökte stöd hos 
ostrogoterna. Efter detta blev alemannerna en 
bricka i spelet mellan franker och ostrogoter.  

Efter Theoderiks den stores död slöts år 
536 ett fördrag där bland annat alemanner bo-
satta inom det ostrogotiska riket skulle över-
föras till/lyda under frankerna. På anstiftan av 
frankerna gick så alemannerna in i Venetien, 
men blev tillbakaslagna. Då frankerna på nytt 
försökte erövra Italien år 553/54 påstås 75 tu-
sen alemanner som deltog ha dödats.  

Även om alemannerna lydde under fran-
kiskt överherravälde infogades de inte i Fran-
kerriket förrän år 746. De gjorde uppror och 
mot slutet av 600-talet uppges de närmast ha 
varit självständiga. De kristnades från ut-
gången av 500-talet. Namnet är grunden för 
det franska namnet för Tyskland – ”Allemag-
ne”. Jänichen (1973) och Steuer (1973). 
 
Burgunder 
Efter att romarna under Aëtius slagit ned det 
burgundiska upproret och kung Gundikar dö-
dats, förflyttades den resterande befolkningen 
till Savoyen med Geneve som residensort. 
Här vidtog en lång anpassningsprocess där 
romare och burgunder under skilda lagar 
levde sida vid sida. Liksom vid tidigare loka-
lisering kring Worms fanns inledningsvis 
problemet med att burgunderna var arianer 
och romarna katoliker. Burgunderna hade 
ställning som foedirati under Rom. Enligt de 
skyldigheter detta innebar slogs de mot hun-
nerna under Aëtius vid de Katalauniska fäl-
ten. De utnyttjades också för att tillsammans 
med visigoterna bekämpa sveberna i Spanien. 
  I samförstånd med romarna expandera-
des riket åt sydväst och Lyon blev ny huvud-
ort. Till slut omfattades hela Saône- och ned-
re Rhônedalen från Dijon ned till Medelha-
vet. Riket utvecklades och omkring 480 nåd-
des höjdpunkten. Burgunderna var nu vid si-
dan av visigoterna Galliens mäktigaste folk. 
När kungen dog efterträddes han av fyra bror-
söner och liksom i andra motsvarande fall 
blev följden infekterade strider om makten. 

Familjestrider 
Gundobad i Lyon, vars son Sigismund äktat 
en dotter till ostrogoternas Theoderik den sto-
re, och vars niece gift sig med frankernas 
kung Klodvig, dödade två av sina bröder. 
Den tredje, Godegisel, begärde år 500 hjälp 
från frankerna och Gundobad besegrades vid 
Dijon. Gundobad lyckades emellertid med 
hjälp av visigotiska hjälptrupper besegra Go-
degisel och kvarstod därefter som kung över 
hela riket. Gundobad är för eftervärlden kan-
ske mest känd för Lex Burgundionum eller 
Lex Gundobada – en kodifiering av den bur-
gundiska rätten. Närmare 90 kapitel och kun-
gens bekräftelse finns bevarad. 
  Burgunderna blev mer och mer indragna 
i den storpolitiska kraftmätningen mellan 
franker och ostrogoter. Gundobald avled 516 
och efterträddes av den katolskt uppfostrade 
sonen Sigismund. De spända relationerna till 
ostrogoterna blev inte bättre av att denne, på-
verkad av hustrun, lät strypa sin son med den 
avlidna systerdottern till Theodorik den store. 
Insikten om en kommande konfrontation mel-
lan ostrogoterna och Burgund fick frankerna 
att anfalla. Sigismund med fru och barn 
dränktes.  

Medan frankerna lade under sig landets 
norra del anföll ostrogoterna i söder. Sigis-
munds bror Godomar, som ny kung, kunde 
dock återvinna de av ostrogoterna erövrade 
områdena genom ett närma sig dessa. Nya 
angrepp från frankerna år 534 innebar emel-
lertid i princip slutet för riket. Det delades 
mellan merovingerbröderna. Burgund hölls 
dock fortfarande på något sätt avskilt inom 
Frankerriket. Tidvis var det någorlunda själv-
ständigt. Bland annat under kung Guntrams 
tid (561-593). Anton (1981), Bolin (1936) 
och Wood (1995). 

 
LANGOBARDER, HERULER, 
GEPIDER OCH BAJUVARER 
Frankernas fortsatta expansion kom så små-
ningom att beröra fler germanfolk – bland 
annat langobarderna. Efter att det västro-
merska kejsardömets baneman Odovaker 
krossat Rugiland i nuvarande Österrike om-
kring år 487 hade langobarderna slagit sig 
ned i området. 508 besegrade de herulerna 
under vilka langobarderna varit tributpliktiga 
i ett tjugotal år. Herulerna, skall enligt Jorda-
nes [23] haft sina rötter i Skandinavien, där 
de drivits bort av danerna. Efter nederlaget 
mot langobarderna splittrades herulerna.  
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Ellegård (1987) – liksom tidigare Lauritz 
Weibull och Erik Lönnroth – är tveksam om 
Skandinavien som herulernas ursprungliga 
bosättningsområde. Efter att ha gått igenom 
källorna menar han att de utvecklades som ett 
germanskt krigarband norr om limes mellan 
Passau (Bayern) och Wien. Trots detta tror 
han på den välkända skildringen om att en 
fraktion av herulerna sökte sig norrut mot 
Skandinavien efter katastrofen år 508. Skild-
ringen sägs ge känslan av en ögonvittnesrap-
port under en period då Prokopius var i aktiv 
tjänst under den östromerske generalen Beli-
sarius. Ellegård menar att uppgiften om att 
Danerna (kända från ca 500) drivit bort heru-
lerna, väl kan bygga på den andra återresan 
från Skandinavien men ej gå tillbaka till 
romartid och en ursprunglig bosättning. 
 
Langobarderna i Pannonien 
Efter att herulerna besegrats kunde langobar-
derna relativt obehindrat expandera mot Pan-
nonien. De blev foederati under Konstantino-
pel. Omkring år 547/48 slöts en överenskom-
melse där langobarderna erhöll staden Nori-
cum liksom Pannoniens försvarsanläggningar 
och många andra platser och stora penning-
summor. (Wolfram, 1997:49). 
  Konstantinopel försökte bygga upp ett 
skydd mot frankerna vilka i Pannoniens när-
het trängde imperiet. Noricum och Venedig 
var vid den här tiden i frankernas händer – 
utan kejsarens medgivande. Gepiderna var 
också i konflikt med imperiet efter att ha in-
tagit huvudstaden Sirmium i Illyrien. Den för 
fjärrhandeln mot Östersjökusten viktiga sta-
den växlade ofta innehavare – gepider, ostro-
goter (t.o.m. 535), på nytt gepider för att år 
567 hamna i Konstantinopels händer (Åberg, 
1953:102 f.). 
 
Gepidernas undergång 
Med Konstantinopels stöd i ryggen utkämpa-
de langobarderna flera krig med gepiderna – 
det mest omfattande år 552. I ett av dem föll 
brodern och medföljaren till den heruliske 
kungen från Thule. I ytterligare strider 565-
67, slutligen i förbund med avarerna, som 
skulle bli deras nya herrar, utplånades gepi-
derna mer eller mindre som folk.  
 
Langobarderna går mot Italien 
Den langobardiske kungen Alboin som enligt 
sagan skall ha rövat bort och gift sig med den 
fallne gepidiske kungens dotter, Rosamunde, 
var nu den mäktigaste krigsherren längs mel-

lersta Donau. År 568 samlade han en här av 
olika folk och folkspillror utöver langob-
arderna – gepider, sveber, sarmater, bulgarer, 
thyringar/sachsare och romaner (samlande 
beteckning för romanskspråkiga befolknings-
grupper som under senantiken och tidig me-
rovingertid i princip levde inom tidigare riks-
romerska territorier, se Bierbrauer, 2003) – 
och förde dem mot Italien. Litteraturen häv-
dar storleksordningen 150 tusen personer. 
Bakom dem drog avarerna in i Pannonien och 
slaverna in på norra Balkan. Todd (2001:478 
f.), Pohl (1998b:137), Pohl (2001:62 f.) och 
Wolfram (1997:47 ff.). 
 
Langobardernas rike 
Den langobardiska erövringen skildras olika. 
Beroende på tonvikt erhålls redogörelser som 
å ena sidan går från intelligent balanserat 
maktövertagande med kanske inhemskt stöd 
– om än under anarkistiska former åren 574-
584 – till trettio år av plundring och brand-
skattning. de Caprona (1995) och Todd 
(2001) är här delvis motpoler. 

 För germanerna i Italien kunde inmar-
schen ses som en expansion inte bara av den 
langobardiska kulturen utan också av den 
gepidiska och heruliska. Till en början var in-
vasionen framgångsrik. Inom ett år var mån-
ga av Norditaliens städer i Alboins hand. 
Langobarderna avancerade söderut genom 
Toscana och nådde Rom, som liksom Raven-
na dock aldrig tycks ha intagits. Pavia föll ef-
ter en treårig belägring och blev huvudstad. 
Alboins koalition bröt dock samman efter att 
han erkänts som härskare.  Sachsarna åter-
vände tillbaka norrut. Självständiga hertig-
dömen bildades i södra Italien och stora om-
råden, framför allt vid kusterna, kvarstod un-
der Konstantinopels välde. 

 
Separata maktområden 
 Omkring 573 mördades Alboin – enligt sa-
gan av sin fru Rosamunde. En ny kung val-
des – Klef. Han blev också snart mördad och 
kungadömet avskaffades. Under langobarder-
nas första årtionden ersattes ej den raserade 
statsförvaltningen. Landet leddes av ett stort 
antal militära ledare/hertigar. Det var mer en 
fråga om en germansk region än det relativt 
välorganiserade välde som kännetecknat The-
oderiks styre. Langobarderna var under denna 
tid i allmänhet arianer eller hedningar. Från 
vistelsen i Pannonien förekommer germansk 
djurstil I och tidigt i Lombardiet stil II. Va-

Herulernas 
 återvändande 

 
Prokopius anger att delar 
av stammen efter neder-
laget mot Langobarderna 
år 508 skall ha återvänt 
hela vägen upp genom 
Europa, förbi slavernas 
stammar, genom stora 
ödemarker, till varnernas 
stam (se Springer 2006) 
och till danernas land, 
som man passerade. Efter 
överskeppning till Thule 
bosatte herulerna sig nära 
göterna.  
  När så i Illyrien bosatta 
heruler dödat sin egen 
kung skulle man där ha 
ångrat sig och skickat 
sändebud till anförvan-
terna i Thule för att häm-
ta en medlem från den ut-
vandrade kungasläkten.    
   Den först hämtade kan-
didaten dog emellertid i 
danernas land. Sändebu-
den återvände och tog nu 
med sig två prinsar och 
eskortfölje. Under tiden 
hade dock en kung redan 
tillsats och när tronpre-
tendenterna återvände 
omkring år 545 splittra-
des herulerna. Anhäng-
arna till den nye kungen 
från Thule fick dra sig in 
på gepidernas område 
och förena sig med dem. 

     
     Taylor (1999:471)   
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pen, spännen, remändesbeslag, etc., visar på 
stora likheter med skandinaviska fynd. 

Under hot från ett förbund mellan franker 
och Konstantinopel upphöjdes Klefs son Au-
tari år 584 till kung. Förenade angrepp från 
Frankerriket och Östrom slogs tillbaka och 
nya områden erövrades. Autari gifte sig med 
Theudelind som var dotter till bajuvarernas 
kung Garibald. Vid Autaris död 590 blev den 
som Theudelind valde till gemål ny kung. 
Stödd av påven, kom så Theudelind att spela 
en roll för att integrera langobarderna i den 
italienska/katolska världen. Under sonens 
kungatid var hon väldets egentliga regent. De 
båda efterföljande kungarna var gifta med 
hennes dotter. 

Det langobardiska riket upphörde som 
självständig statsbildning år 774 i och med att  
Karl den store utropades till kung. Pohl (2001), 
Bierbrauer (2001), Bolin (1937) och Boëthius 
(1911). 
 
Bajuvarer 
Bajuvarernas i Bayern härkomst har analyse-
rats under lång tid. I dag tycks uppfattningen 
vara den att det rör sig om en sammansmält-
ning av en lång rad folk och kulturer som 
rörde sig i regionen under folkvandringstid. 
Här nämns thyringar, goter, langobarder med 
flera. Därefter är inflytandet från väst tydligt. 
Den bajuvariska stambildningen tycks i prin-
cip tillhöra första hälften av 500-talet.  
 Huvudbosättningarna för bajuvarerna un-
der fem- och sexhundratalen finns längs flo-
der och bifloder vid Lech och Inn. År 591 
blev Bayern underställd frankerna.  En släk-
ting till Garibald tillsattes som ny regent. De 
närmaste  åren  gav dock frankernas försvag- 
ning  rörelsefrihet.     Roth (1973),   Hamann 
(1973) och Wolfram (1997:45 ff.). 

 
SLAVISK EXPANSION 
Med slaver avses idag folk som använder sla-
viska språk. I försöken att hitta slavernas et-
niska ursprung och tidiga utbredning har kop-
plingen folk/språk bland annat utgått från fö-
rekomsten av tidiga slaviska naturnamn. En-
ligt Udolph (2005:45) är inställningen att sla-
viskan i huvudsak utvecklats inom ett om-
råde söder Pripjet och väster Dnjepr, det in-
nebär väster/söder Kiev. Skilda synsätt och 
metoder tycks dock ge varierande resultat – 
se till exempel Popowska-Taborska (1997).  
 Slaviska folkbeteckningar som ”Venetii”, 
”Antes” och ”Sclavini” är belagda i skriftliga 

källor från 500-talet första hälft. Slaverna 
fanns då inom ett område som begränsas av 
nedre Wisla, Karpaternas yttre sluttningar, 
nedre Donau, stäppområdenas norra kant och 
vänstra stranden av mellersta Djepner.  
 
En statslös och familjefokuserad 
samhällsform 
Slavismen var emellertid inte bara etniskt ba-
serad. Refererande till polska arbeten av God-
lowski ger Parczewski (1997:80 ff.) en för-
klaringsbild av den slaviska expansionen i 
Europa som lika mycket bygger på förändra-
de samhällsformer som på förändrad etnicitet. 
Under 400- och 500-talen ägde en våg av 
sammanbrott rum för kulturer och bosätt-
ningssystem inom stora delar av centrala och 
östra Europa. Destabiliseringen medförde att 
området från Elbegermanernas territorier i 
nordväst till goternas besittningar vid Svarta 
havet och Azovska sjön i sydöst under år-
hundraden blev tillgänglig för fria rörelser 
och immigration av större eller mindre grup-
per och stammar. 

 Sammanbrott är tidigast känt från början 
av 400-talet, och då från Ukraina och Molda-
vien. De fortsatte över sydöstra, södra och 
delvis västra Polen – under första hälften av 
400-talet. Därefter mellersta Polen – i slutet 
av 400-talet och början av 500-talet. Pom-
mern drabbades under första årtiondena av 
500-talet. Så centrala Europa. Elbe och Saale 
nåddes i slutet av 500-talet. 
 
Elitkontaktnätets sönderfall med-
förde en återgång till äldre system 
Enligt Urba�czyk (1997:41 f.) kan orsaken 
till samhällskriserna sökas i att existerande 
elitkontaktnät slets sönder. Eliten kom an-
tingen att ingå i de allt mer rörliga politiska/ 
militära enheter som utvecklades, flyttade el-
ler assimilerades av de agrara samhällen som 
nu inte längre hade styrka nog att upprätthålla 
en kontaktbaserad stratifierad social struktur. 
Kvar blev lokala självförsörjande egalitära 
samhällen, med vad som har kallats tidig 
slavisk kultur. Det var inte längre fråga om 
samhällen med territoriella gränser utan öpp-
na samhällen utan krav på politisk underkas-
telse. En modell som med sin enkelhet tycks 
ha varit tilltalande. 

  Samhällskittet utgjordes främst av släkt-
skap. Elitens betydelse och rörlighet/avflytt-
ning ges således en liknande och än starkare 
betydelse än till och med Steuers (1989:102) 
förklaring till varför de tidiga germanska 
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stamnamnen försvann. Ett händelseförlopp 
han anger repeterades under tidig folkvand-
ringstid – men hans exempel är delvis sena 
och understödjer därmed Urba�czyks syn. 
 Inledningsvis i Ukraina, och sedan suc-
cessivt inom andra områden, dök det så upp 
samhällen med annorlunda kultur än tidigare. 
Det tycks dock delvis ha varit frågan om en 
befolkningsväxling. För en bild av slaver-
nas/slavismens ungefärliga utbredning strax 
efter mitten av 500-talet – se [Bild X:4]. 
Jämför figurerna 3 och 5 i Parczewski (1997). 
 
Slavismen vid Östersjön 
Av speciellt intresse för oss är situationen vid 
Östersjön. Enligt Parczewski (1997:82 ff.) 
finns  de  äldsta  slaviska spåren vid mellersta 
Wisla – från slutet av 400-talet och första 
hälften av 500-talet. Väster och nordväst här-
om fanns en region som enligt någorlunda 
samtida källor tycks ha varit mer eller mindre 
öde. Det gäller Prokopius skildring av heru-
lernas återvändande till Thule och Gregory of 
Tours påståenden om att avarerna under an-
fall genom området hade svårigheter att få 
fram (plundra sig till) föda. Även fyndbilden 
väster om Wisla sägs stödja att området var 
glest befolkat. 
 I mitten på 500-talet antas slaver tillhöri-
ga vad som kallas Sukow-Dziedzicegruppen 
ha nått delar av västra och centrala Polen. 
Parczewski (o.a.a.:86)  uppfattar  det  som  att 
före 600 hade slaverna nått nordvästra Polen 
och kanske också områden längre västerut. 
Balterna hade förflyttat sig åt väst och syd-
väst under 500- och 600-talen. 

  
Bild X:4  Ungefärlig utbredning av slaver och  avarer AD 565                      

                                                  Efter McEvedy (1992:27) 

  I slutet av 500-talet isolerades Olszyng-
ruppen (bosatta strax söder Kaliningrad). Av 
gjorda fynd att döma upprätthöll de under 
lång tid omfattande förbindelser med Västeu-
ropa, Skandinavien, Donau- och Dnjeperre-
gionerna. Under 500-talet uppfattas de till en 
del ha kunnat upprätthålla förbindelser ge-
nom slaviska områden. I gruppen ingick för-
utom balter och germaner förmodligen också 
slaver. 
  [Spåren uppgavs under 1990-talet svaga. 
Lamm (2008:291) anger emellertid att uppgifter 
framkommit avseende ett gravfält tillhörande 
gruppen. Återfunnen museidokumentation från 
förkrigstidens Ostpreussen bör också ge ny infor-
mation avseende detta till svensk förhistoria kopp-
lade område].  
  Polen blev inte helt slaviskt under 500-
talet. För marginella delar tog det ytterligare 
ett århundrade. Stora grupper fanns redan i 
Böhmen och mellersta Elbeområdet där bo-
sättningarna dateras till andra hälften av 500-
talet. De största grupperingarna fanns emel-
lertid i Donauområdet. Därifrån noteras från 
600-talet en returemmigration. 
 Perioden med de ”statslösa” slaviska 
samhällena upphörde med tiden – först i Böh-
men, där den så kallade Samostaten formades 
på 620-talet. Över århundradena tillkom så 
nya slaviska herradömen och stater. De tradi-
tionella egalitära strukturerna bröts och släkt-
skap ersattes på nytt av politisk lojalitet – ofta 
med våld. Urba�czyk (1997:42 ff.).   

 
AVARERNA 
Avarernas bakgrund och etniska tillhörighet 
tycks så osäker att litteraturen i allmänhet 
startar med deras uppdykande i Karpatien-
bäckenet. Deras livsstil har liknats vid Sky-
ternas. De introducerade stigbyglarna vilket 
starkt ökade lansiärernas effektivitet. Nyheten 
spred sig snabbt. Stigbyglar ingick i det by-
santinska kavalleriets standardutrustning re-
dan omkring år 600. Avarerna hade liksom 
hunnerna kompositpilbågar vilket väsentligt 
ökade räckvidd och genomslagskraft. Wo-
fram (1997:56) menar att bågarnas komplexi-
tet – de tog minst tio år att tillverka – och 
deras känslighet för fukt, gjorde att de inte 
blev allmänna i Central- och Västeuropa. 

I slutet av 550-talet tog avarernas sände-
bud kontakt med Konstantinopel under Justa-
nianus I för att bosätta sig inom Imperiets 
intressesfär. De anföll så slaver och bulgarer 
omkring nedre Donau ända mot Elbe, Oder 
och Wisla, 100 mil åt nordväst. Avarernas 
stammar lydde alla under chaganen (kungen). 
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Tillsammans med langobarderna anfölls ge-
piderna, som var lierade med Östrom och 
som förgäves väntade på hjälp. Sedan lango-
barderna utvandrat år 568 slog sig avarerna 
ned inom deras och gepidernas områden.  

Närboende bulgarer och slaver lades un-
der deras välde. Östrom köpte sig fred för 
hundratusen  solidi  per år. (En mansålder  se- 
nare betalade man tvåhundratusen. Pohl, 1997: 
71).  Successivt  bröt  dock  avarerna bakom-
liggande  avtal.  De blev ett etniskt konglome-
rat,  också innefattande  gepider, bulgarer och 
andra – men framförallt slaver. 

Enligt McEvedys (1992) atlas omfattade 
avarernas maktområde under 500-talets sista 
tredjedel i princip hela södra Mellaneuropa 
öster om de frankiska områdena. 581 intogs 
Sirmium i Illyrien, som fungerat som Öst-
roms starkaste värn mot barbarerna. I början 
av 600-talet inföll avarernas storhetstid. De 
hade en maktställning som endast stod till-
baka för Östrom (Fontaine, 1936). [Bild X:5]. 

 År 626 misslyckades avarerna med att 
inta Konstantinopel, vilket de belägrat till-
sammans med perser och slaver.  Därefter 
tappade de kontrollen över den alltmer sprid-
da slavismen (McEvedy, 1991:30). Slaverna 
spred sig över Balkan. I mitten av 600-talet 
fanns slavismen från Östersjön i norr till 
Greklands sydspets.  

Avarerna fortsatte att spela en roll i östra 
Mellaneuropa ända fram till 796 då Karl den 
stores son Pippin intog deras befästa huvud-
läger. Därvid erövrade han enorma byten från 
två århundraden av plundring. Efter bulgaris-
ka anfall försvann avarerna och integrerades 
främst med slaverna efter att från 500-talet 
haft makten över stora delar av centrala och 
östra Europa. Wolfram (1997:54 ff.), László 
(1973) och Söderberg (1904c).  
 Avarerna sägs ha varit hedningar ”to the 
bitter end”. Enligt en rysk 1100-talskrönika 
var avarerna högväxta och sturska, men Gud 
förgjorde dem. De gick alla under och inte en          
avar överlevde. Woloszyn (2008:213) anger 
att det finns ett ryskt ordspråk: ”de förinta-
des/gick under som avarer”. På grund av 
hedendomens gravkultur väntar därmed en-
ligt Woloszyn tiotusentals fyllda gravar från 
tidig europeisk medeltid på arkeologiska in-
satser för att öka kunskapen om detta folk. 

                                                                                                            
 
  

Bild X:5   Avarernas utbredning AD 600  

Efter McEvady (1992:29) 
 
ARVET EFTER ROM 
OCH KRISTENDOMEN 
Det romerska riket påverkade inte Europa 
bara under sin krafts dagar, eller under sam-
manbrottets tid. Även tomrummet när det 
upphört fick återverkningar från Medelhavet 
till de Brittiska öarna och Östersjöområdet.  

 
DEN STORA DEPRESSIONEN 
Rom hade varit centrum i ett ekonomiskt sy-
stem av en storlek och med en täckning som 
Europa aldrig tidigare hade varit i närheten 
av. Diskussionen om den postromerska eko-
nomins förfall har ofta berört städernas ut-
veckling. Roms nedgång är välkänd. Den for-
na miljonstaden uppskattas efter 550-talet en-
dast haft några tiotusental invånare. Gatunätet 
försvann och banade stigar gick mellan ruin-
högarna. Situationen för andra städer och då 
framför allt i norr och på de brittiska öarna 
har det rått mer oenighet om. I polemik med 
de begränsade störningar som Henri Pirenne 
målade upp före andra världskriget avseenden 
den här perioden menar Hodges & Whitehou-
se (1983:82 ff.) att många städer visserligen 
fortsatte att utvecklas in i 500-talet, men att: 
 
-   från 400-talet skedde ett dramatiskt tapp  i  
    mångas välstånd,  
-  från 350-talet och framåt byggdes i Galli- 
    ens städer med undantag för kyrkor endast  
    ett fåtal monumentalbyggnader. I det ro- 
    merska Brittanien knappast någon,  
-   förfallna stenbyggnader antingen revs eller  
    ersattes med timmerkonstruktioner. 
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Affärsverksamhet och industrier som verkat i 
Gallien under romartiden upphörde under fy-
ra- eller femhundratalen. Hantverk organise-
rades på inhemsk eller lokal nivå. Keramik-
produktionen i Gallien och England är exem-
pel. Industrierna mer eller mindre försvann.  
Hantverkarna blev färre. 
  Den bild av Metzregionens utveckling, 
som Halsall (1995) redovisar från samma 
period, överensstämmer med bilden av en all-
varlig ekonomisk tillbakagång inom Central-
europa under slutet av Romarrikets existens 
och tiden därefter. Åren 380-420 skedde stora 
negativa förändringar. Bosättningar övergavs, 
kultur, begravningspraxis och ekonomi för-
ändrades. En viss positiv utveckling under 
slutet av århundradet hänförs till bildandet av 
det merovingianska kungadömet i området. 
 Det var emellertid inte bara tätorter och 
tillverkning som eroderade. Samma sak gäll-
de åkerbruket. Roms expansion upp till Li-
mes innebar att den kommersiella sädeshan-
deln och därmed odlingen hade expanderat 
söder därom. Väldets kollaps innebar något 
av ett sammanbrott för denna handel. Föränd-
ringen av marknadssituationen kring gränsen 
fick effekter för odlingen främst i Danmark, 
Tyskland och Polen. Welinder (1994:32).  

Den ekonomiska och strukturella för-
svagning som skulle komma än kraftigare i 
nordost och bana vägen för den slaviska kul-
turen tycks alltså också ha funnits i väst på ett 
tidigare stadium. Något som torde vara en del 
av förklaringen till den komplicerade solidi-
fyndfördelningen på Östersjööarna. 
 Eroderingen av samhällsstrukturerna var 
betydelsefull för elitutbytet med Skandinavi-
en och Mälardalen. Vanligtvis kopplas sla-
vismen som samhällsform (ej den etniska de-
len) samman med följdverkningarna av det 
romerska imperiets kollaps och pesten. Över-
lagringen av 500-talets klimatkris har jag ej 
noterat. Medvetenheten om denna är förmod-
ligen av för sent datum.  

 

GERMANSKA KORSVÄGAR 
OCH KRAFTCENTRA   
Under perioden sönderslets alltså stora delar 
av kontinentens statsbildningar och stamterri-
torier, erövrades eller monterades om i nya 
konstellationer.  Det fanns dock tre miljöer 
som framför andra tycks ha fungerat som 
enzymer för tidens germaninspirerade idé- 
utveckling.  Det var nedre Elbe, nedre Rhen 
och Pannonien. I dessa regioner fanns sedan 

gammalt betydelsefulla korsvägar. Många 
folk och tidiga stapelplatser och handelsknut-
punkter hade existerat här.  
 
Nedre Elbe 
Nedre och mellersta Elbe och tillflöden från 
söder och öster utgjorde under stora delar av 
romartiden langobardernas territorium. Åt-
minstone från mitten av 300-talet noteras så 
sachsisk kultur mellan Weser och nedre Elbe. 
Elbes betydelse som transportled under ro-
martid ges varierade betydelse. Vanligtvis 
lyfts den fram. Eggers ser den dock som 
periodvis övervärderad.   

Sachsarna dominerade området under 
den tid de som sjöfarare, handelsmän och pi-
rater hade England och Gallien som ”kun-
der”. Om relationerna med Norge var annat 
än utbytesbaserat är däremot oklart. Åberg 
(1956:132) ser Elbes mynningsområde som 
impulskälla för Norge bland annat vad gäller 
Nydamspännen, korsformade typer, romerska 
lökknoppspännen och romersk karvsnittstil. 
Han hänvisar också till denna kontakt för 
norsk keramikutveckling. 
 Trycket från frankerna uppfattas som or-
sak till den avtagande sachsiska blomstringen 
i området. Åberg menade att det utgjorde ett 
motiv för sachsarnas allt starkare engage-
mang i England. 
 
Nedre Rhenområdet 
Nedre Rhen var inte bara sedan länge slutste-
get på långa intrakontinentala transportleder 
och början på sjövägar mot England, Dan-
mark och kanske Baltikum. Här gick också 
den romerska gränsen mot barbarerna och på 
sedvanligt sätt beboddes frontlinjen av folk 
från imperiets alla hörn. Samtidigt gjorde ger-
manerna i området ofta tjänst i den romerska 
armén. Här formades en speciell romersk/ 
germansk kultur (Willems, 1989:43).  
   De saliska frankernas utveckling skedde i 
direkt anslutning till området som så små-
ningom kom under deras kontroll med friser-
na som operatörer. Rhen fortsatte att vara ett 
ledande utförselförbindelse för långdistans-
handel också efter år 600, även om en del av 
handeln då gick via Parisbassängen och Seine  
(se Hodges, 1982:32). Regionens karaktär och 
anknytning till frankerna har gjort det till ett 
nyckelområde för kronologiska analyser och 
de internationella försöken att avstämma 
folkvandringstidens/merovingertidens kultu-
rella europeiska samspel och utveckling. Se 
Hines et al. (1999). 
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Pannonien 
Pannonien var efter att ha varit romersk pro-
vins och skådeplats för markomannerkrigen 
och för vandaler, hunner, ostrogoter, heruler 
och gepider var också langobardernas bosätt-
ningsområde före marschen mot Italien. 
  Det är från Italien som stilkulturen är 
mest känd men grunden fanns redan i Panno-
nien, där tidigare elbegermansk prägling för-
svagats (se Bierbrauer, 2001:78 ff., de Ca-
prona, 1995:37 ff. och Duczko, 1997:193 f.). 
 
En likartad germansk kultur 
De häpnadsväckande likheter som finns i 
utformning av kanske framförallt smycken, 
men också när det gäller vapen och hästut-
styrsel i Skandinavien, anglosaxiska England, 
norra Gallien, sydvästra Tyskland, Pannonien 
och Italien samt Spanien mot slutet av 500-
talet tycks trots omfattande insatser besvärli-
ga att avstämma kronologiskt. Lokala varia-
tioner och synnerligen små tidsintervall – om 
ens några – har medfört att påverkansvägarna 
inte kunnat beläggas. Överförandet mellan re-
gioner har ju skett på många sätt – bland an-
nat via handel, gåvoutbyte, emigration, exo-
gami, uppfostran i elitmiljöer utanför den eg-
na stammen, resande hantverkare, etc. Elit-
äktenskapsallianserna – vilka jag bara berört i 
förbifarten – skapade släktkontakter över sto-
ra ytor. 

 Germaniseringen upprätthölls och för-
djupades på personbasis. Likheterna, framför 
allt under perioden 540-580, indikerar att vid 
den här tiden någon form av kommunika-
tionsnät fortfarande knöt samman delar av 
kontinenten inklusive Skandinavien och Mä-
lardalen. 

 

KRISTENDOMEN VÄL KÄND 
I NORDEN 
Detta kontaktnät och århundraden av förbin-
delser gör att kristendomens ”ickespridning” 
till Östersjöregionen kan tyckas förvånande. 
Förhållandet förklarar emellertid områdets 
speciella förutsättningar ur Västeuropeisk 
synvinkel och skillnaderna mellan en känd 
och en organiserad kristendom. 
   Kristendomen var väl känd i Skandina-
viens elitkretsar från 500-talet och framåt. 
Mot bakgrund av vad vi vet om kontakter, 
varu-, mynt- och informationsinrörelser är 
något annat inte möjligt. Informationen bör-

jade flöda långt tidigare. Theilander (2005: 
326) uppfattar exempelvis att vi kan utgå från 
att Skandinaviens invånare redan ”..från 
slutet av 300-talet och framåt, hade möjlighet 
att komma i kontakt med kristna uttryck och 
utövare.” Ändå skulle det ta ett halvt årtusen-
de från frankernas kristnande till Mälarda-
lens. Vad berodde det på? 
 
Hedendom ovanlig efter AD 600 
Germanska kulturers och folks övergång till 
kristendomen under folkvandringstid/vendel-
tid ser baserat på uppslagsverk och översikts-
arbeten förenklat ut som i [Tabell X:1].  
  
Tabell X:1 Tiden för germanska folks ungefärliga kristnande 
                         i södra och västra Europa  
Folk Kristnande Inriktning 
Alemanner 5/600-tal Katolsk 
Anglosaxer 5/600-tal Iro-skotsk/Katolsk 
Bajuvarer 6/700-tal Niceansk/Katolsk 
Burgunder 400-tal Ariansk/Katolsk 
Franker 500-tal Katolsk 
Friser 6/700-tal Katolsk 
Gepider 400-tal Ariansk 
Heruler 500-tal Ariansk  
Langobarder 5/600-tal Ariansk/Katolsk 
Sachsare 7/800-tal Katolsk 
Sveber (Spanien) 400-tal Katolsk 
Vandaler 400-tal Ariansk 
Visigoter 300-tal Ariansk (Katolsk  586) 
Thyringar 6/700-tal Katolsk 
Ostrogoter 300-tal Ariansk 
 
Processen var i realiteten betydligt mer kom-
plicerad än vad tabellen anger. Folken var he-
terogena eller är kända via olika fraktioner 
från olika delar av Europa. Inriktningen har 
dessutom inte sällan varierat i inledningsfa-
serna. Många områden med gallisk/romansk 
befolkning var kristna långt innan de german-
ska folken kom in eller passerade.  För år 600 
redovisas kristendomens generella utbredning 
som i [Bild X:6]. 
 En bit in på 600-talet var det med undan-
tag för Norden/Östersjöbäckenet och ett sla-
viskt/avariskt Central- och Östeuropa i prin-
cip endast Friesland, Sachsen/Thüringen och 
Bayern som inte var kristnat. I början av 700-
talet försvagades läget i Spanien ur de krist-
nas synvinkel genom arabernas övertagande. 
Förhållandet vad gäller områden på Balkan 
och i  Grekland  som  från  600-talet  kom att  
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Bild X:6  Kristendomens utbredning AD 600    Efter Gustafson  (1965:10) 

 
ligga inom slaviska samhällssystem och utan-
för Roms och Konstantinopels kyrkoadminis-
trativa räckvidd är oklar (se McEvedy, 1992: 
36 f.). 
 Stora delar av Europa var alltså kristnat. I 
århundraden hade alla dessa germaner som 
mer eller mindre behärskade Syd- och Mel-
laneuropa åtminstone formellt tillhört kristen-
domen – om än som arianer. Av vendeltidens 
kultur att döma är det klart att Skandinavien 
och Mälardalen elityttringar ingick i eller på-
verkades av den kontinentala germanska kul-
turen. Vad var det då som gjorde Skandinavi-
en och Mälardalen så speciella bland ger-
manska samhällen att inte ens eliten trots 
övertagande av en hel del kontinentala ger-
manska normer framstår som kristna?  
 
En alltmer sekulariserad hedendom  
Om kristendomens utbredning vore frågan 
om kontakter, tidsanda och mode, kanske på-
drivet av förtvivlan och hopp i samband med 
generella ofärds- och försörjningskatastrofer 
– då skulle stora delar av Skandinavien också 
varit kristet redan under vendeltid. Som fram-
går  av  Thelinder  (2005) och Baudou (1999: 
125) kanske regionen lokalt delvis var det i 
en allt mer sekulariserad hedendom.  

Det finns också andra infallsvinklar rö-
rande en eventuell tidig kristen påverkan. 
Åberg (1948) spekulerar i att den keltiska 
bandflätningsstilen i Norden under 700-talet 
hänger samman med kontakter inom ramen 
för det irländska kloster- och missionsväsen-
det som då stod på sin höjdpunkt. Bland 
fynden från Helgö finns en irisk kräkla från 
700/800. Den förhållandevis lättsamma vi-

kingatida övergången till kristendomen är en 
stark indikation på att Tor och Odin som 
troselement länge i stort sett varit övergivna. 
Vem uppfattar att den muslimska världen i 
dag på några årtionden skulle bli kristen om 
dess ledande företrädare bytte religiös inrikt-
ning?  
 
Kristendomen behövde säkerhet 
och en stabil administrativ bas 
Orsaken till den skandinaviska avvikelsen 
står att finna i att kristendomen behövde nå-
got mer än sympatisk tro för att få stadigva-
rande plats i germansk kultur – makt och 
resurser i den regionala miljön. Om vi på-
minner oss Steuers ”Personförbundsstat” och 
villkoren för dess fortbestånd, förstår vi bättre 
varför kristendomen måste få en roll i detta 
system för att nå framgång. 
  Det krävdes en stabil världslig makt-
struktur som kristendomen kunde bygga på. 
Gammal eller nyligen påtvingad av en järn-
näve spelade mindre roll, så länge ordning 
och säkerhet någorlunda kunde garanteras. 
Försvann den överordnade samhällsstruktu-
ren i redan kristnade områden, som vid sla-
vismens expansion i sydöstra Europa, tappa-
de också kyrkan greppet. Den hierarkiska 
struktur som var den organisatoriska basen 
kollapsade. Därmed också kristendomen an-
nat än som privat ideologiskt element.  
  Själv hade kyrkan inte de resurser som 
fordrades för att skapa en överordnad sam-
hällsstruktur. Tillhandahölls denna kunde 
kristendomen i gengäld tillföra kontakter, ad-
ministrativt kunnande, skriftspråk och de för 
den yttersta makten så värdefulla och använd-
bara lokalt obundna resurser som mynt, ädel-
metall och lyxvaror.  
  
Sachsarna ett betydelsefullt hinder 
De tidiga missionärerna var ledande kyrko-
män och arbetade via kontakter med kungar 
och hövdingar.  Medan i Medelhavets rand-
områden, och så småningom via frankerna, 
basområden kontinuerligt skapades för när-
liggande kristen expansion, innebar framför-
allt sachsarna och avsaknaden av hierarkisk 
samhällsuppbyggnad utan regionala ledare –
som exempelvis slaverna i Centraleuropa – 
länge en svårgenomtränglig vall mot Öster-
sjöområdet. 
  Willibrord, ”frisernas apostel”, var sach-
sare i karolingernas tjänst. Trots detta och 
trots Pippins seger vid Testry år 687 var 
Sachsen länge alltför riskabel som missions-
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område. Willibrord arbetade i stället i Fries-
land och gjorde även ett äventyrligt miss-
lyckat försök norrut på Jylland (Holmquist, 
1921 och Weibull, 1921:333).  
 Tillfälliga rika transporter kunde gå via 
havsförbindelser och större vattenvägar. Men 
kontinuitet oavsett årstider och väderlek till 
Norden gjorde tillgång till säkra landkommu-
nikationer nödvändiga. Dessa transporter i sin 
tur byggde som tidigare påpekats på gamla 
elitsläktförbindelser och nätverk som vidare-
befordrade bulkvaror med relativt högt värde-
innehåll tillsammans med mer traditionella 
lyxartiklar. 
  De stora värden och den förtroliga in-
formation som kunde bli aktuell när det gäll-
de att bygga upp en lokal kyrkoprovins, var 
av annan dignitet. De kunde ej anförtros mer 
eller mindre fjärran okända hedniska nätverk 
långt utanför kyrkans kontroll. Rimlig säker-
het krävde rimligt långa, kända och över-
blickbara färdvägar.  
 De kyrkliga dignitärer och beslutfattare 
som behövdes kunde kanske garanteras till 
liv och lem. Dessa behövde emellertid också 
”fanjunkare” i sin omgivning för att fungera. 
Erfarna medföljande praktiker vilka löpte sto-
ra risker i okontrollerade främmande miljöer. 
Östersjöregionen var inte tillgänglig för den 
internationella kristna kyrkan förrän Sachsen 
kuvats och slaviska riken formats.  

Sachsen och slavismen var emellertid 
bara det ena av två hinder som länge begrän-
sade kristendomens expansion i norr. Det 
andra var att Skandinavien/Östersjöregionen 
som vi ju av andra orsaker tror oss veta, 
saknade stabila omfattande samhällsbild-
ningar. 

 Långsiktiga stabila regionala samhälls-
strukturer med beslutskapacitet och ekono-
misk stark lokal närvaro, skulle trots allt ha 
förmått och lockat den kristna kyrkan att sjö-
vägen engagera sig på liknande sätt som 
skedde på Irland, i Skottland och i England. 
Som ett Moment 22 innebar avsaknaden av 
tidigt samarbete med den europeiska kyrkan 
– och därmed avsaknaden av kyrkans admi-
nistrativa kunskap och skriftspråk – försenade 
nordiska statsbildningar. 

 
 
 
 

ÖSTERSJÖBÄCKENET 
De händelser som under germansk medver-
kan förändrade kontinenten – från anfallet 
över Rhen via de visgotiska och ostrogotiska 
statbildningarna, frankernas expansion och 
langobardernas erövringar – påverkade rim-
ligtvis också de skandinaviska samhällena 
och deras värdering av den germanska kul-
turgemenskapen. Den germanisering som ägt 
rum under förromersk och tidig romersk tid, 
men som i viss utsträckning påverkats av en 
”romanisering”, återkom i ny skepnad. 

Östersjön var ett område för räder och 
plundring, men desto mer för fiske, jakt, han-
delsutbyte, släkt- och äktenskapsförbindelser. 
Fungerande Östersjösamhällen krävde en mer 
eller mindre kontinuerlig försörjning. 

 Plundring och tributer kunde i det sam-
manhanget endast ge begränsade bidrag över 
tiden. För eliten kanske något mer. Räder ha-
de dock nackdelen att de kunde misslyckas, 
medföra repressalier och störa normal verk-
samheten i regionen. Fjärräder var ett alterna-
tiv, men fordrade resurser och framför allt 
stora egna båtar. Fanns dessa i tillräcklig om-
fattning i Östersjön? Tillgång till stora båtar 
var närmast en nödvändig förutsättning för att 
omfattande överherravälden och långvariga 
omfattande tributer skall ha existerat under 
den äldre järnålderns relativa kustbosättings- 
och vattendragsanknytning. Längre, omfat-
tande räder till lands var möjliga, men riskab-
la och krävde att en lång rad förutsättningar 
var uppfyllda. 

Vilken var då Uppsalaområdets plats i 
denna värld? För att söka besvara den frågan 
försöker jag övergripande lokalisera konkur-
rerande aktörer och värdera dem. I det här 
sammanhanget involverar jag också Norge. 
Dess direkta betydelse för Mälarområdet un-
der perioden är visserligen oklar, men som en 
av aktörerna i regionen tycks man ha påver-
kat både Danmark, Norrland och kanske Fin-
land. Därmed åtminstone indirekt Mälarda-
len. Kontakter via Helgö är troliga.  
 
 
STÖRRE AKTÖRER 
Uppsalaområdets och Mälardalens läge och 
förbindelser var under folkvandringstid och 
tidig vendeltid i många avseenden annorlunda 
än under stora delar av romartiden. Kontinen-
ten innebar för eliten uppseendeväckande 
nyheter och information, modesvängningar, 
kontaktvägar, ideologier, friare legosoldat-

Båtutvecklingen in- 
 nebar nya maktför-  
 hållanden i Östersjön

 
Större båtar med kapaci-
tet att gå över öppna vat-
ten med stor last av kri-
gare med utrustning för-
ändrade den militära si-
tuationen och säkerheten 
i Östersjön.  
   Trots en mängd mer el-
ler mindre självständiga 
stammar och stamför-
bund var det strategiska 
landskapet – utom i ett 
avseende – koncentrerat 
till den spelplan och de 
spelregler som upprätt-
hölls av ett mindre antal 
aktörer – sjömakter med 
militär kapacitet. Undan-
taget gäller att det också 
fanns välmående inlands-
folk, som varken var di-
rekt beroende av kuster 
och hav eller åtkomliga 
via sjön, men ändå hade 
inflytande över grannar-
na. De var inte opåver-
kade, men sjötransport-
utvecklingen hade inte 
samma betydelse för 
dem. 
   Långt senare – efter 
bland annat vikingati-
dens lärdomar – ledde 
utvecklingen till att inget 
rike i Europa kunde fun-
gera som stormakt utan 
en kraftfull flotta.
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uppdrag – inte bara romerska, enskilt eller i 
större grupper utan också i förband. Den ypp-
ersta elitens söner kunde fostras hos status-
fyllda stamledningar på kontinenten. 
 De klinkerbyggda båtar som slog ige-
nom, gick över öppet vatten och tog stora las-
ter. Tonkilometerkapaciteten till sjöss ökade 
markant. Även om vägar byggdes och leder 
förbättrades fanns inte tillnärmelsevis samma 
produktivitetsökning när det gällde landtran-
sporter. Det ändrade det ekonomiska och po-
litiska landskapet på nytt. Förra gången det 
skedde var århundradena kring Kristi födelse 
när de stora, snabba och sjövärdiga kanoterna 
skrämde bort kustbefolkningen i Östersjö-
bäckenet, men också medförde nya fasta bo-
sättningar i fjärran bygder.  
 Avstånden krympte längs kuster och vat-
tenleder. Nya ekonomiska förbindelser blev 
möjliga. Samtidigt kom de mäktiga och poli-
tiskt starka närmare varandra. Långt bort lig-
gande militär kapacitet kunde snabbt bli ett 
hot. Krig är i väsentlig utsträckning en trans-
portfråga. De politiskt/militärt starkaste aktö-
rerna i Norden hade tidigare knappast kunnat 
konfrontera varandra. De kunde endast nå va-
randra med insatser av typ ”hit and run”.  
Under romartidens senare del inleddes en ny 
utveckling som internationellt inte avbröts 
förrän på 1900-talet vad gäller anfallskapaci-
tet mot starka mål via militära sjötransporter. 
   Vilka var då huvudaktörerna i Östersjö-
området under folkvandringstid och tidig 
vendeltid? Svaret bestäms som på kontinen-
ten dels av skriftliga källor och dels av arkeo-
logiska fynd – men de skriftliga källorna 
avseende regionen är få och suddiga.  Även 
om det finns andra verk under den här perio-
den är det framför allt två som ständigt åter-
kommer som bakgrundsinformation: Jordanes 
”Getica. De origine actibusque Getarum” 
och det engelska kvädet  ”Beowulf”.  
 
Jordanes (se kapitel 2) 
Jordanes som bedöms skrivit Getica omkring 
år 551 redovisar i [Kapitel III - 19, 21, 22] 
namnen på en rad folk på ”ön Scandza” som 
för honom inte är detsamma som Thule. Fol-
kens namn är ofta oklara och utan geografisk 
systematik – många förmodligen missuppfat-
tade, feltraderade eller felavskrivna. De skil-
jer sig delvis mellan avskrifterna. Tveksam-
het föreligger också om det är frågan om folk 
och inte ibland om geografiska namn. 
  En svensk översättning av Getica utgavs 
av Johan Peringskiöld d.y. år 1719. Den var 

opålitlig och först 1882 med tysken Momm-
sens utgåva, i vars hem den äldsta och mest 
kända handskriften (från 700-talet) förstörts, 
blev verket analytiskt användbart. Många har 
under årens lopp försökt tolka de skandina-
viska namnen. Bland andra J.V. Svensson 
(1914), Nerman (1941) och Svennung (1967).  
 Resultaten är emellertid trevande och 
tolkningarna har inte känts övertygande nog 
för att vinna allmänt anklang. Jordanes anger 
att det i slutet av folkvandringstid fanns om-
kring 25 (som separat uppfattade) folk/stam-
mar bara på den skandinaviska halvön. Vissa 
namn tycks dock mer tillhöra kontinenten. 
  Eftersom förlagan från omkring 530 av 
Theoderiks sekreterare Cassidorus omöjligen 
kunde ge heltäckande information, var antalet 
folkstammar förmodligen vida större. Proko-
pios talar ungefär samtidigt om tretton stora 
folk på Thule, var och en under sin kung, 
däribland Gautoi (Weibull, 1921:306, Fahl-
beck 1884:121). 
 
Svearna i flera namnformer 
Bland Jordanes namn finns de som tolkas 
som norska. Där finns också Gauthigoth (go-
terna vid Göta älv), Ostrogothae [östgötarna 
– omdiskuterat (se Svensson, 1914:38)] och 
Vagoth (kanske goterna vid Skälderviken – se 
Svennung, 1967:54 ff.) men också Suehans 
(gotisk ändelse) och Suetidi som båda antas 
avse svearna. Enligt Gahrn (1993:13) har vi i 
”Suetidi” det första belägget för namnet Svit-
jod. En svensk anpassning av den isländska 
formen ”Svíþjòð”. Se Friesen (1915:9 ff.) och 
Andersson, Th (2004:5). 

Namnen uppfattas avse samma folkstam. 
Skillnaderna har motiverats med att Cassido-
rus  skulle  haft  olika källor (Svensson, 1914: 
59.). Baserat på att Suetidi hos Jordanes 
nämns efter folkstammar öster om Oslofjor-
den, menar Areskoug (1972) att det är i Vest-
fold vi skall söka denna stam. De skulle vara 
avläggare av svearna och förklara varför 
Vestfolds kungaätt knöts till Ynglingaätten.  
 
Danerna 
Danerna omnämns vara släkt med/av samma 
rot som Suetidi och för att de fördrivit heru-
lerna från sina marker. Den nuvarande in-
ställningen både i Danmark och hos svenskar 
som  behandlat  frågan är dock skeptisk/avvi- 
sande till att omständigheterna och den la-
tinska skrivningen skulle stödja att danerna 
utvandrat från Mälardalen liksom att heruler-
na hade ursprungsbosättningar på de danska 
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öarna. På kontinenten tycks frågan om heru-
lernas koppling till Skandinavien dock mer 
öppen, bland annat beroende på person-
namnsformerna (se Taylor, 1999:469). 
 
Beowulf (se kapitel 2) 
Beowulfkvädets tillkomsttid är omdiskuterad. 
Eposet är århundraden yngre än den folk-
vandringstid som behandlas. Manuskriptet 
nedtecknat strax efter år 1000 av två skilda 
skribenter, utgavs 1815 av islänningen Grim-
ur Thorkelin. Efter att Pontus Fahlbeck 1884 
i en avhandling behandlade ”Beowulfsqvädet 
såsom källa för nordisk fornhistoria” och i 
Fahlbeck (1884b) förfäktar att Beowulf och 
hans folk, geaterna, inte som man i allmänhet 
trott var göter utan juter uppstod en omfat-
tande debatt. Kvädet kom än mer i blickpunk-
ten genom att det 1905 utnyttjades av Knut 
Stjerna i artikeln ”Svear och Götar under 
folkvandringstiden”. 

Stjerna satte likhetstecken mellan eposets 
geater och göterna och menar att här har vi ett 
återsken av Svearikets uppkomst. Stjerna an- 
gav att Svearna blivit rika och mäktiga ge-
nom att plundra och underkuva de gulddig-
nande göterna, som försvagats genom ut-
vandringar. Guldet hade de fått i utbyte mot 
militära förstärkningar till kontinentens ger-
maner. ”Göternas nederlag är således den 
stora tilldragelsen, i hvilken folkvandringsti-
dens skakningar för Skandinaviens räkning 
resulterar” (1905:345). 
  Nederlaget skulle ha föregåtts av hårda 
strider. Öland var göternas huvudbas mot vil-
ket svearnas anfall inleddes.  Ett halvt år-
hundrade senare skulle Gotland och Born-
holm ha fallit. Stjernas koppling av den arke-
ologiska fyndbilden till Beowulfkvädet väck-
te anklang och cementerade uppfattningen 
om bakgrunden till det svenska rikets upp-
komst. Den allmänna bilden och påståendet 
att geaterna var göter mötte emellertid också 
motstånd. Se Weibull (1921) & Fahlbeck 
(1924).  
  Beowolfkvädet har sedan dess varit ut-
gångspunkten för otaliga analyser som inte 
bara rört frågan om geaterna utan lika mycket 
om järnålderns levnadssätt, normvärld och 
skaldekonst. Problemet med geaternas identi-
tet – som främst tycks ha varit ett nordiskt 
problem – är att de är ett sjöfolk, inte sällan i 
strid med de från vår horisont omaka gran-
narna friser, franker och svear. Barderna som 
också omnämns har identifierats som hadu-

barder – en kvardröjande gren av langobar-
derna (Brate, 1909). 

Diskussionen har gått vidare, men frågan 
om geaternas hemvist är knappast löst. Det är 
inget påhittat folk. De nämns i kung Alfreds 
översättning av Bedas Kyrkohistoria I, 15: 
”Comon hi of ðrim folcum ðam strangestan 
Germanie, pæt of Seaxum and of Angle and 
of Geatum. Of Geata fruman sýndon Cant-
vare and Vihtsætan --- in part land ðe Angu-
lus is nemned betwýh Geeatum and Saxum” 
(Fahlbeck, 1884:50). 
  I en panegyrisk hyllningsdikt från 580-
talet till merovingerkungen Chilperik av den 
romerskgalliske diktaren Venantius Fortuna-
tus anges i förmodligen Herschends (1997c: 
41) översättning:  ”Du som geter, gascogna-
re, daner, juter, saxare , britter skälver för, 
Dessa som du med din fader tämjde i krig så 
som klart framgått, Du är en skräck för de 
mest avlägsna friserna och sveberna… ”.  

Den omfattande katalogen i ett diktverk 
av den fiktive skalden Widsið över en lång 
rad härskare och deras folk från folkvand-
ringstid – ett verk som i översättning delvis 
återges i Herschend (1997c:43 f.), har i av-
saknad av göternas förekomst ibland använts 
som ett bevis på att dessa ej liksom geaterna 
kan ha varit ett stort sjöfarande krigarfolk. 
  Uppfattningen om var geaterna hörde 
hemma skiljer sig åt – se exempelvis Nerman 
(1941:67ff.), Rausing (1985:176), Gahrn 
(1993:24) och Lindbom (2006:222). I Real-
lexikon der Germanischen Altertumskunde 
framstår ”Gauten” i Beuwulf som göter.   
 Det är faktiskt märkligt att de omnäm-
nanden som finns från samtiden och yngre 
järnålder avseende geaternas grannskap och 
relationer med angler, daner, sachsare och 
barder ofta negligeras. Anfallet mot friserna 
blir därmed ett udda istället för ett förståeligt 
inslag.  

 
HÄNGER GÖTER, GEATER 
OCH GOTER SAMMAN? 
Svårigheterna med tolkningen i anslutning till 
Jordanes och Beowolf är delvis en fråga om 
vad det götiska namnet stod för och om gö-
terna verkligen var en stridande huvudaktör. 
Från diktens värld känner vi strider mellan 
barder, daner, ester, geater, juter och svear. 
Vittnesbörd om göter saknas. Det götiska 
namnet finns dock på många håll och i många 
forner. 
 



 

Med Uppsala i centrum 

 

520 

Hraidgotaland vid Wisla? 
På Rökstenen talas om ett forntida anfall av 
”hraidgoter” – vilka von Friesen (1920) tol-
kar som krigare från ett folkvandringstida go-
tervälde i Ostpreussen. Ett välde som Ekholm 
(1957c) på arkeologiska grunder tar avstånd 
från. Förhållandet att de gamla gravfälten 
från goternas och gepidernas tid längs nedre 
Wisla fortfarande utnyttjades efter deras uttåg 
tar dock Ekholm som intäkt för att området 
sannolikt kan identifieras med Rökstenens 
Hreidgotaland. 
  Inte långt i öster fanns de av Åberg 
(1953:90) omtalade masurgermanerna, vilka 
hade förbindelser med både gotiska och mel-
laneuropeiska folkområden. Så vitt jag förstår 
bör det ha varit frågan om den etniskt blan-
dade Olzyngruppen som också innefattade 
germaner [Parczewski (1997:86f.) och Lamm 
(2008)]. 
 
Reiðgotaland hänförs ofta till Jylland 
Betydelsen av begreppet ”hreidgoter” och lo-
kaliseringen av Reiðgotaland var före andra 
världskriget ett stort diskussionsområde – 
främst för språkvetare. Hos dem kvarstår in-
tresset i viss mån fortfarande. Se Andersson, 
Th (2008). Det hänger i mycket samman med 
den språkliga kopplingen mellan göter, gutar, 
geater och goter, men också med sagolittera-
turens uppgifter. Till problembilden hör ock-
så ”Eygotaland” som betecknat de danska ö-
arna, men som också har identifierats med 
Gotland. 
 Lokaliseringen av Reiðgotaland är inte 
självklar. Reiðgotaland var under vikingatid 
lika med Jylland inom den norska och anglo-
saxiska kultursfären.  
 
Gotland ett vittomfattande begrepp 
Mycket av oklarheterna är i praktiken kopplat 
till vad egentligen ”Gotland” i dess olika 
namnformer egentligen geografiskt innebar 
under äldre järnålder. Hela Sydskandinavien, 
inklusive Jylland och de danska öarna kan ha 
ingått i Gotland. Folknamnen guter, goter, 
göter och geater går tillbaka till detta område. 
Prokopios räknade också in vandalerna bland 
de gotiska folken (Wessén, 1924:36 not 2 och 
Schütte, 1934:250). 
 Den första skriftliga vittnesbörden om 
goterna i Östpommern-/Wislaregionen hän-
förde sig som nämnts till skildringen av de 
stora germanska stamförbund som bildades 
kring segraren vid Teutoburgerskogen, Ara-
minus, och markomannernas ledare Marobo-

duus. Rivaliteten mellan dem skulle ha lett 
till öppen konflikt åtminstone AD 17 (Bolin, 
1927:88). Enligt Strabon (död ca AD 25) 
skall goterna ha ingått i Marboduus stamför-
bund och Katwalde som så småningom stör-
tade honom skulle ha levt hos goterna. Stra-
bons uppgifter indikerar att det gotiska nam-
net var etablerat under de första årtiondena av 
vår tideräkning. Goterna kopplas ju till Wiel-
barkkulturen, dess expansion och utvandring 
i slutet av andra århundradet AD. 
  Problemet är att Wielbarkkulturen, med 
eller utan skandinaviska element, som tidiga-
re nämnts, tycks ha uppstått tidigast omkring 
Kristi födelse – enligt flera forskare först 
någon gång mellan AD 20-70.  Befolknings-
kontinuitet fanns dock långt tillbaka i tiden. 
 
Benämningen ”goter” förromersk 
Sammantaget innebär det här att benämning-
en ”goter” bör ha funnits på södra Östersjö-
kusten före Wielbarkkulturen och före Kristi 
födelse. Som behandlas i föregående kapitel 
fanns där tidigare oksywiekulturen. som in-
fluerats av den germanska jastorfkulturen och 
den mer sydliga przeworskkulturen (vanda-
lerna). Vid övergången bronsålder/järnålder 
uppfattas emellertid ett folk med oklar ger-
mansk identitet – bastarnerna – eventuellt ha 
funnits i området. De bar sveberknut och såg 
sig uppenbarligen som sveber. Längre väster-
ut – vid Oder fanns täta kontakter med Skan-
dinaverna långt tillbaka i tiden. En möjlighet 
är alltså att benämningen ”got” haft ungefär 
samma klang och innebörd som ”skandinav”. 
  
Hreidgotaland i Danmark? 
I Snorre Sturlassons ”Edda” står det under 
avsnittet om guldet som Frodes mjöl:  
 ”.. Odin hade en son som hette Sköld, 
och av honom äro sköldungarna komna. Han 
styrde och hade sitt säte i det landet som nu 
kallas Danmark, men då kallades Gotland.” 
(Collinder, 1958: 147).  
  På ett annat ställe: ”Sedan började Odin 
sin färd norrut och kom till det landet som de 
kallade Reidgotaland, … Där satte han som 
landvårdare sin son Sköld… Därifrån är den 
ätten kommen som kallas sköldungar. De äro 
danakonungar, och det som då kallades Reid-
gotaland heter nu Jutland.” (Collinder, 
O.a.a.: 39).  
 Det kanske mest citerade avsnittet med 
den här innebörden lyder i Johanssons och 
Malms (1999:213) tappning: ”Han benämn-
des med ett av Odens namn och det kommer 
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av namnet Gaut, för Gautland eller Gotland 
uppkallades efter Odens namn och Svitjod 
efter namnet Svidur, det är också ett namn för 
Oden. På den tiden kallades fastlandet som 
han hade för Reidgotaland och alla öar för 
Ögotaland. Det kallas nu Danaväldet och 
Sveaväldet.”  

Norrmännen uppfattade Reidgotaland 
som knutet till Danmark. Enligt ynglingasa-
gan dog kung Dyggves son Dag i Reidgota-
land vid Skjotansvad eller Vapnavad. I Histo-
ria Norwegiœ anges att Dag dödats av daner 
på denna plats (Lindqvist, 1936:284).  

Reidgotaland omtalas också i Hervarar-
sagan (Lönnroth, 1995:47, 49, 84). Omnäm-
nandet är från en sen handskrift:  
    ”Angantyr var länge kung i Reidgotland. 
...Hans son var Heidrik ulvhamn, som sedan 
länge var kung i Reidgotaland; han hade en 
dotter som hette Hild, mor till Halvdan raske, 
far till Ivar vidfamne”.  

Angantyr finns i de danska kungasläkter-
na under 800-talet och namnet bars också av 
den kung missionären Willibrord mötte under 
sin misslyckade danska missionsresa från 
Friesland omkring 715 (se Jensen 2004:279). 
 Ivar Vidfamne var en dansk sagokung 
som efter att ha fått Ingjald Illråde att bränna 
sig själv inne, påstås ha lagt under sig hela 
Sveariket, Danaväldet, Kurland, Sachsland, 
Estland och alla östländer ända till Gårdarike. 
Vidare skulle han ha härskat över saxarnas 
land i väster och erövrat Northumberland.  

Von Friesen (1920:127 ff.) menar att den 
isländska och norska synen på Reidgotaland 
och Eygotaland som Jylland och öarna ytterst 
bygger på den förlorade Sköldungasagan. 
Bristande geografisk kännedom skulle ha bi-
dragit till missförstånd. Möjligen skulle vet-
skapen om att engelska källor, som kung Alf-
reds ”Orosius” kallade Jylland Gotland ha 
bidragit. Varför vikingatidens norska och is-
ländska elit inte hade kunskap om Nordens 
geografi förklaras ej. 
 
Ottars reseberättelse 
I Ottars reseberättelse från slutet av 800-talet 
avseende sträckan Skiringssal i Norge till 
Hedeby i Slesvig – ett tillägg till kung Alf-
reds av Wessex översättning av den spanske 
400-tals historikern Orosius anges:  
 ”.. söder om Skiringssal går ett mycket stort 
hav upp i landet; det är bredare än att någon 
kan se över det, och Gotland är på den mot-
satta sidan och sedan Sillende [södra Jylland] 
... från Skiringssal seglade han på fem dagar 

till den hamn, som man kallar Hedeby, den 
ligger mellan venderna, sachsarna och ang-
lerna och hör till danerna och att då han 
seglade dit från Skiringssal, hade han Dan-
mark på sin babords sida, och på styrbords 
sida hade han öppen sjö i tre dagar, och  de 
två sista dagarna, innan han kom till Hedeby, 
hade han styrbords Gotland och Sillende och 
många öar – i dessa områden levde anglerna, 
innan de kom till det här landet – och i dessa 
två dagar voro de  öar, som höra till Dan-
mark, på babords sida.” Weibull (1921:313). 
Två saknade meningar i Weibulls text – ej 
kursiverade – är inlagda med ledning av den 
gammelengelska och danska text som redovi-
sas av Lund (1983:24).  

Enligt Wessén (1924:112) uppfattas dis-
kussionen om Reidgotalands lokalisering till 
Wislaområdet klarlagd genom von Friesens 
(1920) genomgång, där sagan ses som ett lit-
terärt minne över ett stort gotiskt rike i Ost-
preussen med en livslängd in på 600-talet.  
Wessén menar att därmed kan Eyogotaland 
ha varit Gotland. 
  Som tidigare framgått har ett sådant 
gotiskt rike aldrig funnits. Goterna lämnade i 
stor utsträckning området mot slutet av 200-
talet och följdes därefter av kvarvarande Ge-
pider. Nya kulturblandningar uppkom dock 
som uppehöll kontakten med goterna söderut. 
Områdets förbindelser med omvärden upp-
hörde successivt genom slavismen/slavisk 
invandring under 500-talet. 

Gotlandsbenämningen består således av 
underproblem som ännu inte är lösta. När det 
gäller Reidergotland syns de flesta källor 
peka på att man i Nordvästeuropa åtminstone 
under vikingatid associerade dagens Dan-
mark med namnet Gotland.  
 
Vad är då göternas plats i denna 
flora av varianter på namnet? 
Ingemar Olsson (1994) behandlar i ”Gotländ-
ska ortnamn” namnet Gotland och dess här-
ledning. Utifrån äldre redovisade namnfor-
mer: *gutans ’goter’, GutÞiuda ’goterfolket’,  
gutar, Gutland,   gautar ’götar’, Gautaland 
(från isländska källor) götar, Götland (forn-
svenska) diskuterar han deras utomordentliga 
likhet och eventuella identitet. Till grund för 
namnbildningen skulle ligga verbet gjuta.  
 Tolkningar av folknamnen har utifrån 
”gjuta” landat i ’utgjutare, sädesutgjutare’. 
Det vill säga män.  Ett topografiskt alternativ 
– vattenflöde av större slag – förekommer 
också i diskussionen. *Gaut har setts som 
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Göta älvs ursprungliga namn. Olsson (m.fl.) 
tar också upp att påståenden framförts (av 
von Grienberger) att Gut varit en benämning 
på Östersjön (1994:14). Andersson, Th 
(1998) menar att alla namnen måste ses som 
varianter på *gutan = män.  

Längre tycks man inte kommit på namn-
formssidan. Problem ligger i att knyta sam-
man hur en utveckling från ett gemensamt 
ursprung skulle ha kunnat gå till – och kreati-
viteten har ändå varit stor under hundratals 
år. Då känns en större geografisk namngiv-
ning lättare att förklara. Ett generellt namn 
med snävare identifieringar, men där också 
det övergripande namnet utvecklats olika.  

Västergötland, Östergötland, Gotland och 
Danmark. Det finns alltså indikationer på att 
stora delar av Sydskandinavien under äldre 
järnålder setts som en del av ett Gotland – ett 
land bebott av göter.  Baserat på Götanam-
nets utbredning går Fahlbeck (1884b:129) så 
långt att han kan tänka sig att germanerna i 
Norden en gång betecknades som göter.  
 
Inga kända götiska välden – en besvikel-
se för Erik Gustav Gejer 
Förhållandet att namnet haft en stor spridning 
innebär inte att det någon gång skulle ha 
funnits ett samlat, eller ens ett stort götiskt 
välde. 
 

 Bild X:7   Geaterna som eventuell stamgruppering inom Danmarks enligt  
     Ringtveds (1999:59) folkvandringstida maktpolitiska struktur 

 Något sådant finns inget spår av i källor eller 
anläggningar – ännu mindre av ett stort gö-
tiskt sjövälde. När Erik Gustav Geijer i 
”Svenska Folkets Historia” under 1830-talet 
förvånat noterade detta, tröstar han sig med 
Beowulfs och Saxos okända götiska kungar i 
Sverige - ”ty diktat kan ej allt vara”. 
  I sin bok ”Götarnas riken” menar också 
Mats G. Larsson (2002:31) att det under för-
romersk eller romersk järnålder saknades ge-
ografiska förutsättningar för ett gemensamt 
rike som omfattade både Väst- och Östergöt-
land. En av de få gånger vi möter begreppet 
göter är i samband med Prokopios skildring 
av Herulernas bosättning i Thule. Men då 
fanns ju enligt Jordanes flera götiska folk.  
 I Götaland fanns otvivelaktigt välmående 
och relativt folkrika bygder. Välmående sam-
hällsbildningar var emellertid varken då eller 
nu liktydigt med att vara en interregional 
politisk kraft. I Norden med dess på somma-
ren i allmänhet svårforcerade landskap och 
dess på vintern svårförsörjda hästar, var tran-
sportkapacitet på köl oundgänglig för långva-
rig fjärran maktutövning. 

Den nödvändiga marina kapacitet som 
fordrades för att vara en överregional kraft 
under folkvandringstid skulle kanske i likhet 
med Stjernas tankegångar kunnat ha sin ut-
gångspunkt på Öland/Gotland, men det hade 
varit en militär och historisk anomali. Öarna 
var ur försvarssynpunkt alltför utsatta (Jfr 
Näsman, 1997:153.). Ett förhållande som 
skulle plåga dem i ytterligare åtminstone ett 
halvt – en del skulle säga mer än ett helt – 
årtusende och trots välmåga och handelsför-
bindelser länge förhindra uppkomsten av cen-
trala handelsplatser och stadsbildningar.  
 
 
VAR FANNS DÅ GEATERNA? 
Är geaterna som samtida omnämnanden in-
dikerar ett verkligt folk och som enligt Beo-
wulf tidigare stridit med daner, samt i det för-
gångna såväl som i framtiden bekämpade 
svear och som dessutom skulle tillhört Öster-
sjöområdets huvudaktörer, finns det inte så 
många geografiska regioner att välja på.  De 
västnorska sjöfolkens storhetstids förtvinande 
ligger för tidigt för att de skall passa in. Kvar 
finns som en möjlighet den jylländska/väst-
svenska/sydöstnorska stambildning vilken 
Ringtved (1999:59) – utan att koppla ihop 
dem med geaterna – ingående avbildar inom 
ramen för Danmarks folkvandringstida makt-
struktur [Bild X:7]. 
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  Ser vi den som en tänkbar geatisk stam-
bildning uppfyller dem så gott som alla krav 
som vår kunskap och Beowulfkvädets redo-
görelser ställer. Möjligheten stärks av att de 
svenska och norska delarna enligt frankiska 
analer bör legat under danskt överherradöme 
i början av 800-talet (Jensen 2004:427).  

En sådan geatisk lokalisering klarar till 
och med av problematiken kring översätt-
ningen av eótenas som brukar översättas med 
”juter” vilket först utestänger tanken på att 
geaterna kunde vara bosatta på Jylland. Ordet 
är emellertid omdiskuterat – se Fahlbeck 
(1884:44 ff.) och  Herschend (1997c:30 f.). 
Antingen eótenas innebär juter eller är ett 
mångtydigt begrepp som likaväl kan stå för 
”jättar”, ”fiender” – eller i överfallet på 
Finnsburg, eventuellt för ”friser” och/eller 
”daner”, passar den ”jylländsknorsksvenskt” 
lokaliserade folkvandringstida stambildning 
Ringtved redovisar. Finnsburgsproblematiken 
i Beowulf och platsens oklara lokalisering (se 
Herschend, 1997c:38 ff.), någonstans i södra 
Jylland i anslutning till såväl daners som 
frisers intressesfär, vid en kust mot ett hav, 
blir också förståelig.  

Nordjylland med sin skyddade genom-
fartsled Limfjorden hade i många stycken 
likartade maritima förutsättningar som Upp-
salaområdet. En mer påträngande närhet till 
öppet hav, den strategiskt viktiga Limfjorden 
som önskvärt alternativ till den nordligare 
Skagerackpassagen och närliggande rivaler 
bör tidigt i båtarnas klinkbyggnadsutveckling 
fött fram en militärt kapabel sjömakt. Jylland 
skulle ju också ha varit Ivar Vidfamnes bas. 
Kungen som enligt sagan skall ha knäckt 
ynglingaättens herravälde i Uppsala.  
 
Exklusiva vapen saknas 
Ett folkvandringstida krigarfolk borde ha 
lämnat många dyrbara svärd efter sig. Eller är 
det en felsyn? Är dyrbara svärd kanske främst 
en produkt av makt och rikedom generatio-
nerna efter att de som  i stridshandlingar bäd-
dat för sina ättelägg är borta?  
  En titt i Menghins (1983) genomgång av 
svärd och svärdsdetaljer i den germanska 
världen under merovingertiden (i praktiken 
från 400-talet och framåt) indikerar i varje 
fall att svärdsfynden på Nordjylland tillhör 
relativt tidigt 400-tal.  I övrigt framstår områ-
det tomt som Östergötland. Menghin (1983) 
är dock baserad på fynd och litteratur som 
avkastat högvärdig specialinformation. Hur 
detta slagit i olika områden är ej möjligt att 

avgöra från hans kortfattade redogörelse av 
urvalsprocessen. Jyllands merovingertida 
gravkultur är emellertid torftig och föga på-
verkad av frankiska influenser. Den avviker 
kraftigt från till exempel Bornholms. Jensen 
(2004:189) tänker sig att den sachsiska närva-
ron i söder eventuellt fungerade blockerande. 

Existensen av geater är en sak, att de 
skulle varit ett mäktigt sjöfolk med våldska-
pacitet inom stora delar av Östersjön är en 
annan. Några hundra år och utvandrares läng-
tan efter identitet kan i sagoform även ge små 
folk stora vingar. 

 
DANERNA 
Om nu ändå geaterna var en aktör i Östersjön 
under delar av folkvandringstid och tidig ven-
deltid, hur var det då med danerna och folken 
från västra Norge? 
 
Danerna enligt dansk litteratur – ja 
När det gäller danerna talar Prokopios i mit-
ten på 500-talet om ”de danska folken” (Wei-
bull, 1921:329). I slutet av 800-talet tillhörde 
enligt Ottar delar av Jylland (Gotland och 
Sillende) ännu inte Danmark och Bornholm 
hade enligt Wulfstan en egen kung. (Lund, 
1983:24). Danerna antas dock ha ett överherr-
reskap etablerat (se Ringtved 1999:49, 59 f. 
och Näsman, 1999:8). 

 Den politiska geografin i Danmark under 
folkvandringstid och yngre germansk järnål-
der (vendeltid) är förvånansvärt oklar. Høi-
lund Nielsen (1991:127) noterar att germansk 
järnålder tidigare närmast uppfattades som 
betydelselös i Danmark. ”En lille glemt peri-
ode mellem folkvandringstidens guld og vi-
kingatidens sølv – og vældige bedrifter”. 
  Daner omnämns inte ofta i texter under 
den här perioden. Samma sak gäller 700-talet. 
Sammantaget inskränker sig kända noteringar 
till ett drygt handfull källor. Avsaknaden av 
information tolkas förvånansvärt ofta som ett 
indicium i sig själv. De i andra sammanhang 
diskuterade svåra och långsiktiga följdverk-
ningarna av romarrikets kollaps är bortblåsta. 
 Lotte Hedeager har mött förståelse för en 
syn där bristen på indikationer och källor ty-
der på avgörande segrar, etablerad kontroll 
och konsolidering av makten över de centrala 
delarna av södra Skandinavien (Axboe, 
1999b:114). I Näsman (1999:8) anges att en-
ligt hans och andra (danska) arkeologers upp-
fattning etablerades ett danskt kungadöme 
senast i slutet av folkvandringstid. Tiden efter 
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AD 500 skulle kunna karaktäriseras som den 
av Ian Wood omtalade ”Pax Danorum” och 
att danerna då skulle haft i det närmaste total 
hegemoni över östra Nordsjön och sydvästra 
Östersjön (o.a.a: 5). Den relativa avsaknaden 
av vapengravar har setts som en indikation på 
en stark, annorlunda och mer fredlig kultur än 
inom den germanska omvärlden, 
 Det fjärde bandet av Danmarks Oldtid 
(Jensen, 2004) över perioden 400-1050  är 
dock försiktig. Folkvandringstiden ges en i 
sidor mager redovisning fokuserad på guldet. 
Stora högar redovisas, men antingen har de 
inte undersökts eller då har man inte funnit 
något. I ett avsnitt (o.a.a:186) återkommer 
dock Näsmans syn, där det hävdas att Syd-
skandinavien redan på 500-talet var en bety-
dande och av danerna dominerad maktfaktor i 
Nordeuropa. Den motivering som framförs 
bygger på indikationer om en kungamakt på 
700-talet. Jensen menar att förutsättningarna 
för denna kungamakt rimligen fanns redan på 
5-600-talen. I (o.a.a:199 f.) tas detta upp igen. 
Källäget och situationen under 400- till 600-
talen uppfattas dock alltför oklar för att peri-
oden skall kunna behandlas närmare. Exi-
stensen av en dansk folkvandringstida/tidig 
vendeltida kungamakt motiveras analogivis. 
 
Danerna i verkligheten – nej. 
Bilden av ett under flera århundraden ledan-
de, starkt och dominerande Danavälde i södra 
Östersjön där en fredlig kultur ändå avvek 
från den övriga germanska världen, innebär 
många problem.  Mot bilden talar: 

Det bristande kontaktnätet. Vi vet hur de 
uppåtgående nordgalliska frankerna hade 
kontakter med hela södra Europa och Östrom 
redan under 480-talet, för att inte tala om den 
östromerske kejsarens kontakter med Klodvig 
i början av 500-talet. Århundraden tidigare 
hade de danska öarna klarat av att vara repli-
punkt i Östersjöområdet för det romerska 
handelsnätet. Förekomsten av en dansk regi-
onal stormakt norr om friser och sachsare, 
som under århundraden i princip ändå sakna-
de kända diplomatiska/politiska förbindelser 
med frankerna, är inte trovärdig. 

Det sena kristnandet. Införlivandet i den 
kristna världen hängde direkt samman med 
säkra maktförhållanden. När det gäller daner-
na tillkommer att det anglosaxiska England 
med dess kunskaper om danernas miljö, språk 
och förhållanden kristnades från slutet av 
500-talet och framåt. Den iroskotska kyrkans 
mission hade under 600-talet stora framgång-

ar på kontinenten. I England konkurrerade 
man hårt med den katolska kyrkan. Efter ka-
tolikernas seger tog dessa över missionsideo-
login. Willibrord verkade i 40-talet år vid 
Rhenmynningen, bland annat som ärkebis-
kop. Först på 710-talet – i samband med en 
hednisk reaktion i Friesland – gick han längre 
norrut och kom i kontakt med danerna och 
deras kung. Det första kända – och misslyck-
ade – missionsförsöket. Se Holmquist (1910 
och 1921) samt Jensen (2004:279). 

 Det är orimligt att först den djärva mis-
sionsinriktade iroskotska och sedan den ka-
tolska kyrkan, inklusive Willibrord vid Rhen, 
inte skulle haft, eller försökt få, täta kontakter 
med ett sedan länge konsoliderat danskt rike 
och överherravälde, som relativt lätt kunde 
nås sjövägen.  

De få texterna ger ingen fredlig bild. I 
kontakten med herulerna, i Beowulf, Venatus 
Fortunatus eller i frankernas historia framstår 
inte danerna som ett folk med avvikande 
fredlig kultur. Skäl måste också ha funnits till 
att en fem gånger större fornborg än Torsbur-
gen byggdes på Lolland i mitten av 500-talet 
(Axboe, 1999:114).  

Fortfarande inget samlat danskt rike 
under Ottar och Wulfstans resor. Uppfatt-
ningen att danerna etablerat ett rike under 
slutet av folkvandringstid är kombinerat med 
att maktsfären snabbt växte. Näsman (1991: 
173) menar att: ..”ingen vil nok herefter kun-
ne betvivle, at Sydskandinavien alredene fra 
500-talet var en betydande og af danerna do-
minerande magtfaktor i Nordeuropa.” 
  Lotte Hedeagers ansatts – som den åter-
ges i Axboe (1999:114 f.) – och delvis redo-
visningen i Høilund Nielsen (1991) ger bil-
den av ett överherravälde som i varierande 
utsträckning går upp mot centrala Östersjön, 
ja eventuellt täcker större delen av Östersjö-
området och Norge. Med en sådan maktställ-
ning blir retardationen stark och svårförklar-
lig. Ja det blir obegripligt, att de centralt bo-
ende danska folken fortfarande inte är för-
enade ett tredjedels årtusende senare.  
 
Danernas väg liknar andras 
Dessa faktorer sammantaget gör det betydligt 
troligare att danerna genomgick en utveckling 
i likhet med övriga germanska folk i Nordeu-
ropa – en haltande, ryckig väg mot stabilare 
och mer omfattande välden. Vi får inte glöm-
ma att de länge var störda av romarrikets 
nedgång. Från ett rörigt konglomerat av mer 
eller mindre framgångsrika stammar bildades 
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större strukturer. Strukturerna var inte territo-
riella utan person-, släkt- och traditionsan-
knutna. De var länge lösliga. Danerna fanns 
geografiskt i centrum av regionen – därmed 
var det självklart att de så småningom ingick 
i varierande maktbildningar – oavsett var än 
maktcentrum egentligen låg. Med tiden tog 
centrumfördelarna över. I stabilare system 
hamnar makten så småningom fysiskt där 
kommunikation med alla delar kan upprätt-
hållas på ett effektivt sätt. 

Danerna må ha varit en av aktörerna i 
Östersjöbäckenet, men varken de eller någon 
av de andra aktörerna framstår som en domi-
nerande stormakt. De maritima resurser som 
skulle gjort detta möjligt har heller inte påvi-
sats i Östersjön. De fanns dock hos Vest-
landskulturen i Norge. 

 
VESTLANDSKULTUREN – 
EN BÅTBUREN KULTUR 
I Stenberger (1964:558 ff.), Ramqvist (1987: 
113 och 1991:315 f.) och på andra håll note-
ras ett nära samband Mellannorrland - syd-
västra Norge - Trøndelag. Främsta signalarte-
fakter i det här sammanhanget är bronskärl 
som på grund av den stora förekomsten på 
Vestlandet kallas Vestlandskittlar samt kors-
armade fibulor och keramik av sydvästnorsk 
typ. I Högomsgraven från omkring år 500 
finns bland annat kittel, fat och glasbägare 
som tros kommit via Norge. Vestlandskittlar-
na tillverkades under 200 år vid Rhen och 
spreds över hela den då germanska världen 
(Solberg 2003:138 f.). Även de många före-
målen av ben i gravar, något som i Norden i 
princip endast förekommer i Väst- och Nord-
norge samt i Medelpad, ses som en indikation 
(Stenberger 1964:565).  

Vissa äldre ortnamnsformer stöder kul-
tursamband; -vin, -heim, - anger/ånger har 
spridningsbilder med stark norsk omfattning 
som berör Mellannorrland, men i begränsad 
omfattning Mälardalen, eller i stort sett inte 
alls (Bandle 1997:39 ff., Pamp 1988:29 f. och 
Solberg 203:145).  
 Kopplingen Norge - Mellannorrland har 
behandlats i många sammanhang. Åsikterna 
om hur den uppkommit skiljer sig. Åberg 
(1956:181) såg sjöburen fjärrhandel som or-
sak. Stenberger (1964:564) trodde mer på be-
gränsad norsk inflyttning för att främja för-
bindelserna över Kölen. Ramqvist (1991:316) 
menar att förbindelserna varit mycket täta, 
men framför allt varit politiska och sociala 

och i mindre utsträckning ekonomiska. Han 
pekar på att de betydelsefulla spadformade 
ämnesjärnen endast undantagsvis hittats i 
Trøndelag och inte alls längre söderut. Trøn-
delag hade eget järn.  
 Som angivits tycks det ha funnits en nära 
förbindelse mellan det sachsiska nedre Elbe 
och Vestlandet samt naturligtvis mellan sach-
sarna och Rhenområdet – Åberg (1956).  Det 
är därför inte förvånande att de Rhentillver-
kade bronskittlarna och faten i så stor ut-
sträckning hittats på Vestlandet. Om Norge 
skriver Åberg (1956:148) bland annat: ”Det 
sachsiska stilinflytandet synes där hava satt 
in först med Nydamtyperna, men då med en 
kraft som saknar varje motsvarighet på Ös-
tersjösidan, både i Danmark och i Sverige.” 
 Vilken roll förbindelserna Vestlandet – 
Sachsen, som troligtvis pågick från sen ro-
martid, hade för de norska kontakterna med 
anglosaxarna i England är oklart.  På liknan-
de sätt som vi ser kontakter med Mellannorr-
land, finns emellertid starka indikationer på 
norska förbindelser med de anglosaxiska om-
rådena, kanske till och med på utvandring – 
Hines (1984:9, 10, 109, 272 ff. och karta 
5.1b, 5.2, 6.1 samt 1999:76 f.).  
 
Ekonomisk uppgång under 300-talet 
Liksom i Sachsen skedde i Norge ett kraftigt 
uppsving under 300-talets andra del (Åberg, 
1956:130 och 180). Det ägde troligen rum 
under konkurrens och i kamp mellan olika 
maktgrupperingar (Solberg 203:167). I sin 
översikt över det arkeologiska landskapet 
från folkvandringstid i sydvästra Norge redo-
visar Myhre (1987) en rad miljöer med up-
penbara välståndsindikationer. Guld-, glas- 
och bronsfynd samt rika gravar och fornbor-
gar utnyttjas för att skissa på en politisk 
struktur. Kluster framträder längs den södra 
kusten och inne i fjordarna i norr. Medan det 
romartida gravguldet i princip försvann i 
Danmark och Sverige fanns det kvar i Norge 
och Medelpad (Åberg o.a.a:207). 
 
Stark nedgång i början av vendeltid 
Från mitten av 500-talet skedde en dramatisk 
förenkling av gravar och gravgåvor (Myhre, 
1987:170). Förändringar skedde när det gäller 
bosättningar, föremålsformer, stil och språk. I 
Trøndelag bröt järnproduktionen samman. 
(Solberg, 2003:197). Det sistnämnda tycks 
dock vara en sanning med viss modifikation 
enligt Stenvik (1994:186 ff.). 
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Båthusen 
Sedan långt tillbaka har båthusen vid de nors-
ka kusterna tilldragit sig arkeologernas intres-
se. För en forskningshistorik – se Grimm 
(2006). Ett 40-tal är undersökta. Grimm 
(2001:56) menar att det finns så många som 
ett 500-tal båthus i norr och 250 i sydväst. 
Lämningarna är från många tidsperioder, men 
Myhre (1997:178) bedömer att bara mellan 
Bergen och Lindesnäs längst i söder, finns ett 
90-tal från främst romersk järnålder och folk-
vandringstid. En del kan också vara från ven-
deltid. De är ibland stora och de båtar de här-
bärgerat bedöms ha krävt stora manskap – 
ibland långt utöver närområdets resurser . 
 Båthusens innebörd är inte klarlagd. Det 
diskuteras om de varit ”festlokaler” där båten 
utnyttjats, eller baser för fjärrhandelsaktivite-
ter (här spelar stora keramikfynd en roll), till 
att de varit delar av flottsystem som använts 
vid konflikter såväl med andra norska regio-
ner som med fjärran folk – till exempel med 
danerna. Grimm (2001) och Myhre (1997). 
Grimm (2006:76 och 83) förknippar i viss ut-
sträckning den äldre järnålderns båthus med 
centralplatser. 

Carnap-Bornheim (1997:232) ser – mot 
bakgrund av Ilkjærs uppfattning om norskt 
deltagande i anfall som slutade i danska mos-
sar – båthusanläggningarna som ingående i 
militära och logistiska system vilka möjlig-
gjorde de stora anfall som återspeglas i moss-
fynden. Han pekar emellertid samtidigt på att 
krokar för högsjöfiske påträffats både i båt-
husen och i den personliga utrustning som 
hittats vid Illerup. Jensen (2003:549) menar 
att det redan från 200-talet fanns ett överregi-
onalt maktcentrum i Västnorge med resurser 
som gjorde det möjligt att genomföra de an-
fall vi ser spåren av i danska mossar. 

Lindblom (2006) kommer utifrån Ilkjær 
och sina pilstudier till en liknande stånd-
punkt. Det var främst stridande från Vestlan-
det som ingick i attackerna som slutade vid 
Illerup, Nydam och Esbjøl.  

 
Båten användbar till mångahanda ting 
Fisket och tillgången på jord och skyddad 
bosättning utgjorde basen för kustlokalise-
ring. Större båtar gav större handlingsfrihet 
och säkerhet i dessa kusttrakter mot öppet 
hav. De hade större lastkapacitet – av folk, 
utrustning, varor och fångst, men också större 
möjligheter att klara risker vid långfärder 
längs kuster och öppet vatten. I dåtidens 
osäkra miljöer tillkom dessutom att det var 

lättare att förse båtarna med skydd – antingen 
det nu gällde krigare eller pilfång. 

 Stora båtar innebar emellertid också sto-
ra investeringar. De fordrade dessutom skydd 
för vinter och uttorkning. Det var i vissa fall 
frågan om mycket stora båtar. Det största kän-
da båthuset från den här tiden är 37 m och 
avsedd för en båt betydligt större än den vid 
Sutton Hoo (Myhre, 1997:178). Nydambåten 
är 23-24 m. Båthusen finns emellertid på 
lokaler och med fynd som härrör från olika 
tider. Det gör att tidssättningen av de romar-
tida/folkvandringstida båthusen fortfarande är 
svårgripbar (Grimm, 2001:62 f.). 
  Sammantaget innebar utvecklingen mot 
större båtar, vilket ursprungligen bör ha skett 
för att öka säkerheten vid havskustfiske och 
önskemål om ökad fångsthemtagning, till att 
nya användningsområden öppnades. Samhäl-
lena fick resurser för handel och överfall 
längs fjärran kuster. Sjötransporter löser ock-
så Stenbergers (1964:564) problem med de 
många norska lerkärlen i Mellannorrland.  

”Dessa kärl har med norsk lerkärlskro-
nologi som utgångspunkt hänförts till tiden 
från början av 400-talet till ett stycke in på 
500-talet. De skulle alltså omspänna ett nå-
got längre tidsrum än den förmodade för 
kittelimporten. Kärlens närmaste paralleller 
finns i sydvästra Norge med dess högt utveck-
lade lervaruhantverk. I allmänhet uppfattas 
norrlandskärlen som importerade, över hav 
och fjäll skulle de förts från sitt ursprungs-
land till dessa avlägsna trakter i Norrland. 
Så långa transporter av bräckligt lergods 
förefaller knappast sannolika, men omöjligt 
är det väl inte”. 
  De norska båthusen med sina keramik-
fynd var då inte nämnvärt kända och Sten-
berger var skeptisk till Åbergs handelsidéer. 
Det var troligare att lerkärlen tillverkats av 
norska invandrare. 
 
Kulturens kapacitet begränsad. Be-
tydelsefull i Nordsjön och kanske 
inom Östersjöbäckenet  
Oavsett de möjligheter till fjärrhandel och 
överfall som transportkapaciteten öppnade, är 
det mycket som talar för att fiske, jordbruk, 
jakt, hantverk och handel fortsatte att vara 
Vestlandets huvudnäringar. Angreppen mot 
Danmark var, enligt vad vi idag känner, i hu-
vudsak romartida. Kulturens glansperiod till-
hörde 400-talet. Vestlandsbefolkningen kan 
emellertid knappast ses som ett krigarfolk till 
sjöss, på liknande sätt som gepider, goter och 
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vandaler till lands. Det beror på att kulturen 
utgjordes av en bofast befolkning med knap-
pa resurser och att de i ett större sammanhang 
var marginellt lokaliserade med åtkomliga 
transportvägar längs Nordeuropas kuster. 
 
Fastboende med knappa resurser. 
Enligt Myhres bedömningar (1997:180 f.) 
räckte de lokala befolkningarna inte på långt 
när till för att bemanna de båtar som skulle ha 
funnits i båthusen i täta fyndområden som 
runt Hafrsfjord eller i Jærenområdet om de 
utnyttjas samtidigt. I Tjora och Sola med 20 
kända båthus skulle mer än 500 man behövts. 
Befolkningen bedöms ha uppgått till 300-600 
personer. På ön Åmøy norr om Stavanger 
hade fartygen i de sex stora båthusen fordrat 
besättningar på över 200 man. Ön hade 50-
100 innevånare. För att ekvationen skall gå 
ihop antas krigare ha rekryterats från långt 
större områden. 

Problemet är mer omfattande än så. Er-
forderligt befolkningsunderlag för att beman-
na ett fartyg torde ha legat i storleksordning-
en 200-300 personer. Kvinnor, för unga och 
för gamla kunde inte användas. Det gällde 
också för sjuka och för skadade – och de var 
många i en tid då skador och infektioner 
under ett fysiskt hårt liv ofta medförde kro-
niska skador. Till detta kom förlossningsska-
dor och synfel. 
  Frågan är vilka resurser som krävdes för 
att rusta en båt för långfärd och strid i stället 
för till fiske och handel. Smiden och läderar-
beten av annan kvalitet, betydande matförråd 
som ställde krav på långsiktig behandling och 
tillgång på kärl. Materiel och reserver av alla 
de slag. Det var en stor investering innan bå-
ten på vårkanten var rustad.  

Uppoffringarna skulle bäras av en be-
folkning som också skulle få bosättningarna 
att fungera över den långa vintern med repa-
rationer och nytillverkning samtidigt som 
man skulle ordna värme och mat för dagen, 
fiska, samla, sköta kreatur och redskap, bryta 
och bruka jorden samt ta hand om barn, sjuka 
och gamla. Är det rimligt att tro att kustbe-
folkningen annat än undantagsvis klarade av 
att tillverka, rusta och hålla fler båtar än som 
behövdes för eget behov – båtar som alltså 
skulle fyllts med utsocknes krigare när våren 
kom.  

Fornborgar och andra signaler visar dess-
utom på konflikter mellan olika maktcentra 
längs kusterna. Överfall kunde inte uteslutas. 
Att under sådana förhållanden säsongvis helt 

tömma området på stridsdugliga män kom 
knappast ifråga. 

Sammantaget bör det här ha inneburit att 
Vestlandskulturen knappast annat än i undan-
tagsfall kunde agera någorlunda samordnat 
och att de olika maktcentra helt enkelt inte 
hade resurser att årligen mönstra mer än en 
handfull båtar.  

 
Marginell lokalisering med känsliga trans-
portvägar 
Förhållandet att fjärrfärderna förmodligen be-
stod av små grupper med båtar gjorde det 
samtidigt nödvändigt att bedriva handel och 
underlättade detta. Investeringarna i nödvän-
dig rustning blev lägre. Det ställdes inte sam-
ma krav på utrustning, manskap och livsme-
delsransoner för handel och sedvanligt skydd 
för överfall, som att systematiskt anfalla för-
svarade och kanske befästa samhällen. 

Även om båtarna var stora, sjödugliga 
och kunde gå över stora öppna vatten krävde 
detta speciella väderförhållanden. Långfärder, 
som uppenbarligen gick till Elbe, södra Eng-
land och förmodligen till Rhen och Mellan-
norrland och kanske till Österbotten, handla-
de därför trots allt mycket om att följa kuster. 
I vissa fall var trånga passager som Limfjor-
den önskvärda att utnyttja. Eftersom rutterna 
normalt var ganska lika år från år och man 
inte sällan skulle ta sig tillbaka samma vägar, 
var det nödvändigt att ha känsla för var man 
kunde bli överfallen och där ens egen styrka 
och begränsade intresse att återkomma even-
tuellt möjliggjorde plundring.  

Om högsjöbåtarna från Vestlandskultu-
rens olika centra mer eller mindre stadigva-
rande under kanske 200 år rörde sig längs 
norra Europas kuster måste handelsutbyte och 
inte överfall varit det allt överskuggande syf-
tet. Små grupper av båtar hade annars blivit 
nedkämpade. De främst romartida samordna-
de anfall som tycks återspegla sig i de danska 
mossoffren tycks inte ha varit någon succé. 
Större maritima ansamlingar gav större möj-
ligheter, men också större problem. 
 Väger man ihop möjligheterna med de 
begränsningar och svårigheter som bör ha 
mött Vestlandskulturen framstår den som en 
kustkultur med en betydelsefull specialitet – 
stora transporter på långa avstånd. Båthus av 
liknande typ som i Norge är sällsynta på and-
ra håll (se Grimm, 2001:56). Båtarna gav 
Vestlandskulturen en långfärdskapacitet i an-
slutning till öppet hav på ett sätt som annars 
knappast är känd i Nordeuropa före vikinga-
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tid. Deras kontakter med England var omfat-
tande. Nordisk stil I blomstrade som mest i 
Norge och England. Eventuellt var kulturen 
också förmedlare av D-brakteater till Eng-
land. (Åberg, 1953:319). Kulturen kan på sätt 
och vis genom sitt omfattande kontaktnät 
liknas vid en tidig Hansa i miniatyr. Precis 
som Hansan hade man också vapenkapacitet.  
 
Vestlandskulturens förtvinande  
Troligt är att kulturen försvagades i två steg. 
Delvis hade det att göra med den ändrade 
politiska situationen för deras viktiga sach-
siska kontaktpartner. Efter mitten av 400-talet 
trycktes sachsarna åt öster av friser och fran-
ker. Emmigrationen till Brittanien tog fart.  
Även om sachsarna blev kvar öster IJssel 
(Heidinga, 1987:67) försvann de ur historien 
som ett sjöfarande folk. Frankerna beskar 
sachsarnas kontakter mot söder. Deras värde 
som partner var inte längre detsamma. 
  Vestlänningarna kom förmodligen inte 
lika väl överens med franker och friser. Om 
kontakterna med de västeuropeiska markna-
derna och dess (lyx-) varor fick svårigheter 
begränsades förmodligen också i stort sett 
behovet av kontakter med päls- och skinnle-
verantörer i norra Östersjön. En stor del av 
efterfrågan kunde nu tillgodoses från Norge. 

När vi kommer fram till 540-talet har den 
Justinianska pesten nått Gallien, Rhenområ-
det, Anglosaxien och Irland (Solberg, 2003: 
202). Den starka klimatförsämring med årti-
onden av fuktiga och kalla år som inträffade 
ungefär samtidigt i åtminstone Norden och 
England bör ha inneburit bekymmer för Vest-
landskulturens befolkning. Om handelsverk-
samheten sedan årtionden hade mött svårig-
heter, förvärrades de nu och dessutom drab-
bades såväl åkerbruk som samlarverksamhet. 
Även om fisket utgjorde en fortsatt stadig 
bas, var 400-talets välstånd definitivt över.    
 Vestlandskulturen var en betydelsefull 
aktör i Nordsjö- och förmodligen Östersjöre-
gionen under folkvandringstid men en be-
gränsad maktpolitisk sådan. Dess roll torde 
främst ha legat inom varuutbytets område. 
När det gäller Norges folkvandringstida han-
delsnätverk hade Nils Åberg (1953:181) en 
tidig insikt. Se också Edgren (1993:192). 
 
Östersjön saknar spår av en båtka-
pacitet liknande Vestlandets  
 Inspirerad av de norska fynden har ansatser 
gjorts att finna liknande båtskyl i Östersjön. 
Grimm (2006:231 ff.) har i en genomgång 

svårt att belägga båthus äldre än vikingatid. 
Spår finns definitivt inte av de båtskyl som 
borde skvallra om de danska folkvandringsti-
da armador som skulle behövts för att be-
härska Östersjön i den omfattning som ibland 
framförts i dansk arkeologisk debatt. 
 Utan bevisning framstår det som troligt 
att vestlandsflottorna under folkvandringstid 
säsongmässigt passerade Öland, Gotland och 
Helgö på sin väg till Mellannorrland och Ös-
terbotten. Alternativet att Östersjön utom 
dess södra del var så fattigt att det inte var 
värt besök framstår som mindre troligt. Åberg 
(1953:89 ff.) talar om att det Nordsjöbehärs-
kande Norge gjort en diversionsmanöver in i 
Östersjön och utnyttjade dess handelsvägar. 
Från östra Östersjön kommande stilinflytan-
det hade enligt hans uppfattning starkare ge-
nomslag i Norge än i det skandinaviska Ös-
tersjöområdet. Något som rimligtvis inneburit 
påtaglig närvaro i Östersjön. 
  Den norska påverkan som Ottarshögens 
enligt Arrhenius uppvisar har kanske sin för-
klaring i expanderande förbindelser Vestlan-
det-Uppsalaväldet. Förbindelser som skulle 
kunna vara en delförklaring till händelseut-
vecklingen i Mälardalen. Om inte Ottarshö-
gen är så tidig som Lindqvist menar tillhör 
påverkan dock troligtvis en senare horisont 
än den som gällde för den traditionella Vest-
landskulturen.  
 
 
 

ÖVRIGA AKTÖRER 
Daner, vestlänningar och kanske geater har 
lokaliserats som i varierande grad möjliga 
kombattanter i Mälardalens Östersjömiljö. 
Ytterligare områden med marin kapacitet kan 
diskuteras.  

Det gäller befolkningen på Östersjöns 
syd- och östkust. Även Östergötlands- re-
spektive Mellannorrlands ställning måste be-
röras. Än så länge finns så vitt jag vet inga 
indikationer på att alla dessa kuster i någon 
påtaglig utsträckning utgjort utgångspunkt för 
fjärranfall och erövringståg under folkvand-
ringstid och tidig vendeltid. Finland om-
nämns dock som ett deltagarområde i Mälar-
dalsanfall som slutat i sydskandinaviska 
mossfynd. 

  

SACHSARNA? 
Kuststräckan från Jylländska halvön i rikt-
ning mot Pommern anges ofta i historiska 



 

Med Uppsala i centrum 

 

529

kartor och översiktsarbeten som en sachsisk 
intressesfär till dess slaverna/slavismen tog  
över. Enligt Parczewski (1997:80) skedde 
detta åren 525-600, då Elbe nåddes. Oder bör 
enligt Bolin (1926:295) ha nåtts under Justia-
nus (527-565). 
 Som framgår av [Bild X:4] uppfattar Mc-
Evedy (1992) att slavismen omkring AD 565 
nått förbi Oder och nått halvvägs till Elbe. 
Hur var det tidigare?  Var kusten väster om 
Oder sachsiskt territorium av delvis liknande 
typ som vid nedre Elbe under 400-talet finns 
möjligheten att den sachsiska sjökulturen lik-
som på Nordsjön också gjort sig gällande på 
Östersjön. Tyvärr tillåter inte min ytliga ana-
lys ett svar. En passage i Ottars reseberättel-
se: ”innan han kom till Hedeby, hade han 
styrbords Gottland och Sillende och många 
öar – i dessa områden levde anglerna, innan 
de kom till det här landet – ” (efter Lund, 
1983:24) har i ibland tolkats som att anglerna 
tryckts upp åt nordost av sachsarna och att 
det skulle vara oklart hur långt upp i Jylland 
dessa levde i början av folkvandringstid. 

Åberg (1953:146 f.) ser ett svagare sach-
siskt kulturinflytande mellan Elbe och Oder 
än väster Elbe. Dessutom var regionen kring 
Elbe inte rent sachsisk. Vi vet inte när Lang-
obarderna gick söderut. Även sedan huvudde-
len lämnat området fanns ju element kvar – 
Beowulfs ”barder”. Attilas imperium hade si-
na yttersta tentakler här i mitten på 400-talet. 
Hur långt norrut thyringarnas inflytande 
sträckte sig längs Elbe under 400-talet är vi-
dare oklart. I mellersta Elbe fanns dessutom 
de av Prokopios i samband med herulernas 
vandring omtalade ”varnerna”. Hela regionen 
berördes också ekonomiskt och socialt av 
romarrikets kollaps, liksom av avarerna och 
klimatkrisen i mitten av 500-talet. Omkring 
år 600 fanns den slaviska Sukov-Dziedzice-
gruppen (Parczewski, 1997:85) i hela Oder-
bäckenet och i riktning mot Elbe. Vorpom-
mern tycks dock mer oklar. 
  Förhållandet att regionen så småningom 
fick svåra problem besvarar emellertid inte 
frågan om en eventuell sachsisk Östersjönär-
varo i början av folkvandringstid. Eftersom 
mossofferfynd i Danmarks södra Östersjöom-
råde fortfarande förekom är det en möjlighet. 
Mot bakgrund av att sachsarna var inriktade 
mot Nordsjökusten till dess de trängdes ös-
terut och eventuellt lade under sig norra Thü-
ringen, känns det dock som att ett eventuellt 
sjövälde med räder i Östersjön upp mot Mä-
lardalen bör ha varit av begränsad betydelse.  

ÖSTERSJÖNS SYDKUST 
KNAPPAST UTGÅNGSPUNKT 
FÖR OMFATTANDE RÄDER 
Pommern och nedre Wislaområdet uppvisade 
ett påtagligt välstånd under 400-talet. Inte 
sällan med skandinavisk/germansk anknyt-
ning. En våg av solidi tycks ha vält in i områ-
det och nått en topp under mitten av århund-
radet, för att sedan avta och upphöra i början 
av 500-talet. Fynd av mynt, guldornament, 
hals- och fingerringar, vapen, etc. har gjorts i 
gravar och våtmarker. Sösdalastilen är före-
trädd.  Även runor. Fyndmängden är sådan  
att personliga band och handel likaväl som 
immigration är trolig. Kontakt med Danmark 
och Sverige är speciellt distinkta öster om 
Wislamynningen. Omfattande fibulafynd 
knyter samman Gotland och Öland med 
Samland (Bitner-Wróblewska, 1992). 

 Wyszomirska-Werbart (1992:69) menar 
att kontakterna runt Östersjön var av sådan 
omfattning att det kan ha varit ett samspel 
mellan småkungadömen. Hon ser en bild som 
liknar Ramqvist (1991) men adderar ytterli-
gare två motspelare till östra Danmark, Skåne 
(Sösdala-Sjörup), Öland, Gotland, Mälarda-
len och Mellannorrland – en i Samland med 
omgivningar och en i Pommern.  

De närliggande Aestii, som Tacitus om-
nämnde existerade fortfarande, vilket indike-
ras av ett brev från Theoderik den store där 
han tackar för bärnsten.  

 Den skandinaviska och rikliga fyndbil-
den i Västbaltikum försvinner efter slavis-
mens genombrott. Sclavini uppfattas bosatta i 
Hinterpommern, och kanske också i Vorpom-
mern omkring år 590 En inflyttning av balter 
från öst hade ägt rum under 500- talet, men 
som nämnts uppfattas den avsnörda multiet-
niska Olztyngruppen vid Wisla fortfarande ha 
förbindelser med Västeuropa. De kopplas 
samman med av Jordanes omnämnda Vidiva-
rii [36]. (Wyszomirska-Werbart, 1991:234 
ff., Machajewski, 1992:17 ff., Duczko, 1997: 
195 ff. och Parczewski, 1997:85 f.). 
 Stadigvarande handelsverksamhet fordrar 
lugna förhållanden. Kustens långvariga och 
dokumenterade betydelse som en växlingssta-
tion i Östersjöbäckenet efter goternas och ge-
pidernas utvandring gör det mindre troligt att 
”hraidgoter” eller andra i området skulle 
agerat mer systematiskt i fjärräder längs Ös-
tersjökusten. Efter slavismens etablering 
tycks externa kontakter med kuststräckan ha 
upphört. 
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ÖSTBALTIKUM TROLIGVIS  
LIKA LUGNT – TILL SJÖSS 
De omfattande tarandgravfälten i norra Balti-
kum försvann. En slavisk inflyttning började 
(Sedov, 1992). Bosättningarna stabiliserades 
och åkerbruket utvecklades. Diskussion pågår 
om den långvariga övergången från jägar-
samhället till jordbruk i Nordösteuropa först 
nu började avslutas. Svedjejordbruket upp-
hörde. Fornborgar anlades på nytt i Estland. 
Lang (1992) och (1994:216).  

I Lettland ökade befolkningen. Liksom i 
Estland utvecklades åkerbruket. Under ven-
deltid anlades många fornborgar. Kring Dig-
naja som var en fornborg vid Daugava (Dü-
na) växte efter AD 500 upp en tätbebyggd 
bosättning där hantverk, järn- och textilpro-
duktion konstaterats. Romarrikets fall och 
slavernas expansion minskade Lettlands täta 
kontakter med sydkusten. De direkta förbin-
delserna åt sydöst utvecklades. Förbindelser 
via Masurien och ett inflöde av silver från 
Transsylvanien och Böhmen har noterats – en 
ny ornamenteringsteknik utvecklades från 
500-talet. Vasks (1999). 

Närvaron av lyxartiklar och skandinavis-
ka fynd var ändå inte riktigt av samma slag i 
Baltikum under folkvandringstid som kring 
Wisla och längre söderut längs kusten. Han-
del och kontakter uppfattas ännu så länge ha 
varit lokalt/regionalt baltiska även om undan-
tag fanns. Många lettiska brons- och silveror-
nament från 400- och 500-talen har hittats i 
Estland (Vasks 1999:60).  

Selirand & Deemant (1985) som redovi-
sar ett uppseendeväckande skandinaviskt 
fynd i Proosa, Estland anger att handeln i re-
gionen ännu så länge kan karaktäriseras som 
byteshandel mellan enskilda stammar. (För 
en uppfattning om huvudstamstrukturen i 
Baltikum och södra Finland – se [Bild X: 8]. 

 Proosafyndet vid floden Pirita, upp-
ströms en fornborg, omfattar främst karv-
snittsornerade agraffknappar av östsvensk typ 
som J. P. Lamm i en kommentar kan tänka 
sig tillverkade på Helgö. I fyndet ingår också 
ett svärdsgarnityr. Det påminner om ett som 
hittats i en stormannagrav i Snartemo på 
Vestlandet. Nästan alla föremål har rik stil I-
ornamentik. I övrigt saknas i stort sett skan-
dinaviska fynd i närområdet. Seriland & 
Deement antar därför att det inte rör sig om 
handelsprodukter utan om gravläggningar av 
skandinaviska krigare, vilka slagit sig ned i 
Proosa och assimilerats så att de begravts en-
ligt lokal sedvänja. 

Med Helgö och Vestlandet som antagna 
tillverkningsmiljöer framstår sporadiska kon-
takter mellan passerande Vestlandsflottor och 
den lokala eliten, än troligare (Jämför Mar-
kus, 2004:120). Enligt Lundström (1983:327) 
har man på Helgö påträffat såväl baltiska 
smycken som gjutformar till smycken vilka 
hittats i Estland – och då främst från folk-
vandringstid och vendeltid.  

 
Gotlandsnärvaro 
Går vi över till förekomsten av fibulor i Bal-
tikum tycks förbindelsen med Gotland och 
Öland varit intensiv – främst i södra Baltikum 
och i norra Estland.  Vissa typer återfinns 
också i Finland. (Bitner-Wróblewska, 1992). 

Gotländsk närvaro/inflytande – om än 
från något senare datum – manifesteras av 
bildstenen i Grobin, Lettland, som är tidsatt 
till andra hälften av 600-talet (Petrenko, 
1991). Det tycks vara den enda kända genui-
na bildstenen utanför Gotland. Tre som finns 
på Öland och i Mälardalen är runstenar som 
haft huggna gotländska stenar som råmaterial 
(Nylén & Lamm, 1987:144 ff.).  

Den av Nerman (1958) redovisade ut-
grävningen av Grobin omkring 1930 utmyn-
nade i tron på en sveakolonisering i mitten av 
600-talet. Militäranläggningen Seeburg skulle 
också ha anlagts och ytterligare erövringar 
sågs möjliga. Efter svearna kom gotlänningar. 
Mynningsbeslag till dryckeshorn anses, spe-
ciellt i Litauen, ofta övertagna från Gotland. 
Se Bitner-Wróblewska (1991).  
 Trots viss rikedom, handels- och produk-
tionskapacitet ingick knappast offensiva flot-
tor i den baltiska kustens arsenal. Däremot 
var man nog titt som tätt utsatt för räder. 
Fornborgarna hade någon bakgrund. 

 

FINLAND 
Övergången till folkvandringstid innebär ing-
en kronologisk gräns i Finland. Fornläm-
ningstyper och gravformer förändrades i be-
gränsad utsträckning. Tidigare germanskt res-
pektive baltfinskt inflytandet kan fortfarande 
iakttas. I början av vendeltid gick utveckling-
en mot lokala former med germansk påver-
kan (Pihlman, 1992). 
  Finland hade under folkvandringstid och 
tidig vendeltid en liten befolkning. Bedömt 
utifrån Maddison (2001:261) kanske storleks-
ordningen trettio tusen personer. De romarti-
da bygderna förtätades emellertid och nybyg-
garverksamhet förekom på flera håll, främst i 
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Tampereregionen (Satakunta och Tavast-
land). Under vendeltid spred sig befolkningen 
längs sydkusten ända till Karelen (Uino, 
1997:204). Enligt Ramqvist (1991:313 f.) 
skulle husen byggts i någon form av liggvir-
kesteknik. Wennerberg (2002:86 f.) anger 
dock att bränd lera/lerklining hittats på flerta-
let järnåldersboplatser. Stolphus är belagda 
på många lokaler, om än inte inom alla bo-
sättningsområden. Säkra uppgifter saknas om 
förhistoriska timmerkonstruktioner.  
  Schauman-Lönnqvist (1999:65) menar 
att inga småkungadömen kan iakttas. Inga 
centralplatser med överregionala funktioner 
har konstaterats – även om Viklund (2002) i 
vissa avseenden vill se österbottniska Pör-
nullbacken, Gulldynt och Pukkila som såda-
na. Pörnullbacken hade sin största tid under 
300- och 400-talen samt under mellersta 
vendeltid. Från Gulldynt kommer 3 solidi och 
en guldring. Pukkila tillhör såväl folkvand-
ringstid som vendeltid med solidus, ring-
svärdsknopp och båtgrav (Hackman, 1938).  
 
Det rika Österbotten 
De hövdingagravar som hittas i Finland kan 
innehålla svärd, indikationer på ringsvärd, 
guld- och silverföremål, som fingerringar och 
ibland någon solidus. Gravarna är dock mo-
desta och ingen överglänser de andra. Guld-
fynden från folkvandringstid har med undan-
tag för en åländsk svärdsknapp gjorts i Öster-
botten. Den sammanlagda vikten uppgår till 
ca 100 gram (Edgren, 1993:189). 
  Fynd med stil I, men också med stil II har 
gjorts. Reliefspännen förekommer. Geogra-
fiska skillnader finns när det gäller smycken. 
Östbaltiska fibulor hittas inom i stort sett alla 
områden. I Österbotten tillverkades smycken 
som annars är sällsynta. Prydnadsnålar av 
brons, främst funna i Österbotten, men också 
i sydvästra Finland, bedöms vara från Helgö 
(Edgren1993:187och Waller, 1996:48).   
 Vid Pörnullbacken har hittats en brons-
kittel som Viklund (2002:26) bedömer som 
vestlandskittel. En hopnitad järnkittel i Puk-
kila har en parallell i Högom.  
 Bakgrunden till Österbottens relativa ri-
kedom är väl än idag inte klarlagd. Pälshan-
deln har ofta stått som förklaring. Tidigare 
antaganden om inflyttade skandinaver har 
förkastats. Inte en enda ”svensk” stormanna-
grav har lokaliserats. Nils Åbergs tes om om- 
rådet som en mellannorrländsk koloni är av- 
förd. Några indikationer på större båtar i Fin- 
land  föreligger  inte före vikingatid. På något 

Bild X:8  Finland och Baltikum – folkvandringstid  

 
sätt har man ändå ingått i ett större västinrik-
tat Östersjökustnätverk.  
 Sydvästfinland uppfattas baserat på fynd-
materialet, märkligt nog ha stått vid sidan om 
utvecklingen i Mälardalen och Mellannorr-
land. Mot slutet av folkvandringstid minska-
de det baltiska inflytandet och kontakterna 
västerut främst med Gotland ökade. Ryska 
kontakter förelåg. Edgren (1993). 
 
Åland 
Invandring till Åland ägde rum vid övergång-
en till folkvandringstid. En initial immigra-
tion på 50 à 100 personer har antagits (Nú-
ñez, 1995). Öarna tycks dock ha varit bebod-
da tidigare – och inte bara säsongvis. Det var 
emellertid under folkvandringstid som bo-
sättningen tog fart. Bortåt 400 gravfält är re-
gistrerade (Dreijer, 1983:78). Här finns hö-
gar, skeppssättningar, treuddar och kvadratis-
ka stensättningar (Edgren (1993:200). 
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MELLANNORRLAND 
Förromersk och romersk järnålder innebar att 
kontinuerliga jordbruksbygder med bofast be-
folkning och en burgen elit utvecklades i 
Mellannorrland. När vi kommer in i folk-
vandringstid sker en ytterligare utveckling. 
Åberg (1953:34) talar om ett norrländskt 
folkvandringsrike i konkurrens med eller till 
och med överlägset svearna.  

”Där växer fram ett norrländskt folk-
vandringsrike, avspeglande norsk välmåga 
och rikedom och stående i starkaste kontrast 
till svearnas arkeologiska fattigdom. Aldrig, 
varken förr eller senare, har något sådant 
timat i Norrland som nu, då denna gudsför-
gätna avkrok av världen föres in i det storpo-
litiska spelet och norrlandsriket blir Nordsjö-
blockets merkantile representant vid Botten-
havet.” 

Han är inte ensam om att uppfatta Mel-
lannorrland som ett tidigt politiskt landskap. 
Ramqvist (1990b och 1991) ser Mellannorr-
land som främst socialt relaterad med Norge 
och ekonomiskt med Mälardalen – förslags-
vis organiserat i sju folkland. 
 
Högom 
Även om det finns många storhögar i regio-
nen, är Högomområdet i Medelpad juvelen i 
Mellannorrlands maktpolitiska krona. Endast 
här finns en ordnad grupp storhögar som 
indikerar generationskontinuitet. Av de ur-
sprungligen minst sjutton högarna är fyra 
närmare 40 m i diameter. I andra storhögs-
miljöer i regionen ligger dateringarna primärt 
kring sen romersk järnålder – tidig folkvand-
ringstid. Endast i Högom finns också date-
ringar från omkring år 500. 

I hög nr 2, vars dolda röse kröntes av en 
rest sten, fanns en stor kammargrav. Den var 
en komplett mansgrav, med vapen, hästut-
rustning, redskap, kläder och köksutensilier. 
Den döde hade legat på textilt material och 
björnskinn. Många av föremålen är importe-
rade från Öst- och Västeuropa. Högomsvär-
det har en pyramidsvärdknapp av ett slag som 
främst hittats i sydvästra Norge, södra Eng-
land och kring gränsen Belgien/Frankrike, 
men också i Österbotten. Tidsmässigt ankny-
ter den till England, men också till Lovö, 
grav 3. Svärdstypen ses som skandinavisk 
(Menghin, 1983: karta 2 och sid. 31, 173 och 
161).  I kammaren fanns glasbägare av typer 
som hittats i Sydosteuropa och söder Kali-
ningrad, i sydvästra Norge, på Öland och på 

Gotland. Högom hade uppenbarligen ett om-
fattande kontaktnät. Ramqvist (1990b).  
 
Den vendeltida krisen 
Vad som ägde rum i Mellannorrland under 
tidig vendeltid har framstått som oklart. 
Blomstrande starka kulturer under folkvand-
ringstid – antingen det nu var frågan om 
Ramqvists sju folkland eller inte, med järn-
framställningen inte bara som ekonomisk  
utan också som ideologisk ledstång (enligt 
von Stedingks & Baudous, 2006:193 åsikt) 
avlöses enligt Åberg (1953:154) av skenbart 
tomma och öde huvudbygder, ”som hade det 
inträffade sopat bort allt människoliv och 
gjort landet till ödemark.” Skillnaderna 
åskådliggörs av hans karta från 500-talets 
mitt och andra hälft (figur 96) och vendeltida 
fornsakstyper (figurerna 188 och 189).  
  Även Selinge (1977:246 ff. och 414 f.) 
anger att den äldre järnålderns högkonjunktur 
i Mellannorrland kulminerade under folk-
vandringstid för att senare ersättas av en stark 
nedgång i antalet gravfynd. I Brink (1995: 
156 f.) noteras en vitt spridd sädespollenned-
gång redan avseende slutet av folkvandrings-
tid. Avbrott i diagrammen förekommer. 
   De flesta som behandlat Mellannorrland 
från Almgren (1908) och framåt har noggrant 
poängterat att den vendeltida nedgången för-
modligen/eventuellt är skenbar. Ändå har det 
varit svårt att komma förbi att det rört sig om 
en påtaglig reell förändring, med färre gravar 
och minskad bebyggelse. 
  Liedgren (1988:130 ff.) kom i sin ge-
nomgång fram till att de flesta lokaler med 
lämningar av hus från äldre järnåldern som 
undersökts hade övergivits vid ingången till 
vendeltid. Han menade att den enklaste och 
mest heltäckande förklaringen är att många 
gårdar lagts öde och att det skett en folk-
minskning. Liksom andra före honom såg han 
möjligheten av likartade förklaringar som dis-
kuterats för problemen längre söderut. 
 Baudou (1999:124) ser förändringen om-
kring AD 600 som svårförklarlig. Nedgången 
i bosättning, odling och boskapsskötsel som 
noteras kan inte bero på uttjänta jordar och en 
agrar kris. Den äldre järnålderns åkrar i Mel-
lannorrland var välgödslade. Jordbruket var 
mer inriktat på boskapsskötsel än på odling. 
Han menar dock att det heller inte var frågan 
om en klimatkris. Nyodlingar är kända från 
600- och 700-talen. Baudou ansåg att politis-
ka händelser kan ha spelat en stor roll. Inte 
bara bosättningsmönstret utan också makt-
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strukturen tycks ha förändrats. Man byggde 
inte längre storhögar för att manifestera lokal 
och regional makt. Han spekulerar i möjlig-
heten av interna stridigheter, men utesluter 
inte att förändringarna kan vara en följd av 
konflikter med Mälardalen. 
 
Orsakerna förmodligen klimatkris, nors-
ka problem och ett oroligt Mälardalen  
Nedgången i järnproduktionen stöder att det 
varit fråga om effekter av det svåra klimatet 
från slutet av 530-talet och framåt. 
  Om tidigare pälshandeln stått i centrum 
för de ekonomiska diskussionerna avseende 
Mellannorrlands utbyte och handel, har på 
senare tid järnhanteringen inte sällan tagit 
dess plats. De relativt små mängder spadfor-
made ämnesjärn som hittats, < 100 kg, och 
deras begränsade spridning utanför Mellan-
norrland, indikerar emellertid att hanteringens 
betydelse främst låg på det regionala planet. 
Callmers (1988:35) ord innehåller en hel del 
sanning:”Nowhere, in Scandinavia or in cent-
ral or western Europe, was there such a 
shortage of iron that it coould not be met by 
local production or regional exchange.” 

 Magnussons, (1986: Fig. 96) ofta visade 
dateringskurva från strandbundna järnfram-
ställningsplatser i Jämtland med den starka 
nedgången under femhundratalet, kopplar 
därmed järnproduktionens antagna nedgång 
(kurvan avser ju ej volymen) i stor utsträck-
ning till klimatkrisen. Han lägger själv slutet 
på den jämtländska järnhanteringens horisont 
II statistiskt till år 536 (sidan 169). Innebör-
den är att järnproduktionen stod och föll med 
den efterfrågan den mellannorrländska be-
folkningens huvudsakliga näringar skapade. 
  Det försämrade klimatet delade regionen 
med många andra. Det var inte det som en-
samt knäckte ”folkvandringsriket” eller de 
mellannorrländska ”folklanden”. Orsaken står 
förmodligen att finna i klimatkrisens effekter 
såväl lokalt som för de norska kontaktpart-
nerna. Vestlandskulturen förtvinade. Dessut-
om fick de politiska förändringarna/striderna 
i Mälardalen under tidig vendeltid rimligtvis 
återverkningar. Till detta kom att Mälarda-
lens eventuellt utökade norska förbindelser 
(jämför Biörnstad, 1962:32) placerade Mel-
lannorrland i kontaktmässig skugga. De olika 
faktorerna slog sammantaget i stort sett mot 
allt som låg bakom utvecklingen av den mel-
lannorrländska samhällsbildningen. 
 
 

SOLIDI – FJÄRRHAN- 
DEL OCH KRISER  
Östersjön spelade en liknande roll som Me-
delhavet. Havet möjliggjorde överblick, kon-
takter, billiga transporter och påskyndade 
utvecklingen genom att informationsöverfö-
ring underlättades. De många beboeliga öarna 
från Åland i norr till de danska öarna i syd, 
Mälaren och Finska viken tillsammans med 
alla befolkade avvattningssystem formade en 
kontakt-, utbytes- och transportvärld som vid 
den här tiden innefattade säg uppåt två miljo-
ner människor varav allra största delen i norra 
Tyskland/Polen, om Maddisons (2001:241) 
ländersiffror är av någorlunda rätt storleks-
ordning, Till detta kom vad de stora fjärr-
transportlederna genom kontinenten och från 
de brittiska öarna innebar.  
 Båtutvecklingen gjorde att sen romartid/ 
folkvandringstid var den period då Östersjöns 
möjligheter på allvar började utnyttjas. Färd-
leder och kontaktvägar utformades. Lederna 
skapade inte bara kontaktnät och säsongmäs-
siga bytestraditioner utan påverkade som 
nämnts både namnskick och stensträngstradi-
tion. Bornholms, Ölands och Gotlands förhål-
landen är i mycket beroende på deras anslut-
ning till existerande transportleder. Stil I har 
ibland uppfattats spegla kontakterna (se ex-
empelvis Dreijer (1983:90). 
  Lund-Hansen (1988b:86) menar att vi 
egentligen talar om två zoner i Östersjöområ-
det. En sydskandinavisk med centrum på Fyn 
och en mer nordisk med Bornholm, Öland, 
Gotland och Helgö som tyngdpunkter. 
  Förbindelserna med kontinenten ägde 
rum inom ramen för expeditioner från såväl 
de danska öarna som från Mälardalen, Öland 
och Gotland. Förmodligen ibland också från 
Östergötland, om än mer osäkert. Maritima 
amhällen fanns längs den baltiska kusten 
samt vid Wislas och Oders mynningar. Vi ser 
en påtaglig influens från Baltikum till Fin-
land. 
 
Ingen dominerande makt  
När det gäller militär hegemoni kan jag inte 
se tecken på någon dominerande aktör inom 
Östersjöområdet under 4-500-talen. Identifi-
erbara göter lyser med sin frånvaro. Norrmän, 
daner, kanske sachsare och geater har till-
sammans med folk från främst Mälardalen, 
Gotland, Öland, Bornholm och den sydbaltis-
ka kusten rört sig i området. Mellannorrland 
och Österbotten har legat inom denna värld. 
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Räder har uppenbarligen förekommit, men av 
offerfynd, konstruktioner och förstörelse att 
döma tycks de främst tillhört yngre romersk 
järnålder/tidig folkvandringstid och sen folk-
vandringstid/vendeltid 
  
En förmånlig elithandelstid med 
kontinenten 
Under senare hälften av 400-talet och början 
av 500-talet stod förbindelserna med konti-
nenten i sitt flor. Avsättningen av skandina-
viska varor – förmodligen päls, bärnsten, 
standardläder, tjära, hantverk, hår, fjädrar, 
slavar, vax och honung, personförbindelser, 
upprätthållande av elitkontakter, och återvän-
dande krigare gjorde att delar av kontinentens 
stora rörliga guldvolymer också delvis ham-
nade i Skandinavien. Det var solidiprocessens 
tid. Frapperande är dock hur lite Mälardalen 
vid sidan av Helgö återspeglar sig i denna 
process. Här fanns helt enkelt ännu inget dri-
vande maktcentrum. 
 Bysans förstärkta ställning, Frankerrikets 
dominans, Centraleuropas sammanbrott, sla-
vernas och avarernas intåg och kanske den 
justinianska pesten, stängde med tiden en stor 
del av flödet. De skandinaviska förbindelser-
na tycks ha inriktat sig på Sachsen/Thüringen 
även om merovingerna ideologiskt fick stort 
genomslag. Förbindelserna med England för-
tvinade under tidigaste vendeltid. I Sverige 
fanns Uppåkra och Helgö med industriella 
och handelsmässiga inslag. Samhällen av en 
typ som Clarke (1988:62) menar ännu inte 
fanns i England. 
  Hur de direkt frankiska förbindelserna 
med Östersjön och Skandinavien såg ut är 
oklart. De centrala fyndområdena för kam-
margravkistor och av stil II, som dessa åter-
ges av Åberg (1923:166) och på nytt hänvisas 
till av Høilund Nielsen & Kristoffersen 
(2004:29) indikerar en förbindelseväg Rhen – 
Nordsjön, men också sachsiska vattenvägar 
upp mot Östersjön. 
   De frankiska kungadömena Neustria 
och Austria utvecklade handelsorter med till-
gång till Nordsjön i början av 600-talet – 
Dorestad och Quentovic (Hodges & White-
house, 1983:93). 
 
 
BERÄTTANDE GULD 
I försöken att fördjupa greppet om Östersjö-
bäckenet har jag kommit till det romerska 
myntet solidus som analyshjälpmedel. Skall 
man förstå den roll Bornholm, Öland och 

Gotland spelade i den kontakt-, konkurrens- 
och kanske våldsbassäng Östersjön utgjorde 
under folkvandringstid/tidig vendeltid kan so-
lidusmyntet förklara en del. 
  Jag är inte den förste som använt solidus 
som redskap. Kön före mig är lång och inne-
håller namn som Hildebrand, Vedel, Arne, 
Bolin, Lindqvist, Fagerlie, Malmer, Her-
schend och Kyhlberg. Deras syften har dock i 
stor utsträckning varit annorlunda. 

 Jag behandlar solidiprocessen relativt 
detaljerat eftersom solidusmyntets fördelning, 
bakgrund och samband med omyntat guld 
och elitstrukturen i Östersjöbäckenet innehål-
ler värdefull information i en rad avseenden 
som knappast något annat tillgängligt arkeo-
logiskt material från den här tiden. Bland 
annat om den konjunkturutveckling som på-
verkade stora delar av Skandinavien. Det rör 
sig om vad som skulle kunna betecknas som 
en konjunkturboom för elithandeln följd av 
en stark nedgång. Den allmänna guldhanter-
ingen påverkades dessutom av vendeltidens 
klimatförhållanden. Uppsalaområdets begrän-
sade roll inom Östersjöbäckenet framstår 
ånyo med skärpa.  
 
Solidusmyntet 
Solidus ersatte aureus vid Konstantin den 
stores myntreform – efter 306 i Trier och 
efter 324 i hela riket. En solidus utgjorde 1/72 
av ett romerskt pund (libra) guld. Ideal vikt är 
4,5 gram.  Mynt på 1/3 och 1/2 solidus präg-
lades liksom dubbel- och trippelsolidus – vil-
ka kunde vara ”medaljonger”. Dessa mynt 
präglades mer sällan. De användes som poli-
tiska gåvor. Solidusnamnet övergick så små-
ningom till mynt på 1/20 libra guld, och till 
slut också till kopparmynt. Guldsolidusmyn-
tet blev en enastående succé. Den har kallats 
”The Dollar of the Middle Ages”.  
  Solidi förekommer både från tiden före 
romarrikets delning, under den delade perio-
den (395-476) och efter Västroms fall i det 
Östromerska riket. I Sverige och Danmark 
finns fynd från Konstantin den store, präglat 
AD 335 (Herschend, 1980:53) till Justanianus 
I (527-565). Krmnicek (2005), Centerwall & 
Arne (1917), Fagerlie (1967:xxi), Lagerqvist 
& Nathorst-Böös (1984), Kyhlberg (1986: 
17) och Wiséhn (1992:62). 
 
Användbarheten ett analysproblem 
Förekomsten av solidi i Östersjöbäckenet har 
tolkats på många sätt. En förklaring till osä-
kerheten är ju att en solidus visserligen är ett 

  Medaljonger 
 

Medaljonger är tvåsi-
digt präglade mynt av 
hög valör. I Skandina-
vien har de ögla eller 
bär spår av att ha haft 
en sådan. De var inte 
avsedda att användas 
som mynt. Enligt An-
dersson (1995:43) ha-
de endast kejsaren rätt 
att prägla guldmedal-
jer. 
    Medaljongerna kun-
de utdelas till romers-
ka bundsförvanter. 
Vikten graderade vär-
det.  På kontinenten 
finns en medaljong 
som motsvarar 67 so-
lidi och en imitation 
med en vikt jämförbar 
med 90 solidi. De in-
går i en skatt som an-
tas ha tillhört det visi-
gotiska kungahuset. 
     Medaljonger kun-
de tillverkas och dist-
ribueras utanför ro-
merskt territorium. 
För en översikt över 
fyndplatser och fynd-
storlek inom Barbari-
cum, m.m. – se Bur-
sche (2001). 
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mynt som kan användas vid köp och försälj-
ning av stora värden, men att guld har sådana 
egenskaper och möjligheter kopplade till sig 
att användningen som transaktionshjälpmedel 
bara är en av tänkbara användningsområden. 
Något som i det enskilda fallet innebär ett 
spektra av möjligheter också när det gäller 
betalguldets, smyckets eller guldplätteringens 
bakrund.   
 Av betydelse för solidusmyntets vida an-
vändning har varit guldets stabila höga vär-
de, att guldet i mynten normalt inte uppblan-
dats och att guld inte förändras över tiden. 
Formen kan dock förändras via slitage, åver-
kan, kontroll eller lagning.  

Mynten har fyllt en lång rad behov. De 
var användbara vid stora transaktioner och 
möjliggjorde transporter och överföringar av 
stora värden till fjärran nejder. De hade en 
bankfunktion med diskreta fördelar (kunde 
dolt bibehålla värden under överskådlig tid) 
och med god likviditet (kunde i urbana och 
välsituerade landsortsmiljöer omsättas i andra 
tillgångar). Till detta kommer att de ibland 
fungerade som statusfyllda smycken, amulet-
ter och Karonsmynt. I Skandinavien har efter-
frågan i första hand varit baserad på dess roll 
som lätthanterlig och lättvärderad råvara för 
noblessens guldsmeder. Solidi har på grund 
av sina egenskaper varit objekt för rov och 
stöld under mer än ett och ett halvt årtusende.  

 
Deponeringstiden 
De här egenskaperna gör ofta tiden för fyn-
dens deponering osäker. Det framgår bland 
annat av en jämförelse med de romerska 
bronsmynten i Danmark. Horsnæs (2006:99) 
menar att enfyndsmynten av brons deponerats 
under i stort sett alla perioder från skiftet 
yngre romersk järnålder/folkvandringstid 
fram till idag. Mynt som präglats efter AD 
400 skulle dock vara införda i Danmark tidi-
gast under vikingatid. 
 Guldmynts aktiva tid och potentiella rör-
lighet borde varit än större än bronsmyntens. 
Det gör att sambandet mellan präglingstid 
och deponering i sig själv bör vara svag. Det 
var yttre händelser som lokalt och regionalt 
skapade tidsmönstren för deponeringar. Sam-
tidigt är det svårt att dra analogin med en-
sambronsfynden för långt eftersom Birka-
undersökningarna inte redovisat ett enda so-
lidusmynt, men väl några bysantinska kop-
par- och bronsmynt (Gustin 2004:15). 

 Det går alltså inte att dra alltför höga 
växlar på guldmynts präglingstid för ålders-

bestämning av gravar och depåer. Mycket 
tyder dessutom på att den skandinaviska de-
poneringsprocessen varit speciell när det 
gäller solidi – både i förhållande till andra 
mynt och i förhållande till Sydeuropa.  

 
Guld främst råvara nästan oavsett form 
Solidi ingick i större ädelmetallsystem. De 
var råmaterial för guldsmedsarbeten och in-
gick därmed i aktivitetskedjor som innehöll 
produkter i olika stadier – legeringar, omyntat 
guld och omsmälta ädelmetaller. Solidi utgör 
alltså bara en liten del av guldet från den här 
tiden.  
  Den samlade vikten av solidusmynten 
från Danmark och Sverige uppgår till 4 kg 
(Kyhlberg, 1986:19). Det kan jämföras med 
Tureholmsskatten från Södermanland på 12,3 
kg, Timboholmsskatten från Västergötland 
eller guldhornen från Gallehus på Jylland – 
båda på cirka 7 kg – eller också med Bro-
holmsskatten från Fyn om 4,6 kg. Totala dan-
ska guldfynd från den här tiden uppgår till 
ungefär 50 kg (Jensen, 2004:103).  Baserat på 
uppgifter i Kyhlberg (1986:22) borde siffran 
för Sverige vara omkring 60 kg. Solidi utgör 
alltså endast 3-4 % av allt känt samtida guld 
i Sverige och Danmark. Här ingår då romar-
tida guld – se Fabech (2001:189).  
 
 
 
FÖRDELNINGSBILD 
Solidus hittas i olika sammanhang. De utgör 
dock bara marginella tillskott till den redan 
kända – om än inte i sin helhet bevarade – 
stocken i Norden, vilken uppgår till drygt 900 
stycken. De solidi som finns utgörs i betyd-
ligt större utsträckning av depåfynd än av en-
samfynd. Det kan delvis bero på systemfel 
hänförlig till rapportering och inlösen. Största 
delen av upphittade, men aldrig registrerade 
mynt bedöms vara ensamfynd.  

I Norden finns solidi såväl från Västrom 
som från Östrom. I Sverige är de östromerska 
vanligast – de utgör över 70 % (Kyhlberg, 
1986:27). Västromerska kejsares mynt kan 
dock vara präglade i Konstantinopel och Öst-
romerska i Ravenna (Bolin, 1926:293). En 
hel del undersökningar har gjorts för att finna 
band mellan olika fynd och regioner via 
stämpelidentiteter. Resultaten är delvis mot-
stridiga och ofta bara punktvis klarläggande. 
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Hälften av solidi från Östersjööarna 
Solidi inom Östersjöbäckenet finns i allt vä-
sentligt i Danmark, Sverige och Wislaregio-
nen i vid mening samt längs Östersjökusten 
väster därom. Ungefär hälften av alla kända 
solidi inom Östersjöbäckenet har hittats på 
Bornholm, Öland och Gotland. Från Norge 
och Finland är sammantaget endast 14 stycken 
kända. I Norge finns dock ytterligare ett antal 
barbariska medaljongimitationer (Solberg, 
2003:84). För Finlands del förekommer också 
uppgifter om mynt som antingen försvunnit, 
eller av någon anledning ej inräknats, då de 
befinner sig i privat ägo (?). (Not hos Hack-
man, 1938:34 samt Kyhlberg, 1986:46 f.). 

Trots guldets närmast oändliga livslängd 
som betalmedel och råvara är man förvån-
ansvärt överens om att den skandinaviska so-
lidusperioden  var  kortvarig. Fagerlie (1967: 
163) anger till exempel ca 100 år från 450-
talet. Malmer (1977:109) menar att perioden 
kanske inte var längre än 50, i varje fall inte 
längre än 75 år. Kyhlberg (1986:58) anger 
AD 473-588 som längst. 

 Solidi i Norge uppfattas äldre.  Med un-
dantag för ett mynt har samtliga utnyttjats 
som hängsmycken. Från folkvandringstidens 
början hade man i stort sett upphört att håla 
mynten eller göra öglor på dem. Som vi kom-
mer att se finns dock undantag. Solidi utmed 
Östersjöns sydkust saknar i princip öglor. 
Öländska, gotländska och bornholmska är 
ibland genomborrade, men reparerade. (Kyhl-
berg (1986:46) och Bolin, 1926:291). 

 Inte många solidi är kända från Estland 
eller Lettland. Längre söderut har vi stora 
fynd. Kring nedre Wisla-regionen över 400 
mynt (Fagerlie, 1967:167). 
  För min analys behöver jag en överblick 
av fördelningen i Östersjöbäckenet. I brist på 
annat av mig känt lättillgängligt material har 
jag utnyttjat Bolin (1926) och Fagerlies 
(1967) uppgifter om den södra Östersjökus-
ten. De redovisar sammantaget ca 500 solidi 
för dessa områden.  

Här redovisad summering, som resulterar 
i drygt 1400 kända solidi i Östersjöbäckenet, 
baseras på källor av skild ålder och med 
ofullkomligheter. En uppdaterad lista skulle 
ge en högre siffra – kanske 1450-1500 solidi. 
Ökningen kan främst antas ligga i det södra 
Östersjöområdet. En aktuell totaldokumenta-
tion bedöms dock kräva alltför stora insatser 
avseende framför allt Tyskland och Polen. 
För mina behov, där mönstret är det primära, 
duger [Tabell X:2].  

Fördelningen märklig 
Omfattningen av solidi runt södra Östersjön 
saknar motsvarighet utanför imperiets grän-
ser. Vissa mynt är bara kända från Skandina-
vien (Fagerlie:XXV). Även om det finns någ-
ra stora fynd på andra håll, varav ett i Ungern 
och ett i Tunisien som är så omfattande att de 
ensamma motsvarar samtliga Östersjöregio-
nens fynd, tycks de inte vara vanliga. I en 
lista över solididepåer med mynt från sent 
300-tal och 400-talet omfattar de två största 
depåerna över 3000 solidi tillsammans. Num-
ren 13 och 14 på listan består av 24 mynt var-
dera (Guest, 2008:304). 
  Fynden i Östersjöbäckenet framstår som 
ojämnt fördelade:  
-   Stora volymer kring Wislamynningen  
-   Hälften på Bornholm, Öland och Gotland.   
-   70-tal solidi i Helgöområdet  
-   Endast 12 solidi längs den svenska Öster- 
    sjökusten från Östergötland och uppåt   
    (inklusive Mälardalen utom Helgö)  
Solidifynden har alltså främst gjorts inom 
periodens mest kända ekonomiska transitzo-
ner/-lokaler. Inte nödvändigtvis inom de ri-
kaste. Inte i Västergötland eller det inre av 
Östergötland. Inte heller i det som expansivt 
antagna norra Mälarområdet. Tankegångar 
om att myntdepåerna utgjort samlade ersätt-
ningar för militära styrkor eller följt med åter-
vändande soldater hem för att deponeras re-
lativt snart efter importen kan därmed avskri-
vas annat än i undantagsfall. Det är att följa 
Knut Stjernas scenario alltför nära i spåren.
  Inga indikationer stöder att det var Born-
holm, Öland, Gotland och folkvandringsti-
dens Wistulamynning, för att inte tala om 
Helgö, som var Östersjöbäckenets allt över-
skuggande militära rekryteringsbaser och 
speciella ”martial societies”. Vi borde inom 
dessa områden i så fall också haft stora vo-
lymer utrensade romerska bronsmynt och 
pläterade denarer (se G�zdac (2008:279) och 
Dundua (2008:312), eftersom det var dessa 
och inte silver eller guldmynt som utgjorde 
soldaternas vardagliga tillgångar. Solididepo-
neringarna har vanligtvis – utan bevis – an-
setts ha skett i samband med krig och örlog 
eller efter utlandstjänst. Om detta är fel hur 
har då processen sett ut? 
 
Östersjömynten få men ändå många   
De skandinaviska solidifynden utgör inte bara 
en ringa del av områdets samlade guldfynd. 



 

Med Uppsala i centrum 

 

537

Diskussioner om ursprungsmyntningens stor-
lek hos till exempel Herschend (1980:114 ff.) 
och Kyhlberg (1986:19 f.) indikerar att Öster-
sjömynten utgör en än mindre del av den ur-
sprungliga myntningen. Många miljoner el-
ler kanske 10-tals miljoner mynt tillkom för-
modligen under de år som de i Skandinavien 
funna solidi präglades. Detta har betydelse i 
åtminstone tre avseenden: 

Ett. De drygt 900 kända mynten i Skan-
dinavien utgör en försvinnande liten del av 
myntningen. 5-6 mynt per år i genomsnitt. 
Mot bakgrund av den totala guldmängden 
och de germanska förbindelsestrukturer som 
täckte Europa under perioden, har regionen 
nåtts av betydligt större myntvolymer. 

Två. En betydligt större aktiv volym gör 
att myntningsperiod, myntningsort, stamp-
identitet och slitage, på grund av guldets ka-
raktär och användning får ett mer begränsat 
informationsvärde. 

Tre. Även om mynten är relativt få, är 
fyndvolymen i Östersjöbäckenet omfattande i 
ett europeiskt sammanhang. Ett jämförbart 
Europa skulle uppvisa många hundratusen 
mynt eller kanske ännu fler. Vi står inför en 
anomali. Trots att endast en ringa del av den 
solidivolym som existerat kan ha letat sig till 
Östersjöbäckenet, har solidi sedan deponerats 
i en utsträckning som inte varit vanlig i övri-
ga Europa. Här finns alltså en relativt hög och 
spridd deponeringsandel i jämförelse med 
kontinentala regioner. Speciella förhållanden 
bör därför ha legat bakom, deponeringspro-
cessen.  

Bakgrunden utgörs knappast av våld och 
krig. Det har Europa haft i minst samma ut-
sträckning. Förhållandet stöder tanken att inte 
bara motiven till deponeringen avviker från 
kontinenten utan också att den korta aktiva 
tiden var speciell och förklarar den relativt 
höga fyndvolymen. Om de enorma mängder-
na på kontinenten normalt inte deponerades, 
har de brukats, slitits, omvandlats och gömts i 
sjutton århundraden. Fyndbilden blir då an-
norlunda. 

För att bättre förstå solidiprocessen i 
Skandinavien hade det varit önskvärt att veta 
hur, när och varför alla dessa miljoner och 
åter miljoner solidi som präglats under år-
hundraden försvunnit på kontinenten. Guldets 
användning som råvara inom guldsmedsverk-
samheten och tesaurering anges vanligtvis 
som förklaring.  

 
 

Tabell X:2   Solidi i Östersjöbäckenet  
Land/region  Antal  Referens 
Norge       7 Solberg (2003:84) 
   
Gotland    251 Fagerlie (1967:196 ff.) 
Öland    308 Herschend (1980:51) 
Helgö     70+ Wiséhn (1989) 
Uppland i övrigt       3 Wiséhn (1989) 
Västmanland, Närke       0 Fagerlie (1967) 
Södermanland       4 Fagerlie (1967:178) 
Östergötland       0 Malmer & Wiséhn (1982)
Gästrikland       1 Bolin (1926:131) 
Medelpad         4 Wiséhn (1992:55 ff.)  
Blekinge, Småland och Kalmar län     25+ Fagerlie (1967:179) 
Skåne     37 Fagerlie (1967:180 f.) 
Övriga       7 Fagerlie (1967:178, 205) 
Sverige   710+  
   
Bornholm 
Danmark i övrigt 

  151 
    34 

Fagerlie (1967:208 ff.), 
Westmark (1983) och  
Kyhlberg (1986:27) 

Danmark   185  
   
Finland        7+ 

   (13) 
Edgren (1993:189.)  
Se Kyhlberg (1986:47)  

Estland, Lettland och Kurland       3 Hackman (1938:34 f.) 
Bolin (1926) 

Wislas mynningsregion   400+ Fagerlie (1967:167) 
Kusten västerut 
- Pommern (86) * 
- Mecklenburg (4) * 
- Schleswig-Holstein (4)* 

    94 Bolin (1926) 

Östra och  södra 
Östersjökusten 

 504 +  

   
ÖSTERSJÖ- 
BÄCKENET 

1406+  

                                                   *  Bolin utgick från Tysklands   gränser före 1919 
 

 
Förklaringar till import och depo-
neringar dimmiga  
Hittills gjorda analyser avseende Skandinavi-
en bygger mycket på att gjorda solidusfynd 
antas utgöra en väsentlig del av solidiimpor-
ten. Försöken att förklara dagens fyndstruktur 
har primärt inriktats på egenskaper och sam-
band inom den kända myntmassan. Myntets 
roll och koppling till andra och större system 
har getts begränsat utrymme.  
 
Östersjööarna mellanhänder  
Svårigheten att förklara varför solidi trans-
porterades från kontinenten till främst Öster-
sjööarna, och så småningom slutdeponerades 
där, hänger i grunden samman med att fors-
karna i allmänhet tagit lätt på att öarna nor-
malt inte varit slutanvändare, utan i mycket 
var mellanhänder i större system visavi kon-
tinenten, varandra och fastlandet.  
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Fagerlie (1967:171 ff.) påstår sig till och 
med kunna slå fast att solidi cirkulerat på 
Öland, Gotland och Bornholm, men inte in-
om övriga Danmark eller på det svenska fast-
landet. Hon får problem med Kaggeholms-
fyndet på Helgö (o.a.a.:120), men tröstar sig 
med att det saknar stämpelidentiteter med öv-
riga fastlandsfynd. Hennes teori är att även 
om depån har stämpelidentiteter såväl med 
Bornholm och Öland, som med Gotland har 
den fått sin sammansättning där – något som 
Kyhlberg (1986:64) avvisar. Han hänvisar i 
stället till den polska Östersjökusten. Någon 
diskussion om ett eventuellt samspel mellan 
öarna och svenska fastlandet förekommer ej i 
Fagerlies huvudarbete. Rikedom på fastlandet 
innebar smycken och omyntat guld. Rikedom 
på öarna innebar mynt.  

Kyhlbergs (1986:65) slutsatser är det 
svårare att få grepp om. Han menar att depå-
ernas sammansättning redan formats på kon-
tinenten. Samtidigt är han emellertid klar 
över att inflödet varierat och måste tolkas o-
lika inom skilda Östersjöområden. Han kom-
mer också fram till att deponeringen inte var 
politiskt motiverad utan socioekonomisk.  
Han är inte desto mindre specifik (o.a.a.:58) 
vid användningsperioder och deponeringsho-
risonter avseende Öland/Fyn (473-501), 
Bornholm (488-527), Gotland (510-588) och 
Helgö (510-520). Deponeringarna skulle allt-
så skett med mansåldrars mellanrum.  Av för-
klaringsansatsen att döma (o.a.a.:72) skulle 
guldperioderna i princip vara frukten av spe-
cifika närmast slumpmässiga kontakter med 
kontinenten och kontakternas sammanbrott. 
  Solidiprocessen kan emellertid inte ses 
som ett begränsat antal slumpmässiga impor-
ter som efter att ha varit passiva ackumule-
ringar deponerats inom olika delområden 
med generationers mellanrum på grund av 
anfall eller lokala sociala omvälvningar. De 
har samband med omfattande förändringar av 
politiska och ekonomiska förhållanden med 
åtföljande effekter på kommunikations- och 
nätverksstrukturerna söder om Östersjöområ-
det. Strukturer som var förmedlare av ideolo-
gier, utbildning, släktförbindelser, vapen, rå-
varor, lyxartiklar, konsthantverk och guld. 

De sydliga depåerna täcker precis som i 
Norden ofta myntning från långa perioder 
(Tabell. Kyhlberg, 1986:50). En guldsolidus 
kunde ha ett långt aktivt liv. En depå med 50 
år äldre mynt behöver inte ha deponerats ti-
digare än depåer med yngre mynt.  
 

SOLIDIPROCESSEN I 
STORT 
Solidiprocessen är en spegling av romarväl-
dets relativa blomstring, nedgång och del-
ning. Östroms uppgång. Hunnernas korta 
men omfattande påverkan på Centraleuropa. 
De germanska rikenas existens. Frankerrikets 
uppkomst. Slaviseringen och avarernas in-
brytning samt förmodligen de sachsiska stam-
marnas flytande anknytning mellan det cen-
trala stamförbundet och omgivande folk.  
 Processen består förenklat av ett intermi-
tent växelriktat solidiinflöde, följt av ett suc-
cessivt alltmer åtstramad värdemässig an-
vändning av guld på grund av att Östersjöom-
rådet i det närmaste isolerades från både 
Centraleuropa och Brittanien. Något som i sin 
tur utlöste konvertering av solidi till guld i 
andra former och en koncentration av mynten 
till Östersjööarna och en deponering där. 
 
Deponeringsprocessens utlösning 
Östersjööarna var Skandinaviens främsta 
guldanvändare och ledande mellanhänder 
med kontinenten när det gällde elithandeln. 
Problem uppkom när kontaktmiljöerna på Ös-
tersjöns sydkust och väster därom började 
fungera allt sämre som transitmiljöer från 
kontinenten, och till slut närmast upphörde 
som sådana. Detta som en följd av att rompå-
verkade miljöer söderut eroderade, frankerna 
expanderade och att slavismen och avarerna 
tillsammans med pesten längre söderut 
blockerade Centraleuropa.  
 Olszyngruppen i Wislaområdet levde 
dock vidare, och det tog rimligtvis många år 
innan de öbor som liksom sina fäder i hela si-
na liv levt i kontakt med kontinenten, förstod 
att problemen inte var övergående. Guld sipp-
rade fortfarande in i samband med transak-
tioner som hade med fastlandet och lokala 
partner att göra. Guldstockarna växte. 
  Vid klimatraset före år 540 nådde konti-
nentens ekonomiska kris också Skandinavien 
inte bara via elithandelssystemets erodering. 
Transaktioner och aktiviteter med så stora 
värden att solidi och guld var en komponent, 
blev sällsynta. På fastlandet, med dess i all-
mänhet spridda och begränsade solidiinnehav 
och mer lågfrekventa transaktionsbehov, 
upphörde i stort sett användningen. Ville man 
använda sina solidi var det Östersjööarna 
eller ned- och omsmältning som gällde.  
  Till slut insåg också Östersjööarnas elit  
/mellanhänder/guldsmeder att man måste 
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övervintra. Guldet sattes in på banken – un-
der en sten. Guld togs också ut, men krisen 
var långvarig. Den pågick i mansåldrar – inte 
bara månader och år som vid fientliga härj-
ningar. Många konton glömdes bort. 
 
 
SCENARIOTS BAS 
Scenariot bygger på tre komponenter: 
 
Ett – soldusmyntet tjänade eliten 
Solidiinflödet har förmodligen gått till på alla 
de sätt som föreslagits i litteraturen – och 
några till. Som ersättning i samband med 
handel, som del av hel- eller halvpolitiska, 
förbindelser, som råvara för guldsmedsarbe-
ten, som brudgåvor och i samband med fos-
terbarnsöverenskommelser och kanske som 
del av hemvändares slutersättningar och 
krigsbyten – stora som små, etc.  

Dåtidens elitfjärrhandel skilde sig påtag-
ligt från dagens internationella handel.  Kost-
nadsfördelar saknade i princip intresse.  De 
ovanliga produkterna/importen var det primä-
ra. Det gällde extravaganta hjälmar från kon-
tinenten likaväl som kontinentens förvärv av 
björnskinn från mellanhänder på Gotland.  

Solidusmyntets värde och bevarade guld-
innehåll medförde en annan användning än 
de tidigare denarerna. Frankiska laguppgifter 
från vendeltid indikerar att en krigares häst 
och vapenutrustning kostade 16 solidi. Värdet 
av en solidus motsvarade en halv oxe (Nør-
gård Jørgensen, 1997:111) eller en ko (Kyhl-
berg, 1986:18). Ett värde som var högt för ett 
mynt men som var användbart i samband 
med elitens extraordinära transaktioner. Till 
praktsvärdens gulddekorationer kunde guld 
på hundra gram åtgå, vilket motsvarade guld 
från drygt 22 solidi (Jensen, 2004:210).  

Hedeager (1978:209) pekar på att guld-
ornamentering är betydligt vanligare än sil-
verornamentering, och tar detta som bevis för 
att många guldmynt smälts ned.  

I Östersjöns mer vardaglig handel i sam-
band med säsongmässiga fiske- och jaktex-
peditioner fanns inte solidi och ädelmetall in-
blandade. Importen av salt som nått betydan-
de omfattning kan dock antas ha skett såväl 
genom elitkontakter som inom ramen för 
fiskeflottornas säsongmässiga rörelser. 
 
Två – kända solidi motsvarar ej 
inflödet  
Fyndspridningen i Skandinavien motsvarar 
inte myntens förekomst under deras aktiva 
liv. En påtaglig indikation på detta är 

 a) existensen och spridningen av den totala 
     guldvolymen från solidiperiodens tid och 
 
 b) avsaknaden av ädelmetall i halvtannat  
     århundrade.  
  
 Guld från den här tiden förekommer ju 
nästan uteslutande (till 96 %) i andra former 
än i solidi. Edgren (1993:189) går så långt att 
han menar att guld överhuvudtaget ej använ-
des som betalmedel, utan i princip användes 
som smyckeråvara. En degel, förmodligen för 
smältning av en solidus i taget, har också 
hittats på Helgö (Kyhlberg, 1986:44). 
  Om solidi mot förmodan inte användes 
som betalmedel uppkommer emellertid andra 
problem. Varför skulle man använda omyntat 
spiralguld/betalguld men ej det förhållandevis 
väl viktdefinierade solidusmyntet vid transak-
tioner? Förklaring ges dock ej. 

Deponering av alla sorters guld kan kop-
plas till senare delen av 500-talet och framåt.  
Depåerna och de kultiska guldfynden har di-
rekt börjat kopplas till klimatkrisen. Se Jen-
sen (2004:136 ff.) och Axboe (2001, 129 ff. 
& 2004:266 ff.). Inte så få solidi har dessut-
om troligen förbrukats vid tillverkningen av 
storslagna hantverk som hornen från Gallehus 
och halskragarna från Möne, Ålleberg och 
Färjestaden. Södermanland har 12,3 kg guld 
enbart i Tureholmsskatten, men sammantaget 
bara 4 kända solidusmynt. Råguldet i skatten 
motsvarar den dubbla volymen av samtliga 
kända solidi i hela Östersjöregionen. 
   Som många varit inne på, utnyttjades so-
lidi förmodligen också för tillverkning av 
guldbrakteater. Dessa dyker upp i mitten på 
400-talet (Axboe, 2001:126), dvs. ungefär 
samtidigt  med  solidiflödet   (Fagerlie, 1967: 
163). Många solidi och brakteater har ju ock-
så hittats tillsammans – se Malmer (1977: 
109 ff.). Av över 900 kända guldbrakteater är 
enligt Jensen (2004:126 med hänvisning) två 
tredjedelar funna i Norden. För en översikts-
bild – se Gaimster (2001:144). Vissa braktea-
ter ingår dessutom i depåer med andra före-
mål som stilistiskt indikerar nedläggning un-
der andra hälften av 500-talet. 
  Axboe (2004:27 och 259) menar att 
produktionen av brakteater upphörde under 
500-talets andra tredjedel och att brakteater 
slutade användas som smycken omkring år 
540. Brakteater i England och på kontinenten 
av skandinavisk typ dök visserligen upp nå-
got senare än i Norden men deponeringen 
ansluter till denna tidsperiod (Axboe, 2004: 
258 f.).  

Dåtidens elitfjärr-
handel hade andra 
motiv än dagens  

 
Motivet var inte kost-
nadsfördelar. Det gäll-
de att få tag i åtråvärda 
artiklar och varor som 
inte fanns på hemma-
plan.  Handel var ingen 
fortlöpande verksam-
het. Snarare en fråga 
om sporadiska expedi-
tioner.   
   Vanligtvis var man 
inriktad på få varu-/fö-
remålstyper. Inget ge-
mensamt myntsystem 
underlättade. Man an-
vände sig av varor, 
ädelmetall, smycken 
och olika sorters mynt 
(treasure) vid utbytet. 
    Verksamheten var 
nästan alltid en bisyss-
la.  Att importera – inte 
att exportera – var 
främsta drivkraft. 

 
[Fritt efter ett citat av 

Dalton i ett arbete från 1975 
återgiven i Hodges 

(1982:53)]. 
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Tre – flödet dubbelriktat och en 
följd av konjunkturförändringar 
Flödet av specialvaror, guldsmedsprodukter, 
tjänster och bindningar med anknytning till 
generationers elitkontakter mellan Norden, 
kontinenten och England, vilket också avsatte 
solidi var komplicerad och dubbelriktad.  Nå-
got som återspeglar sig i den kontinentala 
spridningen av bland annat ornamentikstilar, 
brakteater och korsarmade broscher av nor-
disk typ. 
 
Kontinentens situation från 450-talet kan 
liknas med tiden efter 1945 
För att förklara vad som hände kan vi i vissa 
avseenden dra paralleller med Sveriges situa-
tion efter andra världskriget. Det germanska 
infallet över Rhen 406/407 med åtföljande 
virvelstorm av strider och folkomflyttningar, 
hunnerväldet och dess nedkämpande liksom 
Romarrikets fortsatta sönderfall, skakade sön-
der de centraleuropeiska strukturerna. Liksom 
under andra världskriget skadades och för-
stördes kontinentens produktions- och distri-
butionsapparat – också agrara delar. Med 
undantag för Danmark var Norden inte be-
rörd på samma sätt. Transitlokalerna skrump-
nade. Gudme levde dock in på 500-talet. 

 Tyngden i varu- och tjänsteflödets inrikt-
ning ändrades. ”Exporten” från Norden blev 
större än ”importen”. Myntat och omyntat 
guld blev en av utjämningsfaktorerna. Den ti-
digare strömmen av romerska lyxvaror och 
politiska gåvor minskade. De ersattes av and-
ra produkter. I vilken omfattning är oklart. 
Den ökade transportkapaciteten som båttek-
nikutvecklingen innebar främjade emellertid 
de nordiska råvaruinriktade och mindre sofis-
tikerade produkter som genom kontinentens 
ekonomiska försvagning blev mer acceptera-
de och eftertraktade där. Senare delen av 400-
talet bör ha varit en blomstrande period i 
Skandinavien – delar av Danmark eventuellt 
undantagna. Goda förutsättningar fanns för 
kontakter med de roterande germanska folken 
i Centraleuropa.  

Östroms politik att spela ut de germanska 
grannarna mot varandra och försöken att pas-
sivisera och styra dem via stora utbetalningar 
fyllde ständigt på den kontinentala guldpen-
ningmängden. Pannonien blev efter hunner-
väldets fall en kulturell, ekonomisk och mar-
tialisk häxkittel, med långa germanska kon-
taktvägar som spred mynten. För Skandinavi-
en gällde också att en betydelsefull relation 
med England inleddes. 

Handeln styrs upp av Östrom och franker 
När såväl det Ostrogotiska riket som Franker-
riket stabiliserats samt anslutna ekonomier 
och kanaler utvecklats och Östrom sökte åter-
uppväcka det romerska imperiet försämrades 
Nordens handlingsfrihet och villkor. Skandi-
naviens enklare produkter och råvaror sjönk i 
relativt värde. Även om det inledningsvis inte 
var  fråga  om  någon stagnation ändrades på 
nytt balansen. Volymer av åtråvärda kontinen- 
tala varor och vapen samt intressanta kon-
taktförbindelser  medförde  återströmning av  
guld till kontinenten. Främst via Östersjööarna.  
  
Elithandelsvägarnas blockeras 
Bilden försämrades. I väst fortgick förbin-
delserna i begränsad utsträckning för att se-
dan relativt tidigt få problem med de frankis-
ka och så småningom frisiska spelreglerna. I 
Wislaregionen fanns Olszyngruppen kvar 
som förmedlare, men förmodligen med allt 
större problem. Längre västerut, förbi Oder 
och Elbe blev förhållandena allt mer störda. 
 
Klimatkrisen dödsstöten 
Situationen blev på allvar besvärlig i Öster-
sjöområdet i och med klimatkrisen som in-
leddes mot slutet av 530-talet och som främst 
påverkade åkerbruket. Krisen berörde inte 
bara Östersjöbäckenet, utan också England 
och kontinenten. Noderna i Östersjöbäckenets 
transaktionssystem fick överskott av guld.  
Guldet som utjämningsfaktor och råvara 
tappade i betydelse. Ett antal ledande kon-
taktpunkter i Skandinavien och södra Öster-
sjöområdet blev sittande med ”Svarte Petter”. 
Inte bara eliten påverkades. Klimatkrisen 
med åtföljande effekter störde samhällsför-
hållandena i stor utsträckning. Vi fick ironiskt 
nog för mycket guld i fattigare samhällen. 
Guld som i stor utsträckning kommit till Ös-
tersjöbäckenet under senare delen av 400-
talet.  
 
Fyra – solidi följde denarerna 
 Solidus som värdebaserat mynt är inte det 
enda vi mött i Östersjöbäckenet den här peri-
oden. Denaren tillhörde visserligen präglings-
mässigt romartiden och fanns tidigare i regi-
onen, men dess spridning överensstämmer en 
hel del med solidusmyntet. Se [Tabell X:6]. 
Största avvikelse utgör Gotlands starka do-
minans, där denaren förmodligen länge levde 
ett aktivt liv.  Solidi bör inte sällan ha före-
kommit i kontaktnät där denaren användes 
eller tidigare använts.  
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HUR STÖDER MYNT-
FYNDEN SCENARIOT  
Om scenariot med Östersjööarna som i stor 
utsträckning mellanhänder mellan fastlandet 
och kontinenten när det gäller flöden av solidi 
och varor är korrekt, bör myntfynden som re-
sidualer från denna verksamhet ofta vara 
blandade från olika tider och med skilda för-
slitningsgrader och relativt ofta ha kontroll-
märken. Fynden/residualerna från fastlandet/ 
marginalområden bör vara av en annan ka-
raktär – i större utsträckning gravfynd och  
ofta hängsmycken. Hålade mynt som åter-
ställts för att fungera i bytestransaktioner bör 
vara betydligt vanligare på Östersjööarna. 
Det är också den bild vi möter. 
 Kontrollmärken är vanliga. Enligt Kyhl-
berg (1986:30 f.) har drygt 40 % av solidus-
mynten från Västrom och ca 75 % från Öst-
rom kontrollmärken. Detta tyder på att mot- 
tagaren ibland velat testa myntet. Även hål-
ning och förekommande vanställning/an-
siktsstämpling (mutilation) är föreslagen som 
ingående i kontrollsystem, även om andra 
motiv framstår som trovärdigare. Vanställ-
ning förekommer bara på östromerska mynt 
(Fagerlie, 1967:145). Åtminstone kontroll-
märken innebär att guldet ingått i transak-
tionssystem av något slag Om mynten bara 
var redistributionskomponenter och gåvor av 
symboliskt slag, som inte användes som vär-
deobjekt, vore kontroller inte relevanta. 
   
Mynten på Östersjööarna främst 
finansiella lager och råvarulager 
 Av [Tabell X:3] framgår att det danska och 
svenska solidimaterialet kommer såväl från 
väst som öst om än mer och senare från öst. 
De skilda ursprungsområdena och antalet kej-
sare som är företrädda inom varje område, 
gör det betydligt troligare med en mer stokas-
tisk bakgrund än att vi talar om ett fåtal mynt-
importer som sedan fördelats. Förhållandet 
att ”grossisterna” Bornholm, Öland, Gotland 
och Helgö – vilka tillsammans har omkring 
800 solidi – bara har 3 öglade mynt av sam-
manlagt 30 (Helgö har inget) är ett belägg 
för att solidi inom dessa områden troligtvis 
fyllt en speciell funktion.  

Undantas de hålade och återfyllda myn-
ten från Timrå som uppgraderats med öglor, 
hittades samtliga återfyllda mynt hos ”mel-
lanhänder”. Andra skandinaviska regioner må 
ha haft bruk för standardiserat guld och gul-
dets   status   i   olika   sammanhang.   Det  är  

Tabell X:3 Danska och svenska solidi inkl. barbariska mynt (men exkl. 
osäkra imitationer) – ursprung, präglingstid och bearbetning baserad på Fagerlie 
(1986), Kyhlberg (1986), Wiséhn (1989) och (1992)). För Öland (Herschend, 1980:51).                
                                                                                                Präglingsår = regeringstid. 
Om- 
råde 

Antal
mynt

Ur- 
sprung

Präg- 
lingsår 

Antal 
kejsare 

Bearbetning * 

4 Väst 425-480 Jylland 
6 Öst 457-518 

Barb. till 
565  

8 6 öglade 

2 Väst 425-474 Sjælland 
4 Öst 408-474 

Barb. till 
565 
 

5 3 öglade 

5 Väst 425-480 Fyn 
12 Öst 408-518 

9 10 öglade 
 1 hålad 
 1 vanställd 

38 Väst 395-480 Bornholm 
110 Öst 408-527 

16 11 hålade 
 2  återfyllda 
 6 vanställda 

121 Väst 306-479 Öland 
187 Öst 395-565 

21 43 hålade 
 6 återfyllda 
 6 vanställda 

36 Väst 395-480 Gotland 
212 Öst 395-665 

19   3 öglade,** 
43 hålade 
10 återfyllda 
17 vanställda 

5 Väst 425-475 Helgö 
65 Öst 408-518 

9 3 hålade, 
1 återfylld 
5 vanställda 

0 Väst  Uppland 
 i övrigt 3 Öst 395-476 

3 1 hålad 

1 Väst 364-378 Medelpad 
3 Öst 408-491 

3 2 öglade, 
hålade och åter-
fyllda 

1? Väst 474-480 Skåne 
36? Öst 408-518 

6 4 öglade, 
1 hålad 
1 vanställd 

11 Väst 395-518 Blekinge  Små-
land Kalmar län 13 Öst 408-474 

10  1 öglad 
9 hålade 
 

2 Väst 395-465 Övriga Sverige 
9 Öst 408-565 

7 1 öglad 
3 hålade 

226 Väst   TOTALT 
660 Öst  

    26*** 30 öglade 
117 hålade 
21 återfyllda 
36 vanställda  

*          Solidi som ej är tillgängliga  kan i enstaka fall varit  bearbetade 
**        En öglad är hålad och återfylld 
***   Till dessa mynt kommer imitationer, släktingar och barbariskt slagna. 
            Se Westermark (1983:37f.) 

 
främst på Borholm, Öland, Gotland och Hel-
gö en yrkesinriktad mellanfunktion och stor-
skalig guldsmedshantering funnits och spåren 
blivit kvar.  
 Bara drygt en av tio funna solidi på Ös-
tersjööarna och Helgö tycks ha varit person-
liga hängsmycken mot närmare fyra av tio 
när det gäller övriga funna solidi i Danmark 
och Sverige. Av 36 vanställda/ansiktsstämp- 
lade mynt finns drygt nio av tio eller 34 
stycken på Helgö och Östersjööarna. De 
återfunna mynten var där främst kapital-/ 
brukningsvaror och inte symboler.  
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Medaljongerna påverkade yngre 
solidifynd i Norge 
Bolin (1926:291) ser ögling och håltagning 
som en tidsbestämning och en reminiscens 
från 200-talet. Efter 400-talets början skulle 
man i stor utsträckning ha upphört att ögla 
eller genomborra mynt. I skatterna från Ös-
tersjöns sydkust med slutmynt tidigast på 
440-talet anger han det som sällsynt. Den bil-
den stämmer vad gäller öglingen inte med 
Norge/Västdanmark. 60 % eller 25 av de 42 
kända mynten i Norge, på Jylland, Fyn och 
Själland är öglade. Orsaken är förmodligen 
effekten av romerska medaljonger från 300-
talet som fanns i området, varav åtta hittats i 
Norge, på Jylland, Fyn och Sjœlland. Axboe 
(2004:217 f.) redovisar två – en från Östjyl-
land och en från Gudme på Fyn – utöver de 
tidigare sex kända. Medaljimitationerna i 
Skandinavien anges till 17 stycken. 

Medaljongerna har präglat sedvänjorna i 
Norge och västra Danmark. Genomslaget i 
Norge – två medaljonger och sju barbariska 
imitationer är kända – har också påverkat 
Medelpad. I Norge är sex av de sju solidifyn-
den gravfynd. I Medelpad alla fyra. Även i 
övrigt torde många solidi med ögla vara mynt 
som följt bäraren i graven. Det gäller också 
många hålade mynt – bland annat det i Ot-
tarshögen. (Lindqvist, 1936:162).  
  
Två skilda användningsområden 
Förenklat återspeglar solidifynden två an-
vändningsområden. Dels den personliga sta- 
tusvärlden, baserad på äldre normer – med 
rötter i medaljonger och med en parallell i 
brakteater (se t.ex. Axboe, 2001:122) – och 
dels i myntlager i handels-, grossist- och 
hantverkssystem. Solidifynden/remincenser 
från solidiverksamheten utanför centralerna 
är i stor utsträckning en konsekvens av en 
äldre sedvänja med hängsmycken/Karons-
mynt. Mynt i övrigt har återgått eller konver-
terats. I Skandinavien nådde både den symbo-
liska och den ekonomiskpolitiska guldan-
vändningen vägs ände ungefär samtidigt. 
 
Slitage 
Ytterligare en sak att kontrollera för att bilden 
avseende ursprunget skall framstå som rimlig 
är slitaget.  Belägg på att guldvaskning före-
kom i någon omfattning saknas. Guld erhölls 
från tid till annan genom rov, men nettoeffek-
ten bör av en lång rad skäl varit begränsad. 
Huvudflödet bör ha kommit som en följd av 
handelsutbyte/guldråvarubehov. Det är i så 

fall nödvändigt att solidi i ”mintcondition” 
eller näst intill är ovanliga. Skulle mynten ha 
deponerats utan cirkulation efter att med en 
eller två mellanhänder varit direkt anknutna 
till de stora ut-betalningarna i södra Europa, 
skulle kvaliteten vara mycket hög. 
 Slitningsnivån ingår i många analyser.  
Fagerlie (1967) utnyttjas för mynten från 
Danmark och Sverige – exklusive Helgö. För 
Helgö baserar jag siffrorna på Kyhlbergs ka-
talog (1986:108 ff.). Han följer Fagerlie, men 
tillför ytterligare mynt. Eftersom Fagerlie i 
sin slitagetabell (1967:148) klumpar ihop 
delar av Danmark och räknar med procentsat-
ser utan angivande av absoluta tal, blir tabel-
len mindre genomskinlig i vissa avseenden. 
Undantagandes Öland och Helgö har jag 
dock gjort en sammanställning baserat på 
hennes katalog.  I  [Tabell X:5] reducerar jag  
hennes sex slitagenivåer till tre – svagt slitna 
(very fine/fine), normalt slitna (good/fair) 
och hårt slitna (worn/very worn). 
 När det gäller Öland har jag gjort det lätt 
för mig och räknat om hennes procentsatser 
från slitagetabellen till absoluta tal baserat på 
hennes totalsiffra från tabellen på sidan 110. 
Det innebär dock en extra osäkerhet eftersom 
hennes tabell och hennes slitageinformation 
för vissa regioner skiljer sig åt. Det gäller 
Danmark och speciellt Bornholmt.  För Got-
land finns inte motsvarande diskrepans. När  
det gäller Sverige  i  övrigt  är effekten obe-
tydlig. Jag har antagit att detta också gäller 
för Öland. I varje fall påverkas knappast bil-
den i stort. Tre danska fynd efter 1967 som 
återges i Westermark (1983) ingår ej. Inte 
heller ett fjärde från Bornholm som redovisas 
av Kyhlberg (1986:27). Fagerlie saknar vida-
re Valens (364-378) från Kvistle (Medelpad).  

Mynten framstår som till hälften hårt 
slitna. Endast en tiondel bedöms som ”fine” 
eller ”very fine” och då är det i allt väsentligt 
fråga om Öland och Helgö. Har klassifice-
ringen en rimlig innebörd innebär det att en 
stor del av solidistocken – öglade och håltag-
na undantagna – ingått i många transaktio-
ner/förvaringar – fram till deponeringen. Det 
är alltså inte frågan om ett material som förts 
i sporrsträck från Pannonien och grävts ned. 
 Så långt tycks alltså ingenting heller 
motsäga att solidi, förutom att vara status/ 
relationssymboler förekommit som råvara vid 
guldhantverk och värdekomponenter bland 
andra i det ekonomiska livet. Men fanns 
verkligen solidi i någon större utsträckning på 
andra håll än på Östersjööarna?  



 

Med Uppsala i centrum 

 

543

KONVERTERING OCH 
DEPONERING – FÖLJD 
AV ÖVERSKOTT 
Kända solidifynd är i princip en nettopost av 
in- och utflöden, konvertering till andra guld-
produkter, undanhållna fynd och ännu ej gjor-
da fynd. Problemet är att om uppfattningen 
om två i princip skilda användningsområden 
är korrekt, har vi en – låt oss säga gravdepo-
neringsprocess för symbolmynt – som pågår 
från 400-talet, minst hela 500-talet ut. Utöver 
detta finns en omfattande ”sekulär” process. 
 Det är ifråga om deponeringen av detta 
övriga guld som främst bestod av omyntat 
guld, men också av solidi som tidsbilden och 
sammanhanget är mer osäker. Guld som 
ibland deponerats tillsammans med denarer 
och/eller brakteater. Kyhlbergs (1986:22) ta-
bell över regionala fynd av omyntat guld, 
brakteater, solidi och denarer i Sverige – om-
strukturerad återgiven i [Tabell X:6] ses lätt 
som en bild av förhållandena under 500-talet. 
Det är emellertid de nu kända konsekvenser-
na av en 100- à 150-årig process, men där de 
väsentligaste delarna väl kan ligga inom en 
mansålder – i likhet med brakteater ungefär 
under den andra tredjedelen av 500-talet. 

Till skillnad mot anläggningar och arte-
fakter i allmänhet, har ju guld, smycken och 
högkvalitativa vapen med sin låga vikt och 
sitt extrema värde, egenskapen att de är 
skyddsvärda och lätta att flytta. Det gör att vi 
vid ekonomiskt hot som kan röra sig över 
många år, till skillnad mot vid akuta fysiska 
hot, inte kan vara säkra på att fyndplatsen 
sammanfaller med platsen för hotet. Vi kan i 
varje fall inte ta fyndbilden från folkvand-
ringstidens gulddeponeringar som en ögon-
blicksbild av elitens rikedom och hur den var 
lokalt fördelad. Om det nu är folkvandrings-
tidens deponering vi ser och inte huvudsakli-
gen det sena 500-talets och tidiga 600-talets, 
då de flesta trender fortfarande tycks ha pekat 
nedåt. 
 Viktmässigt framstår inte solidi- och 
guldvolymen i Sverige som imponerande. 
Den är inte större än att i praktiken två fynd 
på sammantaget 19,3 kg utgör en tredjedel. 
Vi kan inte heller vara säkra på att de fåtaliga 
och äldre solidifynden från Norge, Jylland 
och Fyn inte beror på att deras länge relativt 
goda kontakter mot sydväst medfört att 
myntvolymer från årtiondena kring år 500 an-
vänts för förvärv på kontinenten. Det är sna-
rare det troligaste.  

 Tabell X:4  Solidi som hängsmycken 
Område Ög-

lade
Hålade, ej 
återfyllda 

Summa häng- 
smycken* 

  Solidi  
  totalt**

Antal häng-
smycken 

(%) 
Bornholm, 
Helgö, Got-
land o. Öland

3 81 84 774 11 

Övriga  
Danmark och 
Sverige 

27 15 42 112 38 

TOTALT 30 96 126 886 14  
*      Det kan inte uteslutas att enstaka registrerade men  

   försvunna solidi dessutom varit öglade eller  hålade. 
**    Här har osäkra imitationer exkluderats för att inte få    
        oklara jämförelser. Två hålade imitationer är kända   
        från Gotland respektive Småland (Fagerlie, 1967:144). 
 
 
Tabell X:5 Danska/svenska solidi – slitagebeskrivna mynt. 
                       Källa: Fagerlie (1967) / Kyhlberg (1986). 
                             Öland baserad på omräkning av  Fagerlie (1967:148 och 110).  
Område 
 

Svagt  
slitna (%) 

Normalt 
slitna (%) 

Hårt  
slitna (%) 

Summa 
  

Jylland   2     (20)   2     (20)   6    (60)    10 
Sjælland          4         4 
Fyn   1      (7)   6     (40)   8    (53)     15 
Bornholm   1      (1)  24    (23)  78   (76)   103 
Helgö  8*  (16)  24    (49)  17   (35)    49
Övriga  fastlandet   0      (0)  11    (31)  24   (69)     35 
Öland 51    (19) 143   (53)  75   (28)   269 
Gotland   8      (3)  88   ( 38) 139  (59)   235 
Okänd ort     1    2       3 
SUMMA 71    (10) 299  (41) 353  (49)   723 
  * Av Kyhlberg  (1986:108) som  ”good-fine” definierat   mynt ingår 

 
 
 Tabell X:6 Denarer, solidi och omyntat guld i Sverige – regional 
                    fördelning (avrundade. värden). Efter Kyhlberg (1986:22) 
  Region Denarer 

(st) 
Solidi 

(st) 
Omyntat guld, 

inkl. brakteater (kg)
Skåne       610     40               14,9 
Blekinge, Småland 20 20 0,8 
Öland 130 300 3,5 
Sydsverige 760 360 19,2 
Bohuslän, Halland 240 0 2,6 
Dalsland, Värmland, 
Västergötland 

0 2 13,9 (6,8*) 

Sydvästsverige 240 2 16,5 
Uppland, Västmanland, 
Medelpad, Hälsingland, 
Gästrikland  

80 80 2,7 

Närke, Södermanland, 
Östergötland  

0 4 15,0 (2,7**) 

Gotland 5930 250 2,7 
Östsverige 6010 334 20,4 
SUMMA 7010 696 56,1 
* Exkl. Timboholmsskatten   ** Exkl.  Tureholmsskatten 
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  Är det en slump att alla solidi präglade 
efter år 475 från dessa områden liksom också 
från Sjælland antingen är barbariska präg-
lingar eller Anastasiussolidi (491-518) – öst-
mynt till vilka jag återkommer? Att juterna 
ändå hade vissa problem med friser och fran-
ker tror vi ju oss veta bland annat genom Be-
owulf, så deras överskottssolidi kanske ändå 
slöks av guldhornen från Gallehus. Dessa 
vägde ju nära 7 kg. Om hornen, säg till en 
tiondel bestod av solidi, så försvann därmed i 
ett nafs mynt motsvarande Bornholms hela 
kända solidivolym. Problemet är bara att hor-
nen är för gamla. De dateras till tiden efter år 
400 (Jensen 2004:118). Dessutom tycks det 
snarare ha varit angler eller sachsare som 
behärskade området där de göts. För den 
skull kan dock solidi delvis använts. Enligt 
Bolin (1926: 59 ff.) är ingen solidus yngre än 
Arcadius (395-408) känd i regionen.   
 
Solidi en bas för mycket av övrigt 
guld 
Ett belägg för att stora konverteringar före-
kom är skillnaderna i fyndbild mellan olika 
landskap. Grupperar vi landskapen i större 
sammanhängande ekonomiska regioner fin-
ner vi en större jämnhet. Något som indikerar 
överströmningar. Den i det närmaste totala 
avsaknaden av solidi i Sydvästsverige, Närke, 
Södermanland och Östergötland – där man 
samtidigt har mer än hälften av allt känt guld 
i landet – är en stark indikation på att den nu 
kända fördelningen inte återspeglar den ur-
sprungliga fördelningen mellan solidi och 
annat guld. I en penningekonomi kan vi tän-
ka oss skilda kanaler för myntat och omyntat 
guld, men inte i en bytes- och redistribution-
sekonomi. Väster- och Östergötland kan inte 
bytesvägen eller via rov ha hanterat stora 
mängder guld, och ständigt ratat det lätthan-
terliga solidusmyntet.  

 
VARFÖR BLEV INTE GULD 
MERA VÄRT I KRISTIDER 
Av betydelse för solidusmyntets popularitet 
var att det i Skandinavien inte fanns någon 
penningekonomi. Här fanns en bytes- och re-
distributionsekonomi. Inom vissa geografis-
ka områden eller begränsade system kunde 
eventuellt en sekundär penningekonomi upp- 
stå – men den byggde på myntens värdeinne-
håll och avsåg på intet sätt en garanterad kre-
ditpenningekonomi. Solidusmyntet hade för-
delen av att – om trovärdigt som äkta – vara 

standardiserat, av högt värde, lättransporterat 
och utbytesbart antingen som råvara eller vid 
transaktioner med högt värdeinnehåll. Vä-
sentligt var att myntet fungerade i relationer-
na med kontinenten. Kontinentförbindel-
serna var ventilen och garantin för guldets 
värde.  Stängdes ekonomin blev läget annor-
lunda. I vardagsekonomin hade solidusmyntet 
inget påtagligt värde i sig själv. Försvann den  
lokala/regionala referensefterfrågan inom han- 
delssystemet blev värderingen problematisk.  

En sluten ekonomi får andra värderingar 
än en öppen. Förhållandevis stora mängder 
guld i omlopp i ett relativt isolerat Norden, 
kan ha sänkt bytesvärdet av guld, eller i ex-
trema lägen till och med ha gjort metallen till 
något av en transfermässig  relikt.  En relikt 
som dock hade en ventil i kultiska/status-
politiska sammanhang. 
 Det var alltså inte en sämre ekonomi i sig 
som minskade guldets/solidusmyntets värde 
eller behovet av det. Snarare förhållandet att 
behovet minskade av det speciella och låg-
frekvent utnyttjade råvaru-/utjämningsmedel 
som guld/solidus utgjorde vid olika transak-
tioner inom trånga elitnätverk. Ytterst berod-
de detta i sin tur på att de speciella externa 
varubytesförbindelser och kontakter man haft 
krympt till en smal rännil. Från 500-talets 
andra hälft torde kontinentalförbindelserna ha 
kanaliserats till germanska folk i anslutning 
till frankerna även om enstaka undantag 
fanns – föremål med avariskt ursprung är 
kända i Skandinavien (Åberg, 1953:105).  

I det löst knutna system som Norden ut-
gjorde vid den här tiden, fanns många ”time-
lags”. Om avsnörningen av Skandinavien 
dessutom skedde successivt, tog det tid innan 
värdet på guld, silver och exportvaror sjönk. 
Därmed kan dagens fyndbild av solidi myck-
et väl återspegla resterna av ett klumpat och 
försvunnet mer flödande system, där omfat-
tande konverteringar av solidi ”fläckvis” ägt 
rum. Systemet gick heller ej helt i stå. Pro-
duktionen av förgyllda bronssmycken upp-
hörde exempelvis aldrig (Vagn Petersen, 
1991:16, not 17).  
  
Tidskalan osäker 
Troligast är att när mynten blev svåranvänd-
bara, när de långa elithandelsförbindelserna 
hackade, då ökade konverteringen till olika 
former av hantverk markant – framför allt till 
råvaror/legeringar för och produkter med kul-
tisk/symbolisk anknytning.  
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Började processen redan så tidigt som vid 
slavismens expansion, frankernas övertagan-
de av Thüringen och klimatkrisens uppkomst, 
dvs. på 530-talet? Eller kompenserade för-
bindelserna med England, Frankerriket och 
de expanderande friserna bortfallet i syd/ 
sydöst hjälpligt ytterligare några årtionden? 
Till dess slaverna och avarerna helt blockera-
de förbindelser vid delar av Elbe, liksom 
längs Oder och Wistla. 
  Informationsunderlaget för den här peri-
oden och 600-talet är osedvanligt svagt. Se 
Näsmans diagram (1991:166) över källäget 
under 500- och 600-talen jämfört med tidiga-
re och senare perioder.  

Hines (1984:291) uppfattar förbindelser-
na mellan England och Skandinavien efter år 
560 som synnerligen magra. Hur var det då 
med Frankerriket?  

 Förhållandet att tidens dominerande 
makt i Nordvästeuropa påverkade ideologi 
och symboler hos den yppersta eliten – fram-
för allt på den militära sidan i Skandinavien 
(se Nørgård Jørgensen, 1997:111 ff.), är ty-
dligt. Bornholm är ett exempel – se Jensen 
(2004:193 ff.). Liksom på Gotland och i 
Mellansverige kopierades merovingiska rang-
insignier. Kontaktvägarna och de direkta för-
bindelsernas omfattning är däremot oklara. 
Förbindelser upprätthölls i varje fall också 
med östliga grannar inom och i anslutning till 
Frankerriket – thyringar och  alemanner  (Jør-
gensen, 1991:120 f.). Förbindelserna under-
lättades eventuellt av att dessa folk långt in i 
vendeltid ännu inte var kristna. Importen 
tillhör gravfynd från perioden 570-630. Ju 
längre in i 600-talet fynden hör hemma, desto 
svårare blir det att förklara förbindelsevägar-
na. Friserna blir något av en restpost. 
   Av betydelse i det här sammanhanget är 
frågan om man i det katolska Frankerriket, 
med dess mer eller mindre goda förbindelser 
med Bysans, Italien, Spanien, Thüringen, 
England, friser och sachsare var nämnvärt in-
tresserad av Skandinavien – annat än eventu-
ellt på diplomatisk nivå? Sådana förbindelser 
är inte samma sak som en aktiv elitbyteshan-
delsförbindelse, med ädelmetall i myntad el-
ler omyntad form som inslag. Så syns inte ha 
varit fallet. I sin översikt över metallfynd från 
yngre germansk järnålder skriver också Vang 
Petersen (1991:52): ” …og fra Danmark 
kendes kun få genstande af guld eller sølv fra 
yngre germansk järnålder. De viktigste…till-
hører en tidig del af yngre germansk jernal-
der og må ligesom guldgubberne være tilvir-

ket av de sidste rester af det ædelmetal, der 
så rikligt tilflød Syd-skandinavien i 5. og 
første halvdel av 6. Årh. Fra 7. Årh. har vi 
slet ikke fund av ædelmetal – et bemærkelse-
værdigt forhold, som de senere års detektor-
aktivitet ikke har formået at rokke ved. 

At dømme efter danska fund af meroving-
iske mønter er det først i 700-tallet, at det 
atter kommer fart i omsættningen af ædelme-
tal (sølv)..” 
 
 
 
KONTAKTBILDEN 
MOT KONTINENTEN  
Solidi från Wislas mynningsområde uppvisar 
liknande åldersstruktur som danska, svenska 
och finska (Kyhlberg, 1986). Samma sak gäl-
ler av Bolin (1926) redovisade mynt från 
Mecklenburg och Pommern. Däremot avviker 
de fyra mynten från den schleswig – holstein-
ska Östersjökusten. Mynten tillhör en äldre 
horisont – Konstantin den store [Constanti-
nus] (306-337), Valentinianus I (364-375) 
och Arcadius (395-408), dvs. en fyndbild 
som påminner om norska solidi. Jag får på 
nytt associationer till kontakterna mellan 
norrmän och sachsare och de senares eventu-
ella expansion norrut i Schleswig-Holstein. 
 De relativa skillnaderna i präglingsålder  
mellan olika områden och varför de öländska 
mynten avviker från de på övriga Östersjöö-
arna i slitageavseende har getts olika inne-
börd. Skillnaderna är en orsak till alla dessa, 
ofta krigiska förklaringar avseende inflöde 
och deponering.  

Som framskymtat finns det på en del håll 
ett fåtal eller enstaka solidi i Östersjöbäcke-
net äldre än de som präglades under Romar-
rikets delade period (395-476). Fortfarande 
finns en påtaglig volym också från åren 476-
565. Det är främst östromerska mynt, men 
också ostrogotiska och en del barbariska samt 
enstaka frankiska.  

Mot slutet av perioden skedde något som 
drastiskt påverkade spridningen av mynt från 
Konstantinopel – inte bara av solidi 

”Ännu under Justinuanus” [527-565] 
”ha mynt nått Norden och Tyskland väster 
om Oder. Några mynt från denne kejsare ha 
vi däremot icke funnit i landet öster om den-
na flod. Troligen just under Justinianus re-
gering nådde slaverna Elbe; från Justanianus 
efterträdare känna vi intet fynd vare sig i 
Skandinavien eller Centraleuropa öster om 
Elbe." Bolin (1926:295). 

För mycket betalme-
del i slutna ekonomier
 
Det finns indirekta paral-
leller till guldöverflödet i 
den slutna skandinaviska 
elitekonmin under 500-
talet i 1920-talets Tysk-
land. Värdet på penning-
relaterade betalmedel för-
svann. 
   Skillnaden var att där 
drabbades alla – i det 
vendeltida Skandinavien 
var problemet begränsat 
till ett elitsegments inve-
steringar och lyxvaror. 
   I Tyskland spolades 
stora penningrelaterade 
förmögenheter bort. Ti-
digare välbeställda sålde 
smycken och konst för en 
spottstyver för att få mat 
för dagen. 
  En sedel på 500 miljar-
der mark i oktober 1923, 
var inte mycket värd. I 
november gick det två på 
en Rentenmark. I prakti-
ken gick man över till 
byteshandel, där funkti-
onsvärdet var helt avgö-
rande.  
   Ett fungerande betal-
medel infördes (den i 
praktiken slutna ekono-
min öppnades) genom att 
en Rentenmarks värde 
1924 säkrades mot en in-
ternationellt konvertibel 
Reichsmark i guld vars 
värde mot dollarn låstes. 
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Gotland avvikande när det gäller 
sena solidi 
Som framgår av [Tabell X:7] och [Tabell 
X:8] gäller för Danmark och Sverige att en 
tredjedel av mynten tillhör tiden efter Väst-
romerska kejsardömets upphörande, men 
också att nära hälften av dessa mynt från 476-
565 härrör från tiden 476-491, dvs. i princip 
före Theodoriks infall i Italien. Det innebär 
att inte mer än en sjundedel av Skandinaviens 
kända solidi präglats efter slutet på Zenos 
andra period år 491. Liknande gäller i Nord-
tyskland (i väsentlig utsträckning området 
kring Oder).  
  

Tabell X:7  Antal mynt per region från två präg- 
 lingsperioder.  Exklusive 25 solidi med okänd svensk   
 fyndort och ett obestämt mynt från Helgö. Efter Fagerlie  
 (1967:105).  Justerat för Helgö enligt Wiséhn (1989). 
                  År     
Region  

395-476 476-565 Summa

Öland 293 10 303
Gotland 119 133 252
Helgö 34 35 69
Övriga Sverige 41 13 54
Bornholm 110 40 150
Övriga Danmark  22 9 31
TOTALT 619 (72 %) 240 (28 %) 859

 
Undantas Gotland finns endast 40 kända 
solidi i Skandinavien/Finland och från områ-
dena väster Wisla som är präglade från år 491 
och framåt och bara 10 från 518-565. Det här 
gör att Theoderiks herravälde i Italien 493-
517 tycks ha en del att göra med myntström-
men. Avbrottet i myntströmmen tycks i allt 
väsentligt ligga relativt snart efter år 500. 
Även om smärre variationer finns, är den 
generella fördelningen avseende Skandinavi-
en och Nordtyskland likartad när det gäller de 
sista kejsarna – med ett undantag, Gotland. 

 
Tabell X: 8 De sista kejsarsolidi, antal  

             Källor: Fagerlie (1967), Kyhlberg (1986: 47), Bolin (1926)  
Område Anastasius 

(491-518) 
Justin I 

(518-527) 
Justinian I 
(527-565)

Summa 

Finland 0 1 1 2 
Öland 1 1 1 3 
Gotland 68 1)    8 2) 14 3) 90 
Helgö 5 0 0 5 
Övriga Sverige       3+ 4) 0 1 4 
Bornholm    9 5)    1 6) 0 10 
Övriga Danmark    5 5) 0    3 7) 8 
Nordtyskland       7+ 8) 0 1 8 
TOTALT 98 11 21 130 

1)  31 imitationer  2) Fyra ostrogotiska imitationer  3) En ostrogotisk imitation  
4) En ingår i ett skånskt fynd  om 24 solidi som kan ha innehållit fler Anastasius 
(Fagerlie, 1967: 180). En barbarisk. 5) En imitation  6) Fragment  7) Barbariska   
8) Ingår i ett fynd som kan ha innehållit fler Anastasius [Bolin, 1926: (94)]                

Liksom när det gäller denarer avviker 
Gotland påtagligt från den Skandinaviska bil-
den i övrigt. Det enda område som både har 
fler guldsolidi och fler denarer än Gotland är 
Wislas mynningsregion.  

 [De myntvolymer som finns i Wislaregionen 
återspeglas bland annat i Ciolek (2008:158) redo-
visning av mynttotaler kopplade till Przeworsk- 
och Wielbarkkulturerna – över 31 tusen mynt, och 
då inte bara Solidi.]  

 Det är emellertid inte säkert att det är 
Wislaområdet som är källan för Gotland sena 
solidi – mynt som har en hög andel imitatio-
ner. Som angivits uppkom störningar relativt  
tidigt längs mellersta Wisla – först rörde det 
sig om slaver, så småningom om avarer. Det 
framstår som osäkert om Wislamynningen 
trots Olszyngruppen hade förbindelser bakåt i 
den omfattningen som en sen solidiförsörj-
ning krävde. Speciellt om Bolins uppgift fort-
farande stämmer, att inga Justanianusmynt 
från området är kända.   
  Den långa västliga handelsled som gick 
från Italien via alperna och Rhen mot Eng-
land och Skandinavien var en omfattande bä-
rare av mynt (Hodges, 1982:31). Från de 
östromerska anfallen mot det Ostrogotiska 
riket på 530-talet till deras seger på 550-talet 
bör störningar ha uppstått. Leden över alper-
na sägs ha haft sin storhetstid under Justini-
ans sista regeringsår, dvs. på 560-talet.  Det 
kan alltså inte uteslutas att den avvikande 
Justinianska volymen på Gotland skulle hän-
ga samman med denna västliga handelsled. 
 Gotland fungerade uppenbart längst som 
mellanled inom elithandeln. Av betydelse var 
då troligen också Gotlands höga tekniska ni-
vå och så småningom närmast verkstadsinrik-
tade produktion när det gällde metall- 
smycke- och förmodligen läderarbeten (se 
Arwidsson, 1977:131 och Arrhenius (1998b). 
  De ifrågasatta forbönderna som stod för 
varuförbindelserna tog naturligtvis intryck av 
värdet på – och utformningen av – de varor 
som förmedlades och försökte säkert efter en 
tid själva tillverka kopior och substitut. När 
de östliga vägarna över Östersjön stängdes 
blev Gotlands produkter åtråvärda på fastlan-
det, men bara en tid – utan nya impulser var 
det glesa produktionsnätets kapacitet i olika 
avseenden för liten och Danmark och Born-
holm tog delvis över. Det var emellertid efter 
solidieran.  
 Utvecklingen får ses som en flerstegs-
process. Försvårades förbindelserna söderut 
vidarebefordrades en liknande problematik 
norrut.  
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När de skandinaviska nätverken började stag-
nera i brist på bytesvaror från syd, vilket i sin 
tur medförde bristande efterfrågan på bland 
annat fastlandsprodukter, blev följden att 
fastlandet, om man ville ha statusfyllda fjärr-
tillverkade artiklar, fick betala mer. Vilket, 
när man inte längre hade produkter som var 
åtråvärda för Östersjöarnas handelselit, inne-
bar att det guld som tidigare ackumulerats, nu 
till en del gick tillbaka som betalning, men 
när det gällde Bornholm och Öland förmodli-
gen endast något eller några årtionden in på 
500-talet. Båda var beroende av Oder, men 
Öland troligen i högre grad.  
 
Öland 
Stämmer det här? Öland har ju en tidigare 
präglingssammansättning och avvikande an-
del mynt i bra kondition? Här kommer Anas-
tasiusmynten (491-518) in. Inte bara i Skan-
dinavien utan även i Nordtyskland och på 
andra håll har dessa en märklig klumpning 
(Kyhlberg, o.a.a:50). När de överhuvudtaget 
förekommer är de inte sällan många.  

Exklusive Anastasiusmynten och Got-
lands senare mynt blir strukturen med andra 
områden och fördelningen mellan väst- och 
östmynt relativt likartade.  Varför saknar då 
Öland i stort sett Anastasiusmynt? Blekinge 
och Småland saknar dem helt. Skåne, Jylland 
och Fyn har dem. Undantas Gotland, utgjorde 
dessa mynt den sista kända solidivågen till 
Nordtyskland och Skandinavien. Öland har 
emellertid inte bara en avvikelse ifråga om 
Anastasiusmynt. Ön har också ett relativt litet 
antal Zenomynt. Det indikerar att Öland re-
lativt tidigt fick problem med sin sydliga för-
sörjningspunkt Oder. 
  Det här gjorde troligtvis att man också 
övergick till att använda Gotland som mellan-
led. Man betalade i viss utsträckning med 
guld. Ändå skedde en guldackumulation ef-
tersom man var en kanal för det sydsvenska 
fastlandet. Därifrån kom nu varor som i by-
teshandeln tidvis måste stärkas med guld. 
Troligen ofta ett återflöde av det guld som 
några årtionden tidigare gått åt andra hållet – 
och som inte sällan legat still däremellan. 
Direktkontakter med Wisla har inte återspeg-
lat sig i de öländska myntfynden, varken när 
det gäller solidi eller denarvolymen. Det kan 
bero på att man förmedlat ett mindre attrak-
tivt varusortiment än Gotland gjorde med 
sina kontakter i norr, eller att guldvolymen 
från fastlandet redan var svårhanterligt stor.  

 Den öländska solidistocken som vi kän-
ner den idag är troligen också påverkad av en 
lång rad andra förhållanden. Gick solidi di-
rekt eller indirekt åt till guldhalskragen från 
Färjestad? Av Lindqvist (1926:60, 87) date-
rad ungefär till efter mitten av 400-talet. 
Björnhovdaskatten hittades inte långt borta. 
Området uppvisar många tecken på att kan-
ske ha varit Ölands och Kalmarsunds ledande 
bosättningsområde nära Ölands största för-
svarsanläggning, Gråborg [Fabech (2001: 
195ff.) och Näsman (1997:154)]. Har solidi-
mynt konverterats bör det ha varit i anslut-
ning till sådana miljöer.  
 
 
 
VAD BERÄTTAR SOLIDI-
PROCESSEN? 
Solidiprocessen som jag tolkar den innebär 
att Nordens elitekonomi via ett antal kanaler 
kopplades ihop med kontinentens övergripan-
de ekonomistrukturer. När brottet så kom, 
skedde det väl söder om Östersjön. Elithan-
deln var ett element – men bara ett element – 
i ett skede som också omfattar vad som med 
tveksamma periodanknytningar betecknats 
som Danmarks romartida, Sydsveriges folk-
vandringstida och Norrlands vendeltida kris. 
Elithandelns betydelse var för begränsad för 
att ha större inflytande på dessa ”kriser”. 
 
Uppsalaområdet frånvarande lik-
som Mälardalen exklusive Helgö  
För Uppsalaområdets situation har genom-
gången indirekt givit en hel del information. 
Mälardalen var i princip inte en del av denar-
epoken även om Hede, Möklinta indikerar 
romartida kontakter via Dalälven mellan Tu-
na i Badelunda och Gotland. Solidibilden är 
mer komplex. Mälardalen redovisar en rela-
tivt stor solidivolym – men i det närmaste 
ingenting har hittats på platser som uppfattats 
som maktcentra – utan på regionens gemen-
samma fjärrhandelslokal, Helgö. Där har ock-
så hittats guldringar och en Kolbenring 
(Kyhlberg, 1986:66). Oskyddat välstånd som 
understryker öns karaktär av fredad zon. Det 
kanske också säger något om maktens konso-
lidering/splittring i Mälardalen. Överhuvud-
taget ger informationen kring solidiprocessen 
en överraskande frånvaro av norra Mälarda-
len. Fortfarande saknades här ett överregi-
onalt kraftcentrum. 
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  Förhållandet att en av Mälardalens mäk-
tigaste män begravdes i Ottarshögen i Vendel 
med en förhållandevis sen solidi, Basiluscus 
(475-476), som han på grund av hål och nöt-
ning kan antas ha burit en lång tid, indikerar 
att solidi inte var vanliga i Mälardalen. Ex-
klusive Ottarsmyntet är bara ett drygt hand-
full kända utanför Helgö.  
 
Solidiproblematiken en komponent 
i en större försörjningsbild  
Vad som är uppenbart är att den ekonomis-
ka/politiska bakgrunden till solidifynden i 
Skandinavien inte nämnvärt kan föras framåt 
utan att hänsyn också tas till den regionala 
fördelningen av de betydligt större volymer 
av guld som oavsett form delvis utgörs av 
omsmälta solidi [i linje med t.ex. Nyléns 
(1994b:24) uppfattning]. Innebörden av [Ta-
bell X:6] kan inte förbigås. Solidi har funnits 
på fastlandet i en helt annan utsträckning än 
vad dagens fördelning visar. Därmed har det 
funnits en omfattande ekonomisk elithandels-
struktur som vi ännu inte känner. 

Vad som också indirekt framkommer vid 
genomgången av solidiproblematiken är att 
perioden från mitten av 400-talet till åtmin-
stone några årtionden in på 500-talet, trots 
den martialiska världsbilden, bör ha varit en 
förhållandevis lugn och kontrollerad period. 
Lyxvaruhandel och guldtransporter fungerar 
inte särskilt väl i orostider. Vapenoffrens tid 
var i princip förbi även om vi i Nydam IV 
från andra hälften av 400-talet har ett sent 
vapenoffer (Jensen, 2004: 89 f.).  
  
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MÄLARDALEN 
Uppsalaområdets situation och utveckling un-
der folkvandringstid och inledande vendeltid 
är direkt kopplad till förhållanden i östra 
Mälardalen. Mina godtyckliga gränser för 
området skär ju direkt över maktpolitiska zo-
ner som till och från existerat sedan bronsål-
der. Kartläggningen av maktgeografin och 
dess förändringar i Mälardalen likaväl som av 
gemensamma problem och lösningar är nöd-
vändiga för att komma vidare. Samtidigt gäl-
ler att gränsdragningen mellan frågeställning-
ar som är kopplade till Mälardalen och vilka 
som tillhör Uppsalaområdet är diffus. Den 
maktpolitiska spelplanen växte alltmer och 
omfattade vid analysperiodens slut stora delar 
av Mellansverige och kanske Mellannorrland. 
 
Två maktblock 
Vid folkvandringstidens början fanns i Mä-
lardalen två maktpolitiska huvudgrupperingar 
med skilda intressesfärer. En som ungefär 
omfattade de medeltida Tiunda- och Fjädrun-
dalanden samt förmodligen med tiden Mälar-
kusterna bort mot Närke – i fortsättningen 
kallad Uppsalaväldet. Direkt eller via allian-
ser hade man troligen kontroll över Mälarens 
utfart söderut – Sörmlandsleden.  
  Det andra väldet, benämnt Attundalands-
väldet, som ungefär motsvarade det blivande 
Attundaland utom dess nordvästra hörn, med 
osäkert tillägg för delar av Södermanland öst 
och sydöst om Helgö. Baserat på förbindelse- 
och kontrollmöjligheter bör delar av Söder-
törn ha varit associerad med Attundaland. En 
sådan koppling gör också Hyenstrand (1984: 
42, Karta 8) i sin regionindelning.  
  Schück (1949) som ursprungligen ser ett 
mindre Södermanland, som varken når Mäla-
ren eller vattenleden söderifrån mot Mälaren, 
har liknande tankegångar, men antar att allt 
land söder om Tiundaland och Fjädrundaland 
och nordöst om detta Södermanland, ingick i 
Attundaland. Han anger visserligen att: ”Alla 
skäl tala för att den sydliga Mälarinfarten 
behärskas av invånarna kring Mälardalens 
stränder, d.v.s. av Svearna.”, men för Schück 
som diskuterar utifrån medeltid är alla tre 
folklanden sveaterritorier, och motsättningar 
mellan Tiundaland och Attundaland vad gäl-
ler vattenleden var inte aktuell.  
 
Mälaröarna alltmer betydelsefulla 
Stockholmsområdet var en expansionsmiljö.  
Den starka landhöjningen under sen bronsål-
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der och förromersk järnålder hade dämpats. 
Nya områden nära vatten och centrala kom-
munikationsleder hade efter några hundra års 
växtetablering blivit åtråvärda. Mycket tyder 
på att Mälaröarna utvecklades till ett inflytt-
ningsområde från många håll – inte sällan av 
handlingskraftiga och så småningom välbär-
gade människor. 
  Enligt Bennett (1987a:170) finns påtag-
liga skillnader när det gäller gravarna i områ-
det. Gravarna från Mälaröarna avviker från 
Upplands fastland och Södermanland såväl 
vad gäller gravtyper som gravskick och inne-
håll. Föremålen ger generellt ett yngre in-
tryck, men gravarna är också oftare mans- 
och statusgravar. Det relativt ”unga” brand-
gravskicket är inte vanligare. Bennet avvisar 
tanken att gravarna är yngre. Denna expansi-
onsmiljö bör ha spelat en roll för Helgös 
verksamhet, och som jag återkommer till, 
också utgjort ett element i dess nedgång.  
 
 
 
MAKTPOLITISKA 
ZONER I SÖDER 
Som en följd av strandförskjutningen slöt sig 
Mälardalen alltmer. Inloppsvägarna från Ös-
tersjön krympte, grundades upp och försvann. 
Befolkningsökningen och den tätnande bo-
sättningen kring olika vattenleder bör därför 
under folkvandringstid och tidig vendeltid ha 
medfört att vanligtvis endast stora externa 
anfallsföretag kunde var framgångsrika. 
Mindre räder kunde säkert också vara lycko-
samma i regionens utkanter, och att komma 
in med några 10-tal man kunde kanske också 
gå bra. Att däremot återvända ut på Östersjön 
från centrala Mälaren efter genomförd plund-
ring torde däremot varit svårare. 
 
 
KOMMUNIKATIONSLEDER 
TILL ÖSTERSJÖN 
Mälardalens slutenhet och de fåtaliga kom-
munikationslederna till Östersjön hade rim-
ligtvis stor betydelse för maktspelet mellan 
Uppsala- och Attundalandsväldena. För le-
dernas principiella sträckning – se [Bild X:9]. 
Attundalandsväldet behärskade både Lång-
hundraleden och Skärgårdsleden plus ytterli-
gare ett antal vattenleder som fanns inom 
deras intressesfär (se Hyenstrand 1974:51). 
Sörmlandsleden var Uppsalasmaktens enda 
möjligt kontrollerbara huvudled söderut. 

Bild X:9 Helgös speciella lokalisering under folkvandringstid 

 
Bild X:10  Den vendeltida bosättningens utbredning i Mälardalen 
                      baserd på gravfält > 60 registrerade gravar  

 

Sörmlandsleden 

Tidigare förmodligen självständigt 
Badelunda-/Fjädrundavälde  
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 Mälardalen hade vid den här tiden en be-
folkning på kanske storleksordningen 30-40 
tusen personer i Mälardalsregionen. (Osäkert 
bedömt från Maddison, 2001:241). Även om 
det finns stora gravfält i Södermanland, 
främst vid Jordbro och Åby samt många forn-
lämningslokaler längs Mälarkusten tycks det 
inre, södra delen liksom västsidan av Söder-
manland, ha få anläggningar från äldre järn-
ålder. Se Hyenstrand (1981:19).  
  Den befolkning som bör ha funnits i det 
blivande Tiundaland och kanske än mer i det 
blivande Attundaland saknas inom stora delar 
av Södermanland. Södertörn  och  Mälardals- 
kusten som förmodligen varit knutna till 
folklandens föregångare utgör undantag. Se 
Ambrosiani (1983:21) som via större gravfält 
söker visa bosättningen under vendeltid [Bild 
X:10].  
 Vi kan anta att konflikter och skyddsan-
läggningar från folkvandringstid och tidig 
vendeltid främst var en fråga mellan de två 
huvudkombattanterna i Mälardalen. Och ändå 
– alla dessa fornborgar av framför allt äldre 
karaktär, ofta riktade söderut, indikerar som 
tidigare behandlats en långvarig yttre säker-
hetsproblematik – även om de tidigare del-
vis/tidvis kan ha ingått som kontrollpunkter 
vid förflyttningar inom fjärrtransportsystem.  
Spridningen har sin tyngdpunkt inom det 
område som Hyenstrand benämner ”29 b 
området utmed den sörmländska vattenle-
den”. Två fornborgar uppfattas som folk-
vandringstida – Männö i Salem socken och 
Fållnäs i Sorunda (se Olausson, 1997:165). 
 
Helgös lokalisering speciell  
Helgö och Ekerö tillhörde före 1600-talet Sö-
dermanland. Männö med sina husgrunder lig-
ger på södra sidan av öarna i förhållande till 
Attundalandsväldet. 
  Förhållandet att Helgö låg i en gränszon 
har behandlats i olika sammanhang, men då 
utifrån att ön ligger mellan Uppland och Sö-
dermanland (exempelvis Arrhenius, 1988). 
Av större intresse är att Helgö ligger där 
Fjädrundaland, Attundaland och Söderman-
land (och förmodligen deras föregångare) i 
princip möttes och nära skärningspunkten 
mellan de mest ostörda vattenvägarna från 
Fjädrundaland, Tiundaland och Attundaland 
mot Sörmlandsleden. Härifrån fanns också 
direkt förbindelse mot Östersjön via Stock-
holms skärgård. 
 Mot bakgrund av att Uppsalamakten tro-
ligen redan tidigt under folkvandringstid in-

nefattade eller var formellt samordnat med 
det blivande Fjädrundaland och kanske delar 
av Västmanland, men inte med det blivande 
Attundaland, var Helgös lokalisering i det 
närmaste optimal ur såväl kommunikations-
mässig som maktpolitisk kontrollsynpunkt 
[Bild X:9]. Detta under förutsättning att Män-
nö och Sörmlandsleden direkt eller indirekt 
stod under Uppsalaväldets och inte Attunda-
landsväldets kontroll. 
  Helgö måste som tidigare nämnts vara 
en produkt av en överenskommelse mellan –
eller av uppenbart gemensamt intresse – för 
de två huvudmakterna. Även om Helgö delvis 
låg i skydd av Ekerö, som också tillhörde 
Södermanland och låg nära fastlandet var ön 
åtkomlig från Attundaland. I ett senare skede 
när Attundalandsväldet under vendeltid upp-
hört som självständig makt, kunde Björkö 
med än bättre förutsättningar, men försvars-
mässigt mer oskyddad tas i anspråk. 

 

MÄNNÖ, RUNSA OCH BRO-
BORG – ZONFÄSTEN  
Gränserna mellan Uppsalaväldets och Attun-
dalandsväldets intresseområden gick således 
inte bara genom Uppland utan också genom 
nuvarande Södermanland, som troligtvis bara 
delvis var under deras direkta eller indirekta 
kontroll. Den för Södermanland ”moderna” – 
och med Broborg och Runsa jämförda – 
fornborgen Männö ligger strategiskt i skär-
ningsområdet för de båda väldenas vitala Sö-
dermanlandsintressen – kontrollen över Skär-
gårdsled och Stockholmskust respektive kon-
trollen över Sörmanlandsleden.  

Andra gränszoner indikerar en långdra-
gen maktkamp mellan Uppsala- och Attunda-
landsväldena. Runsa som byggdes under sen 
romartid, brändes tre, kanske fyra gånger, 
men byggdes upp på nytt för att till slut över-
ges under sen folkvandringstid (Olausson, 
1997:158). En senare 14C-datering föreligger 
emellertid också (Olausson1995:136). Forn-
borgen ligger på en utlöpa i Mälaren längs 
vattenleden upp mot Sigtuna. Borgen har på 
nytt undersökts under 2010 och framstår som 
en buffertpassageborg av kontinental typ.  
 Håbo härad utgjorde det medeltida Tiun-
dalands sydligaste del. Gränsen mot Bro hä-
rad och Attundaland gick mindre än en mil 
söder om Sigtuna. I sydöst skär den vattenle-
den. Borgen ligger några km söder därom. En 
lokalisering, [Bild X:9], som gör det rimligt 
att gränszonen mellan Uppsala- och Attunda-
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landsväldena under folkvandringstid också 
låg ungefär här. Runsa var alltså inte en forn-
borg byggd för att skydda områden i norr 
utan hade till uppgift att utgöra skydd mot 
infall från norr. Eftersom fornborgen brändes 
och byggdes upp så många gånger spelade 
den uppenbarligen en roll för kampen om 
hegemonin i Mälardalen.  

Schück (1949), som inte tror på Håbos 
anknytning norrut mot Tiundalands före-
gångare utan menar att det tillhört Fjädrunda-
land har emellertid samma uppfattning om 
skälet  till  fornborgarnas  existens  i området. 
”De fyra fornborgarna i bygden kring Ro-
sersberg i Uppland få t.ex. sin förklaring av 
att här gick gränsen mellan Fjädrundaland 
och Attundaland.” (Schück, 1949:15, not 2). 
 
Fornsigtuna inte del av maktspelet 
– betydelsen låg längre fram i tiden 
Vid Odens ankomst till Svitjod skall han, 
enligt Snorres Edda (Prologen), ha tyckt att i 
Sigtuna fanns fagra slätter och god jordmån 
och slog sig ned där. Enligt Ynglingasagan 
(Ohlmarks, 1961:24) var det vid Fornsigtuna 
han byggde hov och höll blot. 

Under folkvandringstid fanns Sigtuna 
ännu inte och Fornsigtuna var en ö (Hammar, 
1999:15 ff.). Även om det finns data från  
äldre  aktiviteter  på ön (Sjösvärd, 1991:44   
samt Damell, 1991:54  och  1991b:85), tycks  
det först vara när landförbindelser under  
vendeltid uppkom,  som Fornsigtuna utveck-
lades. Närheten till Fjädrundalands- och At-
tundalandsregionerna blev då den fördel som 
Signhildsberg troligtvis grundade sig på. 

 Data från förromersk järnålder och den 
senare byggda Signhilds kulle, som varken är 
en grav eller försvarsanläggning – av Sjö-
svärd (1991) tolkad som tingshög (?) – gör att 
det går att spekulera i en äldre ökultisk förhi-
storia med ett symbolvärde som underlättade 
senare maktpolitisk etablering. i området.  
 
 
MAKTPOLITISKA SPÅR  
I försöken att få en uppfattning om järnål-
derns ekonomiska och politiska struktur i 
Mälardalen under olika skeenden, har kam-
margravar och stora gravhögar inte sällan va-
rit hjälpmedel.  
 
KAMMARGRAVAR 
Det finns kammargravar från såväl romartid 
som från folkvandrings- och vendeltid, men 

också från vikingatid. Kända kammargravar 
från folkvandringstid/tidig vendeltid i Mälar-
dalen uppgick några år in på 2000-talet till 
25-30 st. (bilaga 18) beroende på var gränsen 
sätts mellan kist- och kammargrav liksom på 
spårens säkerhet.  I Lamm (1973b) rör det sig 
om hälften så många.  
 Det tillkommer då och då nya. Vid gräv-
ningarna inför utbyggnaden av Norrortsle-
den norr om Stockholm hittades fyra stycken 
(Victor, Andersson & Westholm, 2005 samt 
Grönwall & Werthwein, 2005:13 ff.). En se-
nare lista över svenska kammargravar från 
äldre järnålder och vendeltid finns i Grönvall 
(2008:116 f.). 
 I Mälardalen är folkvandringtida/vendel-
tida kammargravar i det närmaste koncentre-
rade till Uppland. Ett undantag är känt – från 
Torstuna socken i Södermanland. Bara en 
tredjedel härrör från Attundaland. Med detta 
kan saken tyckas klar. Förhållandena är en 
återspegling av makten och rikedomen i det 
blivande Tiundaland/Fjädrundaland.  
  Det är inte så enkelt. Närmare hälften av 
gravarna, om större kistgravar medräknas, 
härrör från en enda lokal – Danmarksbygrav-
fältet. Platsen för en av Uppsalaväldets mili-
tära stödjepunkter mot Attundalandsväldet. I 
en framskjuten position mot det betydelseful-
la Laggaområdet vid Långhundraledens myn-
ning mot Mälaren. Exkluderas detta speciella 
gravfält är fler folkvandringstida kammargra-
var kända från Attundaland än från Tiunda-
land/Fjädrundaland. 

 Sedan har vi frågan om känt materials 
representativitet. Nordberg & Wikell (2006) 
argumenterar för att bilden över registrerade 
kammargravar inte återspeglar deras reella 
spridning, De menar att det under vissa förut-
sättningar okulärt går att hitta kammargravar, 
och ger exempel från Södertörn. De har troli-
gen rätt och ändå ger, baserat på andra källor, 
dagens kända spridning antagligen en ganska 
bra bild av maktsituationen under perioden. 

 Delar av Västmanland blev om än i fede-
ration förmodligen underordnad Uppsalamak-
ten, men Attundalandsväldet var troligtvis 
lika rikt och kraftfullt. Rekarne kan ha varit 
självständigt men beroende av huvudmakter-
na. Nordöstra Södermanland och områden i 
anslutning till Sörmlandsleden var på olika 
sätt uppknutna, vilket medförde behov av 
statusmarkeringar som kammargravar för att 
honorera de militära ledare som ytterst stod i 
Uppsala- eller Attundalandsväldets tjänst. 
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Kammargravarnas maktpolitiska anknyt-
ning kan osäkert utläsas av de plundringar 
som även i centrala lägen gång på gång drab-
bade dem. Se exempelvis Arwidsson (1962: 
24 f.). Denna typ av gravplundring har rötter 
långt ned i bronsåldern (se Randsborg, 1998).  

 

HÖGAR 
Stora högar har funnits sedan neolitikum. En 
bjässe som den mer än fem tusen år gamla 
Silbury Hill i södra England har en diameter 
på 165 m och en höjd på 40. Den tycks dock 
inte vara en gravhög. Kullen delar sin gåt-
fullhet med andra stora högar. I Mälardalen 
gäller det inte bara högen i Signhildsberg. 
Det gäller exempelvis också tingshögen i 
Gamla Uppsala och Horsberget i Lena.  

I det här sammanhanget är det inte pro-
blemen kring karaktären som är av intresse, 
utan när de största högarna under folkvand-
ringstid och yngre vendeltid anlades – om de 
i Mälardalen överhuvudtaget tillhör folkvand-
ringstid. Något som Ljungkvist (2005 och 
2006) ifrågasätter vid analyser av fynden. De 
stora högarna tillhör dessutom inte bara ven-
deltid. Många är anlagda under vikingatid. 
 
Storhögar och kungshögar 
Som nämnts bygger dagens klassificering av 
de stora högarna oftast på Hyenstrands defi-
nitioner (1974:104), vilka han gör i anslut-
ning till en översiktlig genomgång av Upp-
lands och Västmanlands större högar. Stor-
högar  kallar  han  högar med en basdiameter 
på 20 m och däröver. När diametern når 30 m 
kallar han dem Kungshögar. Enligt Silver 
(1996) finns det omkring 170 storhögar i 
Uppland. Mer än 30 av dem är kungshögar. 
De mest kända finns i Gamla Uppsala. 
  Den omfattande diskussionen om Gamla 
Uppsalas högars anläggningstid är arkeologi-
historia i sig själv. Med mitt scenario kan de 
knappast ha byggts förrän, och förmodligen 
som en följd av att, Uppsalaväldet fått kon-
troll över stora delar av Mälardalen eller in-
gått som ledare i en federation med en sådan 
maktsställning. 
  Knut Stjerna (1908:64) vilken uppfatta-
de Östhögen (Odinshögen) som den äldsta av 
kungshögarna hade en liknande syn, men för 
honom var det självklart att svearna med säte 
i Gamla Uppsala under folkvandringstid be-
härskade Mälardalen. ”Odinshögen vid Gam-
la Uppsala är monumentet öfver ett storverk i 
Skandinaviens historia, svearnas seger och 

utsträckandet af deras välde öfver götaland-
skapen i öster.”  Nerman (1913:15) menar att 
detta är fullt riktigt. Alltså – ingenting nytt 
under solen även om en seger över/ett samgå-
ende med Attundalandsväldet tycks mindre 
grandiost. 
  Högarna gav legitimitet åt den härskande 
dynastin eller det formella samgåendet mel-
lan tidigare självständiga välden. [Detta kan 
gälla även om Tingshögen trots allt är en fjär-
de grav.]  Kungens/ledarnas härkomst var vid 
den här tiden kanske mer betydelsefull än 
under någon annan period i nordisk förhisto-
ria. Kom ihåg herulernas intensiva och lång-
variga jakt på en pretendent från den gamla 
kungasläkten. Samtidigt indikerar högarna att 
Mälardalen inte var stabiliserat. Baserat på 
Steuers generella synsätt blir intrycket att 
kungshögarna i Gamla Uppsala återspeglar 
att även om makten var vunnen/reglerad var 
den ifrågasatt och osäker.  
 Det här innebär att om högarna tillkom-
mit för att spela en roll i institutionaliseringen 
av Mälardalen, kan vi inte bortse från att 
andra storhögar och kungshögar tillkommit i 
liknande processer.  
 
Anläggningstiden central för tolk-
ningen 
Problemet kompliceras av att de flesta av alla 
dessa högar i Mälardalen (anlagda under sju 
hundra år) tillkommit som lokala äremonu-
ment – om än sannolikt ofta med maktpolitis-
ka bakgrundsinslag – utan att de för den skull 
varit komponenter i Uppsalaväldets försök att 
stärka/balansera makten över regionens delar. 
Samtidigt finns det helt klart högar som fram-
står som intressantare än andra i det här sam-
manhanget. Nordians hög vid Åshusby i 
Norrsunda är en av dem. [Benämningen är 
eventuellt påhittad av 1600-talsantikvarien 
Martini Aschanei (Gihl, 1925:72)].  

Lindqvist (1936:10) som behandlar den 
outgrävda högen kopplar via dess resta sten 
samman den med Stabbyhögen och Domar-
högen i Gamla Uppsala. Samtidigt menar han 
att de anslutande mindre högarna bör vara 
yngre. En av dem som undersökts i slutet av 
1800-talet bedömdes tillhöra tidig folkvand-
ringstid (åren 400-600 med dagens voka-
bulär). Nerman (1941:133 ff.) spekulerar utan 
närmare motivering i att det kan vara Adils 
son Östen som under slutet av 500-talet grav-
lagts i Nordians hög. Arne (1924) antar att 
högen tillhör 500- eller 600-tal.  
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 En annan storhög med strategiska di-
mensioner är givetvis Anundshögen i Väster-
ås. Åberg (1953:111 f.) menar att Badelunda-
komplexet vad läget beträffar tävlar i monu-
mentalitet med Gamla Uppsala. Inom det för-
störda fornlämningsområdet finns ytterligare 
en kungshög och ett antal storhögar (Hyen-
strand, 1974:109). En av dessa undersöktes 
delvis 1932. Bland fynden i den grävda stor-
högen finns en guldknapp med bronsstift på 
undersidan och med granater i grov cloisonné 
och med en bred guldbård. Åberg ser den 
som typisk vendeltida och anger att liknande 
bland annat återfinns i Östhögen i Gamla 
Uppsala och i Skrävstagraven i Botkyrka. 
Nerman (1941:151) är säker på att Bröt-
Anund vilar i Anundshögen. 

Har vi här ett vendeltida gravlandskap 
stärks naturligtvis tanken på ett federativt 
Mälardalen.  
 
– men den känner vi tyvärr sällan 
Sammantaget har vi endast indirekta, osäkra, 
spretande indikationer på anläggningstiden 
när de gäller Anundshögen och Nordians hög 
– om de alls tillkommit under vendeltid som 
en eventuell del av Uppsalaväldet eller de 
gravlagda var federativa ledare inom ett Mä-
lardalsvälde. Det går dock inte att utesluta att 
de kan vara senare triumfmonument. 

Vi har också högar som kan ha tillkom-
mit som lokala imitationer av högarna i Gam-
la Uppsala. Birger Nerman (1960) tar i sin 
behandling av vad han kallar ”Attundalands 
småkungadöme” – som han utgår från var 
underställt Gamla Uppsala – upp ett antal 
högbyggen inom Vallentuna och Seming-
hundra härader, bland annat de tre ”Sjökul-
larna” vid Vadby med en storlek på 30, 25 
och 20 m. 

 En kungshög som grävdes ut på 1720-
talet – Köhögen vid Vaxtuna i Orkesta sock-
en – har behandlats av Stjerna (1908), som 
konstruktionsmässigt kopplar ihop den med 
Östhögen i Gamla Uppsala [Arne (1924), 
Lindqvist (1936) och Nerman (1960)]. Högen 
bedöms anlagd under 5 à 600-talen av alla 
utom Lindqvist som menar att tiden ej kan 
preciseras närmare än till åren 500-1000. 
 
Högarna vid Lagga/Danmark 
Högarna i Lagga/Danmarkområdet vid Lång-
hundraleden innebär ett annat problem. Här 
är det inte frågan om dominanssignaler utan 
om sammanbindningssignaler. Sentida högar 
bör primärt ha ett enande syfte. Den bortod-

lade men i Rannsakningarna omtalade ”Iäthe 
backar”, jordhögen Raä Lagga 105, låg så 
lågt att den bör vara vikingatida/tidigmedel-
tida. Den finns på SGUs karta från 1869 och 
var/är belägen utanför Mora stenar under 6 m 
(m.v.h. 1970). Högen låg alltså i gattet mellan 
platsen för Mora stenar och Lagga längs den 
tidigare markvägen mellan Väsby och Edeby 
– 300 m efter denna passerat Storån. Högen 
är bara en av flera stor- och kungshögar i när-
området. Mats G. Larsson (2010) ser den som 
möjlig plats för Mora ting. 

 
HUSA-, HERS- OCH RINKE-
BYAR 
Den geografiska maktstrukturen har yttrat sig 
på skilda sätt under olika tider. När vi kom-
mer en bit in i vendeltid är anläggningar som 
rösen och fornborgar passé, storhögar har 
betydelse, men dessutom börjar noderna i 
framtidens samhällssystem dyka upp. 
 
Husabyar 
Husabyarnas ställning och samband med 
kungamakten och Uppsala Öd har behandlats 
många gånger. Grundredovisningen finns i 
Styffe (1911) och Schück (1914). 
 Husabyarna finns förutom i Sverige, Nor-
ge och Danmark också på två av de senares 
historiska filialer – på Orkneyöarna respekti-
ve i Slesvig. Steinnes (1955) listar dem kort-
fattat. Se också karta i Hyenstrand (1989:56).  

Schück anser det klart att en Husaby var 
den kungsgård i hundaret, där kungens om-
bud satt – i regel en länsman, men när hunda-
ret var indelat i tredingar – en husabyman 
(o.a.a.:7). Almgren (1920:28 f.) knyter utan 
nämnvärd reservation Husabyarna till sagans 
Bröt-Anund vilken enligt Snorre Sturlasson 
skulle ha grundat en kungsgård i varje härad 
(Ohlmarks, 1961:50).   
  Steinnes (1955) anser att Uppland med 
flest Husabyar är ursprungsområdet och ser 
en militär bakgrund. Något som accepteras av 
Envall (1960:16 f.), vilken som språkvetare 
behandlar husabegreppets varierande betydel-
se. Influerad av Ynglingasagan tidsätter Ste-
innes husabyarnas upprinnelse till 600-talet. 
Nerman (1932), som också han är präglad av 
Ynglingasagan och Bröt-Anunds antagna roll, 
redovisar grävningar i en Husaby i Trosa-
Vagnhärads socken som gjorts under med-
verkan av dåvarande prins Gustaf Adolf i 
början av förra seklet. Gravfältet uppfattas 
anlagt under 600-talets första hälft.  
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Hellberg (1942:92) ser Husabynamnet 
som betydligt yngre: ”Ordet husaby, som 
förekommer ännu i våra medeltida lagtexter, 
kan av språkliga och sakliga skäl icke vara 
äldre än vikingatiden, och detsamma måste 
sålunda i än högre grad gälla för det i appel-
lativet sekundära ortsnamnet.” 
 Husabyarna har en relativt jämn fördel-
ning i Mälarlandskapen med undantag för i 
Västmanland. De har ofta karaktär av stora 
mönsterbyar med fyra markland. De kopplas 
av (Ståhle, 1946:175 ff.) till generationer av 
ledungsorganisationer. Larsson, M.G. (1987)  
 
Bild X:11 (1967:252) Storhögar och Husbyar 
i Mälardalen                Efter Hyenstrand (1981:37) 

knyter dem till skeppslagen som hemstation 
för ledungsskeppen, men ser också att byarna 
är både äldre och yngre än den vikingatida 
organisation han uppfattar ledungen vara.  
   Storhögarna har kopplats ihop med hu-
sabyarna. Utifrån Lindqvist (1936:5 ff.) re-
sonemang gör Hyenstrand (1974:103 ff.) en 
genomgång av husbyar och storhögar. Resul-
tatet är att en fjärdedel av husabyarna har 
kungshögar och ytterligare en del har storhö-
gar. Han ser husabyarna representera den 
centrala kungamaktens intressen (o.a.a: 154). 
Kungs- och storhögarna skulle återspegla en 
äldre administrativ struktur – t.ex. småkunga-
dömen baserad på bygder (o.a.a.:118). 
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  Grundat på Husabyorganisationen som 
ett kungligt godsinnehav från tidigast sent 
900-tal skulle organisationen kunna ses som 
något av en expropriering av tidigare lokala 
centra. Hyenstrand (1989:83). 
  
Finns någon enhetlig bakgrund är den 
ännu inte identifierad 
Systematiken, lokaliseringen och namnet in-
dikerar att husabyarna tillhör det etablerade 
Sveaväldet/Sveariket. Storhögarna däremot 
hittar vi redan från 300-talet (Silver, 1996: 
57) till kanske i vissa fall sent 1000-tal. För 
en tidsmässig översikt – se Bratt (1996).  

Även om företeelserna delvis är samtida 
är skillnaderna i huvudsaklig tidshorisont sto-
ra. Husabyorganisationen i sin utvecklade 
form kan inte ha utnyttjats som ett exproprie-
ringsverktyg. ”Exproprieringen” skedde långt 
tidigare. De många högarna framstår som ma-
nifestationer, eventuellt inom ramen för skil-
da perioder. En kortare, där den samlade 
makten i Mälardalen inledningsvis fanns hos 
ett fåtal huvudaktörer och där högarna kan ha 
varit maktbalanssignaler, samt en längre där 
Gamla Uppsala var ledande symbol i ett väx-
ande Svithiod och där högarna var efterapan-
de statussymboler. Först i slutet av den senare 
storhögbyggnadsperioden ser vi Husabyorga-
nisationen. I de fall husabyar etablerades i re-
gionala centra där kungs- eller storhögar 
finns var dessa områden ofta sedan länge di-
rekt eller indirekt knutna till kungamakten. 
Inte sällan torde den redan gamla högen varit 
ett led i den ursprungliga exploateringen.  
 Förhållandet att husabyarna är så jämnt 
fördelade över Tiundaland, Attundaland och 
Södermanland,   se  [Bild X:11]  eller  M.G. 
Larsson (1987:47), Hedlund (1994:94) och 
Hyenstrand (1984:189) – samt i vissa fall 
saknar fornlämningar eller har låga fornläm-
ningstal (Hyenstrand, 1974:118) – indikerar 
att organisationen i utvecklad form är för ung 
för att ha ingått i ett militärt kontrollsystem 
under vendeltid. Deras förekomst i såväl 
Tiundaland som i Attundaland och norra 
Södermanland och knytning till högavkastan-
de agrara områden tyder på att Husabyarna 
främst var administrativa/politiska enheter 
även om de hade en knytning till hundaresin-
delningen och åtminstone under medeltiden 
till ledungsystemet.  
 
Hersbyar 
Det bör ha funnits ett behov av militära kon-
trollpunkter inom framför allt Attundaland 

om ett maktövertagande ägt rum. Vissa stor-
högslokaler som senare inlemmades i en hu-
sabyorganisation liksom hers- och rinkebyar-
na kan eventuellt ha utgjort sådana. Fyra à 
fem hersbyar är kända i Mälardalen. De lig-
ger  alla   inom  Attundaland (Hedlund, 1994: 
93 f.). De finns också på två platser i Gryts 
skärgård i Östergötland. Deras spridning och 
relativa kustorientering gör emellertid att de 
kan ha varit befälspunkter i varningssystem 
för fjärranfall från havet. Detta skulle också 
stämma med Snorre Sturlassons skrivning 
som indikerar många möjliga uppgifter i 
avlägsna områden.  
 Den nu kända spridningen och genomgå-
ende kustlokaliseringen av hersbyarna är 
rimligtvis inte från äldre delar av vendeltid 
utan ger intryck av att ha tillhört ett upporga-
niserat Uppsalavälde från en liknande tidsho-
risont som en utvecklad Husabyorganisation. 
Frågan berörs av exempelvis Hyenstrand 
(1989:51). Samtidigt kvarstår frågetecknet för 
lokaliseringen till Attundaland. Det kan inte 
uteslutas att det är frågan om delvis omgrup-
perade äldre kontrollerande stödjepunkter. 
 
Rinkebyar 
Rinkebyarna kan delvis tänkas tillhöra ett 
äldre skikt. Enligt Kuhn (1944:119) gäller 
detta åtminstone namntypen. Det fornväst-
nordiska ”rekkr/rinker” skulle ha betytt man/ 
krigare. Bland västgermanerna skulle rink va-
ra en föregångare till tegn. Detta behöver en-
ligt Kuhn dock inte vara fallet i Norden. 
 Hellberg ser också rinkebynamnets upp-
komst som äldre än 700-tal. Det finns ett tju-
gotal belägg i Mälardalen inklusive Attunda-
lands ”rod”. Av Mälardalens rinkebyar finns 
hälften inom Attundaland och dess ”rod”. Av 
dessa är fyra lokaliserade till Långhundra-
ledens förutvarande vattensystem. Tiunda-
land och Fjädrundaland har endast en varde-
ra. Resten finns i västra Mälardalen och, i Sö-
dermanland.  
 
Rickeby i Vallentuna 
Undersökningar av Rickeby i Vallentuna och 
Rinkeby i Spånga gav vendeltida vapenfynd. 
I Vallentuna hittades vid undersökning av en  
hög – en hjälm, rustningsdelar, bältes- och 
remtygsbeslag av brons i karvsnittsteknik, 
brädspel, spelbrickor, glas och lerkärl. Jämfö- 
relser har gjorts med Vendel XII. I benmate-
rialet finnns ben från en häst, fyra hundar och 
fåglar som pilgrimsfalk, duvhök och sparv-
hök. Graven dateras till första hälften av 600-

  Hersar enligt 
Snorre Sturlasson 

                               
”Därnäst komma i skal-
dekenningar de män som 
kallas hersar. Dem kan 
man kännemärka på 
samma sätt som konung-
ar eller jarlar och kalla 
dem guldbrytare och 
rundhändingar och mär-
kesmän och folkstyrare, 
eller också kan man kal-
la en sådan för härens 
eller stridens hövitsman, 
därför att varje riksko-
nung som råder över 
många landskap, han de-
lar styrelsen med skatt-
konungar och jarlar som 
skola skipa landsrätt och 
värja landet mot ofred i 
de landsändar som ligga 
konungen fjärran, och 
där skola deras utslag 
och straffdomar gälla li-
ka med konungens egna. 
Men i ett landskap finns 
det många härad, och 
det är konungars sed att 
sätta rättsskipare över så 
många härad som han 
ger var och en makt 
över, och de kallas her-
sar eller ländermän på 
dansk tunga, men grevar 
i Tyskland och baroner i 
England; de skola och 
vara rätta domare och 
rätta landvärnsmän över 
det land de fått att styra. 
Och om konungen ej är 
tillstädes, då skall man 
bära märke framför dem 
i drabbningar, och de ä-
ro de rätta härförare lika 
väl som konungarna och 
jarlarna.” 

 
     Collinder (1958:158) 
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talet eller något senare. Den gravlagde var en 
man i 40-50 årsåldern. Mer än hundra gravar 
från bronsålder till vikingatid visar på en lång 
bosättningstradition på platsen. Många gravar 
var redan borta. Gravfältet bedömdes ur-
sprungligen ha omfattat 150-200 gravar.  På 
gravfältet fanns en treudd.  Här fanns också 
en vapengrav från yngre romersk järnålder. 
Sjösvärd, Vretmark & Gustavson (1983) samt 
Sjösvärd (1993).  
 
Rinkar och hersar militära ledare 
med också andra uppgifter 
Rinkar och hersar framstår som militära leda-
re i kungamaktens tjänst från sex à sjuhundra-
talet. En oproportionerligt stor andel av deras 
lokaliseringar i Mälardalen (60 %) tillhör 
Attundaland, vilket är att vänta om området 
stod under speciell observation/kontroll. In-
om Tiundaland saknas de med ett undantag. 
Spridningen stöder bilden av att under 600-
talet upphörde Attundamaktens självständiga 
ställning. Uppsalamakten tog så småningom 
över eller då kom Attundalandsväldet att ingå 
i ett system där Attundaland var en svagare 
part. 

 
VAD TUREHOLMSSKATTEN 
ANTYDER 
Det finns andra maktpolitiska signaler från 
utvecklingen under tidig yngre järnålder. En 
åtminstone i modern tid märkligt obeaktad är 
Tureholmsskatten. En skatt tre gånger större 
än alla kända solidi i Norden, och hittad på en 
plats som genom sitt geografiska läge nära 
Sörmlandsleden sydliga mynning, tyder på en 
förberedd flykt av en central aktör i kampen 
om Mälardalen. Mälardalens förmodligen 
först formella och långt senare reella enande 
blir än mer komplicerat som följd av fyndet.  
 
Tureholmsskatten 
I det här sammanhanget är Tureholmsskattens 
bakgrund av betydelse. De fynd som gjordes 
1774 på sätesgården Tureholm, i Västerljun-
ga socken i Södermanland vid kusten strax 
väster Trosa, se [Bild X:10], omfattade 12,3 
kg guld. Endast en tiondel löstes in. Resten 
lät sätesgårdens ägare smälta ned. De två 
skatterna utgör mer än en femtedel av Sveri-
ges kända romartida/folkvandringstida myn-
tade och omyntade guld och väger närmare 
50 % mer än alla guldfynd från Öland och 
Gotland tillsammans. Skatternas storlek och 
kvaliteten på de föremål som finns kvar, visar 

att det inte var frågan om en enskild stormans 
förmögenhet. Det bör ha varit fråga om de 
centrala guldtillgångarna för ”kungamakten” 
i ett rike – men vilket rike?  

Till detta kommer frågan om varför den-
na exceptionella skatt förvarades/gömdes i 
det oskyddade kustbandet i anslutning till 
Sörmlandsledens mynning – det område där 
enligt sagan Ivar Vidfamne gick in i Svitjod. 
En händelse som enligt den sagobaserade ar-
keologin skulle ha skett i mitten på 600-talet. 
När Ingjald Illråde fick vetskap om att fien-
den var nära, skulle han bränt sig och sin hird 
inne på det ej lokaliserade Ränninge. 
 
Tureholm sagans Ränninge? 
Om vi i Tureholm hade sagans Ränninge ver-
kar saken klar. Kungen med sin hird skulle ju 
knappast ha lämnat 12 kg guld i andras hän-
der under orostider. Enligt sagan skulle Ing-
jald Illråde inte haft kunskap om Ivar Vid-
famnes anfall när han kom på gästning till 
Ränninge. Därmed är det rimligt att han förde 
med sig väldets centrala kapitalresurser  
  Tureholms gods låg delvis inom Vagns-
härad ett namn som Schück (1949:28) på 
grund av häradsnamnet ser som en gränstrakt 
mellan ”södermännen”och ”svearna”, vilka 
behärskade Sörmlandsledens östersjöinfart. 
Oavsett om den tunagård det handlar om 
legat inom Sveahavsväldets, Attundalands-
väldets eller i det senare Uppsalaväldets revir, 
tycks det finnas fog för att se lokalen som en 
politisk utpost till Mälardalen.  
  
Skattens datering – skiftet 500/600? 
Ett munbleck och två holkar till svärdsfästet i 
skatten uppvisar enligt Lindqvist (1926:64 
ff.) uppenbara likheter med Oure-fyndet från 
sydöstra Fyn, daterad till senare delen av 
400-talet. Beslagen är alla starkt slitna, tro-
ligtvis på grund av långvarigt bruk. Åberg 
(1924:59) ser snarare munblecket som tillhö-
rig sen Stil I, något som Lindqvist (o.a.a.: 87) 
vänder sig emot. Skulle Åbergs uppfattning 
vara korrekt, för slitaget oss troligen minst in 
i senare delen av 500-talet.  
 I Lindqvist (1936:225) ges en öppning 
mot detta när fragment av ett andra munbleck 
från skatten utan spår av slitning redovisas. 
Lindqvist menade att detta munbleck nedlagts 
tidigast omkring år 500, men möjligen ”en tid 
fram på 500-talet”. Eftersom genomgången 
är ett led i dateringen av Östhögen i Gamla 
Uppsala, styrs dateringen av munbleckets 
glesare mönster indirekt av hans uppfattning 

Ränninge  
Många försök har gjorts 
att spåra Ränninge. Räl-
linge har i diskussionen 
förekommit som en even-
tuell felstavning.  
  Kresten (2001) redovisar 
en termoluminecensmät-
ning på AD 590 ± 135 
från en brunnen Rällinge 
fornborg, Helgarö socken.  
  Ingjaldshögen i Vansö 
socken, Södermanland 
som kopplats till Ingjald 
Illråde är betydligt yngre 
(Lindqvist, 1936:234).   
  Osäkerheten i tidsätt-
ningen är stor och Norr 
(1998:75) menar att hypo-
tetiskt kan Ingjald lika 
gärna tillhört sent 700-tal, 
vilket i så fall skulle göra 
Vansöhögen till en plau-
sibel grav för honom. 
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om att det finare mönster av motsvarande typ 
i Gamla Uppsala nedlagts omkring AD 500 
med innebörd att därmed Tureholmsskatten 
borde vara yngre.  
 Bleckets datering dyker också indirekt 
upp vid andra dateringar av högarna i Gamla 
Uppsala – i Duczko (1996:72) och i Ljung-
kvist (2005:252).  
  
Attundaväldets centrala guld en 
möjlighet 
Skattens storlek och tidskaraktär gör att alter-
nativen till dess bakgrund är begränsade. Att 
de var införda till Södermanland söderifrån 
som byte är inte troligt. Härrörde guldet från 
framgångsrika räder skulle detta vara känt 
och anfallen mot huvudbosättningen varit le-
gio – jag påminner om drakskatten i Beowulf 
vilken setts som en metafor för en äldre stam-
hövdings ackumulerade stridsbyte och följ-
derna av dess existens. 
   Är det inte frågan om element i Ingjald 
Illråde-/Ivar Vidfamnehändelserna, där nam-
nen, kontexten och tiden kan ha varit tämli-
gen så avvikande från sagomaterialet, är det 
troligare att skatten har anknytning till Attun-
dalandsmaktens ädelmetall- och smycketill-
gångar – som en del i en reservutgång. Hän-
delsekedjan bakom skatten och varför den 
blev kvar kan vi bara spekulera om. 
 
 
 

HELGÖ – ETT BEHOV 
AV FJÄRRHANDEL  
Helgö var en ö med för Mälardalen speciellt 
läge, speciella förhållanden, speciell produk-
tion och exceptionella förbindelser – och det-
ta under lång tid. Se Holmqvist (1962).  

Ön stod som förmedlare av en hel del 
lyxprodukter inom Mälardalen. Lundström 
(1980b:17) pekar på att vendeltidens vanli-
gaste glasbägartyp – snabelbägarna – liksom 
de sällsynta reticellabägarna, som förekom-
mer både i Vallsgärde och i Vendel, är vanli-
ga på Helgö. Importmaterialet är geografisk 
och kronologisk omfattande. Fyndbilden ex-
ceptionell. Buddafiguren, de stora volymerna 
av reticellaglas, en ansiktsmask av brons, en 
iroskotsk kräkla från ca 800 (det tidigaste 
fyndet avseende kristen mission i Sverige), en 
guldbrakteat, tiotals guldgubbar, alla dessa 
gjutformar och så solidi. Se också Anders-
sons (2001:225) diskussion om unika föremål 
och eventuella skrotimport.  

Öns produkter har återfunnits bland annat 
i Mellannorrland, Österbotten, södra Finland, 
och på Gotland, Öland och Bornholm samt i 
Baltikum, men huvudsakligen i Mälardalen – 
och då främst inom Attundalandsmaktens in-
tresseområde (se Waller, 1996:23).  
   Fyndbild och svensk arkeologis mest 
omfattande punktinsats – som man på grund 
av storlek och komplexitet kanske inte var 
mogen för (Callmer, 1988) – har ändå inte 
skapat någon samsyn mellan forskarna (se 
exempelvis Carlsson, A., 1988). Mycket av 
”frustrationen” beror på gravarna. De är var-
ken särskilt många – storleksordningen 300 – 
eller särskilt rika, även om det finns exklusi-
va fynd. Antalet samtida gårdar har i diskus-
sionen handlat om två till fyra stycken. Under 
Helgös tidigare verksamhet var det enligt 
Lamm, K (1988:96) många byggnader och få 
gravar medan det i under yngre tid var fråga 
om färre byggnader och fler gravar. Trälföre-
komst och säsongvis flukturerande verksam-
het har diskuterats som en förklaring till de 
fåtaliga gravarna.  
 
Namnets betydelse 
Intresse har riktats mot Helgös kultiska miljö 
och rituella spår. En av Helgönamnets alter-
nativa grundbetydelser vilka diskuteras av 
Vikstrand (2001:238 ff.) är ”sakral”. Mot 
bakgrund av den rituella miljö som påvisats, 
och att anläggningsbilden på ön går ned i 
bronsåldern, framstår kulten som en trolig 
komponent i öns funktion. Gränszonsläget 
förstärker antagandet (jämför Calissendorff, 
1964:123). 

Läget mellan Uppsalamakten och Attun-
dalandsamakten har emellertid också en an-
nan innebörd. Som jag tidigare poängterat in-
nebar verksamhetens existens och livslängd 
med nödvändighet att Helgö tolererades, ja 
stöddes av båda sidor, även om den låg när-
mare Attundalandsområdets befolkningscent-
ra och där hade sin avgörande avnämarkrets 
(se Waller, 1996:23 och 49). Ön måste på nå-
got sätt ha varit en frizon – förmodligen med 
Uppsalaväldets resurser inte alltför långt bor-
ta. Var Männö en Uppsalaborg? 

Vikstrand och före honom Calissendorff 
(1964:118, 123 & 1991:109) ser också fre-
dad som relevant i namntolkningen när det 
gäller Helgönamnet – en betydelse som Call-
mer (1988:35) tagit upp med en någon annan 
innebörd. Det skulle röra sig om köpfrid ett 
särskilt skydd för handelsplatser.  
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Ön styrdes ytterst från annat håll 
Det är Helgös speciella ställning som gjort 
det svårt att tolka lokalen. Har man i prakti-
ken två eller flera herrar är den lokalt ansva-
rige sällan mäktig. De stora frågorna gjordes 
upp ovanför hans huvud. Det är den främsta 
förklaringen till avsaknaden av fyndrika höv-
dingagravar. Det är troligtvis inte bara avsak-
naden av den yppersta eliten man delar med 
Gudme utan också orsaken till detta. Å andra 
sidan  innebar  en  sådan situation att ledaren/ 
förvaltaren vanligtvis var fri när det gällde 
den löpande verksamheten. 

Det finns ett förhållande som eventuellt 
indikerar att Helgö ursprungligen var ett öp-
pet projekt som kom under hårdare tryck. Vid 
Bäckby, ca 3 km väster Västerås, fanns det 
under tidigt 500-tal en avläggare till Helgö. 
Gjutformar av samma typ som på Helgö och 
på Öland har hittats (Lamm, 1979). Lokalen 
bedöms endast ha existerat kort tid och för-
modligen med personer från Helgö inblanda-
de (muntligt Bente Magnus 2007-12-13). 
Etableringen bör ha blivit intressant i större 
sammanhang först när Helgös produktion 
blev mer omtvistad – troligtvis när Attunda-
landsväldet och Uppsalaväldet, kanske under 
ömsesidig irritation sins emellan sökte påver-
ka Helgö. Uppsalaväldets expansion västerut 
längs Västmanlandskusten fortsatte troligen 
under folkvandringstid, och när man fick di-
rekt eller indirekt kontroll över Bäckbyområ-
det avvecklades filialen.  

 Nedläggningen kan emellertid lika väl 
bero på en gemensam reaktion från huvud-
männen till Helgö, något som den lokala 
makten i Västmanland (Badelunda?) – hur fri 
den fortfarande än var – inte kunde ignorera.  

 
VERKSAMHETEN KONJUNK-
TUROKÄNSLIG. UPPSALAS 
DOMINANS SÄNKTE HELGÖ 
Helgö var inte en verkstadsmiljö av den typ 
som fanns i anslutning till hövdingaresidens. 
Den har kallats handelsplats, ibland till och 
med setts som en utlöpare av frisernas han-
delsnät. Dess funktion som handelscentrum 
har dock ifrågasatts (Carlsson, D, 1988).  

Lamm (1988) menar att när Helgö blev 
en marknadsplats för kanske större delen av 
östra Mälardalen drog den till sig säsongsar-
betande hantverkare och smyckesmeder (eller 
då lokaliserades de dit av sina herrar). Ram-
qvist (1990) är inne på liknande tankegångar 
när han inte ser lokalen som någon central-

verkstad för ett stort oidentifierat område 
utan snarare för småkungadömet Mälardalen. 
 Helgös lokalisering vid Stockholmsle-
dens och Sörmlandsledens mynningar inne-
bar att ön lätt kunde nås av långfärdsflottor – 
antingen det var från Vestlandet eller från 
annat håll. Rimligtvis passerade inte sällan 
båtar till och från Mellannorrland, Finland, 
Gotland och Götalands östersjökust.  

Om verksamheten på Helgö hade de av-
ämare som dess gräns- och korsvägslokalise-
ring indikerar, borde den ekonomiska hög-
konjunkturen under andra hälften av 400-talet 
och början av 500-talet, nedgången under 
500-talet, de politiska omvälvningarna i Mä-
lardalen och slutligen den norrländska ven-
deltidskrisen, återspegla sig i Helgös utveck-
ling. Det gör de – se exempelvis Lamm, K 
(1988:97). Effekten är dock mer begränsad än 
man skulle tro. Problemen tycks på allvar ha 
kommit först med Mälardalens ”enande”.  
 
Konjunkturberoendet 
Det är nästan ironiskt att ”den folkvandrings-
tida krisen” närmast blivit ett begrepp inom 
svensk arkeologi. Vi borde tala om ”den 
folkvandringstida boomen och den folkvand-
ringstida och vendeltida krisen”. Förhållandet 
att så inte är fallet hänger dels samman med 
att man inte varit medveten om boomen och 
dels att i ett samhälle med folkvandringsti-
dens marginaler var det krisen som slog ige-
nom i de breda lagren och gav de synliga 
effekterna. Dessutom har man inte varit med-
veten om klimatkrisens långa utsträckning. 
Mårten Stenberger (1933) var den som på all-
var tog upp ”den folkvandringstida krisen”, 
men han var inte den första som behandlade 
den – se Näsman (1988). 
 Effekterna av limes sammanbrott och 
hunnernas anfall i mitten av 400-talet och 
Roms fortsatta tillbakagång tycks som tidiga-
re nämnts haft en effekt på Mellaneuropa och 
Skandinaviens handelsutbyte och elithandels-
nätverk som kan jämföras med situationen 
efter andra världskriget. Från 400-talets andra 
hälft påverkade kontinentens situation de in-
direkta konjunkturparametrar vi har tillgång 
till. Först positivt, sedan svagare för att på 
500-talet bli allt mer negativ. 

 Av än större betydelse för de allmänna 
levnadsvillkoren i Skandinavien var värme-
perioden från mitten av 300-talet till klimat-
raset före AD 540. Den agrarteknologiska ut-
vecklingen med begynnande stallning, göds-
ling och den mer allmänna järntillgång som 
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bland annat möjliggjorde kortlien och succes-
sivt utbytet av årderbillen av trä mot en av 
järn, medförde en stark produktivitets- och 
avkastningshöjning. 

 Såväl boskapsskötseln som åkerbruket 
hade något av en skördetid efter romartidens 
teknologiska experimenterande och hundra-
åriga kallperiod. Årtiondena före och om-
kring år 500 borde ha varit bra ekonomiska år 
i Mälardalen även om vi inte har samma på-
tagliga indikationer från järnhanteringen som 
i Mellannorrland. Den kanske mest kända 
järnframställningsplatsen – Röda Jorden i 
Västmanland – saknar tyvärr klar rapporte-
ring (se Magnusson, 2001:336). 

 
Järnet som konjunkturindikator 
Järnproduktionen under romartid, var som 
den beskrivs av Magnusson (1986:221 f.), 
spridd och med en begränsad hantering i söd-
ra och mellersta Sverige. Ofta i direkt anslut-
ning till gårdsbebyggelsen. Från folkvand-
ringstid finns lokaler registrerade från fram-
för allt Gästrikland och Jämtland. De är stora 
och ligger i den dåtida bebyggelsens utmar-
ker. 
  Järnproduktionen i Jämtland nådde sin 
kulmen kring övergången mellan 4-500-talen. 
Magnusson sätter en hitre gräns redan kring 
AD 512/536 (o.a.a.:169) Även Gästriklands 
produktion gick ned. Dateringar saknas i stort 
sett under 600-talet från såväl Jämtland, Gä-
strikland som Dalarna. Även om det norr-
ländska järnet var en komponent i Mellan-
norrlands ekonomi, som spridningen av de 
spadformade ämnesjärnen indikerar (Hallin-
der, 1978:Fig. 3), tycks alltså den norrländska 
järnhanteringen väl följa den övergripande 
ekonomiska utvecklingen. Järnproduktionen i 
Mellannorrland tog i princip ny fart från 700-
talet och framåt – när klimatet äntligen för-
bättrades. 

Jag är inte den förste som intresserat mig 
för Helgös utveckling i relation till järnpro-
duktionen i Mellannorrland även om syftet 
varit annorlunda. Kopplas 14C-dateringarna 
från de olika järnproduktionsperioderna ihop  
som i Kyhlberg (1982b:29), skriven innan 
Magnusson (1986) fanns tillgänglig annat än 
i delrapport,  får man emellertid en felaktig 
bild vid jämförelse med Helgöutvecklingen 
avseende folkvandringstid och tidig vendel-
tid. Indikationerna försvinner avseende en 
kraftig järnproduktionsnedgång under 500-
talet och synnerligen låg produktion under 
600-talet.  

Helgös nedgång AD 600 
Helgös verksamhet tycks förvånande nog inte 
ha varit särskilt konjunkturberoende, även om 
avbrottet i aktivitetsuppgången i slutet på 
400-talet torde kunna skrivas på konjunktur-
avmattningens konto. Av bland annat Wallers 
(1996:40) redovisning av tagna 14C-prov från 
Helgö – redovisade i Kyhlberg (1982b) fram-
står det som om en successiv aktivitetstillväxt 
förekommit under hela romartiden och att en 
omfattande verksamhet förekommit till dess 
omkring AD 600 en kraftig nedgång ägde 
rum. Om Helgös verksamhet varit lika kon-
junkturberoende som järnproduktionen skulle 
vi sett kulmen årtiondena efter år 500. 

Den bristande anpassningen tycks emel-
lertid inte bero på den utjämning som loka-
lens agrara ekonomi innebar, även om Helgös 
verksamhet expanderade åt det hållet under 
vendeltid (Kyhlberg, o.a.a:30). Åtminstone 
nålproduktionen fortsatte nämligen relativt 
länge oförtrutet på hög nivå under konjunk-
turnedgången (Waller, 1996:41 ff.).  

Förhållandet att Helgö fungerade trots 
successivt allt sämre konjunkturer inom han-
del och elitnätverk, överlagrat av åkerbruks-
krisen från åren strax före år 540, kan knap-
past bero på stöd från Uppsala- och Attunda-
landsväldena utan mer på att deras hantverk 
primärt avsåg klädesnålar, klädessmycken, 
etc. för välbeställda. Grupper som i och för 
sig utsattes för konjunkturförändringarna, 
men som ändå hade konsumtionsutrymme. 
Svårigheterna att vid den här tiden komma 
över mer högklassiska komponenter från 
kontinenten medförde förmodligen dessutom 
ökad efterfrågan på Helgös verkstadsproduk-
ter. Konflikterna mellan Attundalandsmak-
ten och Uppsalamakten under andra hälften 
av 500-talet bör ha försvårat fjärrimporten. 
Vestlandskulturens försvagning/försvinnande 
kan också ha spelat in. Samtidigt framstår 
Attundalandsväldet som Helgös avnämarre-
gion på ett helt annat sätt än Uppsalaväldet. 

Om nu verksamheten seglade vidare trots 
konjunkturnedgången – varför minskade den 
så påtagligt omkring AD 600? Det är här 
Uppsalaväldets övertagande av hegemonin i 
Mälardalen spelade in – inte den Justinianska 
pesten (Waller, 2001:48 f.). 
  
Effekter av maktförskjutningen 
När Uppsalaväldet på något sätt blev ledande 
makt i Mälardalen förlorade Helgö sin sär-
ställning. Nu hamnade man som andra inom 
Uppsalas maktsfär och den viktigaste avnä-
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margruppen – Attundalandsmaktens ledande 
familjer med god ekonomi – fick i varierande 
utsträckning förmodligen sin situation spolie-
rad. Det kom förmodligen en del nya herrar, 
men inte i den utsträckning som kompensera-
de för det gamla kontaktmönstret. Det geo-
grafiska avståndet till Sveahavet/Vendel och 
dess behov av egna hantverkare för expande-
rande maktcentra, skapade en konkurrens där 
Helgö inte sällan hamnade i skuggan. 
 Dominansen fick också effekter för Helg-
ös attraktionskraft som fjärrhandelskontakt-
punkt. Tidigare gick fjärran varubåtar in i en 
maktbalanssfär som i praktiken innebar ett 
skydd. Nu fanns i princip en huvudmakt man 
måste acceptera, göra upp med eller annars i 
praktiken hålla sig borta. Dessutom blev 
Uppsala en intressant fjärrkontaktpunkt i sig 
själv. Skulle man ge sig in i lejonets kula var 
det lika bra att uppsöka platser där möjlighe-
terna var störst – dvs. Sveahavsmiljön med 
Gamla Uppsala, Vallsgärde, Ultuna samt 
indirekt Vendel och Rasbo. 
 
Mellannorrlands försvagning 
Av tyngdpunkterna i stensträngskulturen att 
döma fanns kontakterna med Östergötland, 
Gotland och Öland dessutom främst i Attun-
dalandsväldet och inte i Uppsalaväldet. Vi 
känner heller inte relationerna mellan Mälar-
dalen och Mellannorrland. Tidigare har anta-
gits att folkvandringstid var något av ett tri-
angeldrama mellan Mellannorrland, Norge 
och Mälardalen. Om nu Mälardalen inte var 
ett entydigt maktpolitiskt begrepp är alltså en 
fråga i det här sammanhanget om kontakterna 
mellan Mälardalen och Mellannorrland pri-
märt hade hanterats av Uppsalamakten eller 
av Attundalandsmakten, som var lättare till-
gänglig och dessutom hade Helgö vid knuten. 
 Mälardalen i Mellannorrland bör i myck-
et ha varit Attundalandsmakten. Det skulle 
bland annat kunna vara en bidragande för-
klaring till varför det blev så bråttom att låsa 
leden från Dalälven på Uppsalaåsen via upp-
byggandet av Vendel. Vi vet inte heller var 
Tierpsområdets lojalitet låg. Var Mellannorr-
land en allierad med Attundalandsväldet, bör 
konflikterna i Mälardalen under vendeltidens 
inledning påtagligt stört den nordliga verk-
samhetens kontakter söderut. Något som i sin 
tur innebar att den som traditionellt uppfatta-
de krisen i Mellannorrland också påtagligt 
hänger samman med konflikter och maktför-
ändringar i Mälardalen. 

Låg kontakterna med Mellannorrland 
främst i Attundalandsväldet så bör även Mä-
lardalens kontakter med Norge ha gjort det.  
En maktförskjutning i Mälardalen ställde där-
med också krav på snabba omställningar i det 
avseendet – eller var kanske en produkt av en 
sådan omställning. Eftersom tyngdpunkten i 
makten flyttade till Uppsala och Vendel bör 
både Mellannorrland och Norge omorienterat 
sina kontaktpunkter i Mälardalen. Lågkon-
junkturen gjorde emellertid att varuutbytet i 
stor utsträckning sinade. Dessutom kan Upp-
salamakten haft bestämda synpunkter på 
fortsatta förbindelser mellan Norge och Mel-
lannorrland. Landvägen kunde man inte göra 
mycket åt – men väl sjövägen.  

Sammantaget innebar det här att Helgö 
må ha klarat konjunkturnedgången relativt 
väl, men Uppsalamaktens förstärkning inne-
bar påtagliga negativa förändringar.  Det fick 
konsekvenser. I förlängningen innebar för-
svagningen att den dagen skulle komma när 
Uppsalakungen tyckte han behövde en annan 
ö med annorlunda kapacitet och som ur hans 
synvinkel låg bättre till och var lättare att 
kontrollera – Birka.  Ytterligare två à tre år-
hundraden senare repeterades förfaringssättet 
när Sigtuna etablerades – än närmare, än säk-
rare. 
  
 
 
UPPSALAVÄLDETS 
ÖKADE MAKT – 
NÅGOT AV EN GÅTA 
Som angavs i inledningskapitlet är det en sak 
att konstatera vad som hänt i förhistoriska 
sammanhang, ja även att förstå varför någon-
ting har hänt, men en helt annan sak att få 
grepp om förloppet. 
 Ett övertagande av Attundalandsområdet 
eller formandet av en formell federation där 
Uppsalamakten var ledande part behöver inte 
ha skett via väpnad kamp och seger på slag-
fältet. I slutändan kan det varit frågan om en 
äktenskapsallians, arv (kom ihåg kungariket 
Pergamon) eller en överenskommelse. Som 
jag återkommer till i avsnittet om Uppsala-
området tyder dock mycket på att ställningen 
i varje fall nåtts efter militära markeringar 
och krigiska förvecklingar. 
  Frågan är emellertid hur det var möjligt 
att det resursmässigt till synes jämbördiga 
Attundalandsmakten knöts till eller underku-
vades av Uppsalamakten. Ett seminarium i 
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Uppsala våren 2007 hade till och med som 
rubrik: ”Låg Gamla Uppsala i Svitjod?” Mats 
G. Larsson pekade där bland annat på före-
komsten av stora gravfält och förvaltningslo-
kaler och gårdar med stora marktal i Attunda-
land – som ej stod Tiundaland efter. Det 
framstår som något av en maktgeografisk 
anakronism att maktens centrum i Mälardalen 
kom att ligga så långt norr ut. Vendelområ-
dets expansion under förmodligen mitten och 
senare delen av 500-talet och den enligt Arr-
henius (2004:216) norskinspirerade grav-
läggningen i Ottarshögen behöver också en 
förklaring. 

Den organisatoriska strukturen i Attunda-
land är svåråtkomlig. Eventuellt spelar land-
höjningen oss ett spratt när det gäller att be-
döma Attundalandsväldets styrka under tidig 
vendeltid. Stora delar var låglänta och har 
successivt blivit allt mer tillgängliga. Det 
fanns obebodda områden som var lämpliga 
för bosättning och inflyttning ägde rum. Vi 
vet ju att denna process fortsatte in i medel-
tid. Vad vi ännu har svårt att se är den totala 
bilden i olika stadier under de uppemot tusen 
år det är frågan om. 

 Attundalandsväldets styrka under folk-
vandringstid/vendeltid kan således delvis va-
ra skenbar och den anläggningsstruktur vi ser 
i stor utsträckning vara en produkt av senare 
sekler. Jag saknar det material jag förfogar 
över när det gäller Uppsalaområdet. 

 Förhållandet att ledande makt på den här 
tiden baserades på räckvidden och hållfasthe-
ten i allianssystem och traditioner (personför-
bund), snarare än på tillgång till territorier, 
underlättade emellertid förändringar. Accep-
terade en grupp regionala ledare med sina 
allianssystem en ny ledare, spelade det mind-
re roll för den elit och allmoge som var knu-
ten till dessa om kungen fanns i Uppsala eller 
vid Fysingen. Här finns också Norge som en 
ännu så länge okänd joker i leken. 

 
 
 
 
 

 
 
 

UPPSALAOMRÅDET 
 
400-talet, som innebar så våldsamma föränd-
ringar ifråga om makt och statsbildningar på 
kontinenten, tycks efter en möjlig liknande 
inledning varit förhållandevis statiskt och 
fredligt i Mälardalen och Uppsalaområdet. I 
varje fall saknas säkra indikationer på att det i 
maktpolitiskt avseende skulle varit fråga om 
ett fortgående dynamiskt och omvälvande 
århundrade. Den personliga och släktbaserade 
maktkampen pågick troligtvis ändå oavbrutet. 
Som angivits i föregående kapitel bör mycket 
förenat romerska kejsarfamiljer och ger-
manska hövdingafamiljer när det gäller av-
saknad av skrupler i maktfrågor.  

Efter en integration mellan åtminstone 
delar av Fjädrundaväldet/Västmanland och 
”Sveahavsväldet” i slutet av romartid eller 
början av folkvandringstid talar mycket för 
att stora delar av fyrahundratalet kan ses som 
en konsolidering av detta nya välde, som jag 
något oegentligt kallar ”Uppsalaväldet”. Det 
var förmodligen en period av ökat välstånd 
för Uppsalaområdets befolkning. Efter år-
hundraden av konflikter med grannar i väst 
och syd som förutom troliga strider krävt 
stora insatser i försvarsanläggningar bör goda 
klimatförhållanden, båtteknisk utveckling och 
återskenet av goda konjunkturer gjort fyra-
hundratalet till det kanske bästa århundradet 
under äldre järnålder.   
 Om det ägde rum en politisk samordning 
och konsolidering i väster under relativt lug-
na förhållanden under 400-talet borde det väl 
avsatt spår i Gamla Uppsala och på andra le-
dande boplatser? Om så inte är fallet, vad 
berodde det på? 
 
En äldre bild 
Före och under andra världskriget diskutera-
des till och från uppkomsten av det folkvand-
ringstida Svea rike, som arkeologer då upp-
fattade existerat under vendeltid. Inte så 
mycket Mälardalens politiska sammanväx-
ning. Utifrån kungavalet vid Mora sten hade 
dock von Friesen (1926) och Sahlgren (1931: 
134) uppfattningen att Svethiudh (sveafolket) 
formats genom traktat mellan föregångare till 
folklanden. Tidpunkten skulle varit folkvand-
ringstid/vendeltid eller tidigare. Kungavalen 
vid Mora skulle gå tillbaka till samma tid.  
 Utifrån Tacitus ville dock Nerman (1941) 
förlägga samgåendet än tidigare – senast till 
äldre romersk järnålder. När vi kommer fram 
till övergången mellan folkvandringstid och 
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vendeltid skulle Gotland ha införlivats i Svea 
rike och Västergötland erövrats. Svearnas ter-
ritorium skulle sträckt sig långt upp i nordliga 
Norrland.  
 Bilden av en sådan riksbildning har ero-
derat.  Nu diskuteras mer hur uppbyggnaden 
formats under vikingatid och medeltid. Dis-
kussionen av händelseförloppet och tidsska-
lan i Mälardalen lyser med sin frånvaro. Utan 
att frågan närmare behandlas tycks Tacitus 
skrivning ligga som underförstådd bas för att 
Mälardalen sedan början av romartid hyst 
något som liknar stamförbund under kungar.  
  Som tidigare framgått framstår det makt-
politiska samgåendet i Mälardalen baserat på 
anläggningar och fynd från bronsålder, för-
romersk- och romersk järnålder som betydligt 
långsammare. När vi kommer fram till ven-
deltid är samgåendet ej avslutat.  
 Den äldre litteraturbild som berörts är 
inte möjlig. Ett enat Mälardalen under tidig 
romartid och ett Svea rike som territoriellt be-
härskade stora delar av det nuvarande Sverige 
i början av vendeltid är en utvecklingsmässig 
anomali. Det handlar då om en riksbildning 
utan motsvarighet i Nordeuropa. En makt 
som under vendeltid borde ha kristnats och 
kopplat samman/lagt under sig huvuddelen av 
Nordens samhällen och varit påtagligt invol-
verad i Europeisk politik. Vad jag ser är be-
tydligt blygsammare. 
  
 
 

TVÅ GRUPPERINGAR 
– INDIKATIONER 
En bit in på 400-talet ser vi inom Uppsalaom-
rådet inte längre spår av någon stark själv-
ständig makt i väster. Eftersom vi inte heller 
senare tycks ha påtagliga tecken på konflikter 
och så småningom likartade kulturella rang-
signaler utvecklades – exempelvis båtgravar 
(Lidén et al., 2001:28), är någon form av 
integrering trolig. Som tidigare nämnts kan 
det när det gäller samgåendet ha varit frågan 
om ett maktövertagande eller ha skett genom 
en allians. Mot bakgrund av Fjädrundalands 
långvariga ställning när det gäller kungavalet 
vid Mora utan att territoriellt nå fram dit, 
framstår en formell allians som troligast. Det 
behöver inte på länge varit fråga om en 
gemensam ledning annat än i vissa frågor. 

Annorlunda var det i syd/sydöst. Oavsett 
förändringarna västerut levde Uppsalaväldets 
rivalitet med Attundalandsväldet vidare. Den 

viktigaste skärningspunkten dem emellan låg 
i Danmark/Lagga-området. Där vidareutveck-
lades den anläggningsmiljö vi har spår av än 
idag. Betydelsen av området framgår också 
av att storhögar och andra anläggningar för-
lades till området långt efter ett förmodat 
införlivande/samgående omkring år 600. Plat-
sens symbolvärde kom till och med att över-
glänsa Gamla Uppsala genom att kungavalet 
förlades hit åtminstone under medeltid. Detta 
framstår som mycket speciellt eftersom Gam-
la Uppsalatinget i alla andra mål var forum 
för ”alla svear” (Holmgren, 1937:9).  
 Uppfattningen att jag tror på ett kvarva-
rande Attundalandsvälde under 500-talet har 
jag framfört tidigare, men bara delvis motive-
rat. Här utgör Mora ett element. Det finns 
fler. Förhållanden avseende fornborgar, kam-
mar- och vapengravar, treuddar, Söderby-
skatten, gränsnamnen mellan Tiundaland och 
Attundaland samt de mer ”massiva” sten-
strängsbygdernas utsträckning, utgör andra 
skäl. Gamla Uppsala, Vallsgärde och Vendel 
samt båtgravarnas lokalisering visar indirekt 
på strukturen, men deras problematik innefat-
tar också så mycket mer att jag behandlar 
dem i särskild ordning. 

 

 KUNGAVALPLATSEN MORA 
Vi känner den tidigmedeltida valproceduren, 
men vet inte hur gammal den är.  I Söder-
mannalagens kungabalk finns ett tillägg till 
Upplandslagens ord om att de tre folklanden 
först skall taga konung: ”Tre folkland med al-
la svearikes råd skola på Mora först taga ko-
nung.” Se Sahlgren (1931:133). Upplandens 
lagman skulle sedan utnämna (döma) honom 
till kung, följd av landskapens lagmän. Om 
man får tro Snorre (Ohlmark, 1961:61 f.) bör 
med Upplandens lagman avses Tiundalands 
lagman. Svearna ägde under medeltid av ål-
der rätt att välja kung. Västgötalagen (Rätts-
lösabalken) anger: ”Svearna äga att taga ko-
nung och likaså att vräka”. 
  Möjligheten att proceduren skulle varit 
ett sent element – ett arkaiskt spel för att hålla 
riket samlat, framstår som långsökt och svår-
förståeligt i en tid då stora delar av det nuva-
rande Sverige samt Finland ingick. Formerna 
är så baserade på en äldre maktstruktur att det 
mot bakgrund av frågans betydelse närmast 
bevisar hur utomordentligt traditionsbunden 
den tidigmededeltida makten (fortfarande) 
var. Något som inte kan förbigås när Mora-
traditionens ålder skall bedömas. 
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 Så småningom blev valet vid Mora en-
dast en ceremoniell del av processen (se 
Holmbäck & Wessén (1979:51 f.). I alla tider 
har dock formella regler ofta medfört anpass-
ningsgymnastik även för maktens innehavare. 

Förhållandet att kungavalet trots tre folk-
land ägde rum där endast två av dem möttes 
är en stark indikation på att Fjädrundalands 
och Tiundalands föregångare var enade före 
samgåendet med Attundalandsväldet. Adolf 
Schücks hypotes om att Fjädrundaland gått 
fram till Mora stenar och att alla folklanden 
där mötts (1949:25) kan inte vara korrekt. 
Det skulle innebära att ett gränsmöte som var 
så betydelsefullt att den plats som i konkur-
rens med Gamla Uppsala utsetts att härbärge-
ra kungaval, inte ansågs viktig nog för att 
behållas i ursprungligt skick. Detta trots la-
gens skrivning om Fjädrundalands deltagande 
i valproceduren. Efter att ha slagit isär den 
symboliska grunden för platsen skulle likväl 
både valet och Fjädrundalands deltagande 
behållits. Det stämmer bara inte.  

 
Under vendel- och vikingatid nåd-
des Mora med båt 
När proceduren vid Mora inleddes – antingen 
det nu var under vendeltid eller vikingatid – 
nåddes platsen med båt från alla folklands-
centra. Den försvunna storhögen liksom tidi-
gare existerande gravfält, vilket undersöktes 
1933/1934, kan bedömas tillhöra 1000-talet, 
eller när det gäller storhögen på grund av 
höjdnivån kanske till och med 1100-tal.  
Äldsta dokumenterade val vid Mora avser 
Magnus Ladulås år 1275 (Holmgren, 1937:3 
ff.), även om det ”Mula ting” som omnämns i 
Snorre Sturlassons skildring av konflikten 
mellan Olov Skötkonung och Torgny Lag-
man (Ohlmarks, 1961a:67) förmodligen avser 
Mora. 

Mora måste ha varit utomordentligt sym-
bolfylld för att utkonkurrera Gamla Uppsala 
som plats för det formella kungavalet inom 
Svea rike. Ett val som i den medeltida lag-
stiftningen på ej förklarade grunder dessutom 
inledningsvis inte var en fråga för riket i sin 
helhet utan främst för folklanden. Detta måste 
krävt en alldeles speciell bakgrund. 
  Det märkliga är att valrätten och valloka-
len var så djupt rotad under medeltiden utan 
att orsaken tycktes vara känd. Hade den my-
tologiska grunden varit så bekant att den inte 
behövde motiveras borde den ändå dykt upp 
hos Snorre eller senare hos Olaus Magnus. 
När så inte är fallet bör förklaringen legat 

långt tillbaka i tiden. Det kan knappast ha va-
rit något annat än att Mora utgjorde den sym-
boliska platsen för Mälardalens politiska 
enande. Von Friesen (1926) ger en bild (se 
rutan) som liknar den jag framför. 
 
 
FORNBORGARNA  
En sak har de flesta fornborgar gemensamt. 
De ligger i vad vi idag uppfattar som en gång 
försvarsmässigt motiverade lägen vid bygde-
gränser. Det är förvånansvärt, eftersom bor-
garna med dåtidens vapenteknik, saknade ter-
ritoriell försvarskapacitet som motsvarade 
dessa lägen.  
 Hur man än vrider och vänder på forn-
borgarnas olika tänkbara funktioner, framstår 
deras maktpolitisk-geografiska roll betydelse-
fullast. De signalerar revir och gränszoner.  
 På [Bild X:12] finns tre grupper av forn-
borgar, vilket som tidigare framgått, spelat 
olika roller före och under folkvandringstid.  
 
Grupp 1 – Ålands socken. 
 Ansamlingen av fornborgar i en från Mäla-
ren avlägsen bygd – en bygd som kolonisera-
des under yngre järnålder – har en bakgrund 
som jag behandlat i kapitlen 6-9. Grunden 
utgörs av ett sjösystem som medvetet tömdes 
före eller i början av medeltiden även om 
arbetet fortsatt långt in i modern tid.  
  
 

    Mora sten
 

 ”Platsens läge vid själva 
gränsen mellan de båda 
uppländska huvudfolk-
landen hänvisar på en tid, 
då dessa stodo som poli-
tiska enheter självständi-
ga gentemot varandra 
och först i den gemensamt 
valda konungen fingo en 
föreningspunkt. 
    Mora sten var knap-
past någon bekväm och 
naturlig mötespunkt un-
der medeltiden. Vattnet 
hade sjunkit undan från 
ängen; platsen var svår-
tillgänglig från sjösidan. 
… Vi måste gå rätt långt 
tillbaka i folkvandringsti-
den, till 400-, 500- eller 
600-talen för att finna ett 
så högt vattenstånd att 
man bekvämt kunde landa 
på den fasta moränmar-
ken vid Mora sten och 
icke hindrades av den 
bottenlösa leran, som 
utgör Mora ängs yta. Vid 
denna avlägsna tid – men 
icke några århundraden 
senare – var det naturligt 
att förlägga kungavalet 
till Mora sten.” 
 
     Von Friesen (1926) 
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 Sjöregionen var under bronsålder och 
äldre järnålder troligtvis ett jakt och fiskeom-
råde, och kanske även strandbetesområde för 
kringliggande bygder. Därmed kom området 
att dras in i konflikterna mellan dessa bygder 
– ja bli skärningspunkt för Sveahavsväldets 
och sydvästväldets intressen. Zonen dem 
emellan gick genom sjösystemet. De elva 
fornborgarna visar att området var åtråvärt 
och väl utnyttjat – åtminstone som passage.  
 Dessa omfattande investeringar i en mil-
jö, som saknade fast befolkning, upphörde 
senast under tidig folkvandringstid. Spår sak-
nas efter ytterligare aktiviteter, men vid me-
deltidens början fanns en fast jordbruksbe-
folkning och huvudsjön var borta. 

Det var en under århundraden omtvistad 
territoriell skärningspunkt som desarmerades.  
Det kan givetvis ha skett via centrala över-
enskommelser, men som tidigare angivits är 
det troligare att gränszonen genom Åland 
förflyttades eller försvann. Förändringen bör 
ha skett i slutet av romartid eller i början av 
folkvandringstid. 
 
Sunnersta  
Eftersom fornborgen vid Sunnersta, genom 
Damell (1974) daterats till yngre romersk 
järnålder/folkvandringstid ligger det nära till 
hands att koppla samman dess konstruktion 
med hot mot Sveahavsväldet i samband med 
Fjädrundaväldets integrering/erövring. Det 
kan emellertid inte uteslutas att borgen tillhör 
en äldre horisont. 
 Ett kolskikt under vallen har givit ett 14C-
värde på AD 105-305. Dateringen med det 
tidiga 1970-talets kostnader och problem som 
bakgrund baserar sig dock endast på ett prov. 
Antagandet om att 100-150 åriga träd bränts 
vid röjningen som föregick borgens anläg-
gande ligger bakom uppfattningen om yngre 
romersk järnålder/folkvandringstid. Som 
nämndes i avsnittet om fornborgar i kapitel 5 
utgjorde åsen under de första århundradena 
emellertid en ö som sedan knöts mot Sunner-
stalandet. Förhållandena var knappast sådana 
att träd var vanliga på den vindpinade åsen i 
havssundet. De kan ha förekommit, men 
knappast dominerat. 

Till osäkerheten med brandlagrets ålder 
kommer så borgens konstruktion, som enligt 
Damell  visar  på likheter med Högstaanlägg- 
ningen – som är äldre och av kultisk karaktär. 
Om Sunnerstaborgen trots allt primärt var en 
försvarsanläggning, framstår förutsättningar-
na som bättre under vendeltid. En besättning 

var då inte låst till ön. Borgen som vi nu 
uppfattar den, bör snarare tillhöra denna peri-
od. Lokalens läge är dock sådant att vi kan 
anta att den utnyttjats som bevakningsplats 
långt ned i bronsåldern, och att konstruktio-
nerna på åsen förändrats. I det fallet uppvisar 
Sunnersta likheter med Raä 31, Alsike, 
 
 Grupp 2 vid Finlandsleden 
 Gruppen omfattar ett tiotal fornborgar i ett 
10 km brett och 4 km djupt band norr om 
Lagga. Dess lokalisering indikerar en förvars-
front mot söder. Borgarna är i allt väsentligt 
av vallanläggningstyp. Endast två, Raä 65 
och 191 Funbo, är fortifikatoriskt anlagda/ 
konstruerade.  

 Finlandsledens bygder ingick i Svea-
havsmaktens intressesfär. Försvarsanlägg-
ningar och markeringar av järnålderskaraktär 
mot Sveahavet östra kustregion saknas. Läng-
re norrut finns däremot som förväntat markö-
rer längs infallande vattenleder. 

Havsvikarna upp från Laggaområdet var 
väl skyddade i händelse av fjärranfall från 
Östersjön eller Mälaren – antingen företagen 
kom via Ekoln eller Långhundraleden. Den 
stora ansamlingen borgar – när de nu byggdes 
– kan helt enkelt inte motiveras av säkerhet 
och avskräckning mot denna typ av anfall. 
Den hotande fienden måste ha funnits på 
närmare håll. I avsaknad av hot från Sveaha-
vet återstår Långhundraleden och där fanns 
motsvarande stora ansamling av fornborgar i 
Broborgområdet – för hot från nordväst. 
 
Grupp 3 längs Långhundraleden 
Gruppen har tidigare behandlats i flera om-
gångar. Den ligger i en miljö som kraftigt på-
verkats av strandförskjutning under yngre 
bronsålder och förromersk järnålder. Flera av 
borgarna ligger så att man kan misstänka 
äldre konstruktioner/anläggningar på samma 
plats. Sex av de tio är fortifikatoriskt anlag-
da/byggda. En av dem intar en särställning 
genom de undersökningar som gjorts där i 
början av 1980-talet – Broborg. 
 
Broborg 
Löfstrand (1984) menar att de fynd som gjor-
des visar på att borgen var väl använd som 
boplats. Det enda 14C-prov som togs under 
1982 härrörde från kolet av en ekpåle i ett 
stenskott stolphål inne i muren. Tolkningen 
blev att stolpen kunde härstamma från 460-
talet och att muren eventuellt uppfördes då. 
Stolpen vilade emellertid ej på ursprunglig 
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mark och kunde därmed också härstamma 
från någon ombyggnad. Som tidigare behand-
lats överensstämmer förhållandet att anlägg-
ningen kan ha en äldre historia väl med dess 
lokalisering. Ett 14C-prov taget 20 m väster 
borgen, som refereras i Olsson (1993c:167), 
tidsattes till mellan 170-70 BC. 
  I det här sammanhanget är de termolu-
minescensprov som togs före utgrävningarna 
betydelsefulla. De anger att muren brunnit 
omkring år 600. Uppgiften kompliceras av 
diskussionen kring borgens förglasning. En-
ligt Kresten (1984) är två/tredjedelar av den 
inre vallen förglasad. En sådan kan ske vid 
höga temperaturer.  Kresten & Ambrosiani 
(1992) menar att förglasningen varit ett led i 
murens förstärkning och underlättats genom 
att murens överdel preparerats med knytnävs-
stora amfibolitstycken. De yttre murar som 
finns i syd och öst saknar förglasning.  
 
Attundalandsväldets anläggningar 
Det ligger nära till hands att tolka den massi-
va ansamlingen av fornborgar kring Lång-
hundraleden sydöst om Lagga som en skyd-
dande avskräckningslinje i Uppsalamaktens 
händer.  Men, om det längs Långhundraleden 
skulle varit frågan om anläggningar i andras 
händer än Uppsalamaktens  – alltså i Attun-
dalandsmaktens – och den närvaron under 
århundraden fått befolkningen längs Finlans-
leden att bygga avskräckande revirmarke-
ringar kring dess infart i söder blir frågan: 
Varför saknas i så fall borgar väster om Lag-
ga – i riktning mot Sveahavets öppna ytor – 
och vad finns där för signaler? 

 
UPPSALAOMRÅDETS 
KOMMANDOSTRUKTUR 
När jag första gången gick igenom anlägg-
ningstypen treuddar i kapitel 6, var jag på-
verkad av synen i Hyenstrand (1984:79) och 
Ambrosiani (1964:89) att de i Uppland tillhör 
yngre järnålder och i vissa fall folkvandrings-
tid, även om de på andra håll var äldre. Jag 
tolkade ”yngre järnålder” på grund av sam-
manhanget som närmast ekvivalent med vi-
kingatid. Det visade sig vara en bild som 
krävde modifikationer. 
 
Treuddar 
Bennetts (1987:72) uppger att 19 treuddar re-
gistrerats på gravfält från romersk järnålder 
och folkvandringstid som undersökts i Mä-
lardalen1960-1980. 16 härrörde från Upp-

land. Endast tre var synliga före undersök-
ningarna. Seiler (2001) hänför två av treud-
darna i Vendel till folkvandringstid. Enligt 
Bennet är de vikingatida treuddarna i allmän-
het större än de äldre. De kan ha upp till 20 m 
långa sidor. 
 Trereuddarnas spridning inom Uppsala-
området [Bild X:13] är inte slumpmässig. När 
jag började granska anläggningstypernas för-
delning tycktes lokaliseringen militärstrate-
giskt motiverad, om det inte varit för att de 
saknades längs Långhundraleden. Vid andra 
infarter, och centralt i området, fanns treud-
dar. Varför fanns de inte här? Hade de inte 
hittats ännu? När många andra anläggningar 
signalerade om en zongräns i Laggaområdet 
med  rötter  ned  i  bronsåldern fick den unika  
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ansamlingen av tiotalet treuddar i Funbo-
Danmarksbyområdet sin förklaring. 

 Mycket tyder på att treudden på något 
sätt är en markering för en befälspost – even-
tuellt med kavalleriinslag. Den kan inte ha 
varit en generell markering/hedersbetygelse.  
I så fall hade landskapet vimlat av treuddar. 
Vi finner dem framför allt i strategiskt viktiga 
miljöer. Var treuddar hedersbetygelser vid 
speciella lägen där till makten knutna militära 
ledare funnits (jämför generalstabskåren)? 

 
Kammargravar  
Kammargraven ligger nära treudden som sig-
nal om en martialisk ledare, förmodligen för 
att makt och rikedom i mycket baserades på 
tillgång till män och vapen. I den mån äldre 
ledare inte själva var beredda att handfast le-
da folk i strid, hade de med få undantag tro-
ligen gjort det i yngre dagar, något som kom 
att påverka hur de gravsattes. I Sverige, till 
skillnad mot i Norge och i Danmark (Born-
holm) tycks romartida och folkvandringstida 
kammargravar i princip har varit en manlig 
gravform (Lamm, 1979). Tuna i Badelunda 
framstår som ett undantag. 

Vattensystem och åsar inom Uppsalaom-
rådet var kommunikationsleder. Förgrenings-
punkterna var därmed av största strategiska 
betydelse. Höll man kontroll över klykorna 
höll man kontroll över området. Av gravty-
pernas lokalisering att döma strävade Uppsa-
laväldet efter detta [Bild:13].  Där befintliga 
kammargravar, treuddar, vapengravar och 
sannolikt båtgravar utgjorde hedersbetygelser 
för personer som på dessa platser haft fram-
trädande positioner i bygdegruppens tjänst. 
De bör ha varit ledare inom den våldskapaci-
tetstruktur väldet byggt upp och anpassat till 
Uppsalaområdets geografiska förutsättningar. 
 . 
Danmarksby och Söderby.  
Treuddar, kammar- och vapengravar är på-
tagligt närvarande kring det dåvarande havs-
sundet/gattet söder om Danmarks kyrka. Här 
var havsviken där Långhundraleden mynnade 
ut bara tvåhundra m bred. Sundet hade i norr 
en många hundra meter lång sluttning. Det 
begränsades i söder av en halvö med branta 
sidor, som härbärgerade byarna Bergas och 
Vallbys föregångare.  Sundet utgjorde infart 
mot Sveahavet och fungerade som ett lås för 
båttrafik från Långhundra- och Finlandsle-
derna. Om sundet vid den här tiden legat i 
mitten av ett vittomfattande Uppsalavälde ha-
de  det  varit  av  begränsad militär betydelse. 

Danmarksbygravfältet 
Danmarksbygravfältet, Raä 100 Danmarks 
socken, vilken utnyttjats under fyra- och fem-
hundratalen indikerar att vi här – i viss mån 
förmodligen tillsammans med Berga, Vallby 
och Söderby, hade den kanske viktigaste 
”försvarszon” vi känner från folkvandringstid 
och tidig vendeltid i Uppsalaområdet. Minst 2 
treuddar och 14 kammar-/kistgravar på ett 
gravfält med 100-talet gravar vilken förmod-
ligen varit än större. Wexell/Sjöberg (1975, 
1993, 1997) och Svensson (1995). Gravfältet 
var skadat och plundrat. De största kammar-
gravarna var helt utrensade. Plundringen upp-
fattas ha skett relativt snart efter att gravlägg-
ningarna ägt rum. 
  Varför lokaliserades då inte fornborgar 
hit? Orsaken, förutom begränsade förutsätt-
ningar, är att här gällde det inte att markera 
revir. Här var det allvar. Som angivits hade 
fornborgar ingen offensiv kapacitet. Här be-
hövdes krigare direkt tillgängliga vid stran-
den, med eller utan båtar. Här kan det stora 
kajfundament eller ramp som hittats ha spelat 
en roll. Eventuellt som underlag för brasor 
som kunde  tändas för att lysa upp viken och/ 
eller för aktionsberedda båtar. Lillån och 
Samnan som mynnade ut i den havsvik som 
fortfarande gick förbi Funbo och som kunde 
användas för anfallsföretag in mot Gamla 
Uppsala var också garderade med någon form 
av försvar av de många treuddarna att döma. 
  De försvarssignaler det här är frågan om 
är endast logiska om lokalerna låg i utkanten 
av Sveaväldet. Gränszonen kan inte ha legat 
långt borta. Av betydelse är vidare att Dan-
marksbygravfältet tycks ha slutat användas 
efter förstörelsen omkring år 600. Det indike-
rar att en ”garnisonslokalisering” på båda 
sidor av sundet inte längre var nödvändig. 
Sundet låg nu i centrum av det välde som 
uppkommit. 
  Långhundraledens betydelse var uppen-
barligen ändå sådan även efter att havsviken 
försvunnit att en viss övervakningskapacitet 
upprätthölls. Det mer begränsade Söderby-
gravfältet på södra sidan av leden med rötter i 
folkvandringstid hade sin storhetstid med va-
pengravar och rika kvinnogravar under vi-
kingatid (Wexell, 1993 och 1997 samt Ljung-
kvist, 2006:139, 173 och 174).  
 En annan aspekt på den dåvarande Dan-
markshalvön är att dess vid folkvandringstid 
geografiskt skyddade och extremt goda kom-
munikationsläge borde inneburit en närmast 
överlägsen lokalisering för ledningen av Upp-
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salaväldet om inte gränsen mot ett annat väl-
de i så fall legat enstaka km bort. När väl 
Mälardalen enats och en någorlunda säker 
maktställning uppnåtts, hade också strandför-
skjutningen ändrat geografin och läget var 
inte detsamma. 
 
 
SÖDERBYSKATTEN OCH 
DESS LOKALISERING   
På 1870-talet hittades vid utdikning söder om 
Söderby [Bild VII:20 och Bild X:13] nio 
folkvandringstida guldbrakteater samt ytterli-
gare några mindre föremål av guld och silver. 
Föremålen är avsiktligt skadade. I en efter-
sökning med metalldetektor lokaliserades en 
tionde större guldbrakteat på 15 g. Den är 
bildrik och uppfattas som speciell bland alla 
kända brakteater. Vid upphittandet var den 
skrynklad och hoprullad. Öglan som hittades 
20 m bort var avsiktligt bortsliten. Fyndets 
sammanlagda vikt uppgår till 78 g guld och 2 
g silver. Brakteaterna bedöms tillverkade av 
samma guldsmed. Bildmotiven berör den 
nordiska gudavärlden – Tor, Balder, Oden 
och Midgårdsormen. Lamm (1999, 2005). 
 Fyndet uppfattas som ett våtmarksoffer 
genomfört under folkvandringstid eller tidig 
vendeltid (Wexell, 1997:235). Deponeringen 
är gjord i kanten av ett då höglänt, svårtill-
gängligt vatten- och myrområde. Av intresse 
är att fyndplatsen ligger omkring 2 km väster 
om Mora stenar. Exakt var kungavalplatsen 
låg är ej känt. [Valplatsen behandlas på nytt 
av Mats G. Larsson (2010)]. 
 Offerfyndets värde och höga kvalitet in-
nebär att det inte rör sig om ett lokalt byoffer. 
Det har varit frågan om en central politisk 
handling. Lamm (2005:186) förmodar att 
brakteaterna präglats i Gamla Uppsala. Oav-
sett präglingslokal är i det här sammanhanget 
frågan, varför ett stort våtmarksoffer gjorts 
bortom all bebyggelse i kanten av svårtill-
gängliga områden?  

Det är inte frågan om ett krigsbytesoffer. 
Inte heller om ett offer av den typ vi möter 
för god växtlighet och fruktsamhet.  Mot bak-
grund av att under äldre perioder stora depo-
neringar med förkärlek gjordes i ingenmans-
land vid maktpolitiska zongränser, ligger det 
därför nära tillhands att tolka offret i linje 
med denna tradition.  

Söderbyskatten är ytterligare en indika-
tion på att gränsen för Uppsalaväldet fortfa-
rande gick i det här området i slutet av folk-
vandringstid/början av vendeltid.  

 NAMNSPÅR  
Jag har i flera sammanhang tagit upp Schück 
(1949), där han söker visa att folklandens 
gränser tidigare varit annorlunda än som vi 
känner dem från medeltid. I artikeln tar han 
också upp att begreppet ”härad” haft en an-
nan betydelse än den vanliga juridiskt/admi-
nistrativa. Det gäller en ursprunglig betydelse 
vars innebörd skulle vara ”bygd”, ”trakt”. 
Här bygger han på Tunberg (1911), men an-
ser att denne inte dragit ut konsekvenserna av 
sina iakttagelser då han behandlade härads-
namnen i Svealandskapen. I så fall skulle han 
ha funnit ”att de överallt markera forntida 
politiska gränser” (Schück o.a.a.:11, hans 
markering). 
  I gränsen mellan Attundaland och Tiun-
daland finns en hel rad häradsnamn, som be-
varats genom att de gett namn åt medeltida 
socknar. Attundalands nordligaste socken 
(där Mora äng ligger) benämndes 1273 ”Lag-
gaheredh”. Norr därom låg i Tiundaland 
socknen ”Funbohered”. På liknande sätt fort-
sätter häradsnamnen österut längs gränsen. 
Schück menar att smårikenas självständighet 
krossades och svearnas olika folkområden en-
ades inom Svethiudh.  Han fortsätter i en not 
(sid.15): 

 ”Om denna här löst framkastade förklar-
ing till ordet ”härads” ursprungliga inne-
börd skall kunna accepteras, borde härads-
namnen mellan folklanden ha tillkommit in-
nan desamma (d.v.s. egentligen föregångar-
na till de senare Tiunda-, Attunda- och Fjäd-
rundaland) hade ingått sin federation om ett 
gemensamt kungaval på Mora äng..” 
  Det finns ytterligare ett namn som anger 
att mellan Tiundaland och Attundaland har 
gått en forntida politiskt betydelsefull gräns – 
Danmark. Många är de förklaringar som i 
olika sammanhang givits namnet och dess 
eventuella samband med nationen Danmark. 
Troligast är dock att begreppet ”mark” i Dan-
mark har att göra med den maktpolitiska 
gräns i sydost som funnits här ända sedan 
bronsålder. Danmarkshalvön utgjorde före 
AD 600 en militärstrategisk viktig tunga i en 
havsvik som i sydost hade Lagga. Det konti-
nentalgermanska ”mark” betyder gränsområ-
de/militärgräns – i en med ”härad” motsva-
rande om än mer storskalig betydelse 
(Schück, 1949:15, not). Strandförskjutningen 
gjorde att viken växte igen och försumpades.  
”Dan” uppfattas kunna ha betydelsen ”sank-
mark” (Wahlberg, 2003:58).  
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 Eftersom vi saknar motsvarighet till den 
rad av namngränsangivelser som finns mellan 
Tiundaland och Attundaland framstår det som 
mycket troligt att gränsen varit av stor och 
långvarig betydelse. Det finns dock som 
Schück redovisar andra exempel på härads-
namnets gränsinnebörd både i Uppland och 
på andra håll. 

 
STENSTRÄNGSOMRÅDENA 
VITTNAR 
Som exempelvis Fallgren (2006:31 ff.) fram-
håller finns hägnader av olika konstruktions-
typer och olika material inom många land-
skap och från många tidsperioder. Jag följer 
trots möjliga invändningar den traditionella 
redovisningen av stensträngsområden, som 
exempelvis återges i Pedersen & Widgren 
(1998:274), Olausson (1997:165), och Erics- 
son & Strucke (2008:66). Se också Bergman 
(2000:32 f.). 
 

Bild X:14  Stensträngsområden och gamla maktpolitiska gränszoner 

 Förekomst, omfattning och tidsbestäm-
ningar gör det klart att påverkan skett söder-
ifrån och inte norrifrån. Spridningsbilden kan 
diskuteras i sina detaljer, men den återger att 
de mest omfattande stensträngsområdena i 
Mälardalen återfinns inom västra Attunda-
land undantagandes Färentuna härad och 
fortsätter västerut in i södra delarna av Ha-
gunda härad (tillhörde Tiundaland) och Fjäd-
rundaland. 
  Som framgår av [Bild X:14] överens-
stämmer Sveahavsväldets romartida zongrän-
ser i söder med stensträngsområdesgränserna. 
 Två påtagliga undantag finns. Det ena 
gäller Håbo härad som ingick i Tiundaland 
som en följd av att dess vattenleder är rudi-
ment av Uppsalaväldets och dess föregånga-
res strategiskt viktiga havsutlopp mot Mäla-
ren. Trots sin maktpolitiska tillhörighet ingår 
häradet i Mälardalens centrala stensträngsom-
råde. Det andra gäller ett område kring Rasbo 
som uppvisar en hel del stensträngar. Kanske 
en effekt av det fredliga (?) 400-talet, Enligt 
anläggningsregistret är dock endast ett fåtal 
längre strängar registrerade i detta område. 
 
 
 
 
VENDELKULTURENS 
PLATSER  
Vendelkulturens ideologi, yttringar och ven-
deltidens maktstruktur är intimt förknippad 
med Uppsalaområdets geografiska förutsätt-
ningar och närmast uråldriga konfliktmiljö. 
Vallsgärdes, Gamla Uppsalas och Vendels 
roller liksom kanske i viss mån båtgravtradi-
tionen kan också förklaras mot den bakgrun-
den. Symbolplatsernas lokalisering och roller 
utgjorde element i Mälardalens maktpolitiska 
struktur och utveckling.  
 
VALLSGÄRDE, GAMLA 
UPPSALA OCH VENDEL  
Symbolplatserna Gamla Uppsala, Vallsgärde 
och Vendel är direkt och indirekt kopplade 
med varandra. Många undersökningar och 
stor tankemöda har ägnats dem, och ändå är 
vi osäkra på deras åldersstrukturer, roller och 
samband. Eftersom de i mycket har nycklarna 
till förståelsen av de maktpolitiska förhållan-
dena under stora delar av yngre järnålder i 
Mälardalen, är det dock nödvändigt att försö-
ka komma vidare. Jag börjar med Vallsgärde.  

2 0

21 
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VALLSGÄRDE – EN GÅNG 
KULTPLATS OCH UTPOST 
MOT SÖDER 
Gamla Uppsala har traditionellt uppfattats va-
ra ett folkvandrings-/vendeltida kungasäte 
med avgörande inflytande över stora delar av 
Mälardalen och kanske vida längre bort. Vid 
försöken att förklara kopplingen mellan 
Vallsgärde och Gamla Uppsala har tanken of-
ta varit att Vallsgärde tillkommit för att på 
något sätt fungera som stöd för den 3 km 
längre söderut liggande kombinationen av 
kungasäte och kultplats.   
 Tolkningar kring det gemensamma kom-
plexet och deras funktioner och utveckling 
blir kanske mer förståeliga om vi utgår från 
att Vallsgärdelokalen är äldre än Gamla Upp-
sala, förmodligen både som kultplats och som 
ledande bosättning, och ser på dess strategis-
ka läge under tidig romartid. 
  Som framgår av [Bild VII:21] var Valls-
gärde en gång en ö i den havsviksarm som 
också inrymde Skärnaöarna. När viken för-
svann och efterträddes av Fyrisån var läget 
sådant att Vallsgärde kunde låsa uppfarten 
söderifrån mot vad som då var Sveahavsmak-
tens tyngdpunkt – Skuttunge socken och No-
runda härad.  

Vallsgärdes uppkomst skall alltså ses mot 
sydliga hot och kopplas till Gödåker och 
Skuttunge – inte till nordliga hot mot ett som 
ledande hövdingasäte ej etablerat Gamla 
Uppsala. Förhållandet att Vallsgärde var en ö 
och en strandzon med en uppseendeväckande 
åsbildning se [Bild X:15], ger den frapperan-
de likartade förutsättningar med Gamla Upp-
sala. Det kan inte uteslutas att lokalen också 
har ett kultiskt förflutet som ligger längre 
tillbaka än dess kammargravperiod. Spår 
finns av aktiviteter och gravläggningar från 
förromersk järnålder och tidigare (Ljungkvist, 
2008:37). 
 Vallsgärdes läge i vattennätet och senare 
i häradsindelningen, där lokalen låg nära 
skärningssystemet för tre härader (Bälinge, 
Norunda och Vaksala) och längs vattenvägar 
åtkomlig för ytterligare två (Ulleråker och 
Rasbo) anknyter till Adolf Schücks tanke-
gångar om kultiska öars läge (Calissendorff, 
1964:123). 
  Den långa serie av båtgravar, för vilken 
Vallsgärde är känd, föregicks av fem äldre 
kammargravar [Bild X:16].    De  fyra  äldsta  
uppfattas härröra från sen romartid och folk-
vandringstid. Romartida kammargravar är 
sällsynta. Av det tiotal vi känner i Mälardalen  

Bild X:15 Vallsgärde 

 
 
 
Bild X:16  Äldre kammar- och båtgravar i Vallsgärde 
 

 
 
                                                       Efter Ljungkvist (2006:151) 

Senare 14C-provtagning har 
något ändrat bilden. Grav 5 
och grav 8 skall i princip byta 
plats. 
 
Muntligt John Ljungkvist 2010 
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är det bara tre – grav X i Tuna, Badelunda 
och två av de tre Gödåkersgravarna – som 
säkert är äldre än grav 27. Kammargravarna i 
Fröslunda, Litslena Skuttunge och eventuellt 
Fullerö t ycks  vara från ungefär samma tids- 
horisont. Gödåker 22 är mer osäker – se (bila-
ga 18). 
  Betydelsefullt är att en bosättning som 
under senare delen av 300-talet anlade en 
kammargrav bör ha haft en framgångsrik för-
historia och troligen några tiotal års verksam-
het av den som gravlagts. Förutom kammar-
gravar och båtgravar finns också på lokalen 
ett halvt hundratal brandgravar. Därtill kom-
mer många fler som i större eller mindre 
utsträckning förstöts i samband med båtbe-
gravningarna (Ljungkvist, 2006:72). När 
Uppsalas kungshögar anlades hade alltså 
Vallsgärde haft stormannabegravningar under 
två århundraden eller mer. 
  Gamla Uppsalas folkvandringstida elit-
inslag är osäker och saknar ännu bekräftelse 
(jämför Ljungkvist 2006:58). Förskjutningen 
av den ej lokaliserade Gullhögens tillkomst 
från tidig folkvandringstid mot vendeltid 
(Duczko, 1998:20), gör i avsaknad av elit- 
indikationer – Hedlunds  (1993:66)  stolphål 
och Olof Rudbecks silverdenarörhänge (Lind- 
qvist, 1936:75) till trots – synen på Gamla 
Uppsala som hövdingasäte under 400-talet 
mycket tveksam.    
 
Fullerögraven 
Vallsgärde är inte den enda lokal i närområ-
det som under slutet av romersk järnålder 
framstår som militär stödjepunkt – eller hem-
gård för Sveahavsmaktens militära ledare. 
Fullerögraven 2 km nordöst om Vallsgärde, 
längs den åarm som norrifrån först passerar 
Gödåker och Lena, dateras av Arwidsson 
(1948:42) till 400-talets senare del. Lamm 
(1973b) hänför den till år 400 medan Anders-
son (1993:236) ser den som sent romartida. 
Arwidsson ville knyta ihop Vallsgärde och 
Fullerö och spekulerade i att Vallsgärde ut-
nyttjades som begravningsområde för Ful-
lerö. Kammargraven i Fullerö var liksom de i 
Vallsgärde plundrad. 
  
Samgåendet med Fjädrundamak-
ten borde påverkat  
Slutet av romartid/början folkvandringstid 
var en tid då ”Badelunda-/Fjädrundamaktens” 
inflytande inom Uppsalaområdet vek tillbaka 
och försvann. Det ändrade Uppsalaområdets 
maktpolitiska geografi. 

 Tidigare hade Sveahavsväldets tyngd-
punkt legat i norr med ledande militär förmå-
ga i Vallsgärde/Fullerområdet. Nu borde be-
hovet av kortare och bättre kommunikationer 
lett till att ledningen sökte sig söderut. Hän-
syn måste tas till att förbindelserna behövde 
förbättras åt sydväst och samtidigt upprätthål-
las och förstärkas när det gällde den alltmer 
växande befolkningen längs Finlandsleden.  
Samtidigt fanns det risker med att ligga för 
långt söderut och därmed utsättas för anfall 
från Mälaren eller från Attundalandsmakten. 
  Gamla Uppsala var en lokal som bör ha 
mött den här typen av krav. Området var 
moget för betydligt större utnyttjande efter de 
strandförskjutningar som under lång tid ökat 
dess omland. Men så tycks inte blivit fallet.
 Oavsett när den omfattande närvaron vid 
Gamla Uppsala utvecklade en elitmiljö, eller 
kom under inflytande av stormän, fortsatte 
Vallsgärde att fungera som en rik och status-
fylld bosättning. 
  Vad som möjliggjorde detta är oklart. 
Omlandet uppfattas inte ha kunnat utgöra ba-
sen för en stormannagård. Namnspår som 
”Wijiordhen” och ”Wiijords Engen” i Fullerö 
(Larsson, M. G., 2007:41 f.) signalerar visser-
ligen en eventuell äldre och spridd ägobild. 
Mot bakgrund av gravfynden bör dock omfat-
tande sidofiansiering av Vallsgärde ha existe-
rat, troligtvis sammanhängade med någon 
speciell funktion.  
 
Ny regim i Vallsgärde? 
Gravläggningsseden med kammargravar upp-
hörde i slutet av 500-talet för att fortsätta med 
båtgravar. Förhållandet att kammargravarna 
plundrades och en ny gravsed infördes är inte 
en slump. Troligt är att Vallsgärde fick en ny 
herre av annan släkt. Femhundratalets suc-
cessivt allt mer omvälvande händelser gör att 
den lucka på två á tre generationer som finns 
mellan kammargravarna 24 och 29 eventuellt 
kan tyda på att även här fanns störningar i 
successionen. Inga båtgravar har plundrats 
(Arwidsson (1983:72) och de där gravlagda 
var inte stridande ledare om man skall döma 
av de för kamp oanvändbara praktsvärden 
(Norr & Sundkvist (1995:410) – vilket inte är 
säkert att man skall göra. 
 Från femhundratalet och framåt kan 
knappast Vallsgärde och Gamla Uppsala ses 
fristående från varandra. Däremot är det osä-
kert vilken plats som höll i styråran. Var hu-
vudmannen i Vallsgärde Viets beskyddare 
(jfr Sparlösastenens och Rökstenens texter)? 
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Vallsgärde och Gamla Uppsala framstår som 
något av en dubbellokalisering, med Gamla 
Uppsala först så småningom i rollen som 
officiell ritualanläggning. 
 Vallsgärde uppvisar inte tecken på att ha 
härbärgerat den yppersta eliten förrän långt 
fram i vendeltid. Arwidsson (1977:131 f.) 
menar att om man jämför fyndmaterialet från 
båtgravarna i Vallsgärde och Vendel så fram-
står det som att Vendel ständigt förfogade 
över betydligt bättre hantverkare än de som 
stått Vallsgärde till buds. Det är betydelse-
fullt. Vid den här tiden borde Vallsgärde ha 
använt Gamla Uppsalas resurser när det gäll-
de så speciella hantverk – om en traditionell 
kungamiljö verkligen fanns i Gamla Uppsala. 
Inte ens under 600-talets första hälft ser vi 
tecken på detta.  Ljungkvist (2006:144) upp-
fattar att det endast är Valsgärde 6 från om-
kring AD 700 som signalerar en högre elit. 
  Uppfattningen om var båtgravarna i 
Vallsgärde tidsmässigt hör hemma varierar 
påtagligt. I Arrhenius (1983:44) scenario an-
lades Valsgärde 6 omkring AD 640. Hon an-
ser att båtgravarna anlades omkring 580-640, 
att jämföra med Nørgård-Jørgensen ca 640-
690 (1999b:140) [Valsgärde 5, som tidigare 
uppfattades tidsmässigt kopplad till Valsgär-
de 6 ingår då ej], Arwidssons bedömer an-
läggningarna som tillhörig åren 650-750 
(1983:72) medan Ljungkvist uppfattning går 
från drygt 600 till omkring 700 (2006:151).  

 
GAMLA UPPSALA.  
Åsen i Gamla Uppsala hade sedan slutet av 
bronsåldern en framträdande plats i ett vat-
ten- och strandlandskap av slättkaraktär. Det 
ligger nära till hands att anta att den hade ett 
liknande grepp om den äldre järnålderns 
människor som den fick senare. Broby på 
andra sidan viken var sedan länge borta.  

Gamla Uppsalaområdet hade frilagts och 
strandängarna hade efter århundraden torkat 
ut och gav vid Kristi födelse omfattande be-
ten. Som framgår av kapitel 4 indikerar pol-
lenanalysen stora förändringar i närområdets 
växtlighet under folkvandringstid och tidig 
vendeltid. Ökade kolmängder tyder på ökad 
bebyggelse och svedjebränning. Björk och al 
minskade, men tallen ökade, något som dock 
kan vara en felsyn baserat på större spridning 
i ett öppnare landskap. Alm och lind minska-
de. Gran gräs, halvgräs och ruderatsamhällen 
framstår som oförändrade. En ökar något. 
Pollen från odlingar ökar markant. Något som 

tyder på en ökad befolkningstillväxt i områ-
det. Fynd som indikerar uppkomsten av en 
omfattande högre elit under romartid och 
äldre folkvandringstid trolig saknas dock.  
 Vi vet alltså inte om och när Gamla Upp-
sala blev fast kungasäte – om det nu blev det 
under 500- talet eller ens under 600-talet. 
Platsen kan mycket väl ha fortsatt som den 
sakrala plats den eventuellt var århundraden 
tillbaka. Gamla Uppsala som sakralt centrum 
men inte som kungasäte motiverar en roll för 
Vallsgärde som förvaltningsansvarig i av-
skilt/skyddat läge. Ett separat Vallsgärde med 
särskild funktion vid ett utbyggt huvudsäte i 
Gamla Uppsala för vendeltidens maktpolitis-
ka ledning i Mälardalen är däremot krystat 
och komplicerat att motivera. 
   
Kungshögarna 
De omfattande och långvariga diskussionerna 
om de tre kungshögarnas ålder i Gamla Upp-
sala har ännu ej utmynnat i någon konsensus. 
Bror Emil Hildebrand konstaterade 1876 att 
högarna inte uppförts före folkvandringstid 
(Lindqvist, 1949:34). Salin (1905:184) såg 
Östhögen anlagd under tidig vendeltid och 
Västhögen som tillhörig åren 600-800. Sedan 
dess har bland annat Knut Stjerna (1908), 
Birger Nerman (1913, 1955), Sune Lindqvist 
(1926, 1936, 1945, 1949), Nils Åberg (1924, 
1947, 1949) Birgit Arrhenius (1995, 2004), 
Wladyslaw Duczko (1996, 1998) och John 
Ljungkvist (2005) behandlat högarnas ålder. 

Utgångspunkt har vanligtvis varit de be-
gränsade fynden från 1840-talets undersök-
ning av den östra respektive 1870-talets av 
den västra högen. Stjerna, Nerman och Lind-
qvist tog intryck av sagornas kungalängder 
och försökt koppla sina tolkningar till dessa. 

 Mitthögen är ej utgrävd men en schakt-
ning gjordes ned mot röset. Högen uppfattas 
på osäkra grunder som äldst. Stjärna (1908) 
och Nerman (1913, 1955) har dock en annan 
åsikt. De uppfattar Östhögen som äldst och 
Västhögen som yngst. Stjärna (o.a.a.: 62) me-
nar att det inte fanns någon murad bålplats i 
Mellanhögen. Röset var ej så betydande och 
dess stenar var mindre än Östhögens. I Väst-
högen fanns inte heller någon murad bålplats. 
Enligt Stjerna visar den inre byggnaden i 
högarna en fortgående degenerering. Nerman 
(1913:6) menar att Mitthögen till sin kon-
struktion visar mycket nära överensstämmel-
se med Östhögen och att tidsskillnaden inte 
kan vara många årtionden. Frånvaron av 
stenmur kring röset visar på en förenkling.  
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Lindqvists undersökning 1925 
Sune Lindqvist, som stördes av Stjernas och 
Nermans uppfattningar, gjorde tillsammans 
med Lennart von Post år 1925 en undersök-
ning av Mellanhögens byggnad baserad på 
schaktning kring dess bas (1936:155 ff.). 
  Förhållandet att den sandkägla som täck-
te bålröset visade sig vara den minsta av 
kungshögarnas sandkäglor talade enligt Lind-
qvist för att Mellanhögen är äldst. I Lindqvist 
(1945:107) har han en ytterligare motivering. 
Förhållandet att Mellanhögen är minst samti-
digt som kärnröset är störst gör då att Mel-
lanhögen bör vara den först anlagda. I 
(1949:37), hävdar han att högen i ursprung-
ligt skick utan tvivel är äldst av de tre. 
 Det är dock osäkert om Mitthögens kärn-
röse har den storlek öst-väst på 20 m han för-
utsätter.  Det enda schakt som nått röset är 
Hildebrands. Enligt Lindqvist (1936:150) 
gick schaktet genom den västra av högens då-
varande två toppar. Först genom 2,7 m hård 
packad svartmylla – förmodligen jordtorvor – 
därefter genom en sandkägla av grov sand 
och grus. På 4,5 m djup nåddes översta delen 
av ett röse bestående av mindre stenar – ej 
lika omsorgsfullt byggt som östhögens röse. 
Röset steg brant åt öster. Det visade sig att 
schaktet träffat rösets västra kant. I väster 
nådde man rösets underlag, eventuellt utan att 
ens ta bort rösestenar. Lerbottens djup under 
platån antecknades ej, men Lindqvist menar 
att den inte kan ha legat mycket mer än 5 m 
ned. Det uppfattas innebära att rösets höjd i 
schaktets östra del uppgick till en halv meter.  
  Vid Lindqvists och Posts fyra dagars 
provgrävning år 1925 konstaterades rösets 
höjd genom att man efter genomträngande av 
ett sandlager med borr stötte på en sten. 
Kärnrösets utsträckning åt öster som bedöm-
des genom förekomsten av sten har – även 
om det ej anges – förmodligen också den 
fastställts genom borrning (1936:157). 
 
Lösa stenar en osäkerhetsfaktor  
Problemet är att stensamlingar kan förekom-
ma irrationellt i sandkärnor – se Lindqvist 
egen beskrivning av Ottarshögsutgrävningen 
(1936:49). Vi kan alltså inte vara säkra på 
varken mellanhögrösets form eller storlek. 
Bara att det är ett röse bestående av mindre ej 
omsorgsfullt lagda stenar som i Östhögen. I 
meningsutbytet mellan Lindqvist och Åberg 
spelade Mitthögen ingen roll. Den tycks inte 
finnas med i Åbergs analyser och scenarier. 
Däremot anger han Östhögen och Ottarshö-

gen som de äldsta vendeltida högarna (Åberg, 
1949:201). 

Rösekonstruktionernas kronologi för 
storhögar – om det finns en sådan – är ännu 
svåråtkomlig, se rutan ”Röseexercis”.  Lind-
qvists övning vid Mellanhögen fick heller 
inte Nerman (1955:54) att ändra uppfattning 
om ordningsföljden mellan högarna. 
  Rösekonstruktionernas eventuella krono-
logi blir inte lättare av att där också ingår 
problematiken med gravgömmors och urnors 
varierande utformning och placering. Att utgå 
från rösekonstruktionerna i storhögar för när-
mare tidsbestämning framstår än så länge 
som tveksamt.  

Påbyggnaden på Gamla Uppsalas mitt-
hög (den andra toppen) bedöms yngst av kon-
struktionerna – yngre än Västhögen. Av be-
tydelse för åldersbilden i Gamla Uppsala är 
vidare att den av Hildebrand grävda, men nu 
ej lokaliserade Gullhögen, vilken tidigare be-
dömts anlagd under 400-talet, nu uppfattas 
vendeltida (Duczko, 1998:20 och Ljungkvist, 
2005:256). 
 Åsikterna om högarnas ålder återges över 
åren på lite olika sätt och med viss tidsmässig 
reservation. Spännvidden är därför kanske inte 
fullt så stor som den framstår av [Tabell X:9]. 
Skillnaderna är dock påtagliga. I princip rör 
det sig om hundra år – oavsett om högen är 
utgrävd eller inte. 
 
Astronomisk inriktning (?) av betydelse 
för det maktpolitiska läget 
Ytterligare en komponent kring tidsättningen 
av kungshögarna i Gamla Uppsala är Hen-
rikssons (1996:109) syn på anläggningssam-
banden. Först skulle en mindre hög ha anlagts 
på den nuvarande Mellanhögens plats. När 
sedan den stora Östhögen byggdes fastlades 
högarnas storlek och inriktning, ”…det vill 
säga även platsen för Västhögen.” Högarna 
skulle alltså byggts symmetriskt längs en för-
utbestämd rak linje. Mellanhögen byggdes 
senare på med ytterligare material så att den 
blev stor som Öst- och Västhögen. Enligt 
Lindqvist mening (1936:160) indikerar kon-
struktionen att den senare tillagda toppen på 
Mitthögen – och en tredje topp som aldrig an-
lades – redan planerades när Västhögen 
byggdes. Innebörden om allt detta skulle 
stämma (?) är att: 

 
1. Högarnas anläggning inte ger någon indikation  
    på, men inte heller motsäger, ett dynastisam-  
    band eller ett inordnande i en federativ sym- 
    bolgruppering.  

    Röseexercis 
Närmaste parallell till Öst-
högens röse tycks vara 
Kungshögen eller Kö(ö)-
högen i Orkestra socken 
(Stjerna, 1908:62). 
   Arne (1924:136) som 
också jämför Köhögen 
med högarna i Gamla Upp-
sala och en genomskuren 
hög nära Turebergs station 
ser det som troligt att de 
två tillhör folkvandringstid 
[då 400 -800]. Han pekar 
också på Ramsjöhögarna i 
Björklinge socken från 
tidigt 800-tal som konstru-
erade på liknande sätt. 
    Antagandet att de av 
von Schanz år 1724 hit-
tade ”stora knapparna” är 
välvda spelbrickor gjorde 
att han preciserade högens 
tillkomst till 500- eller 
600-tal. Lindqvist (1936: 
22) är mer försiktig och 
håller Köhögen inom 
spannet AD 500-1000. 
    Ottarshögen hade en 
förhållandevis regelbun-
den, men vårdslöst lagd 
femhörning till röse, vars 
höjd var 0,8 m och största 
diagonal ca 7 m (Lind-
qvist, 1936: 54). Västhö-
gens röse var 1,6 m i dia-
meter och 1,1 m högt 
(Lindqvist, 1936: 146). 
    Stabbyhögens kärnröse 
från AD 700 eller tidigare 
med 3,5 m diameter och 
1,5 m höjd var däremot 
omsorgsfullt lagd av me-
delstora stenar (Ekholm, 
1931 och Lindqvist, 1936: 
32). 
   Av de fem-sex vendelti-
da storhögarna vid Börje  –  
en utgrävd av Verelius på 
1660-talet, och två på  
1930-talet av Hjalmar Lar-
sen – hade de sistnämnda 
gravrösen på drygt 3 och 5 
m i diameter med 1,3 res-
pektive 1 m i höjd (Lind-
qvist, 1936:33 ff.). 
    Ingjaldshögen hade ett 
21 à 22 m långt tunt röse. 
(Lindqvist, 1936:26). 
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2. Ytterhögarna anlades i syfte att få legitimitet/ 
     prestige från den som gravlagts i mitthögen.  
3. Trots att de tre kungshögarna framstår som en   
     enhet kan regimbrott och/eller förändringar i  
     bakgrundsmotivet väl ha ägt rum mellan  
     anläggandet av högarna. 
 
Uppfattade tidsglapp mellan högarna har 
krävt förklaringar. Från sagobaserade ut-
gångspunkter, saknar Nerman (1913) en hög 
och ser den i Vendel. Dit skulle svearna ha 
dragit sig undan angrepp från göterna. Efter 
att kungen, som antas vara son till den grav-
lagde i Mellanhögen, stupat i strid skulle han 
gravlagts i Ottarshögen. 

 

VENDEL 
Gravmaterialet från Vendel är ett av de bäst 
sammanställda från Mellansverige (Ljung-
kvist, 2006:67). Trots detta och många årti-
onden av analyser och spekulationer finns 
liknande osäkerhet som gäller Vallsgärde och 
Gamla Uppsala ifråga om gravarnas ålder och 
platsens roll och utveckling under järnåldern. 

Som behandlats i kapitel 7 har Vendel-
området utnyttjats och bebotts långt tillbaka i 
tiden. Indikationer finns på omfattande sved-
jebränning. Inte förrän under folkvandrings-
tid/vendeltid tycks åkerbruk ha inletts i påtag-
lig omfattning. Spåren av mänsklig aktivitet 
från romartid är få. Troligast levde här en be-
gränsad relativt rörlig svedjeodlande befolk-
ning med jakt, fiske och boskapsskötsel som 
främsta försörjning. Idag finns inte indikatio-
ner på att de utgjorde ett uppland med ”nor-
mala” förbindelser till det ledande Gödåker-
/Skuttungeområdet.   
 
Tiden för den stora förändringen  
Under folkvandringstid/vendeltid utvecklades 
bosättningar på Vendelåsen. Gravar och grav-
fält vittnar om en stratifierad och delvis upp-
seendeväckande välmående miljö.  Fynd som 
gjordes av Stolpe och hans efterföljare var av 
ett sådant slag att den yngre delen av tidsepo-
ken folkvandringstid (dvs. 600-800) i Sverige 
kom att benämnas ”vendeltid”. Uttrycket an-
vändes första gången år 1922 i en artikel av 
Nils Åberg (Lundström, 1980:11). Begreppet 
”vendelstil” var då redan använt av Hakon 
Shetlig i en publikation om Osebergsskeppet. 
 I det här sammanhanget är speciellt Ot-
tarshögens och de tidiga båtgravarnas anlägg-
ningstid av betydelse. Kopplingen mellan 
Gamla Uppsala högar, gravserien  i Vallsgär- 
 

Tabell X:9   Bedömningar av kungshögarnas ålder i Gamla Uppsala samt 
Ottarshögens i Vendel.             ” Början ” och ”slutet ” i källtexter tolkas som 20 år  
             Hög 
 
Bedömare 

Väst- 
Högen 
(Tors) 

Mitt- 
Högen 
(Freys) 

Öst- 
Högen 
(Odens) 

Ottars- 
högen 

K. Stjerna   480-500, 
ca 500 1) 

 

B. Nerman 600 2) 
575 3) 

500-520) 2)  3) 480-500 2) 3) 500-talet 4) 

T.J. Arne    550-599 5) 
S. Lindqvist Knappast före 

mitten av 500-
talet 6) 7)  8) 

400-tal. Topp 
två tidigast ca 
600  6) 

Ca 500 eller. 
ganska tidig del 
av 500-tal 9)  

Ca 500 eller 
ganska tidig 
del av 500-tal 9)

N. Åberg 600-talets mitt 
10) 

 600-650 10) 10b) 600-650 10) 

B.Arrhenius 500-talets 
mitt 11) 

400 12)  13) 525-550 14) 
500-talets förra 
hälft 11) 

Senast 500 14) 

W. Duczko 580 15)  

580-600 16) 
 520 15)  550 15)  

J.Ljungkvist 575-625 17) 
ca 625 18) 

 550-600 19) 

 
550-600 20) 

 
1)   Stjerna (1908:60) 
2)   Nerman (1913:14) 
3)   Nerman (1955:54)   
4).  Nerman (1913:15). Han anser att den gravlagde är  
       son  respektive  far till de som gravlagts i Mitthögen  
       och Västhögen i Uppsala.   
5)   Arne (1932:5)  
6 )  Lindqvist (1936: 234) 
7)   Lindqvist ( 1949:37)  
8)   Lindqvist lämnar dock en brasklapp.”Intet av de i det 
       föregående för datering nyttjade föremålen påkallar  
       en nämnvärt senare datering, som dock naturligtvis  
       ej är utesluten i beaktande av dateringsmaterialets  
       sprödhet.”  
  9)  Lindqvist (1949:36) 
10)  Åberg (1949:201)   
10b) Åberg (1947:286) 
11)  Arrhenius (2004:220) 
12)  Arrhenius (1995:317)  
13) Hon hänvisar i sin bedömning dels till Lindqvist  
       (1936), dels till den då rådande uppfattningen om  
       Gullhögens ålder och ser det som naturligt att  
       Mitthögen bör vara ännu äldre.   
14)  Arrhenius & Sjøvold (1995:36) 
15)  Duczko (1997:78)   16) Duczko (1996:91) 
17)  Ljungkvist (2005: 256.)                
18)  Ljungqvist (2006: 144) ”typologisk” ålder 
19)  Ljungkvist (2005: 255.) 
20)  Muntligt vid ENES-seminarium i Uppsala   071121 
 
 
de och gravarna i Vendel är sådan att till-
komstiden inte bara ger kronologisk kun-
skap. De ger, som jag tolkar de spretande 
dateringarna, ytterligare information om en 
stor politisk omställning kring år 600. 

Etableringsutvecklingen i Vendel fram-
står som maktpolitiskt motiverad. Lokalise-
ringen uppvisar påtagliga paralleller till He-
de, Möklinta socken i Västmanland. Vendel 
kunde utgöra stödjepunkt för kontrollen över 
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infarten från Dalälven via Uppsalaåsen. Plat-
sen hade dessutom fördelen att vara betydligt 
säkrare än Gamla Uppsalaområdet och andra 
strandanknutna redan etablerade och upptag-
na lokaler kring den norra delen av det krym-
pande Sveahavet. Samtidigt hade den via 
Uppsalaåsen och Dalälven en bakväg ut på 
Östersjön. 

Men när ägde en bredare etablering rum? 
Baserat på det skissade allmänpolitiska ske-
endet bör det ha skett omkring mitten av 500-
talet. Men dateringarna från Vendel då? Som 
tagits upp är de trots alla dessa undersökning-
ar fortfarande osäkra. Ottarshögen är dock 
något av en grundbult i flera avseenden. Till-
hör den en relativt sen del av 500-talet är 
saken ganska klar. Då återstår bara frågan 
varför båtgravarna anlades på annan plats i 
stället för att ett lokalt ”Gamla Uppsala” byg-
gdes upp. Det kan ha funnits goda skäl, men 
förflyttningen från Ottarshögsområdet till 
kyrkoområdet bör inom ramen för dåtidens 
förfädersanknutna ideologi antingen varit en 
maktpolitisk (nya herrar) och/eller religiös 
markering. 
 
Ottarshögen – en sen 500-talsgrav? 
Uppfattngen om Ottarshögens ålder varierar 
starkt. Dateringsproblematiken sätts på sin 
spets. Fynd som utan det synnerligen nötta 
Basiliscusmyntet från 476-77 och två rembe-
slag klart hänfört graven till folkvandringstid 
tar troligtvis in högen och den gravlagde i en 
senare politisk horisont. 
 
Myntet  
Lindqvist och senare Arrhenius såg myntsli-
taget som snabbt och bedömde att gravlägg-
ningen ägt rum omkring år 500. I en tidig av- 
rapportering av utgrävningen (Lindqvist, 1917: 
141) är slutsatsen mer modest – att Ottars-
högen anlades under 400- eller 500-talet, och 
då sannolikt under dess förra hälft. 
  Det hålade Basiluscusmyntet ger bara en 
äldsta tid. För en datering av graven till om-
kring år 500 skulle myntet ha slitits på ett ex-
ceptionellt sätt för att bara vara 20-25 år 
gammalt. Om inte annat framgår detta av en 
jämförelse mellan Ottarsmyntet (Lindqvist, 
1936:162) och hans beskrivning av de öglade 
Elsehovedmynten (1936:223), vilka Lind-
qvist också menar kan varit nedlagda om-
kring 500 eller kort därefter.  [Birgitta Arrhe-
nius menar att Ottarsmyntet är av ovanligt 
mjukt guld (muntligt), en uppfattning som ej 
delas av Ola Kyhlberg (muntligt)]. Funna 

gravsolidi på kontinenten uppvisar inte sällan 
åldrar som är vida högre än vad som diskute-
rats i det här fallet. 
 
Rembeslagen  
Enligt Åberg (1924:66) finns i Ottarshögen 
ett rembeslag som i sin grundform överens-
stämmer med samtida vendeltidskulturer (här 
600-) vid Rhen och Italien. Beslaget skulle 
emellertid också direkt överensstämma med 
ett fynd från Aker som säkert tillhör vendeltid 
(här 600-). Lindqvist (1936:220) menar dock 
att Akerfyndet ej försetts med betryggande 
uppgifter. Han ser inget hinder för att föremå-
len  nedlagts  redan under 500-talet. Tjugo si- 
dor därefter tillhör de snarare 400-talets svens- 
ka offerfynd. 

Ett kvadratiskt rembeslag med halvsfä-
riska nithuvuden och kantad med en tvärstrie-
rad (refflad) silvertråd uppfattas i Lindqvist 
(1917:139 not) som ett tydligt stil I-arbete. Å-
berg (1924:66) däremot menar att sådana be-
slag förekom under vendeltid (här 600-) och 
till och med var mycket vanliga i Italien, Syd-
tyskland och vid Rhen.  I Åberg (1947:277) 
vidhåller han synen på fyndet som vendeltida. 
Ljungkvist framförde en liknande åsikt vid ett 
föredrag i november 2007. 
  Redan vid Lindqvists inledande datering 
(1917:141) var han klart påverkad av att Öst-
högen i Gamla Uppsala uppfattades som an-
lagd senast omkring år 500. Vidare såg han 
Ottarshögen som lagd över den vars farfar, 
far och son enligt Snorre Sturlasson gravlagts 
i Gamla Uppsala. Här fanns ramar som även i 
fortsättningen skulle påverka hans dateringar. 
I Lindgvist (1936:234) deklarerar han att 
Östhögen arkeologiskt sett tillhör ungefär 
samma tid som Ottarshögen. 
 
Andra hälften, t.o.m. sent 500-tal trolig 
Mot den här bakgrunden känns det inte klar-
lagt var under 500-talet Ottarshögen hör hem-
ma. Det syns dock betydligt troligare att gra-
ven tillhör århundradets andra hälft snarare 
än den första. Den kan tillhöra de sista årtion-
dena och därmed i princip samma horisont 
som de äldsta undersökta elitgravarna inom 
Uppsalaområdet. Ett träspann liknande den i 
Ottarshögen redovisas från en furstegrav i 
Beckum, som Menghin (1983:252) daterar 
till sin period D (580-620). Efter en detalje-
rad genomgång av fynden i Ottarshögen hän-
för Straume (1987:113) den till sent 500-tal.  
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Båtgravarna  
Liknande avvikelser i åldersuppfattningen 
finns i stort sett för varje båtgrav.  

I ”den säkert daterade” Vendel XII såg 
Åberg den fasta punkt kring vilken han kunde 
bestämma Uppsalahögarnas ålder (1947:258). 
Medan han närmast triumferande ansåg att 
”Ingen kungshög äldre än Odenshögen är 
hittills känd, ingen båtgrav äldre än Vendel-
grav XII.” (1949:202) ser Arbman, Arrheni-
us, Nørgård-Jørgensen, Seiler och Ljungkvist 
grav XII som yngst av de äldre båtgravarna. 

Åbergs syn att Stil II tillhörde 600-talet 
kronologiskt avskild från Stil I försköt hans 
perspektiv. Samtidigt innebär det att gapet i 
åldersbestämningen i just det här fallet blir 
begränsad. En anläggningstid kring AD 600 
eller något senare framstår som något av en 
gemensam nämnare. Anne Nørgård-Jørgen-
sen hänför graven till 610/20 i sin studie över 
skandinaviska vapengravar (1999b:148). Gra-
ven tycks inte plundrad.  

Medan Åberg alltså såg grav XII som 
äldst lyfter Lindqvist (1926:197) i stället fram 
Vendel XIV och placerar den ”någon tid före 
500-talets slut”. Arbman (1980:30) avviker 
inte tidsmässigt, men ser grav X som eventu-
ellt äldre. Arrhenius (1983:64) har grav XIV 
inom tidsintervallet 560/70-600, men uppfat-
tar den ändå som en av de tidigare gravarna. 
Så gör också Nørgård-Jørgensen (1999b:140, 
142). Vapenkombinationen gör att hon tror 
mer på Arrhenius datering än på Menghins 
(1983:59 f., 268). Denne hänför graven till 
omkring AD 620/30 (o.a.a.: 143) – tiden strax 
före Sutton Hoo, vilken inleder hans grupp E. 

 Seiler som också hänvisar till Arrhenius, 
drar anläggningstiden tillbaka till övergången 
folkvandringstid/vendeltid och avviker där-
med från de övriga. Ljungkvist ser graven 
som äldre än Västhögen i Uppsala, men sam- 
tida med Östhögen. 

  Därmed har han i princip en liknande 
syn som Nørgård-Jørgensen och Arrhenius 
trots avvikelserna från den senare när det gäl-
ler tidssättningen av Uppsala högar. Vendel 
XIV är inte plundrad. 
 Vendel X framstår som enkel i det här 
sammanhanget. Arbman såg graven som den 
förmodligen äldsta. Såväl Arrhenius som Sei-
ler uppfattar den som en av de inledande båt-
begravningarna. Ljungkvist menar att den 
tillhör Östhögens tidshorisont. På grund av att 
graven var så förstörd genom plundring – 
speciellt i mittpartiet – återstår bara fragment 
av en troligen rik vapenutrustning.  

Tabell X:10   De äldsta båtgravarna i Vendel – bedömd anläggningstid 
          GRAV
 
FORSKARE

Grav  X 
(plundrad)

Grav XIV Grav XI   
(plundrad) 

Grav XII 
(förstörd och med 

sekundärbegravning.) 

S. Lindqvist 600-tal 1) <600 2) 600-tal 1) 600-tal 1) 

N. Åberg  600-talets 
mitt 3) 

600-talets 
mitt 3) 

600-talets 
 mitt 3) 

650 4) 

H. Arbman  575-600 5) 600 5) 600-6505) 650 5) 

B. Arrhenius 560/70-6006) 560/70-6006) 560/70-6006) 560/70-6006) 

A.Nørgård-    
    Jørgensen 

 560/70-6007) 
 

Ca 6008) 
 

610/20 9) 

A. Seiler 520-570 10) 520-570 10) 560-600 10) 560-600 10) 

J. Ljungkvist 550-600 11) 550-600 11) 550-600 11) 625 12) 
 
1)  Indirekt slutsats av texten å (1926:197) och  
      framlyftande av grav XIV som avvikande.  
 2)  Lindqvist (1926:197)       3) Åberg (1949:201). 
 4)  Åberg (1947:258)             5) Arbman (1980: 30) 
 6)  Arrhenius (1983: 44 och 64) 
 7)  Nørgård-Jørgensen (1999b:140) 
 8)  Nørgård-Jørgensen (1999b:143) 
 9)  Nørgård-Jørgensen (1999b:148) 
10)  Seiler (2001, del 2:75)      
11)  Ljungkvist (2006:144) indirekt efter angivande  
       av  samtidighet med Gamla Uppsala östhög.  
12)  Ljungkvist (2006:144) indirekt efter angivande  
       av västhögens  i Gamla Uppsala ålder och  
       ”typologiska” samtidighet 
 

Vendel XI och dess anläggningskronolo-
giska inplacering visavi grav XIV utgör pro-
blemet. Arbman såg grav XI som yngre – om 
än inte nödvändigtvis. Nørgård-Jørgensen 
(1999b:140) och Arrhenius lägger gravarna i 
samma fack – sent 500-tal, men ser den som 
yngre än grav XIV. Nørgård-Jørgensen är 
ambivalent. Å (1999b.:142) menar hon att 
graven bör ha anlagts strax efter 560/70. 
Sidan därpå anser hon att graven väl faller in 
inom hennes Nordiska fas II (560/70 – 
610/20), men att den kan vara både äldre och 
yngre. Efter resonemang konkluderar hon att 
en närmare datering än till omkring 600 ej 
kan ges. Seiler likställer graven tidsmässig 
mer med grav XII.  Ljungkvist  byter  åsikt  
från (2005:256), där graven angavs ungefär 
samtida med Västhögen, till att i (2006:144) 
uppfatta den att i likhet med Vendel XIV, och 
X troligen vara samtida med Östhögen – det 
vill säga ett kvarts eller halvt århundrade 
äldre. Graven var plundrad i mittpartiet. 

Ordningsföljden för de äldsta båtgravarna 
i Vendel framstår alltså som att X (plundrad) 
är äldst och XII (icke plundrad) yngst. Där-
emellan kommer XI (plundrad) och XIV 
(icke plundrad) där anläggningstiden i princip 
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ligger inom samma kronologiska fas och där 
ordningsföljden  är  osäker.  Stora skillnader i 
dateringsuppfattningen förekommer alltså fort- 
farande i modern tid. 
  Extremvärdena för Vendel XIV är 520 
(Seiler) och 620/630 (Menghin). Menghin 
(1983:60) kopplar samman de äldre båtgravar-
na i Vendel och Vallsgärde med slutet av sin 
D-grupp. En sen datering av de yngre i den 
gruppen kommer indirekt av ett korsformigt 
guldhänge från Wilton i England. Guldkorset 
med mynt och Cloisonné i svampformade 
celler återfinns på guldsmedsarbeten från Sut-
ton Hoo, men också i många andra former på 
arbeten från gravar tillhörig grupp D och de 
tidiga i hans grupp E under en begränsad tids-
rymd kopplad till en mellan 615 och 632 präg-
lad solidus. Arrhenius (1983:45 f.) lägger i 
princip gravar med dessa svampformiga celler 
före AD 600. 
 
Plundringarna kan betyda regimskifte 
Orsaken till att ordningsföljden för de äldre 
vendelbåtgravarna i det här sammanhanget är 
betydelsefull, är de implikationer följden X, 
XI, XIV, XII kan ha för det politiska skeendet 
årtiondena omkring och efter AD 600. 

 Gravar har plundrats i alla tider. Värde-
fulla gravgåvor i form av smycken och vapen 
har varit åtråvärda. Samtidigt vet vi att poli-
tiskt motiverad plundring och förstörelse fö-
rekommit gång på gång åtminstone från 
bronsåldern. 
  I Uppsalaområdet har gravfältet vid Dan- 
marksby som slutade användas omkring AD 
600 plundrats, de fem kammargravarna vid 
Vallsgärde som tillhör tiden före 600 är 
plundrade. Båtgravarna där, vars anläggande 
förmodligen inleds i början av 600-talet är 
inte plundrade. Om det också i Vendel finns 
en tidsmässig gräns bland de äldre båtgravar-
na mellan plundrade och icke plundrade gra-
var, kan den naturligtvis vara slumpmässig 
(exempelvis en följd av upptäckter vid kyr-
kans byggande), men den kan också vara in-
dikation på att kring år 600 tillträdde en poli-
tisk regim i Uppsalaområdet, som förmodli-
gen inte bara krossade/avlöste den föregående 
ledningen och dess män utan även ville rade-
ra ut/förnedra de tidigare ledande släktena 
och deras ätteminnen och gravar. 
 Plundringen av kammargraven i Fullerö 
– från tiden strax före eller omkring 400 och 
kammargravarna 1 och 3 på Lovön (Arwids-
son, 1962) från omkring AD 500 (Lamm, 
1973:86) faller liksom de fyra kammargra-

varna i Sylta och Lilla Karby (Grönwall, 
2008:116) möjligtvis (men tveksamt) också 
inom denna händelseram. 
  Förstörelsen när det gäller Uppsalaområ-
dets anläggningar leder tankarna mot ett 
eventuellt övertagande från Attundalands-
maktens sida. Alternativet faller dock på lo-
kaliseringen av Mora och att i så fall det slut-
liga enandet av Mälardalen då knappast dröjt 
så länge som kanske fram mot vikingatid.   
  Arwidsson som behandlat plundringarna 
i olika omgångar (åtminstone 1962 och 1983) 
och förlägger de äldsta båtgravarna i Valls-
gärde till tiden AD 650-750 (1983:72), ser 
plundringarna som tecken på ett okontrollerat 
samhälle. I hennes scenario försvann plund-
ringarna från mitten av sexhundratalet – ett 
tecken på att samhället då hade organiserats 
och att lag och ordning kunde upprätthållas. 

De stora gravanläggningar det är frågan 
om bör ha varit klart iakttagbara och kända 
omkring år 600. Så småningom blev gravarna 
svåråtkomliga genom att spåren försvann el-
ler att gravkonstruktionerna störtade samman. 
Den plundringsverksamhet som drabbade 
båtgravarna från vikingatid i både Gamla 
Uppsala och Vendel (Nordahl, 2001 och 
Lundström, 1980) har när det gäller Vendel 
inte fångat upp alla äldre båtgravar. Det visar 
att det fanns en tidsfaktor inblandad även när 
det gäller stora gravar.  

 
 
 

VAR FANNS VÄLDETS 
LEDARE OCH VAD SÄ- 
GER BÅTGRAVARNA? 
Vi har inte identifierat någon lokal från sen 
romartid eller 400-talet med serier av högsta-
tusgravar och/eller spår av omfattande lång-
varig högstatusbebyggelse inom Uppsalaväl-
det. Det indikerar att någon oberoende ut-
vecklad fast plats för samordning och ledning 
av stora delar av Mälardalen inte fanns. Släk-
tenas huvudplatser fyllde förmodligen funk-
tionen för de välden och styrformer som exi-
sterade. 
    Den gamla jakten på den felande länken 
mellan Gödåker och ett 400-talskungasäte i 
Gamla Uppsala baserades på en felsyn om lo-
kalens roll.  Tidigast under 600-talet övergår 
kultplatsen till att också fungera som fast re-
sidensort – och knappast ens då. Troligare är 
att det snarare handlar om någon form av 
rituellt kungavärdighetscentrum När under de 
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kommande århundradena Gamla Uppsala 
nyttjades är fortfarande oklart. Indikationer 
på ett stadigvarande kungasäte är tunna. Vi 
kan inte bygga på kungshögarnas tillkomst. 
Det är i stället hallfynden och information om 
platsens funktion århundraden senare som ut-
gör grunden för scenariot. 
 
Gamla Uppsala tidvis trolig bas 
Gamla Uppsala var knappast någon traditio-
nell huvudgård (Ljungkvist, 2006:124 har 
eventuellt en annan åsikt). Som trolig kultlo-
kal och betesmark för angränsande bosätt-
ningar som utvecklades i anslutning till 
strandförskjutningen formades platsen knap-
past utifrån någon ätts privata egendom. 
Förmodligen gällde att en eventuell ”kung” 
precis som under vikingatid hade ättförank-
ring, gårdar och marker på annat håll. För vad 
det nu kan vara värt anges i sagolitteraturen 
att Skilfingarna/Ynglingarna hade egen gård. 
 Markerna runt Gamla Uppsala behövdes 
i stor utsträckning dels för försörjning av hus-
folk och hantverkare samt för kung, följe och 
besökare som tidvis befann sig där. Hade en 
reell kungamakt med de stödfunktioner en 
sådan kräver utvecklats, kunde administratio-
nen knappast längre fungera på en traditionell 
huvudgård. Lokalt behövdes en större under-
hållskapacitet och säsongsmässigt blev för-
flyttningar till andra gårdar/försörjningsmil-
jöer nödvändiga. Det innebär att även om 
Gamla Uppsala mot förmodan blev ett kun-
gasäte under slutet av 500-talet/början av 
600-talet, bör det inte ha varit den enda lokal 
som kungamakten utnyttjade. 

Hade det funnits ett antal båtgravfält i 
Attundaland, hade det legat nära till hands att 
undersöka om båtgravfältens huvudgårdar ut-
nyttjades. Det skulle då varit i linje med att 
Vallsgärdes huvudman vid den här tiden tro-
ligen var förvaltningsansvarig för Gamla 
Uppsala. Nu saknas emellertid indicier för ett 
sådant antagande. Om vi med knapp nöd ha-
de nått fram till en accepterad ärftlig kunga-
värdighet skulle det troligtvis dröja innan vi 
också fick kontinuerligt använda kungasäten. 
 
Klimatkrisen hade betydelse 
Här får vi inte glömma att det handlar om 
klimatkrisens tid och den tid som präglades 
av flytten från lermarkerna. De svåra tiderna 
som alltså också omfattade 600-talet kan i 
stor utsträckning också ha påverkat upporga-
niserandet av ledningsmakten, dess lokalise-
ring och försörjning. 

BÅTGRAVARNA 
Inom den germanska världen hade släktska-
pet betydelse. Inte bara blodsband utan också 
fosterskapsband formade en värld av kontak-
ter, rättigheter och skyldigheter. Månggif-
te(?), tidiga dödsfall med omgifte som följd 
och frillor – fria eller ofria – medförde barn 
och släktskap av olika värde. Det innebar att 
det hade fördelar att vara född av rätt föräld-
rar. Kanske med undantag för om släkten 
levde i fejd. Då som senare kunde blodsband 
innebära döden oavsett ålder. 

Givetvis hade alla de stöttande förutsätt-
ningar som rätt släktskap innebar, fällt utslag 
i otaliga sammanhang långt tidigare. Det rör-
de sig då i princip om förhållanden inom den 
privaträttsliga sfären – rangen baserades på 
individens ställning inom släkten och på 
släktens ställning, som i sin tur baserades på 
resurser och kontakter.  Det är först nu vi in-
om Uppsalaområdet på ett antal platser kan se 
yttringar som indikerar att rangen och släk-
tens ställning inte är knuten till resurser utan 
snarare till ett ämbete/en funktion över lång 
tid och accepteras som en del av samhällets 
historia och organisation – någon form av 
adlig ställning. 

 Nu överförs i likhet med inom Franker-
riket, familjekulturens rangtraditioner till det 
framväxande territoriella riket. Om det före-
kommit tidigare inom området finns i varje 
fall ännu ingen vittnesbörd. Bilden är som i 
de flesta arkeologiska sammanhang fläckvis 
dimmig och inkonsistent. Det handlar delvis 
om kungshögarna i Gamla Uppsala, men 
framför allt om båtgravarna i anslutning till 
Fyris vattensystem – vars bakgrundsmotiv 
många sökt förstå. För en bakgrund till debat-
ten, se Norr (2001).  
 
Träbåtgravarna en ny gravform 
Båtformade stensättningar – skeppssättningar 
– från brons- och järnåldern har som tidigare 
behandlats (kapitel 7) en ojämn spridnings-
bild, som inom Uppsalaområdet delvis sam-
manfaller med träbåtgravarnas. Märkligt nog 
saknar Gotland med alla sina skeppssättning-
ar och båtberoende kända träbåtsgravlägg-
ningar. Likaså Bornholm under folkvand-
ringstid och yngre svensk järnålder. Sluse-
gårds båtgravar tillhör romersk järnålder.   
 Kända/sannolika båtgravar där en gång 
träbåtar utnyttjats vid gravläggningen uppgår 
förmodligen idag till ett halvt tusental. Gravar 
där den döde gravlagts i jordad båt (1970 ca 
190 kända) eller båtbrandgravar (1970 ca 230 
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kända/sannolika) hittar vi i Skandinavien och 
i Finland, på Island och i Storbritannien. Det 
finns därtill gravläggningar på kontinenten 
som är associerade med Norden. Flest båt-
gravar finns i Norge. Gravarna är i stor ut-
sträckning vikingatida (Carver, 1995:111). 
  För en tredje form, som sagan informe-
rar om – där en båt, ibland brinnande, styrdes 
ut  på  havet  –  saknar  vi  både  fynd och fre- 
kvensuppfattning (Schönbäck, 1980 och 1983). 
Förutsättningarna för denna typ av begrav-
ning på Bornholm och Gotland kan vara 
orsak till att där saknas jordlagd båtgravlägg-
ning. Jämför Schönbäck (1983:130 f.). 

Båtgravarna i Fyrisåns vattenföringssy-
stem har behandlats ett otal gånger. Som 
bland andra Ljunqvist (2006:145) påpekar 
framstår båtgravarna inte som en homogen 
grupp. De skiljer sig åt i en mängd avseenden 
– bland annat ifråga om kontinuitet, könstill-
hörighet, utrustning och kvalitetsnivå. Lidén 
et al. (2001) avslutar ju till och med sina 
jämförelser och statistiska översikter av båt-
gravar i norra Mälardalen med orden ”The 
overall impression is that the major common, 
and maybe the only common, denominator is 
the boat”. 
  
En företeelse från yngre järnålder 
Båtgravsepoken inom Uppsalaområdet inled-
des i slutet på 500-talet eller i början av 600-
talet. Går vi på belagda fynd hittar vi gravse-
den först i Vendel, sedan i Vallsgärde och 
Ultuna under vendeltid och sedan i Tuna i 
Alsike och Gamla Uppsala under vikingatid. 
En båtgrav i Ultuna bedöms av Nørgård Jør-
gensen (1999:148) tillhöra perioden 610/20 – 
680. Skadorna på gravfälten i Ultuna och Tu-
na i Alsike är så omfattande att det inte går 
att utesluta att vi där hade en samtida inled-
ning med Vendel och Vallsgärde. I Tuna i Al-
sike har de äldsta båtgravarna med stor san-
nolikhet försvunnit på grund av markarbeten i 
sen tid (Schönbäck (1980:115). 

I Ultuna gjorde redan Rudbäck på 1600-
talet stora fynd av nitar på det gravfält som 
fortfarande von Post (1875:XIII) tvåhundra år 
senare uppskattade vara på 8-10 tunnland.  
Båtarna i Ultuna var många. Lokalen figure-
rar i Almgren (1904) där han tar upp en båt-
grav till behandling med en stor uppsättning 
nitar (925 st.). Lindqvist (1958) menar att den 
av Almgren undersökta graven knappast var 
en båtgrav. Virke från större båtar för öppen 
sjö skulle ha använts. 

  Diskussion har förts om båtar bränts på 
bålen till de två utgrävda kungshögarna i 
Gamla Uppsala. Baserat på nitförekomst och 
bedömd bålkonstruktion avfärdas emellertid 
detta av Lindqvist (1936:203 f.), något som 
knappast ifrågasatts. Schönbäck (1994b:126) 
som är av samma åsikt vill ändå ge en viss 
öppning för att tappade, surrade och sömnade 
båtar kan ha utnyttjats. 
 
Båtgravar förekommer på lokaler 
med speciell förhistoria  
Flera – eventuellt alla – båtgravslokaler i Fy-
risåns vattensystem, hade en eller flera äldre 
elitgravar/vapengravar som föregick båtgra-
varna. I vissa sammanhang dras paralleller 
mellan kammargraven och båtgraven i så 
måtto att de båda återspeglar den betydligt 
äldre gravtanken om huset/hemmet som vilo-
rum. Likheterna är många, men medan kam-
mar-/kistgravarna, med undantag för Dan-
marksby och Vallsgärde, uppträder i en eller 
annan generation, där ett element förmodli-
gen är att säkra området, gäller för de äldsta 
båtgravarna i Mälardalen ett tillägg som gör 
båtgravarnas bakgrund mer komplicerad:  
 
a) båten tycks bara vara vilorum för huvudmannen  
     – som så småningom kan vara en kvinna – till  
     mycket speciella bosättningar, 
 
b) dessa bosättningars status/funktion kvarstår  
     mycket länge och det gör också den gravsed  
     som  är  kopplad  till  huvudmannaskapet.  Säk- 
     ringen av området har inget med seden att göra. 
 
Inte en speciell gravform för de allra 
rikaste och mäktigaste 
Alla båtgravar finns vid lokaler som var av 
militärstrategisk betydelse för Uppsalaväldet 
vid konflikter med Attundaväldet se [Bild 
X:13.]. Vi kan däremot inte hävda att här 
fanns i generationer de rikaste och mäktigaste 
i Mälardalen. Baserat på gravfynd finns på 
andra håll och inom ramen för andra gravfor-
mer gravar som uppvisar liknande fyndbilder 
[t.ex.vid Rickeby i Vallentuna. Sjösvärd et al. 
(1983)]. Jämför Ljungkvist (2006:155). 

Ambrosiani (1980:132) ser båtgravarna 
som utkantsföreteelser och de båtgravlagda 
snarare som sin tids brukspatroner än som 
militära och politiska ledare. En liknande syn 
framkommer på sätt och vis också i Hjärth-
ner-Holdar et al. (2007:739 f.). 

Båtgravskulturen har sina rötter i strate-
giska lägen, de lokala ledarnas ställning och 
förmodligen i händelser och lojaliteter under 
andra hälften av 500-talet. Båtgravarna var 
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uppenbart en högstatussignal. Trots detta 
spred sig inte sedvänjan inom området förrän 
under vikingatid – och då i begränsad ut-
sträckning (Gamla Uppsala och Årby). Inte 
heller gick det inflation i gravläggningen på 
de enskilda lokalerna – i princip endast en per 
generation. Uppenbart följdes regler som var 
starkt normativa inom i varje fall norra Mä-
lardalsområdet. Det tyder på förekomsten av 
en enhetlig maktbaserad social kultur/ideolo-
gi under stora delar av vendeltid.  
 
Kvinnor i båtar en sen företeelse 
Även om kvinnor gravlagts i båtar inom Upp-
salaområdet, är detta en sen företeelse. Före 
mitten av 700-talet är alla båtgravar med be-
lagd könstillhörighet mansgravar (Ljungkvist, 
2006:149). Så småningom försvagades kopp-
lingen från 500-talets strider och ställningen 
inom släktlinjen oavsett kön blev utslagsgi-
vande. På liknande sätt som den tidiga ven-
deltidens storhögar kom tillbaka under vi-
kingatid fick också båtgravarna en renässans. 

Båtgravarna i Badelunda följer samma 
mönster. Efter den rika kammargrav X saknas 
förmodligen även här på grund av skador en 
serie gravar (Schönbäck, 1980:116). Kvin-
norna i båtgravarna tillhör tiden efter 800 
eventuellt med undantag för grav 46 B, date-
rad 600-800, könsbestämd på förekomst av 
pärlor och i analogi med övriga båtgravar. En 
kniv  fanns  dock i graven (Schönbäck, 1994: 
21, och 1994b:107).  
 
Båtgravarna ärftliga befattningar 
kopplade till ”segern”? 
Båtgravarna – inom Uppsalaområdet tycks: 
 
a)     ha anlagts på platser med en martialisk 
        /välbeställd förhistoria, 
 
b)     ligga på lokaler av strategiskt värde för Upp- 
 salamakten,  
 
c)     följa normer som gjorde att gravläggningsty- 
        pen varken ökade i frekvens på lokalen eller  
        spred sig, 
 
 d)    först i princip avsetts för  män men åtminsto-
  ne från andra hälften av 700-talet också an- 
        vänts för kvinnor. 
   
 Hade det varit frågan om någon form av 
generalstabskår, borde vi hitta fler båtgravar 
på olika platser under vendeltidens fortsätt-
ning. Var gravarna strikt knutna till lokalerna 
– de gravlagda skulle ha varit kommendanter 
/landshövdingar borde serierna ha sett annor-
lunda ut och  gravseden expanderat över Mel-
lansverige på ett analysbart sätt. Vidare skulle 

vi knappast ha sett kvinnor i gravarna redan 
från 700-talet. Ibland har talats om en religiös 
/kultisk förändring/tillhörighet [se exempelvis  
Jungner (1919) och Schönbäck (1980:122)]  
– men den kan knappast ha utvecklats och 
vidmakthållits på ett fåtal militärstrategiska 
platser på detta märkliga sätt. Om det där-
emot var fråga om en ensartad ärebetygelse 
(liknande ärftligt adelskap) hänförd till kriget 
och ”segern” och den eller de familjers hu-
vudmän som då var ledande vid dessa strate-
giska platser fungerar scenariot någorlunda. 

Problemet med tolkningen avser främst 
Finlandsleden. Varför har vi inte någon känd 
äldre lokal med båtgravar längs detta strate-
giska stråk? De en à två båtgravar vi känner, 
tillhör troligtvis båda vikingatid utan känd fö- 
regående elitbegravningsserie – Rasbokils-År- 
by (Raä 15) och Rasbokils-Edeby (Raä 58). 
Är det ett inventerings- och utgrävningspro-
blem som så småningom kommer att rättas 
till eller ligger lösningen i det relativt stora 
antal treuddar som finns i bäckenet?  

Med min tolkning tycks de folkvand-
ringstida/vendeltida treuddarna i initialskedet 
ligga snubblande nära båtgraven som ärebe-
tygelse – bara snäppet under och utan ärftliga 
privilegier. Båda gravtyperna återkom också 
liksom storhögar under vikingatid. Vi vet 
dock inte i vilken utsträckning treuddarna 
längs leden utom de vid Danmarksbygravfäl-
tet är folkvandringstida/vendeltida. 

Det går inte att utesluta att systemet åter-
speglar kungasläktens lokalisering. Om nu 
båtgravarna dessutom är kopplade till ”se-
gern” i striderna med Attundalandsväldet, en 
seger som genom olika indikationer tycks ha 
suttit långt inne, manifesterad via en gravsed 
som under vikingatid är rikligast företrädd i 
Norge, känns det som en komplicerad möj-
lighet med sachsiska/angelska rötter.  

 Sawyer (1983:119, 122) har en uppfatt-
ning som skiljer sig från den ovan redovisa-
de, men också uppvisar vissa likheter. Han 
drar tillbaka båtgravarnas eventuella gemen-
samma ursprung till trehundratalet. Förhål-
landet att kvinnor är gravlagda i Badelundas 
båtar och att hjälmen i Vendel XII är relativt 
liten, gör att han som jag ser det som troligt 
att båtgravarna representerar ärftlig makt. De 
begravda skulle enligt Sawyer dock troligare 
vara självständiga härskare än underordnade 
en kungamakt. Det borde innebära att vi inom 
Uppsalaområdet fortfarande hade en federativ 
stamorganisation under sex- till åttahundrata-
let, med ett fåtal avvikande hövdingavälden – 
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antingen de nu skilde sig från de övriga via 
rang eller religion. Ett styrsystem som i mini-
atyr påminner om langobardernas inledande 
30 år i Italien. 
  Jag går inte in på hur ett sådant styrsy-
stem ens skulle vara möjligt att operera under 
århundraden för ett rike som under tiden ex-
panderade utanför Mälardalen och var bero-
ende av gemensamma kommunikationsleder. 
Problematiken tangerar dock frågan om upp-
komsten av en reell kungamakt i Mälardalen 
från senare delen av 500-talet. Säkert är 
emellertid att inga småkungasystem kunnat 
existera i Fyrisåns vattensystem utan ett re-
gionalt överherravälde med styrande vålds-
kapacitet i området.  
 
  
 
 

VENDELKULTURENS 
SNÅRIGA BAKGRUND 
Båtgravarnas koppling till vendelkulturens 
breda etablering gör att det ligger nära till 
hands att också koppla träbåtgravläggningens 
ideologiska bakrund till vendelkulturen och 
dess kontinentala bakgrund. Sutton Hoo är en 
påtaglig indikation på en gemensam rot.  
 Begreppet vendeltid bygger på elitkultu-
rens materiella symbolvärld. Bedömningen 
av dess utveckling är nära knuten till fynden i 
Gamla Uppsala Vallsgärde och Vendel. Den 
idépåverkan och de influensvägar som ligger 
bakom kulturen är emellertid inte bestämd. 
Tidsättningen är i mycket avgörande och där-
med åldern på gjorda fynd betydelsefulla.  

De mest kända gravarna i Vallsgärde, 
Gamla Uppsala och Vendel spretar som angi-
vits starkt när det gäller olika åldersanalyser. 
Så starkt att de påverkar frågan om vendel-
kulturens bakgrund och utvecklingsscenariot 
för Mälardalen. När det gäller vendelkultu-
rens anammande och påverkansvägar har vi i 
princip Birgit Arrhenius i ena änden och Nils 
Åberg i den andra. 

 Arrhenius förespråkar närmast ett 400-
500-tals scenario för utvecklings- och etable-
ringsfasen där Åberg ser ett 600-tals. På sena-
re tid har John Ljungkvist efter förnyad pröv-
ning av gravmaterialet kommit fram till vad 
som kan sägas innebära en medelväg – en ti-
dig vendeltida tidsättning (550-650).  
 Hur ser då påverkansvägen ut? Rötterna 
är synnerligen djupa. Lindqvist (1926) och 
generationer senare verk visar på en enorm 

komplexitet. Mot bakgrund av min tidigare 
genomgång av den politiska utvecklingen i 
Europa och solidiprocessen i Östersjöområdet 
tror jag ändå att det går att få en meningsfylld 
förenklad bild av den huvudsakliga bak-
grundsvägen för Uppsalaområdets vendeltida 
600-talshorisont. Jag utnyttjar här Arrhenius 
(1983) och Åberg (1949) som alternativ.  

 

BAKGRUND – DET TIDIGA 
SCENARIOT (Arrhenius) 
Arrhenius har i bedömningar av Mellanhögen 
i Gamla Uppsala starkt påverkats av den 
tidigare uppfattningen om Gullhögens ålder. 
Högen har fungerat som en grundbult i hen-
nes resonemang. I sin analys (1995:317) an-
ger hon att ett kungligt gravfält borde initie-
ras genom anläggandet av en väldig hög. Mot 
bakgrund av att Gullhögen då daterades till 
omkring 400, borde en datering för Mellan-
högen kring ”at least 400” vara troligast. Hon 
hänvisar på nytt till Gullhögen i Arrhenius 
(2004:220) som varande från 400-talet. 
  I Arrhenius (1998:185) antar hon att 
Vendel koloniserades ungefär i mitten på 
samma århundrade. Sveakungen skulle då 
haft sitt säte i Gamla Uppsala.  Hon återkny-
ter till koloniseringen i Arrhenius (2000 och 
2004). I (2004) spekulerar hon om möjlighe-
ten att Basiliscusmyntet i Vendel är en gåva 
från kungen och att Helgömynten är delar av 
en kungsskatt. Kungamakten i Uppsala upp-
fattar hon ha uppkommit under 400-talets 
senare del (2004:220). Hon menar sig ha 
påvisat att guldsmide med djurornamentik i 
stil II framställts på Gotland (1998b) och an-
tar att det var på uppdrag av Sveakungen.  
 
Östliga förbindelser antas avgörande 
I Arrhenius (1983:45 ff.) som behandlar ven-
delgravarnas kronologi menar hon att förbin-
delserna med öst var av avgörande betydelse 
för den svenska vendelkulturens utveckling. 
Den var en logisk konsekvens av Skandinavi-
ens handel med Östeuropa (o.a.a.: 63). Som 
andra  före  henne,  exempelvis Åberg (1953: 
104), ser hon gepiderna och Pannonien som 
betydelsefulla. Hon tar upp fynd i gepidiska 
gravar med likartat stämplade ornament som 
de vilka är karaktäristiska för den äldsta ven-
delperioden. De uppfattas som viktiga efter-
som de antas kunna dateras till omkring AD 
568, då gepiderna krossades av langobarder 
och avarer, varefter langobarderna lämnade 
regionen och avarerna tog över. [På kontinen-
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ten uppfattas detta årtal traditionellt som 
tidpunkten för folkvandringstidens övergång 
till medeltid (Woloszyn, 2008:195)]. 

Som tidigare nämnts försvann därmed 
inte gepiderna helt även om de inte längre var 
ett eget folk utan splittrades och förutom att 
följa med langobarderna mot Italien inlem-
mades de i avarernas välde. Gepider om-
nämns in på 800-talet. Därmed behöver inte 
gepidiska gravar i regionen per se vara låsta 
till avarernas övertagande. Det har emellertid 
av andra skäl knappast någon betydelse. 
Blockerande slavism fanns redan norr om 
området (se exempelvis McEvedy, 1992:21). 
  Arrhenius tar också upp en grav från 
Morken, Nordrhein Westfalen som via ett 
Karonsmynt från 578-682 knyts till ungefär 
samma tid (Menghin, 1983:59, 251). Arrhe-
nius menar att skölden i graven eventuellt kan 
vara av svenskt ursprung – eller av gepidiskt/ 
langobardiskt. En sköld i väst som uppvisar 
likheter med sköldar från öst eller norr – 
problematiken i ett nötskal. 
 Trots att Arrhenius hävdar att förbindel-
serna med det östgermanska Europa var hu-
vudkällan för initieringen av vendelkulturen 
(o,a,a.: 64) är hennes exempel få och indirek-
ta. De ligger sent med tanke på att – som hon 
själv är inne på – påverkan måste ha ägt rum 
inte senare än under mitten av 500-talet för 
att effekterna skulle synas under århundradets 
andra hälft.  De västgermanska exempel hon 
ger är fler och mer i linje med den troliga 
påverkansvägen. 
  
Snabb utveckling på kontinenten 
Som nämnts hade under övergången mellan 
svensk folkvandringtid och vendeltid upp-
kommit mångkulturella korsvägar och kraft-
centra framförallt i nedre Rhenområdet och i 
Pannonien i äldre förbindelser med Elbeom-
rådet. Dessa områden tycks alltid förekomma 
i diskussionerna om de likheter som finns i 
utformningen av smycken, vapen och hästut-
styrsel från Skandinavien, anglosaxiska Eng-
land, norra Gallien, sydvästra Tyskland och 
Italien samt mot slutet av 500-talet, Spanien.  
 Lokala variationer och små tidsintervall – 
om ens några – har gjort det svårt att avgöra 
påverkansriktning. Det germanska nätverket 
från slutet av 400-talet och framåt var tätt och 
av olika slag – antingen förbindelserna var 
fredliga eller krigiska. Mot den bakgrunden 
tycks det ännu tämligen omöjligt att på 
typologisk väg säkert avgöra om vendelkultu-
rens bakgrund återfinns i öst eller väst och 

den närmare tiden för påverkan. [Jämför slut-
satsen om Stil lI och B-djuren hos Høilund-
Nielsen (2002:204)].  

Dels sätter den vanliga osäkra ”timelag-
problematiken” vid gravfynd in – något som 
ju sattes på sin karikatyrmässiga spets i Lind-
qvists och Åbergs konflikt om hjälmen i 
Vendel XIV (se exempelvis Åberg, 1949: 
196) – dels har vi att ta hänsyn till de förän-
derliga, och inte bara i öst alltmer försvårade 
flödena, mellan kontinenten och Skandinavi-
en. Till detta bidrar de politiska förändringar 
som ägde rum i Mellaneuropa i mitten av 
500-talet och som successivt också trasade 
sönder delar av öst-västförbindelserna. 
 
Centraleuropas upplösning i mitten 
av 500-talet betydelsefull 
När det gäller problematiken kring flödena 
mellan kontinenten och Skandinavien är jag 
tillbaka i de beskrivningar och resonemang 
som jag fört kring följderna av romarrikets 
sammanbrott, slavismen och klimatraset i slu-
tet på 530-talet. Även om den julianska pes-
ten troligen inte gick mycket norr om Engels-
ka kanalen påverkade också den förbindel-
serna genom Mellaneuropa.  
 Efter hunnernas tillbakadragande, under 
andra hälften av 400-talet och kanske något 
årtionde in på 500-talet hade Skandinavien 
inte bara goda förbindelser, utan också ett 
förhållandevis omfattande elitvaruutbyte med 
kontinenten. Både med väst och öst, om än 
tyngdpunkten torde ha legat i öst. Förbindel-
serna med öst blev emellertid successivt be-
svärligare, förmodligen redan från 510-/ 520-
talet. Allt fler hinder staplades i vägen för 
kommunikationer norrut från ett allt mer kon-
vulsiviskt Pannonien med omgivningar.  
 
Gepidernas roll övervärderad 
Gepiderna kan svårligen ha spelat den roll i 
handelsförbindelserna som bland annat Åberg 
och Arrhenius givit dem. Under 500-talet ha-
de vi ett flertal krig mellan först ostrogotiska 
förbundna och gepider och sedan med det 
Östromerska riket när gepiderna på 530-talet 
gjorde räder in i Illyericum. Bysans utnyttja-
de langobarderna och komplicerade tronar-
vingeskrav mellan deras ledare. I närmare ett 
kvarts århundrade pågick sedan strider i om-
gångar mellan gepider och langobarder. Stri-
der som alltså på 560-talet slutade med gepi-
dernas undergång. (Pohl, 1998b:136 f.).  
 Under de här, även för elitförbindelser, 
darriga omständigheterna, är det inte en hän-
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delse att 96 % av de drygt 600 östsolidi som 
hittats i Skandinavien är präglade senast 518. 
Förbindelserna upphörde visserligen inte, 
men de omfattande kontakter som bör ha fun-
nits fram till omkring 500 var ett minne blott.  
Den strida strömmen blev en rännil som till 
slut bara droppade då och då.  En vittnesbörd 
om att förbindelserna i praktiken upphörde är 
den begränsade förekomsten av avariska im-
portföremål i Sverige trots avarernas domi-
nans i Mellaneuropa [Bild X:4 och 5].  
 Som angivits tycks dock Olzyngruppen 
söder om Kaliningrad i viss utsträckning ha 
fungerat som handelsförmedlare åt olika håll 
förbi senare delen av 500-talet eventuellt ock-
så i möjlig förbindelse med Gotland. Av de 
tjugotalet solidi från Justinian I (527-565) – 
inklusive barbariska präglingar och en imita-
tion – som hittats kommer tre fjärdedelar från 
Gotland. Förbindelsevägen för dessa sena 
solidi är dock synnerligen osäker. Det var un-
der denne kejsare som Ravenna och Rom in-
togs och ett stort antal mynt från hans reger-
ingstid har hittats längs den handelsväg som 
gick över alperna till Rhen och Friesland och 
därefter till England och Skandinavien (Hod-
ges, 1982:31). Om Bolins uppgift (1926:295) 
fortfarande är någorlunda korrekt, att på kon-
tinenten inga mynt öster om Oder har hittats 
från denna kejsare, bör alltså mynten på Got-
land kommit längs västliga vägar.  
 
Östlig bakgrund inte trolig 
Det är alltså i det närmaste uteslutet att Upp-
lands (Uppsalaväldets) kontakter med Panno-
nien – och då förmodligen via Gotland – un-
der 520-550/60-talen varit så omfattande att 
den påverkade och omdanade elitkulturen i 
Vendel, Vallsgärde och Uppsala generationer 
framåt.  

 
BAKGRUND – DET SENA 
SCENARIOT (Åberg) 
Hur är det då när det gäller Åbergs syn på 
utvecklingen? Han menar att den stilmässiga 
och konstnärliga utvecklingen i Skandinavien 
direkt hänger samman med kontinenten. I 
svepande övergripande drag redovisar han 
bakgrund och paralleller. Medan han är detal-
jerad i sin stilanalys [se Åberg (1947)], är han 
svävande när det gäller direkta och årtalsatta 
samband. Hans redogörelser bygger i mycket 
på att stil II tillhör 600-talet och vendelgra-
varna kopplat till detta blir kronologiska håll-
punkter. Det bysantinskt påverkade, men av 

langobarderna i mycket behärskade, Italien 
blir utgångspunkten för den germanska ut-
vecklingen i Nordeuropa. Ett utdrag samman-
fattar hans syn: 
   ”Under loppet av 600-talet separerar 
Sydgallien alltmer från den germanska kul-
turgemenskapen och tillförseln över de gal-
liska medelhavshamnarna börjar sina. Som 
ersättning därför lägges de germanska han-
delsvägarna om och ledes genom alppassen 
till det longobardbehärskade Italien. Därmed 
bringas också germanområdet kring Alperna 
i utvecklingens brännpunkt, och från dessa 
områden sprider sig sedan det mediterrana 
inflytandet över germanvärlden, fortplantar 
sig väster ut genom det nordliga frankerriket 
till England och går norr ut till Skandinavien. 
Sammanhållningen och den livliga kommu-
nikationen dessa germanfolk emellan av-
speglas arkeologiskt i den mycket enhetliga 
konststil, Salins stil II, som hos dem utveck-
lats, men vilka helt saknas i de romaniserade 
delarna av frankerriket…  
 Vända vi vår uppmärksamhet från 600-
talets fastlandsgermanska folkområden mot 
det vendeltida Norden, möter oss där en helt 
annan utvecklingsbild, än den som givits med 
folkvandringsskedet som historisk bakgrund... 
Uppland trädande fram, mäktig och glans-
fullt, som sveamaktens stamland och kärnom-
rådet i ett blivande svenskt rike. Uppsala hö-
gar och båtgravfälten föras nu samman i tid 
och framstå som ett utslag av en och samma 
uppgångsrörelse, vittnande om den politiska 
koncentrationsprocessen, den stigande makt-
känslan hos svearnas folk. Epoken inleds med 
Uppsala Odenshög (östhögen) och Ottarshö-
gen vid Vendel, båda från 600-talets förra 
hälft. Därpå följa vid samma århundrades 
mitt Uppsala Torshög (västhögen) samt de 
äldsta båtgravarna vid Vendel. Ännu något 
yngre äro båtgraven från Ulltuna, de äldsta 
båtgravarna från Valsgärde, kungshögen 
från Norsborg i Södermanland samt Staby-
högen i Uppsala… Den vendeltida kultur-
uppblomstringen bör sålunda betraktas mot 
bakgrunden av 600-talets fastlandsgermans-
ka folkområden och det nordiska kulturutby-
tet med dessa.”   (Åberg 1949:200 ff.) 
 
 I och med att Åberg förlade hela scenari-
ot till 600-talet, är det för Uppsalaområdet, 
om än kanske indirekt, frågan om en lombar-
disk/frankisk kontaktvärld – med vissa rötter 
i Pannonien och inte en östgermansk värld 
från 4-500-talen. Det är inte heller en mellan-
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period – en östromersk/frankisk värld där 
langobarderna ännu inte etablerat sig i Italien. 
 
Västliga vägar 
De skandinaviska kontakterna med kontinen-
ten var intensiva under senare årtiondena av 
400-talet och början av 500-talet, för att där-
efter avta. Det är naturligt om grunden för 
den kontinentala påverkan lades under detta 
skede. Det var en period då tyngdpunkten i 
kontakterna låg i öst. Därefter skiftade tyngd-
punkten mot väst, för att så småningom när-
mast uteslutande ha den inriktningen.  
 Märkligt nog tycks förbindelserna med 
England avtagit på liknande sätt som förbin-
delserna med öst. Korsbefruktningen på kon-
tinenten under andra hälften av 500-talet var 
omfattande. Exempelvis ingick ju thyring-
ar/sachsare i Alboins lombardiska arme som 
intog delar av Italien på 570-talet. Efter några 
år återvände sachsarna tillbaka norrut.  
 Centrala handelsvägar i väst spelade en 
stor roll.  Den första stora handelsrutten under 
germansk hegemoni från Medelhavet antas ha 
uppkommit under slutet av 400-talet då Klod-
vig hade uppnått ett påtagligt inflytande över 
nordvästra delen av kontinenten, Theoderik 
behärskade Italien och Anastasius var kejsare 
i Konstantinopel. Rutten gick från Italien, 
genom Schweiz, i utkanten av övre Rhen och 
genom Rhenlandet mot Nordsjön där huvud-
orterna för det germanska Austrasien låg med 
förbindelser mot England och Östersjön. Pa-
risbassängen med huvudorterna för det mer 
romanska Neustrasien anslöts också (Hodges, 
1982:31 f.). 
  Från 530-talet då det östromerska överta-
andet av det Ostrogotiska riket inleddes, och 
alemannerna vid upprepade tillfällen utnytt-
jades som anfallsredskap av frankerna mot 
dem och mot det östromerska Italien, avtog 
sannolikt flödena – inte bara när det gäller 
Östersjöförbindelserna. Frankernas växande 
makt och vilja att behärska eller åtminstone 
påverka sin omgivning, och de interna kon-
flikterna mellan merovingerdömena skapade 
oupphörligen krigszoner inom och i anslut-
ning till Frankerriket. Östroms pånyttfödelse, 
omvälvningarna i öster och slagsmålet om 
Italien gjorde att Frankerriket vände sig mot 
öst och syd. Tyngdpunkten i Frankerväldet 
försköts genom de olika utvidgningarna sö-
derut. Klodvig flyttade år 508 sitt huvudsäte 
till Paris. Handelsvägarna förändrades.  
 Efter det att alpleden försvagats, förmod-
ligen som en följd av langobardernas anfall 

mot Italien, kringgicks Italien.  Rhone blev i 
slutet på 500-talet den nya leden upp mot det 
centrala Frankerriket och vidare mot Rhen-
landet. Innan dess hade dock den gamla leden 
blomstrat under slutet av Justinian I:s reger-
ingstid, då Östrom behärskade Italien (Hod-
ges, 1982:32 f.). Sedan 540-talet påverkade 
emellertid den Justinianska pesten kommuni-
kationerna inom den södra halvan av konti-
nenten.  

 

ALTERNATIV 
Så vitt jag kan se finns det i princip bara två 
huvudalternativ när det gäller den mälardals-
ka vendelkulturens bakgrund: 
 
 a) Den utvecklades relativt självständigt, paral- 
      lellt med och i viss kontakt med germanska  
      centra på kontinenten, främst utifrån   
      östgermanska kontakter åren 470-520. 
 
 Det vill säga – bakgrunden liknar Högoms-
kulturens kontaktvärld (jämför Ramqvist, 
1990:89 ff.).  Förbindelserna  med Norge  ut- 
vecklades genom leden Mellansverige – Trön- 
delag (Biörnstad, 1962). Vi hade förmodligen 
också en norsk, om än under 500-talet starkt 
avtagande  närvaro  i Östersjön. Åberg (1953: 
91) menar ju att det från öster kommande 
stilinflytandet gjort sig starkast förnimbart i 
Norge.  
 
 b) Den importerades/utvecklades främst från 530- 
      talet och framåt under inflytande av kontakter  
      med västgermanska centra på kontinenten, in- 
      klusive  via hemvändare från utländsk tjänst. 
 
Alternativ a) mindre troligt 
Alternativet framstår som mindre troligt då 
Uppsalaområdet inte uppvisar de nödvändiga 
tecknen på att i påtaglig utsträckning ingått i 
4-500-talets internationella utbytesvärld. Som 
angivits finns i Uppland, Västmanland, Närke 
och Södermanland, med undantag för på 
Helgö sammantaget endast ett drygt handfull 
kända solidi. Sveahavsväldesområdet har två-
tre (del hittad vid E4-undersökningarna). För-
utom Basiluscusmyntet i Ottarshögen finns 
ett östromerskt fynd i Jortslunda, Alunda 
socken [Leo I (454-74)]. Uppland i övrigt, 
exklusive Helgö, har ett – Viggeby, Norrsun-
da socken [Arcadius (395-408)]. 
  Hade det varit frågan om att i solidipro-
cessens slutskede mynten återvänt till Got-
land, skulle vi ändå rimligtvis haft ytterligare 
fynd, men framför allt hade det funnits en 
annan volym och spridningsbild när det gäller 
denarer. Ett omfattande ekonomiskt elitvaru-
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samspel med Gotland på 400- och början av 
500-talet, skulle haft denarer som en inte 
alltför sällsynt komponent. Den ”vardagliga” 
kontaktvärlden på normalnivå med Gotland 
som inte innefattade mynt, innehöll knappast 
relationer som förmedlade kunskap om kon-
tinentens ideologiska och materiella ström-
ningar på elitnivå. 

En förutsättning för alternativet torde 
dessutom vara att den bysantinska bandflät-
ningen förekommit så tidigt som kring AD 
500 i Pannonien. Den kom till Italien några 
årtionden in på 500-talet (Høilund Nielsen & 
Kristoffersen, 2002:54) och spred sig sedan 
snabbt norrut. 
 
Alternativ b) troligare, men 
Då framstår alternativ b) troligare. Alternati-
vet uppvisar emellertid en fråga som måste få 
ett rimlig svar, och som många brottats med 
från olika utgångspunkter. Hur lång tid tog en 
bred överföring, implementering och accep-
tans av de kontinentala impulserna för att de 
mer allmänt skulle ingå i den uppländska 
elitgravläggningskulturen? Det är trots allt en 
sak om vi finner motsvarande artefakter och 
former på kontinenten, med en viss sprid-
ningsbild och spridningshastighet, en annan 
att någorlunda direkt överföra förhållandena 
till Mälardalen och dess gravar.  

 
VENDELTIDENS INLEDNING 
I Östersjöregionen bör klimatförhållanden 
och därmed försvagade agrara förutsättning-
arna medfört att fjärrförflyttningar med vär-
defull last blev riskablare. I en värld där kan-
ske 19 av 20 familjer för sina liv var beroen-
de av åkerbruk, boskapsskötsel, jakt och fiske 
innebar missväxt på grund av direkta och 
indirekta återverkningar hunger för många. 
Därmed också ökad vilja att riskera mycket 
för att komma över värdefullt gods. 
 Dessa förhållanden måste ha begränsat 
varuvolymer och civilt handelsutbyte, och 
troligen även beskickningar med eskort, men 
inte nämnvärt stridutrustade mäns förflytt-
ningar – med kontakter och kapacitet att göra 
kringgående rörelser och försvara sig när så 
behövdes. Kulturella impulser som berör 
vapen och stridsutrustning bör alltså även 
fortsättningsvis ha rört sig någorlunda obe-
hindrat. Mindre dyrbarheter var säkert också 
vanliga i packningar.  
 
 

Öppna konflikter  
Så var troligen läget fram till någonstans 
kring mitten av 500-talet. Då tycks öppna 
konflikter mellan Uppsalaväldet och Attunda-
landsväldet ha blossat upp, konflikter av en 
typ som vi förmodligen har upprepade spår 
av vid gränsfästningen Runsa (se Olausson, 
1997:158) och så småningom vid Broborg 
och Danmark. Hur intensiva, omfattande och 
långvariga striderna var är oklart, men de bör 
ha varit avslutade före eller omkring århund-
radets slut. Under andra hälften av femhund-
ratalet var därmed norra Mälardalens militära 
ledare och krigare åtminstone periodvis en-
gagerade på hemmaplan. Även under lugnare 
intervall bör de fått svårigheter på väg till 
eller från kontinenten. Sammantaget innebär 
det här att intresset för kontinentalgermaner-
nas militära utveckling och kultur bör ha ökat 
i Mälardalen, men att kontakterna och impor-
ten begränsades.  
 Internationellt skedde samtidigt omfat-
tande förändringar av den materiella kulturen 
inom den anglosaxiska delen av England, i 
Rhenlandet och sydvästra Tyskland. Hines 
(1999:76) kopplar förändringarna till en kon-
tinental skedesförändring AD 555/570. 
 
600-talet – en ny tid   
När vi kommer in mot 600-talet har vi en ny 
bild.  Kontinenten öster om Elbe är stängd. 
Langobarderna kontrollerar stora delar av 
Italien. Frankerna behärskar huvudförbindel-
serna norrut. Även om mindre förbindelser 
via Thüringen och Sachsen förmodligen 
fanns kvar var områdena kring nedre Rhen 
och Friesland betydelsefullast för utbytet med 
Östersjön. En rutt som tidigare gått runt Spa-
nien och direkt till kvarvarande keltiska om-
råden försvagades i slutet på 500-talet (Hod-
ges, 1982:33). 
 De förbindelser med frankiska områden 
som Bornholm haft under andra hälften av 
500-talet och framåt (Jensen, 2004:194 ff.) 
ser vi nu också tecken på i elitgravarna i 
Uppland (Jørgensen, 1991:123). Jämför ock-
så med de förändringar Høilund Nielsen 
(1997) tror sig se mellan fas A (mitten och 
senare hälften av 500-talet) och fas B (första 
hälften och mitten av 600-talet).  
 
Är Stil II-gravarna nämnvärt äldre 
än från år 600? 
En annan indikation på nya strömningar avser 
vendeltidens spjut. I sin behandling av spjut-
spetsar av vendeltyp accepterar Olsén (1958) 
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Gjessings uppfattning att spetstypen uppstått i 
slutet av 500-talet eller senast omkring 600 
och fått sin slutliga utformning under förra 
hälften av 600-talet. Spetsen i Vendel XIV 
uppfattas som äldst och dateras till omkring 
600. Något som har betydelse för bedöm-
ningen av dateringarna i [Tabell X:10]. Ty-
pen uppfattas gå tillbaka på alemanniska fö-
regångare från 500-talet och förmodligen till 
dess senare hälft.  

Trots många försök har det inte utan in-
vändningar kunnat göras troligt att båtgravar-
na i Vendel och Vallsgärde eller de utgrävda 
högarna i Gamla Uppsala är betydligt äldre 
än AD 600. De komplexa fyndbilderna har 
ständigt ett eller annat element som pekar 
mot senare dateringar eller med fyndparallel-
ler relativt långt in i vendeltid. Förhållandet 
att Stil II – var den nu än utvecklats – inte 
spårats mycket före 560-talet och förmodli-
gen utvecklades under 500-talets sista tredje-
del (se Høilund Nielsen & Kristoffersen, 
2004:54) innebär en svårforcerad tidsmässig 
bom. Förutom att stilen skulle etableras till-
kommer den tid som krävdes för att den skul-
le bli accepterad för gravgåvor. Var stilarna 
delvis   politiska   markörer,  Magnus  (1999: 
123), blir en påstådd närvaro av Stil II i gra-
var under stora delar av 500-talet omöjlig. 

 I tidigaste linjen – eventuellt med undan-
tag för Mellanhögen, Ottarshögen och kam-
margravarna Tuna XIV i Alsike och 29 i 
Vallsgärde – har vi troligen Östhögen i Gam-
la Uppsala och Vendel X, XI och XIV (jfr. 
Ljungkvist, 2006:144). Redan i denna linje 
finns indikationer på tidig anknytning till Stil 
II, t.ex. entrelakmotiven på pressbladsfrag-
ment i Östhögen (Åberg, 1947: 272 ff., Ducz-
ko, 1996:76 och Ljungqvist (2005: 252). Mo-
tivet finns också i Vendel XIV. Hur mycket 
äldre än åren kring AD 600 kan de vara?  
  
Båtgravarna en signal om nya idéer 
och/eller nya herrar 
Under andra halvan av 500-talet tycks krigis-
ka perioder i Mälardalen med omvälvande 
följder ägt rum. De känslor som striderna 
med nödvändighet byggde upp, och segerru-
set efter vad som förmodligen(?) gav Uppsa-
laväldet den ledande rollen i stora delar av 
Mälardalen, förstärkte den martialiska kultu-
ren och påverkade elitgravskicket.  

”Båtgravfamiljerna med sina traditioner 
bakåt i tiden är på ett säreget sätt knutna till 
vissa gårdar med namnet Tuna… Om dessa 
familjers nyvunna välstånd och maktställning 

vid tiden omkring 600 vittnar vältaligt prakt-
glädjen i de äldre båtgravarna. Den stora 
oklarheten i detta förlopp ligger i innebörden 
av den plötsliga övergången till båtbegrav-
ningar – ett traditionsbrott, som måste bygga 
på mycket starka motiv.”  Schönbäck (1980:117).  

Årtiondena kring AD 600 framstår som 
en brytningstid. I Mälardalen sker påtagliga 
förändringar när det gäller det högsta led-
ningsskiktet och formerna för dess legitime-
ring. I det germanska Europa hade sedan 
länge kungavärdigheten och kopplade admi-
nistrativa styrformer inklusive formell lag-
textstyrning utvecklats. 

Bilden här är trots många kända delkom-
ponenter dock svår att belägga på ett samlat 
sätt. Vad som hände i Gamla Uppsala, Valls-
gärde och Vendel och kanske ungefär samti-
digt även i Ultuna, i Tuna i Alsike och i Tuna 
i Badelunda och på andra platser som vi ännu 
inte känner, tycks hänga samman med en ny 
politisk situation, nya ledningsrelationer, men 
också med internationella strömningar som 
inte bara omfattade den materiella elitkultu-
ren i snäv mening utan även religiösa/ideo-
logiska komponenter som båtgravar. Ett frå-
getecken utgör förbindelserna med Norge. 
Har norrmännen haft ett påtagligt inflytande? 

Utvecklingen efter vad som troligtvis var 
ett samgående inom Mälardalen från omkring 
år 600 tycks inte bara märklig utan också 
långsam. Den nordkontinentala retardationen 
mot en familjebaserad slavism framstår allt-
mer också här som ett förklaringsspår.  
 
Mälardalens primära enande fick 
följdverkningar i många avseenden  
Tillgången på elegant vapenutrustning med 
rangmarkörer och elitutensilier inom området 
som gravarna från årtiondena kring AD 600 
avslöjar/passar in i ett scenario där kampen 
om makten över stora delar av Mälardalen – 
om än med legitimitetsfrågetecken – i prakti-
ken var avgjord. Biläggandet av öppna strids-
handlingar ökade säkerheten i fjärrförbindel-
serna och den i princip samlade makten i Mä-
lardalen nådde ett format som på ett annat 
sätt än tidigare bör ha gjort Mälardalen till en 
åtråvärd kontaktpartner. Förbindelsen med 
västkontinentala centra på högsta nivå bör ha 
underlättats. Utbytet med Gotlands verkstäder 
och elit bör ha ökat. Jfr Nørgård Jørgensen 
(1999b:165,167). [Høilund Nielsen (1997) 
tolkar dock som nämnts utvecklingen närmast 
som en sydskandinavisk maktexpansion.] 
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 Men vad säger det här om samspelet mel-
lan Vallsgärde, Gamla Uppsala och Vendel?  
Till att börja med – om alla tre kungshö-
garna i Gamla Uppsala tillhör årtiondena 
kring AD 600 kan platsen knappast ha funge-
rat som fast kungasäte mycket före slutet av 
500-talet. Konflikterna med Attundalands-
makten gjorde lokalen osäker. 
  Gamla Uppsala kan dock vara en plats 
med äldre kultiska anor. Skulle det visa sig 
att Mitthögen tillhör en äldre horisont – säg 
från mitten av 500-talet – behöver det inte i 
och för sig innebära att Gamla Uppsala under 
första hälften av 500-talet fick en ny roll i 
Sveahavsväldets styrsystem. Däremot var det 
förmodligen en manifestation av en ätt som, 
när huvudmannen avlidit, på ett nytt sätt (in-
fluerad av frankerna?) ville signalera och 
säkra en ledande roll och stöd inför komman-
de eller redan påbörjade konflikter med gran-
nen i söder.  

Vi tycks när det gäller Gamla Uppsala ha 
två kanske tre nya principer som utvecklades 
kring skiftet 500/600-tal och framåt – dels att 
vi fått en mer eller mindre ”officiell” ritual-
plats – om än inte kungasäte, dels att princi-
pen om släktskapets betydelse förstärks till 
att, som på andra håll i det germanska Euro-
pa, ämbete och rang kopplas till släkten och 
blev ärftlig. Vi fick ärebetygelser som kan 
liknas vid ett adelskap. Det tredje är kopplat 
till den första principen. Mälardalen och Upp-
salaområdet kanske först nu fick en ”kung” i 
egentlig mening – inte bara en dominerande 
ättledare/hövding, småkung. Kungavärdighe-
ten överflyglade ättnivån.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VÄLDESETABLERING 
OCH KUNGAMAKT 
Mycket talar för att de svåra förhållanden 
som på olika sätt först påverkade den nordeu-
ropeiska fjärrvaruutbytet och sedan genom 
klimatkrisen från 530-talets slut befolkningen 
i allmänhet, komplicerade och fördjupade den 
politiska oron i Mälardalen. Vi vet från andra 
håll att klimatkriser och krig ofta följts åt. 
Tecken på större strider finns inom norra Mä-
lardalen under senare delen av 500-talet. Stri-
der mellan Uppsalaväldet och Attundalands-
makten som Uppsalaväldet i princip tycks ha 
vunnit trots troligtvis någorlunda jämbördiga 
styrkeförhållanden. 
 Det finns också signaler som kan tolkas 
som stora framgångar för Attundalandsväldet 
långt fram under 500-talet eller till och med 
som nya strider under 600-talet – gravplund-
ringarna. Gravarna på Danmarksbygravfältet 
plundrades i likhet med vad som också sked-
de i Vallsgärde och Vendel. Förhållandet att 
plundringarna tycks ligga i ungefär samma 
tidshorisont ger två huvudalternativ: 
 
 1. Striderna var så omfattande och Uppsalalaväl- 
     det så trängd att man inte ens kunde freda sig 
     kontinuerligt i Vallsgärde och Vendel  
 
2.  När striderna var över tog en ny ledning inte  
      bara  över efter den gamla. De ville också ut- 
      plåna och förnedra föregångarna.  

 
Vilken av alternativen som är korrekt om ens 
något eller kanske båda är svårt att ta ställ-
ning till. Intressant är att spåren i vissa avse-
enden alltså tyder på en möjlig seger för At-
tundalandsmakten eller på uppblossande kon-
flikter en bit in på 600-talet.  I varje fall rör 
det sig om en av många indikationer på om-
fattande strider under tidig vendeltid. 
 
 
 
UPPSALAVÄLDET 
KONTRA  
ATTUNDALANDSVÄLDET 
Försörjningsläget gjorde att behovet under 
början av vendeltid var minst oförändrat när 
det gäller de säsongsmässiga fiskefärderna 
längs Östersjökusten. Alfågelsfångst, fågel- 
och duninsamling, storvilts-, spelfågels- och 
säljakt var också nödvändig för många bo-
sättningars långsiktiga funktion och överlev-
nad. Vad betydde då övergripande konflikter 
för dessa verksamheter. Sveahavsborna be-

Klimatkriser och konflikter följs åt 
 
Studier av klimatförändringar och konflikter i östra Kina under föregående 
årtusende har visat på nära samband mellan klimatkriser och väpnade kon-
flikter. Niohundra väpnade konflikter hade registrerats och sex större 
klimatcykler med omväxlande varma och kalla perioder. Under de senare 
minskade produktionen av grödor och boskap kraftigt. 
    Årtiondena delades in i tre kategorier: 
 
  Fler än 30 krig                 15-30 krig                   Färre än 15 krig 
 
Samtliga fyra årtionden med fler än 30 krig och de flesta med 15-30 krig 
sammanföll med perioder som var kalla. Krigen startade i regel mellan tio 
och trettio år efter att den kalla perioden inletts. 
    En kommentar var att under förhållanden med svår ekologisk stress kan 
krig bli den sista utvägen att fördela de krympande livsmedelsresurserna. 
 
Källa: TT från tidskriften Human Ecology. GA 070721 
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hövde kunna färdas söderut och österut. At-
tundalandsväldesborna bland annat norrut.  
  Under romartid möjliggjorde förmodli-
gen en mer fläckartad maktstruktur, begrän-
sade tillgängliga militära resurser och alterna-
tivvägar att verksamheter kunde fortgå även 
under konfliktfyllda perioder. Under folk-
vandringstid och tidig vendeltid bör det ha 
blivit svårare. Kunde verkligen den säsongs-
mässiga jakt, fiske och samlarverksamheten 
fortgå kors och tvärs över områden vars led-
ningar och elit var i konflikt med varandra? 
Ja förmodligen i viss utsträckning, om än inte 
under alla förhållanden och inte på alla kon-
fliktnivåer. Släktskap och gammalt samarbete 
innebar också lojaliteter som inte följde poli-
tiska revir och kopplingar. 

 Här var det skillnad på elit- och allmoge-
följen. Elitens rörlighet blev troligen besku-
ren eller omöjliggjord. Utnyttjande av gisslan 
bör ha förekommit. 

 
Självbevarelsedriften begränsade 
konflikthandlingar 
Skillnaderna i ”regler” hänger samman med 
att närliggande politiska grupperingar hade 
möjlighet att låsa och störa varandras allmo-
genäringar i en utsträckning som snabbt skul-
le föröda alla parters samhällen och interna 
maktstrukturer. 
 På grund av de tidvis små försörjnings-
marginalerna var likheterna stora med mo-
dern terrorbalans. Ingen hade resurser att hin-
dra omfattande sena höstliga attacker för att 
slå ut djuren, med de konsekvenser detta in-
nebar för situationen under den första vintern 
och åratal framåt. Som tidigare behandlats 
var skadeeffekterna på samhällen av förintade 
djurbesättningar av en annan dignitet än för-
störda eller plundrade hus och åkrar.  En för-
härjande stridsteknik är inte attraktiv om man 
själv kommer att råka ut för den. Dessutom 
gällde att stoppade exempelvis Attundalands-
väldet fiskefärderna söderut för sveahavsbor-
na, kunde man själv få svårt med sälfiskefär-
dena norrut och det årliga rika laxfisket vid 
Dalälven. 
  Konsekvenserna blev förmodligen att det 
under politiska kriser och konflikter normalt 
fanns någon form av skilda värderingssystem 
för elitens förflyttningar och allmogens tradi-
tionella försörjningsrörelser, men också för 
konflikter nästgårds kontra fjärröverfall. Un-
der de allmänt besvärliga förhållandena kring 
övergången mellan folkvandringstid och ven-
deltid måste de ingående fjärrkontakterna 

varit betydelsefulla. Hade konflikter som ska-
dade dem uppkommit skulle Mälardalen upp-
hört som fjärrhandelsmiljö. Helgös fortsatta 
existens var rimligtvis en följd av detta. En 
indikation på att konflikterna inte tilläts gå 
över alla gränser. 

 
SKILLNADER I FÖRUTSÄTT-
NINGAR OCH NORMER 
Vi känner inte fördelningar och allianser. De 
geografiska förhållandena tyder emellertid 
knappast på att skillnaderna i resurser mellan 
Uppsalaväldet och Attundaväldet kan ha varit 
av avgörande betydelse. Olikheterna låg sna-
rare i kultur, ideologi och geografisk struktur. 

Skillnader i tyngdpunkten inom närings-
spektrat jakt, fiske, boskapsskötse och, åker-
bruk påverkar som behandlats en lång rad 
faktorer kring samhällets uppbyggnad, mobi-
litet och normer. Samlarverksamhet var om-
fattande inom alla kulturer.  

När det gäller Asien och kontinenten 
brukar man tala om skillnader mellan herde- 
och åkerbrukskulturer. Herdekulturen med si-
na återkommande förflyttningar tränade upp 
kollektiva normer och gemensamt handlande. 
Man hade resurser och vana vid omfattande 
och snabba transporter och omställningar, vil-
ket är väsentlig i all offensiv krigföring. En 
tyngdpunkt i boskapsskötsel-jakt-fjärrfiske 
kontra åkerbruk-boskapsskötsel-närfiske på-
verkade på liknande sätt. 
  Även om skillnaderna inte kan dras allt-
för långt, fungerade även här samhällen där 
åkerbruksåret var styrande på annat sätt – mer 
familjebundet och fragmenterat – än i sam-
hällen där fjärrfärdsperioderna var utgångs-
punkt. Tillgången på större båtar bör ha varit 
relativt sett lägre. Förhållanden som bör haft 
betydelse för att kunna förklara hur ett till 
synes minst lika välmående Attundalandsväl-
de efter mer än tusen år av parallella makt-
strukturer i norra Mälardalen dras in i en 
maktpolitisk bildning som underställd part. 

 Det var troligtvis Attundalandsväldes-
området som länge haft de mest omfattande 
fjärrkontakterna och var närmare anknuten 
till den sydliga Östersjökusten och Mellan-
norrland (stensträngarna en indikation). Åker-
bruket var äldre och mer omfattande och bör 
på ett annat sätt än längre norrut ha genomsy-
rat samhällets livsmönster, samtidigt som den 
annorlunda lägre strandnivån både innebar 
goda fiskemiljöer och kommunikationsvägar 
och en spridd bosättningsstruktur. Ett mer 
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åkerbruksberoende Attundalandsvälde bör 
också ha drabbats något hårdare av klimatkri-
sen och den långa efterföljande fuktiga och 
kyliga klimatperioden. 
  
Attundalandsväldet lättåtkomligt 
Stormannabosättningar i Attundalandsväldet 
gick i allmänhet att komma åt från flera håll 
och det fanns mer än en reträttväg vid anfall 
mot dem.  Uppsalaväldet däremot hade i prin-
cip sin befolkning längs Fyrissystemet och 
dess tillflöden samt längs Finlandsleden. Det 
var stråk med försvarbara entrémiljöer och 
svåra för anfallsstyrkor att retirera i. Det 
fanns visserligen under andra hälften av 500-
talet en mer lättåtkomlig befolkning i Fjäd-
rundalandsområdet och förmodligen längre 
västerut – på båda sidor av Mälaren. Om den 
befolkningen ännu inte var helt trogen Upp-
salaväldet, var det emellertid politiskt oklokt 
att attackera dem. Dessutom tenderade man 
därvid att lämna Attunalandsområdet delvis 
öppet för anfall.  
  Innebörden av de skilda geografiska för-
hållandena är att Uppsalaväldets kärnområ-
den var svårare att komma åt med räder. Vi-
dare hade man inom Uppsalaväldet möjlighet 
att dra sig tillbaka i djupled på ett annat sätt 
än inom Attundalandsområdet. Det kan inte 
hjälpas att Nermans (1913:14 f.) tankegångar 
om en reträtt mot norr skulle ligga bakom 
Ottarshögen – vem som nu gravlades där – 
inte kan avfärdas. Fast enligt Nermans histo-
rieskrivning kom alltså hotet från göterna och 
inte från en annan mälarmakt.  
 
Tillgången på järn 
Det fanns ytterligare en faktor som kan ha 
haft betydelse – tillgången på järn. Jag har 
tidigare förfäktat att välstånd och rikedom 
under folkvandringstid och vendeltid ej kun-
de byggas på järnproduktion annat än lokalt. 
Det fanns helt enkelt för mycket järn att tillgå 
i förhållande till den tidens efterfrågan. Under 
krig och avgränsningar kan dock situationen 
ha varit annorlunda. 
  En inte oväsentlig del av järnet till såväl 
Uppsalaväldet som till Attundalandsväldet 
bör ha kommit från Jämtland, Dalarna, Gä-
strikland, Västmanland och eventuellt från 
norra Uppland och Närke (se Magnusson, 
1986 och Hyenstrand, 1974b:208 f.).  Medan 
Uppsalaväldet inte bör ha haft några problem 
med fortsatt järntillförsel i början av vendel-
tid, gällde inte detta Attundalandsväldet. Till-
förseln kan ha blivit kraftigt begränsad, då 

Uppsalaväldet kunde blockera transportvä-
garna. Produktionen i områden söder om Mä-
laren var så vitt känt av husbehovskaraktär. 
 
Uppsalaområdet AD 600 
Vid folkvandringstidens inledning eller strax 
dessförinnan fanns i princip tre skilda makt-
politiska strukturer inom Uppsalaområdet 
(eventuellt bara två, om Attundalandsväldet 
och Fjädrundaväldet efter struktureringen un-
der bronsålderns period III egentligen aldrig 
skilts åt). Tvåhundra år senare, i början av 
600-talet, var Uppsalaområdet en del av nå-
got större – ett i huvudsak samlat Mälardals-
välde ideologiskt, om ej maktpolitiskt, knutet 
till Gamla Uppsala. I likhet med stora delar 
av den germanska världen i övrigt lydde, om 
än kanske sprött, nu stora delar av Mälarda-
len under en (över-) kungamakt med egna 
resurser. Även om det redan fanns en valtra-
dition inblandad, torde kungamakten varit 
ärftlig om det fanns en lämplig efterträdare.  
 Även andra ”befattningar” inom väldet 
hade uppenbarligen en ärftlig komponent. 
Båtgravstraditionen kan eventuellt indikera 
vissa idémässiga likheter med det langobar-
diska kulturen, där styrande militärer/hertigar 
i avsaknad av en statsförvaltning hade en  
stark ställning. 
 Inom Uppsalaområdet spelade jordbru-
ket, närmast åkerbruket en allt större roll, 
men fortfarande får vi räkna med att boskaps-
skötseln var mest betydelsefull och att jakt, 
fiske och samlarverksamhet svarade för minst 
hälften av försörjningen. Fjärrexpeditionerna 
hade fortsatt betydelse.  

Vi kan räkna med att antalet yrkesverk-
samma krigare, antingen de stod i kungens 
eller stormännens tjänst ökade. Något som 
bör ha sänkt den allmänna våldsnivån. Mak-
ten fick allt större resurser att se till att dess 
spelregler följdes. I gengäld uppkom troligt-
vis väpnade allianser, som då och då utlöste 
strider på mer omfattande nivå. Baserat på 
fler och bättre utbildade män, fler och bättre 
vapen och större möjlighet till underhåll – allt 
inom ramen för effektivare stridsteknik.   

Tillsammans med den utvecklade båttek-
niken och större båtar skapades nya möjlighe-
ter till omfattande fjärräder – i Baltikum, i 
Nord och i Syd. Under 600-talet utvecklades 
förutsättningar för att forma och utvidga ett 
någorlunda samlat Mälardalsrike och att mer 
systematiskt expandera dess inflytande. Men 
utnyttjades detta? 
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 LÅNGSAM UTVECKLING 
Det är osäkert om Uppsalamakten segrade 
och etablerade en hegemoni över det dåva-
rande Attundalandsväldets område. Det är 
dock ganska klart att man på något sätt fick 
en ledande ställning. För von Friesen och 
Sahlgren var det – baserat på Mora – fråga 
om ett samgående som i två steg enade folk-
landen. En dominerande ställning för Attun-
daland är svår att förklara. 

 
GAMLA UPPSALA, MORA 
OCH EN FEDERATION 
Om Attundalandsväldet segrat och utvecklat 
ett rituellt kungavärdighetscentrum i Gamla 
Uppsala, hade något behov av att skapa en 
bild av samförstånd mellan folklanden genom 
en formell kungavalplats söder om Uppsala 
inte uppstått.  

Ett samgående på jämställd fot, med 
Gamla Uppsala som kungamaktens symbol-
lokal, framstår endast som plausibel om kun-
gavalplatsen legat väl inne i Attundalandsom-
rådet eller på en mer neutral plats någorlunda 
utom räckhåll för Gamla Uppsala. Det krite-
riet uppfyller inte Mora. Även om det inte är 
troligt kan det naturligtvis inte uteslutas att 
valplatsen flyttats. Kröningarna som är om-
nämnda sedan Erik Knutssons val år 1210 
skall enligt Upplandslagen ske i Uppsala, 
men ägde före lagens tillkomst rum på annan 
plats åtminstone vid ett tillfälle under 1200-
talet. Valdemar kröntes i Linköping år 1251. 
(Holmgren, 1937:11). 

För att uppnå den effekt som låg bakom 
Schücks (1949) tankegångar om en lokal i 
anslutning till ett gränsmöte mellan alla folk-
landen borde den närmast ha legat i an-
slutning till Håbo härad. 

 Mot bakgrund av dagens information 
framstår dock någon form av ”seger” för 
Uppsalaväldet som det enda som gett den 
anläggningsbild och den vidareutveckling 
som ägt rum. Formellt kanske med någon 
form av federation som officiell täckmantel. 
Vad som fortfarande inte är påvisat är om 
denna seger/hegemoni verkligen var i Uppsa-
laväldets händer omkring AD 600, och där-
med bildandet av ett reellt Mälardalsrike kun-
de påbörjas eller om det var frågan om en 
utdragen trevande legitimeringsprocess under 
stora delar av 600-talet. 

Till skillnad mot vad som ofta automa-
tiskt antagits, ser jag alltså som angivits inga 
tecken på att det skulle funnits någon makt 

som behärskat större delen av Mälardalsland-
skapen under romartid och folkvandringstid. 
Från sjuhundratalets mitt är det däremot så 
gott som säkert att en överkungamakt funnits 
i Mälardalen. Det är före den tidpunkten vi 
kan förvänta oss inledningen av en formell 
kungavalsprocess där Attundalands och Fjäd-
rundalands föregångare är involverade  
  För att återgå till tidpunkten för det slut-
liga enandet, saknar vi så vitt jag förstår fort-
farande information. Kungshögarna i Gamla 
Uppsala indikerar förekomsten av en maktut-
övning med lokalen som sakral symbol – 
förmodligen i ett herravälde med inflytande 
över stora delar av Mälardalen. Vi vet emel-
lertid inte från vilken tidpunkt och varifrån. 

 Det ligger nära till hands att tro på en 
släktbaserad ledning med Vendel som vikti-
gaste bas. Integrationen mellan Vendel och 
symbolen Gamla Uppala är det som också 
knyter Vallsgärde till Vendel. Makten var 
beroende av den mångfacetterade symbolen 
Gamla Uppsala. Kontrollen över lokalen var 
därmed av central betydelse. 
 
Inget fast kungasäte i Gamla Upp-
sala en säkerhetsfråga  
En separat administrativ förvaltning av Gam-
la Uppsala framstår som den optimala lös-
ningen om maktsituationen i Mälardalen fort-
farande var problematisk. En förvaltning av 
Gamla Uppsala ledd av en släkt med hög 
rang men som inte direkt levde där, utan vid 
det närliggande Vallsgärde.  De kunde där-
med inte hävda ”gudomlig” maktinspiration 
genom att man levde tillsammans med förfä-
derna, samtidigt som man för sin ställning var 
helt beroende av såväl Gamla Uppsala som 
av kungen.  

Alternativet hade varit att Gamla Uppsala 
förutom att vara ett centalt kultcentrum också 
stadigvarande utnyttjats som kungasäte.  Dels 
är det inte säkert att andra federationsmakter 
medgav en sådan långsiktig fördel, dels riske-
rade kungen att smitta den sakrala ”höghe-
ten” med strider, icke kultiska avrättningar, 
tortyrer, etc. och därmed minska värdet på 
den enande symbolen. 

 Det var också säkerhetmässigt riskabelt 
för kungen i ett tidigt osäkert läge. Ett nattligt 
tillslag och både han och tillgången till Gam-
la Uppsala var i anfallarens händer. Fanns 
kungen inte där var det betydligt svårare och 
riskablare. Hade man kungen hade man inte 
Gamla Uppsala och vice versa. Var kung och 
Gamla Uppsala separerade ökade maktens 

Uppsala Öd vårt 
första offentliga 
företag. 
 

Som en kuriositet – när 
än Uppsala Öd blev 
formaliserat kan den sä-
gas ha varit vårt första 
offentliga (prostatliga) 
företag frikopplat från 
enskilt ägande.
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säkerhet. Det är faktiskt osäkert om inte 
Gamla Uppsala och kungamakten ständigt 
varit separerade även om de ofta möttes.  Vi 
har exempelvis Snorre Sturlassons skildring 
av Olof Skötkonungs vistelse på 1000-talet.   
 
En långsam etablering 
Båtgravarnas lokalisering indikerar ett kun-
gadöme inom Uppsalaväldet, men vi vet allt-
så inte om detta också omfattade resten av 
Mälardalen, eller om på nytt kampen/rivali-
teten tog vid om än på lägre nivå och det 
egentligen är nu vi får ett antal småkungadö-
men i regionen. 
 En segrande makt saknade resurser att i 
modern mening ockupera vendeltidens sprid-
da, decentraliserade samhällslandskap. Vad 
man kunde göra – och förmodligen gjorde – 
var att med morot eller piska knyta till sig 
centrumboplatser i välmående och strategisk 
betydelsefulla områden utan att de för den 
skull – vilket senare inte sällan skedde – di-
rekt ägdes av kungamakten.  
 I brist på råmodell, kartor och kunskaps-
överblick, liksom förekomsten av blockeran-
de släkt- och personförhållanden kan det ha 
tagit tid att skapa lojalitet och täckande struk-
turer. Det kan vara den processen som inte 
lämnat nämnvärda spår. En ytterligare orsak 
till det långsamma tempot kan vara att klima-
tet var fortsatt oförmånligt med åtföljande 
samhällsproblem. Även om makten var vun-
nen var Mälardalen alltjämt en fattig miljö – 
gamla rustningsdetaljer fick duga även i den 
högsta elitens gravar.   
 
 
 
EN NY KUNGAMAKT 
Länge var uppfattningen att kungamakten i 
Mälardalen, sedan folkvandringstid varit lo-
kaliserad till Gamla Uppsala en självklarhet. 
Där finns högarna som bevisar dess existens. 
Adam av Bremen, Ynglingatal och Sune 
Lindqvists arbete från 1936 utgjorde grund-
stenar i föreställningen om Gamla Uppsala 
som ett kungasäte för en räcka kungar från 
folkvandringstid till vikingatid. Kungasätet 
antogs ha haft föregångare. Gödåker, Bril-
linge och Ulleråker är namn som nämnts.  
 Under detta skede har det vidare ofta 
förutsatts att debatten rörde ett Sveavälde 
som omfattade Mälardalen och kanske mer 
därtill. Redan Tacitus talade ju om svionernas 
samhällen. Av Snorre framgår vidare att det 
fanns många kungar, men att Uppsalakungen 

tidvis var överkung för ett större eller mindre 
antal. Jungner (1919) är helt inställd på att i 
Vendel och Ultuna ligger kungar, men att de 
till skillnad mot i Uppsala ansåg sig här-
stamma från Odin inte från Frej. Det skulle 
också förklara uppfattningen i början av förra 
seklet att uppsalakungarna gravlagts utan va-
pen och i första hand var prästkungar/över-
blotare.   

Bilden har sedan 1990-talet inte känts 
övertygande. Nytt material om Gamla Uppsa-
la har tillkommit, bl.a. genom Wladyslaw 
Duczkos och Else Nordahls arbeten. Någon 
ny paradigm om järnålderns Mälardalen har 
dock inte utvecklats även om på ett högre 
plan flera varit aktiva, främst kanske Sawyer 
och Hyenstrand.  

Vad menar jag då är skillnaden mellan 
den gamla hövdingaordningen och den nya 
”kungamakten”?  Förenklat är det att kunga-
makten nu disponerade egna resurser.  
  
Kungamakten fick egna resurser 
Under 500-talets konflikter med Attunda-
landsväldet lyckades förmodligen Uppsala-
väldets ledning att på något sätt få egna re-
surser och inte bara bygga på släkten, de 
män, den utrustning och de förnödenheter 
samt betalmedel som övriga släkter tidvis 
kom överens om att ställa upp med. 

 Det kan ha skett inom ramen för någon 
form av parallell till den i litteraturen ofta 
redovisade visigotiska utvecklingen från reiks 
till härkung. Den gamla stamförbundsorgani-
sationen med en för en given försvarskrigs-
uppgift utvalde kindin, som ej kunde lämna 
stamförbundsområdet åsidosattes – efter stri-
der med hunnerna och en flykt in på romerskt 
territorium – av mer permanenta ledare med 
den enskilde stamhövdingens, reiksens, rät-
tigheter som förebild. En reiks kunde leda an-
fallskrig. Se Näsman (1988b), Ramqvist, 
(1991) och Norr (1998:34 ff.). 

 Formella rättigheter betydde förmodli-
gen inte så mycket, utan mer kontaktskapan-
de och relationsunderhållande förmåga samt 
tillgång på män, vapen, förnödenheter och 
transportmedel. Kungamaktens resurser kan-
ske inte var viktigast inför hot från yttre fien-
der utan hade troligtvis främst betydelse för 
att skapa en respektingivande medvetenhet 
hos väldets övriga aktörer.  

Om det i Mälardalen var konflikternas 
långvarighet och/eller ovanligt starka ledar-
profiler som medförde förändringen får vi 
aldrig veta.  En övergång mot kungamakten 
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som institution bör ha gett Uppsalaväldet 
handlingskraft och möjligheter som mycket 
väl kan ha varit en avgörande faktor i kampen 
mot det till synes minst lika starka Attunda-
landsväldet. 
 
Indicier på uppkomsten av en cen-
tral kungamakt 
Indicierna på tillkomsten av en central kun-
gamakt är indirekta.  

1) Mälardalen var nu alltför omfattande 
och befolkad för att kontrollera och försvara  
via en ledning av mer tillfälligt utsedda repre-
sentanter från stammar/hövdingadömen/små-
kungadömen som tillfälligt utsåg krigsledare 
vid omfattande hot. Ett sådant system var 
ineffektivt och konfliktskapande – och på sikt 
knappast livsdugligt. Upplägget fungerade ej 
för expansion. 

2) Tecken på en uppkomst av enhetliga 
administrativa system – återspeglad i benäm-
ningar som rinkar, hersar och husabyar och 
förflyttningen av handeln från Helgö till Bir-
ka (se Holmqvist (1962:150) tyder på ansat-
ser till enhetlig styrning av Mälardalen åt-
minstone från 700-talet. Sparlösastenen i 
Västergötland visar på brödrakungar som ef-
terträder varandra. Texten bugar mot bröder-
nas far som var kung i Uppsala – förmodligen 
under andra hälften av 700-talet (se Norr, 
1998:189 ff.). Mälardalsväldet spred sig vi-
dare – direkt eller via släktband. 
  3) Kungavalplatsen på gränsen mellan 
Tiundaland och Attundaland visar att fortfa-
rande under medeltid, då stora delar av det 
nuvarande Sverige och dessutom Finland låg 
under Sveariket, sökte man – trots att man då 
troligen förlorat kunskapen om bakgrunden – 
legitimera valet av kung på en plats som 
uppfattades som den arkaiska sinnebilden av 
samförstånd även om den bara berörde Mä-
lardalen.  

4) Kungshögarna och Guldhögen i Gam-
la Uppsala och den kvalitet och kontaktmöns-
ter som där gjorda fynd indikerar. Den sug-
gestiva hårlocken i Östhögen ser Jungner 
(1919:96) som ett tecken på att ”Ynglinga-
kungen” varit en rex crinitus (långhårig/-
lockig) med gudamakt i håret. Det associerar 
till merovingerna och utländska förebilder.  
Utvecklingen mot territoriella ärftliga kunga-
dömen möter vi över stora delar av Västeuro-
pa under folkvandringstid och tidig vendeltid.  
 5) Båtgravsfältens geografiska närhet till 
varandra och den centrala kommunikations-
leden Fyris. Inga stormän/hövdingadömen/ 

småkungadömen skulle överlevt så länge utan 
en övergripande paraplystruktur.  
 Tanken att ordningsmannen eventuellt 
skulle finnas ända borta på de danska öarna – 
att Mälardalen redan under 600-talet skulle 
lytt under danskt överherravälde – faller på 
att det ännu inte var möjligt att transportera 
manskap och underhålla dem i en utsträck-
ning som gjorde det möjligt att annat än un-
dantagsvis sätta kraft bakom orden. Det gäll-
de framför allt under vinterhalvåret. Eventu-
ella bindningar i linje med Høilund Nielsens 
(1997) förslag kan bara ha varit formella. Un-
gefär som när en gång i tiden de germanska 
stammarna på kontinenten teoretiskt accepte-
rade Östroms kejsare som överhuvud, 
 6) Avsaknaden av många fler lokaler som 
Vendel och Vallsgärde. Om under resten av 
vendeltid Mälardalen i princip hade varit 
uppdelad i några självständiga småkungadö-
men hade vi haft fler vendellika bosättningar 
i Mälardalen. I småkungadömen kan man vis-
serligen också tänka sig rotationsboende, men 
sannolikheten är stor att man periodvis haft 
huvudlokaler. Här finns dock ett frågetecken 
efter som vi inte känner bakgrunden och tiden 
för Norrsundamiljön med Nordians hög eller 
Badelundamiljön med Anundshögen, inte 
heller Vadbymiljön med Sjökullarna. Loka-
lerna kan vara äldre, ha utnyttjats för den 
centrala kungamakten, underställda hövding-
ar men också för tidvis självständiga små-
kungar. Utvecklingen behöver ej ha varit 
rätlinjig.  
 7)  Frånvaron av påtagliga ”kungaloka-
ler” i södra Mälardalen.   
 
Gravläggningar i Gamla Uppsala 
som bygger på makt betydelsefulla 
Sammantaget är indicierna starka för upp-
komsten av en central kungamakt i Mälarda-
len under perioden 500-750. Förläggs upp-
komsten redan till i början av 500-talet sak-
nas, i varje fall innan Mellanhögen är utgrävd 
och ger andra indikationer, ännu påtagliga 
tecken i Gamla Uppsala eller på andra håll. 
Från 600-talet framträder indirekta bevis på 
förekomsten av en central makt. Kungshö-
garna, och då framför allt Östhögen med en 
begravd yngling eller ung kvinna (se Duczko, 
1996:80) indikerar att makten begravde ätte-
lägg som manifestation, alternativt hade ärft-
lighet i ämbetet. 
  I vilkendera fallet har graven därmed en 
innebörd som övertrumfar den höga kvalite-
ten på fynden. Endast ledare eller en släkt 
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som vida överträffar vad vi i övrigt känner 
från 5-600-talet i Mälardalen skulle kunde ha 
avdelat dessa extrema resurser för en person 
vars enda möjliga merit var släktskap. En fe-
derativ manifestation kan emellertid utgöra 
ett alternativ. Gamla Uppsala som rituellt 
centrum utan stadigvarande kungasäte blir då 
lättare att förklara.  
  Det finns alltså tecken på att en central 
kungamakt uppstod under 500-talet. Då är vi 
tillbaka till frågan när under 500-talet och 
varför. Det bör ha varit frågan om en succes-
siv process där anspänningarna och behoven 
under konflikterna med Attundalandsväldet 
påskyndade utvecklingen. Färdig kunde den 
knappast vara förrän Mälardalen primärt 
enats och Uppsalaväldet antingen framstod 
som segrare eller ledaren i en federation. 
 
 
 
 
. 
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                                    11 
UPPSALAOMRÅDET FRÅN 
BRONSÅLDER TILL VENDELTID
  
Under vendeltid skilde sig Uppsalaområdet i 
många avseenden från vad som hade gällt i 
början av bronsåldern. Det var frågan om 
olikheter som direkt påverkade hur befolk-
ningen levde och organiserade sig. 

 
FÖRÄNDRINGAR 
Vattenlandskapet i alla dess schatteringar ha-
de kraftigt reducerats. Flora och fauna var an-
norlunda. Befolkningen hade ökat. Normer, 
näringsinriktning och externa kontakter lik-
som den maktpolitiska strukturen hade ge-
nomgått stora förändringar. Övergången från 
skinn- och pälskläder till kläder av textila 
material pågick. Förändringarna gällde också 
Uppsalaområdets plats i ett större Mälardals- 
och Östersjösammanhang. 

 Vendeltid i sig själv var omvandlingens 
tid i en rad avseenden vi ännu har svårt att få 
grepp om. Från vikingatid och framåt förstår 
vi redskap, system, normer och språk (texter) 
betydligt bättre än från äldre järnålder och 
längre tillbaka. Talspråket var inte längre det-
samma och tycks ha varit mitt inne i en om-
vandlingsprocess samtidigt som det skrift-
språk som trevande användes i området – 
baserat på den urnordiska runraden – justera-
des mot vikingatidens futhark.  
 
Bronsålderns värld 
Vid bronsålderns början härbärgerade Uppsa-
laområdet fiske-, jakt- och samlarkulturer i 
Europas utkant med ingen eller synnerligen 
begränsade kontakter med de urbana kultu-
rerna i Mellanöstern. Befolkningen var troli-
gen punktvis välmående och med ett begrän-
sat jordbruk inriktat på boskapsskötsel. Åker-
bruk i trädgårdsformat förekom här och där – 
inte bara i söder utan även tidvis i norr. Den 
maktpolitiska strukturen är oklar, men den 
begränsade befolkningen tycks ha levt i sepa-
rata skyddade miljöer med goda närfångst-
förhållanden. Grupperna/banden hade stora 
revir men var säsongsmässigt rörliga och be-
hövde därför kontakt och konfliktutjämning  
med  närboende. Inom Uppsalaområdet före- 

 
faller endast ett område ha ingått i en lokal-
övergripande maktpolitisk struktur – den syd-
västra delen, ingående i äldre samhällen 
längs norra Mälarens mellersta kustområde. 
 
Vendeltidens värld 
Ett halvt århundrade in i vendeltid tycks Upp-
salaområdet inlemmat i en politisk struktur. 
En struktur som inte bara omfattade området 
utan även stora delar av Mälardalen – om än 
troligen med federala inslag. Gamla Uppsala 
hade utvecklats till ett ideologiskt centrum 
med rituella övertoner – något av ett kultiskt 
kitt för Mälardalen. 

 Jakt, fiske och samlarverksamhet var av 
lika stor, ja fortfarande kanske av än större 
omfattning än det expanderande jordbruket – 
där framför allt boskapsskötseln utgjorde ba-
sen. Åkerbruket var trots en stark utveckling 
fortfarande av begränsad betydelse ur för-
sörjningssynpunkt. Dess lagrings- och utjäm-
ningsförmåga gav dock odlingen en roll som 
vida översteg dess näringsvärde. 

Utvecklingen från korgbåtar/stockbåtar 
till högsjövärdiga båtar med lastkapacitet för-
ändrade successivt Mälardalens ekonomiska 
och kontaktmässiga läge i Östersjöbäckenet – 
på gott och ont.  De enskilda väldena/byggde-
grupperingarna i Mälardalen med en sam-
manlagd befolkning på kanske några tiotu-
sentals personer mot Västeuropas 25 miljoner 
(utifrån Maddison, 2001:241) var resurssvaga 
och inte särskilt åtråvärda som fjärrhandels-
partner. Detta sökte Mälardalsvärlden med 
viss framgång åtgärda genom att samarbeta 
om Helgö. Uppsalaområdet fick därmed viss 
tillgång till det kontinentala produktutbytet. 
 Uppsalaområdet tycks vad gäller eliten 
någorlunda inlemmade i den sengermanska 
normkultur som utvecklats på kontinenten 
främst genom franker, langobarder och visi-
goter.  Ett undantag var att inte ens denna för- 
modligen relativt sekulariserade elit var kris-
ten. Kontinentens tongivande statsbildningar 
var katolska. Stora befolkningsgrupper bland 
dem hade som andra germanska folk tidigare 
varit arianer. 
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VAD HÄNDE – 
NÄR OCH VARFÖR? 
Händelseutvecklingen från bronsålder till 
vendeltid anknöt främst till ett begränsat antal 
variabler som delvis påverkade varandra 
[Bild XI:1]. Variablerna är ett utdrag på del-
vis annan ledd från den inledande modell-
världen i inledningskapitlet [Bild I:2]. Studi-
ens iakttagelser, resonemang och slutsatser 
kopplas nu till dessa variabler i syfte att ge ett 
mer sammanhängande perspektiv. Detta per-
spektiv bygger på tidigare kapitel. För djupa-
re genomgångar och för referenser hänvisas 
till dessa. Genomgången innefattar också en 
enkel tidsatt sammanställning [Bild XI:5] 
med de fördelar och stora svagheter en ex-
tremt komprimerad schematisering av en 
flertusenårig utveckling innebär. 
 
 
 

GEOGRAFI 
Första variabel av betydelse för området är de 
geografiska förhållandena. Geografin inne-
håller i det här fallet åtminstone tre kompo-
nenter. Förutom regionala förhållanden och 
havsanknytningen med dess strandförskjut-
ning finns ett övergripande strategiskt Öster-  
sjöbäckenperspektiv.  
 
Situationen 1800 BC 
Som framgår av [Bild VIII:7] och indirekt av 
[Bild VIII:11] utgjorde Uppsalaområdet un-
der bronsålderns början en innerskärgård. 
Området var skyddat samtidigt som det fun-
gerade som genomfartsled i många väder-
sträck. Där växter och träd etablerat sig fanns 
en god boendemiljö för en jakt- och fiskarbe-

folkning  som i stor utsträckning levde längs 
smala lervikar och i lagunbildningar. 
 Områdets geografiska läge hade många 
fördelar i ett större sammanhang. I norr fanns 
fiskecentralen Dalälven. I öster fanns utanför 
ett omfattande skärgårdslandskap fångsteldo-
radot Åland, som samtidigt fungerade som 
brygga och kontaktpunkt mot Finland och 
Baltikum. Via skärgårdarna i sydost och syd 
kunde man nå Östersjön söderut. Dessa ö-
världar öster och söder om Uppsalaområdet 
var viktiga fångstområden när det gällde sam-
larverksamhet, fisk, fågel och säl.  
 I sydväst fanns, en redan etablerad kust-
befolkning, med allt vad detta innebar av 
kunskap och utbytesmöjligheter. 
 
Strandförskjutningen 
14C-tidsatta lägsta fynd och objekt inom Upp-
salaområdet i på 1990-talet tillgängliga arke-
ologiska och kvartärgeologiska rapporter har 
format basen för studiens strandnivåer från 
1800 BC till AD 600. De redovisas i [Tabell 
III:6]. Utifrån tabellen har med GIS-teknologi 
konstruerats digitala tidsynkrona kartor av-
seende Uppsalaområdet från sex olika år-
hundraden under brons- och järnålder.  Ut-
vecklingen var troligtvis inte linjär som man 
kan tro av tabellen. Hågatidsnivån inom de 
södra delarna berodde troligtvis på en trans-
gression.  

Förhållandet att strandförskjutningen var 
starkare i norr än i söder och aningen starkare 
i väst än i öst samt varierade i hastighet över 
tiden fick konsekvenser för tillgänglighet, se-
dimentavsättningar och så småningom för det 
lokala klimatet inom området. 

Den norra delen höjdes och tappade havs- 
anknytning. Omkring hågatid slöts den di-  
 

Bild XI:1  Centrala variabler för förståelsen av Uppsalaområdet under bronsålder och järnålder 
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rekta  havsarmen  från  norr  till  söder.  För-
skjutningen fick konsekvenser för befolk-
ningen i norr som sedan övergången mot 
bronsåldern följt det bortglidande havet. 
  Uppsalaområdets karaktär av genomfarts-
område ändrades. Något som kanske hade 
störst betydelse för kulturerna i sydväst. Dal-
älven blev inte längre åtkomlig på samma 
sätt. Även förbindelserna genom området mot 
Åland blev successivt allt mer komplicerade. 
 Den klimatutjämnande effekten av vatten-
ytorna minskade. Under den folkvandringsti-
da/vendeltida klimatkrisen var Sveahavet 
dock fortfarande betydelsefull. 
 
Ny användbar mark och förbättrat skydd 
Mot de negativa följderna av strandförskjut-
ningen stod tillskott på ny och så småningom 
delvis bördig mark i ett bebott och nu väder-
leksmässigt än mer skyddat område. Som re-
dovisas i kapitel 4 ökade fast mark inom 
Uppsalaområdet från 1800 BC till AD 600 
med närmare en tredjedel. Frilagda glaciala 
leror inom området bedöms ha uppgått till 
storleksordningen 120 km2 medan de postgla-
ciala lerytorna ökade med omkring 220 km2. 
Bara inom den centrala ca 900 km2 stora de-
len av området, som omfattade ”Sveahavet” 
och dagens Uppsala, frilades under den snab-
baste strandförskjutningen – århundradena ef-
ter hågatid – storleksordningen en och en 
halv km2, glacial och postglacial lera per tio-
årsperiod. Ytor som tillkom inom Uppsala-
områdets mest befolkade delar.  
 Strandförskjutningen inleddes inte under 
bronsåldern. Som redan Artur Hollenders av-
handling från början av förra seklet indikerar 
följde redan stenåldersmänniskorna nytt land. 
Uppkomsten av nya beboeliga ytor följdes av 
invandring. Strandförskjutningen hade också 
andra konsekvenser. De vintrar då isarna var-
ken bar eller brast eller då stormarna ylade 
var förbindelsemöjligheterna begränsade och 
omvägarna runt havsvikarna alltför tidskrä-
vande. Kontaktavstånden minskade nu. Inte 
bara så att Sveahavet krympte (den som un-
der bronsåldern befann sig på backarna ovan-
för domkyrkan kunde se ut över en à två mil 
vatten) – nya förbindelsevägar uppkom.  
  
Försörjningsförhållandena påverkades 
Ur försörjningssynpunkt innebar strandför-
skjutningen två saker. Dels försämrades den 
närliggande skärgårdsfångsten och samlar-
verksamheten, dels ökade tillgången på betes-
marker och då framför allt när det gällde 

strandbeten på grund av nya flacka ytor. En 
bakgrund till den successiva övergången från 
en jordbruksunderstödd fiske-, jakt- och sam-
larkultur till fortfarande blandade, men betyd-
ligt mer jordbruksinriktade förhållanden un-
der vendeltid. 
 
– liksom maktförhållanden 
Maktpolitiskt ligger strandförskjutningen del-
vis bakom både uppkommande konflikter, 
institutionaliseringar, zongränser och förflytt-
ningar av maktcentra inom regionen. Skiljan-
de stora vatten byttes mot närhet. Kobbar och 
skär dök upp. Innan rättigheter etablerats tog 
det i vissa fall generationer. Vid hågatid var 
exempelvis de kilometervida vattenytorna in-
om Funbo-Danmark-Lagga-Östuna knappast 
något problem [Bild III:12]. Inte heller infly-
tandet över de öar som fanns där – eventuellt 
betesrätter åsido. Efterhand som strandför-
skjutningen fick Danmarkshalvön och Lag-
gaön att växa kom Långhundraledens myn-
ningsled, inklusive Finlansleden, under kon-
troll av den som behärskade Danmarkshalvön 
och stranden på södra sidan [Bild III:15] och 
[Bild VII:20]. Östuna - Husby-Långhundra -
Vidbo låstes långt tidigare [Bild VI:9]. 
 Strandförskjutningen som stängde förbin-
delserna från Sveahavet åt norr, öster och i 
praktiken åt sydöst då dessa lätt hölls kontrol-
lerade av lokala krafter, gjorde att de allt 
trängre lederna åt söder mot Mälaren [Bild 
I:5] och Sörmlandsleden ut på Östersjön så 
småningom blev synnerligen betydelsefulla 
att hålla öppna. 
 
  
 
 
 

KLIMAT 
Uppsalaområdets befolkning var under förhi-
storisk tid via vattennivåer, växter och djur på 
ett helt annat sätt än idag direkt påverkad av 
klimatet. Årstidsväxlingarna hade man nog 
lärt sig hantera någorlunda. Utsattheten och 
de små marginalerna gjorde emellertid att 
även relativt sett begränsade förskjutningar – 
om långvariga – fick konsekvenser. Antingen 
det gällde vind, fukt, kyla eller sol kunde på-
tagliga avvikelser från normalt säsongsmöns-
ter bli förödande, men ibland också välsig-
nande. Den romerska värmeperioden förbätt-
rade påtagligt levnadsbetingelserna, överlev-
naden och befolkningens storlek inom den 
germanska världen. 
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Bronsålder 
Från bronsåldern känner vi svåra klimatperi-
oder och någon enstaka värmeperiod.  

Om det berodde på den grekiska ön San-
torinis sprängning under 1600-talet BC eller 
inte, så tycks senare delen av period I uppvi-
sat omskakande låga temperaturer och till-
växtvärden över de delar av världen från vil-
ka vi har så tidiga signaler. Period II som 
tycks ha inneburit ett sådant uppsving i Skan-
dinavien när det gäller kulturell påverkan från 
Medelhavet tycks däremot ha haft normala 
klimatologiska förhållanden. Fukt och skogs-
retardation finns emellertid påvisat inom 
delar av Europa.  
 Torka rådde både före och under period 
IV. En klimatforskare anger en halvtusenårig 
torrperiod. Inom Uppsalaområdet var strand-
förskjutningen till och med hågatid begrän-
sad.  Inom de södra delarna delvis på grund 
av stigande vattennivå. Vintrarna var varma. 
  Klimatraset före 800 BC påverkade stora 
delar av Nordeuropa. De skandinaviska gla-
ciärerna expanderade [Bild IV:2]. Uppsala-
området förändrades. Strandförskjutningen 
ökade i de södra delarna, vilket fick följder i 
det flacka landskapet. Tidigare stora avsätt-
ningar av glacial och postglacial lera frilades. 
Den kraftiga förskjutningen fortsatte till om-
kring Kristi födelse.  
 Den yngsta bronsåldern avslutas med en 
lång vinglig temperaturperiod – de avslutande 
årtiondena i en högtemperaturfas som brant 
stupade mot den förromerska tidens varieran-
de temperaturperioder.  
 
Järnålder 
Den förromerska järnåldern uppvisar de star-
kaste omkastningarna i klimatet vi känner 
från bronsålder och framåt. De finns doku-
menterade från olika håll i Nordeuropa. Ex-
trema kallperioder växlade med extrema vär-
meperioder. Inom Uppsalaområdet ändrade 
Fibyskogen karaktär – från nemoreal lövskog 
till boreal barrskog (Bradshaw & Hannon, 
1992 – se kapitel 4). Mot slutet av förromersk 
järnålder blev klimatet torrare och varmare. 
Nu inleddes den romerska värmeperioden, 
som med undantag för ett avbrott AD 250-
350 varade fram mot slutet av folkvandrings-
tid. En värmeperiod som hade stor betydelse 
för Uppsalaområdets bosättningsmönster och 
försörjningsinriktning. 
 I slutet på 530-talet inträffade så ett för-
ödande klimatras som liksom Santorinikata-
strofen uppemot två årtusenden tidigare och 

klimatkrisen 430 BC identifierats på många 
håll i världen. Liksom vid dessa kriser upp-
fattas inledningen vulkaniskt betingad. Kli-
matförhållandena kvarstod länge. I stort sett 
sexhundratalet igenom.  
 
Följder – förändringar i växtlighet 
och värmeutjämnande vatten 
Uppsalaområdet gick från att vattnet under ti-
dig bronsålder täckte ungefär en fjärdedel av 
ytan till ungefär 7 % i mitten av vendeltid. I 
dag rör det sig omkring 4 %. Det innebar att 
vattnets temperaturutjämningseffekt fortfa-
rande hade betydelse under vendeltid inom 
områdets centrala strandnära delar. 
  Större skyddade vattenytor har påtaglig 
betydelse för omgivande markområdens växt-
zonnivåer. En effekt som snabbt klingar av 
med avstånd, barriärer och höjdnivåer. Fort-
farande under vendeltid uppgick den sam-
manhängande vattenytan i områdets centrala 
och södra delar till väl över 100 km2. De idag 
ytmässigt starkt begränsade växtzonerna 2 
och 3 borde under förhistorisk tid haft en helt 
annan utsträckning kring Uppsala. Dessutom 
tillkommer att landhöjningen trots sin be-
gränsade hastighet genom kylande höjdeffek-
ter sänker temperaturnivån. Uppsalaområdet 
var ur klimatsynpunkt gynnat. De positiva 
förutsättningarna avtog dock successivt.  
 En vegetationsomvandling ägde rum [Bild 
IV:4]. Även om björk och tall dominerade 
och stora algyttjesystem existerade över stora 
ytor med vattendrag och sumpig terräng, 
fanns också ett omfattande ”ädlare” lövträds-
bestånd. Till och med den värmekrävande 
sjönöten, som idag dött ut i Sverige fanns 
inom området. Gräs och halvgräs var det 
klent med. Med tiden minskade de ädla löv-
träden liksom alen. Det senare dock troligen 
som följd av strandförskjutning, röjning och 
dikning. Gräs och halvgräs ökade och skvall-
rar om expanderande betning. Inom vissa 
områden tilltog enen. 
 Så har vi granen, med sitt komplexa bete-
ende. Den har funnits i Mellansverige sedan 
inlandsisen försvann. Den tycks ha expande-
rat och kontraherat fläckvis och sporadiskt.  
Omfattande förekomst fanns punktvis under 
neolitikum och äldre bronsålder. Något hände 
dock under yngre bronsålder. Granen dyker 
nu upp i en helt annan omfattning även om 
det skulle dröja länge innan den blev allmän. 
Under vendeltid fanns gran på de flesta håll.  
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BEFOLKNING 
Som angavs i inledningskapitlet har jag inte 
gjort något genomarbetat försök att uppskatta 
invånarantal och befolkningsförändringar i 
Uppsalaområdet. Existerande litteraturunder-
lag och ansatser när det gäller Mälardalens 
förhistoriska befolkning är alltför tunna.  
 Maddison (2001:241) uppskattar befolk-
ningssiffror för en lång rad enskilda länder 
och världsdelar år 0 respektive år 1000. Ac-
cepterar man att där givna befolkningsmäng-
der för Sverige om 200 respektive 400 tusen 
innevånare kan tänkas vara av någorlunda rätt 
storleksordning ger det ramar för Mälardalens 
befolkning kring Kristi födelse på uppskatt-
ningsvis 20 à 30 tusen mot 40 à 60 tusen ett 
millennium senare. För exempelvis Finland 
totalt anges 20 respektive 40 tusen innevåna-
re. Värdet ligger inte i de absoluta siffrorna 
utan vad nivåerna implicerar när det gäller 
resurser och relationer mellan olika regioner. 

Bedöms Uppsalaområdet ha haft ungefär 
en fjärdedel av Mälardalens befolkning ger 
det en bild av vilket invånarantal vi kan tän-
kas röra oss med. De mer detaljerade och till-
förlitliga siffror som varit värdefulla som un-
derlag vid delanalyser av Uppsalaområdet ha-
de fordrat en metodutveckling som inte ryms 
inom denna typ av övergripande studie. Den 
kvalitativa uppfattning om spridning, kolo-
nisering och delområdesutveckling jag redo-
visar bygger i stället på fynd, anläggningsty-
per och anläggningsspridning – ett osäkert 
surrogat.  
 
De äldsta strukturerna 
Inledningsvis var befolkningen inom Uppsa-
laområdet lokaliserad ungefär på det sätt som 
indikeras av [Bild VIII:8]. I princip existera-
de en relativt tät och förmodligen begränsat 
rörlig befolkning i sydväst samt en glesare 
och mer rörlig längs havsarmar och laguner i 
norr. Till detta kom en befolkning i sydost 
med kulturella drag som uppvisade större lik-
heter med sydväst än med norr. Överhuvud-
taget finns indikationer på samhörighet mel-
lan sydväst och sydost långt in i järnåldern. 
Slutligen hade vi troligen en viss befolkning 
öster om Gamla Uppsala. Fläckvis finns spår 
i Rasbokil och Jumkil/Börjeområdet och 
eventuellt i Morkarla.  
  Den äldsta anläggningsstruktur som ger 
en detaljerad bild över befolkningens sprid-
ning i området är skärvstenshögarnas lokali-
sering [Bild VI:1].  Även om många skärv-

stenshögar är äldre och en del är yngre, lik-
som att vi ännu hade en rörlig bosättnings-
struktur torde anläggningarna inlagda i håga-
tidens geografi ge en uppfattning om den 
mellersta bronsålderns befolkningslokalise-
ring. Vid den här tiden fanns en relativt om-
fattande bosättning framför allt längs det 
västra fastlandets kuster, men också i Vaksa-
la, norr därom och i Rasbokil-Rasbo och 
längs Husby-Långhundraleden. En hel del av 
anläggningarna inom den östra delen kan 
dock antas vara unga. Spridningen styrks av 
de större ensamliggande stensättningarna 
[Bild VI:18].  
 Fyra spridningsprocesser ägde troligtvis 
rum under de första två tredjedelarna av 
bronsåldern. Ett – en fortsatt invandring. Två 
– en splittring av befolkningen längst i norr. 
En del följde den vikande kustlinjen och läm-
nade därmed området. Resten anpassade sig 
till vattendragen mot söder, något som suc-
cessivt innebar en tyngdpunktsförskjutning åt 
det hållet. Tre – en förtätning i Jumkil-Broby-
Läby-Vängeområdet. Fyra – en spridd fast 
bosättning inom de östra delarna av Uppsala-
området påbörjades. Vi kan nu räkna med bo-
sättningsområden bland annat i Vaksala och 
Rasbokil – Rasbo.  Rasbo hade redan tidigare 
varit ett säsongområde för jakt och fiske.  
  
Sen bronsålder och äldsta järnålder 
I omkring ett halvt årtusende – under yngsta 
bronsålder och äldsta järnålder – är proble-
men med 14C- klockan sådan att det är svårt 
att avgöra var vi egentligen befinner oss tids-
mässigt trots goda prover – se kapitel 4. 
  Det var en tid då extrema klimatperioder 
avlöste varandra. Samtidigt tycks av anlägg-
ningsmönstret att döma en tyngdpunktsför-
skjutning österut och söderut ha ägt rum inom 
Uppsalaområdet [Bild VIII:12, Bild VII:34 
och Bild VII:45]. Orsaken är oklar. Det kan 
ha berott på att under extrema värmeperioder 
goda betesförhållanden öppnade sig inom än-
nu ej utnyttjade områden. Det kan också ha 
varit att förändringar i Östersjöns syresättning 
och salthalt ökade tillgången på fisk, säl och 
fågel i de genom strandförskjutningen ex-
tremt föränderliga skärgårdsbanden. Skeen-
dena sammanföll med en klimat- och strand-
förskjutningsrelaterad utveckling som störde 
ekonomi och samhällsorganisation.  
  
Det stora språnget 
Sen yngre förromersk järnålder, romersk 
järnålder och stora delar av folkvandringstid 
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uppvisade – med ett hundraårigt undantag – 
goda klimatologiska förhållanden. Nya områ-
den i söder, som Giresta, Fittja, Holm och 
Kulla utvecklades. Håbo och Ärlinghundra 
härader förtätades och förändrades. Ja snart 
sagt alla, tidigare fast utnyttjade delar inom 
Uppsalaområdet visar från den här tiden en 
större närvaro. För en uppfattning trots att an-
läggningarna har en senare tyngdpunkt – se 
spridningen av gravfälten inom området [Bild 
VI:33]. Den omfattande strandförskjutningen 
under yngsta bronsålder och förromersk järn-
ålder hade nu fått en delvis skyddande växt-
lighet och kunde utnyttjas. I norr kolonisera-
des Vendel.  
 Ändå – med dagens mått mätt var ju Upp-
salaområdet i början av vendeltid fortfarande 
glest befolkat. Det är mot dåtidens befolk-
ningsstorlek och annorlunda befolkningspy-
ramid, insatserna i grav- och fornborgsbyg-
gandet skall bedömas för att vi skall få en 
uppfattning om drivkrafterna i områdets för-
historiska samhälle. Tusentalet år framåt i ti-
den, under andra hälften av 1600-talet, fram-
står fortfarande centrala Uppsalaområdet en-
ligt Rudbecks karta (bilaga 2) som en relativt 
gles befolkad landsbygd. 

Den begränsade befolkningen har bety-
delse inte bara när det gäller anläggnings-
verksamhet och investeringar utan också vid 
bedömning av vad katastrofer kan ha innebu-
rit. Exempelvis vad innebär det om anfallen 
mot Sydsverige och de danska kusterna om-
kring AD 300 under den yngre romartidens 
svåra klimatperiod i huvudsak kom från Fjäd-
rundalandsmakten/Västmanland? 

 Det rör sig om anfall som i stor ut-
sträckning hänförs till Mälardalen (Jensen, 
2003:560). De misslyckade anfall som vissa 
av offernedläggelserna i Ejsbøl, Nydam, 
Thorsbjerg och Kragehul, Hassle Bölsarp i 
Skåne liksom i Skedemosse på Öland och 
kanske också i Gudingsåkrarna på Gottland 
vittnar om, bör kraftigt ha påverkat mer än 
bara den militära kapaciteten hos de folk 
varifrån krigarna kom. Större var inte Mälar-
dalens befolkningsgrupperingar. 
 
 
 
 

TEKNOLOGI 
Under den drygt tvåtusenåriga period som 
bronsålder och äldre järnålder omfattade, äg-
de en teknisk utveckling rum på de flesta 

områden – i stort och i smått. Boendet/husen, 
verktyg och metallhantering, vapen och jakt-
redskap, kläder och material samt produk-
tionstekniken i samband med allt detta. Nya 
husdjur – hästen som dragare, riddjur och 
stridsverktyg, båten och kälken, kanske 
mjölkanpassning och mjölkhantering liksom 
odlingssorter och odling, malning av säd och 
gräddning av bröd är bara exempel där kun-
nandet och vanorna introducerades eller blev 
annorlunda. Saltets allt större betydelse på-
verkade skinn- och hudtillverkning liksom 
sammansättning, beredning, och förvaring av 
livsmedel.  

 Det här var inte Uppsalaområdet ensamt 
om. Utvecklingen ägde rum mer eller mindre 
parallellt inom stora delar av Skandinavien. 
Två områden hade dock förhållandevis speci-
ell betydelse – utvecklingen inom metallhan-
teringen och båtteknologin. 
 
 
 
METALLHANTERING 
Metallen var betydelsefull i två avseenden, 
dels för arbetsredskap, vapen, konstruktioner 
och smycken, dels för dess påverkan på sam-
hället och dess allmänna utveckling. 

  
BRONS 
När det gäller bronsteknologin är det svårt att 
avgöra bronsens funktionella betydelse – på 
vilket sätt ökade den effektiviteten? Vi har 
från modern tid ingen kännedom om bronsål-
derssamhällen. Bronsens överlägsenhet i för-
hållande till stenredskap tycks främst kunna 
hänföras till dess användbarhet för verktyg 
avseende precisionsarbeten och till de återan-
vändningsmöjligheter bronsen ger.  
 Vad vi vet inom Uppsalaområdet är att 
efter period I:s kontinentala praktarbeten, dy-
ker gjutningen upp under mellersta bronsål-
dern på ett fåtal bosättningar till att under 
yngre bronsålder bli mer eller mindre allmän. 

Fortfarande har dock avancerad gjutning 
bara spårats på ett fåtal platser i Mälardalen. 
Till dess att vi får ett annat grepp om brons-
ålderssamhällena i Mellansverige och kanske 
därmed en annan bild av bronsens funktionel-
la betydelse, framstår bronsverktygen främst 
som betydelsefulla inom det dagliga vardags-
livet (håltagning, snörning, m.m.) och inte i 
samband med arbeten som kräver större på-
frestningar – konstruktionsarbeten, etc.  Som 
symboler, antingen det nu gällde praktyxor, 
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vapen, klädestillbehör eller smycken spelade 
de också en roll. 

 Det innebär inte att bronsåldersteknolo-
gin skall underskattas. Bronsnålar och sylar 
hade en vida större betydelse än praktbron-
sen. Kläderna gjordes ju av skinn och päls. 
Fisknätens och smådjursfällornas tillverkning 
och underhåll var också en kontinuerlig del 
av vardagen. 
 
Indirekta konsekvenser  
Bronsteknologins indirekta konsekvenser var 
kanske mest betydelsefulla. Förhållandet att 
Mälardalen saknade tillgång till de råvaror 
som behövdes för att tillverka brons innebar 
att Uppsalaområdet så småningom kopplades 
till det enorma europeiska nätverk som spred 
och återanvände metaller och skrot för brons-
gjutning. Detta övergripande system och dess 
långa och komplicerade tentakler kunde inte 
undgå att samtidigt vara en förmedlare av in-
formation, kontakter och teknologi. Därmed 
var det en viktig faktor bakom de häpnads-
väckande likheter i materiell kultur som 
bronsåldern i Nordeuropa uppvisar. 
 Utan bronsålderns fixering vid en legering 
gjord av metaller som inte kunde utvinnas i 
detta marginella skog- och vattenrike med 
dess begränsade befolkning, borde hela norra 
Mälarområdet in i romersk tid uppvisat en 
kultur som hade drag som låg norrländska 
jakt- och fisketraditioner nära. Det var brons-
teknologin som på allvar knöt Mälardalen till 
det södra Östersjöområdet och därmed också 
till kontinenten.  Det var samtidigt det brons-
teknologiska kunnandet som öppnade dörren 
för järnhanteringen.  

 
JÄRN 
Som bronsteknologin hade järnteknologin två 
sidor. Järnets nyttopåverkan är dock gripbar. 
Vi kan se den när vi kommer in i romersk 
järnålder – i pilspetsar, skäror och liar i allt 
mer utvecklade stadier, vapen, plogbillar, etc.  

Den är mer problematisk årtusendet dess-
förinnan även om järnet uppenbarligen var 
känt och använt. Här saknar vi än så länge 
indikationer på en bred användning av järn i 
Mälardalen/Uppsalaområdet under yngsta 
bronsålder och förromersk järnålder oavsett 
Montelius åsikter om period V som den sista 
egentliga bronsåldersperioden. Bronsålders-
tillförseln från kontinenten hade visserligen 
avbrutits, men återanvändningen fortsatte. Vi 
vet också från internationell litteratur att vissa 

stenåldersverktyg utnyttjades långt in i järn-
åldern. Flintskärorna överlevde längst. 
  Inriktningen och bredden på användning-
en av järn är fortfarande oklar avseende för-
romersk järnålder även om produktionen då 
tog fart på många håll i Skandinavien. Den 
stora användningen då järnet på större bredd 
kunde användas för nyutvecklade redskap el-
ler ersatte ben och trä kom först en bit in i 
romersk järnålder.  
 
Stor produktion fordrade organisa-
tion för bytesvaruhandel  
Järn finns visserligen inom de flesta områden 
på ett helt annat sätt än grundmetallerna för 
brons, men vid större produktion måste järnet 
också vara ekonomiskt brytbar i konkurrens 
med andra tillgängliga och rika fynd. Kraven 
under äldre järnålder var desamma. Lokal 
brytning var en sak, bryning för regionen en 
annan och brytning för internationell efterfrå-
gan, inklusive de långa transporterna och de 
speciella organisations- och återförsäljarsy-
stemen för bytesvaror som var nödvändiga, 
ytterligare något helt annat.  

Det var rimligtvis få områden förunnade 
att möta de krav som mer långsiktigt ställdes 
på regional försäljning. Trots sina trevande 
försök är det tveksamt om ens Jämtland hörde 
dit. Som nämnts är totalvikten av hittills kän-
da spadformade ämnesjärn i svenska depåer 
synnerligen begränsad – 100 kg.  Det kan 
jämföras med fynd av spikar på 5000 kg i ett 
enda romerskt fort (Englund, 2002:303). Pro-
duktionen i det polska Swi�tokrzyskieom-
rådet bedöms ha producerat 3800-5400 ton 
järn som handelsvara (Bielenin, 1976). 
 
Försörjning av betydelse 
Det finns inte spår av äldre järnhantering i 
Uppsalaområdet av sådan storlek att den in-
ternationellt skulle ha kunnat konkurrera med 
de polska storproducenterna, vilka ändå inte 
förmådde överleva det romerska rikets sön-
derfall. Det finns däremot spår av begränsad 
brytning i norra delen av Uppsalaområdet – 
åldern är dock obekant (bilaga 19).  
 Järnframställning och ett fynd från ro-
mersk järnålder/folkvandringstid är känt vid 
Fullerö. Malmen bedöms bruten i Vattholma 
(se kapitel 7). Myrmalm liksom källor utanför 
Uppsalaområdet (Jämtland, ”Röda jorden”) 
har förmodligen medverkat till att järnför-
sörjningen i området inte varit något större 
problem. Attundalandsområdets läge när vi 
kommer in i vendeltid tycks varit annorlunda. 
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Utan järnförsörjning från källor i norr sakna-
des under konfliktperioder en väsentlig kom-
ponent för mångårig uthållighet. Även om 
järnet knappast i direkt mening utgjorde ba-
sen för Uppsalaområdets välstånd var till-
gången betydelsefull.  
 
 
BÅTEN 
Uppsalaområdet var länge en vatten- och 
myrvärld där man i stor utsträckning levde 
vid stränder och vattendrag nära havet. För-
flyttningar och transporter gick främst längs 
stränderna. Därför spelade båten tidigt en 
väsentlig roll. Hur tidigt är okänt. Som fram-
går av kapitel 5 har visserligen stockbåten 
mesolitiska rötter, men det tiotal stockbåtar 
som är kända från området är med något un-
dantag inte tidsatta. De har i princip hittats i 
områdets utkanter vilket ger intryck av att de 
använts i lokala sammanhang. Båten från 
Harbonäs längst i nordväst [Bild XI:2] upp-
fattas vara från Kristi födelse. 

 
Bild XI:2  Stockbåtsfynd och  båtanläggningar  
                        Synkron geografisk miljö: AD 0 BC 

 Båtens symboliska betydelse framgår av 
skeppsristningar, skeppsformiga stensättning-
ar och den yngre järnålderns båtbegravningar. 
Båtmetaforen var en stark signal om ett re-
spekterat liv.  
  Vi vet inte när båten lämnade sin lokala 
betydelse inom Uppsalaområdet. Troligtvis 
under förromersk järnålder som inom andra 
delar av Östersjöbäckenet. Hällristningarnas 
magnifika båtar tillhör i allt för stor utsträck-
ning Medelhavets värld. Däremot bör det 
länge ha funnits små, bärbara flätade skinn-
klädda överskeppningsbåtar som användes 
både vid jaktexpeditioner och längre kustan-
knyta förflyttningar. Denna typ är förmodli-
gen en av nycklarna till bronsåldersnätets me-
tallförsörjning i Nordeuropa liksom till att det 
gick att ta sig över stora vatten när isen var-
ken bar eller brast. Åland skulle under brons-
åldern annars bara varit åtkomlig under lugna 
sommarperioder och fastisvintrar. Under äld-
re förromersk järnålder utvecklades inom Ös-
tersjöregionen dock stora snabba kanoter för 
kustfärder (Hjortspringbåten). 
 
Under sen förromersk järnålder 
breddades den nya båtkulturen  
Den nya typen av träbåtar utvecklades och 
blev vanlig från omkring Kristi födelse eller 
något tidigare. De påverkade genom sin 
snabbhet och bärighet koloniseringen av långt 
bort liggande kuster, men medverkade också 
till att göra Östersjöns stränder otrygga och 
avfolkade. Båtarna expanderade emellertid 
också fiske- och sälfångstmöjligheter.  Öster-
sjöns havskustfiske, och då framför allt sil-
len/strömmingen kunde exploateras på ett an-
nat sätt än tidigare.  

Som angivits finns från romartid spår av 
Mälardalspåverkan både norrut och söderut 
längs den svenska kusten och i södra Öster-
sjön – i princip överallt där strömmings- och 
sillfisket i äldre tider varit av central betydel-
se. Fiske- och sälexpeditionerna utanför Mä-
lardalen möjliggjorde samtidigt kontakter, 
handels- och informationsutbyte – ibland 
också överfall. Havskustgående båtar var 
större än båtarna från båtgravarna. Här finns 
fynd från Ultuna.  

Om Uppsalaområdet under bronsålder i 
mycket framstår som en del av en passiv 
periferi i det europeiska bronsåldersnätverket, 
innebar båtutvecklingen att området under 
äldre järnålder blev en aktör inom Östersjön. 
Man var det dock inte på alla områden och 
framgångarna tycks i många fall begränsade.   
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FÖRSÖRJNING 
Fragment av husdjur, fynd av säd och spår 
efter odling i Mälardalen har länge tagits till 
intäkt för att jordbruket på liknande sätt som i 
södra Sverige från någon gång under brons-
åldern varit den primära försörjningskällan. 
  Redan Salin (1905:171 f.) menar att jakt 
och fiske inte ens under stenåldern spelade 
försörjningshuvudrollen. Det skulle boskaps-
skötseln gjort, åtminstone under dess senaste 
del – baserat på att befolkningen varken följt 
den antagna strandförskjutningen eller hållit 
sig till jaktområden i norr. Synsättet avseende 
jakten och fisket har in i modern tid cemente-
rats, kanske främst som en följd av alla de 
boplatsundersökningar som resulterat i syn-
nerligen begränsade fynd vad gäller vilt och 
fisk.   

 
FEL ATT SE JORDBRUKET 
SOM HELT DOMINERANDE  
Vi måste emellertid komma ihåg att Uppsala-
området under bronsålder och äldre järnålder 
var en utpräglad kustregion om än allt mer 
skyddad. Landskapet avvek starkt från me-
deltidens jordbrukslandskap. Försörjningen 
uppvisade med relativt stor säkerhet principi-
ella förutsättningar och likheter med de som 
rått längs den svenska Östersjökusten in i 
modern tid. 
  Före konstgödselrevolutionen på 1870-
talet, var kustborna näringslivsmässiga mång-
sysslare, med fiske, boskapsskötsel, jakt, od-
lings- och samlarverksamhet på sina agendor. 
Från Roslagen och norrut inklusive den fins-
ka kusten utgjorde säljakten en viktig del av 
detta. Verksamhetsåret var i mycket avpassat 
till vad alla dessa försörjningskällor med 
delvis skilda lokaler för olika verksamheter 
krävde. Gården var centrum för jordbruket. 

Fynden från Uppsalaområdet av ben från 
husdjur, säd och de ytor och skydd som be-
hövts för vinterfoder, åkerbruk (där hänsyn 
också tas till betesytbehovet för gödselpro-
duktionen), är så begränsad att det är svårt att 
teoretiskt tråckla ihop en försörjning i huvud-
sak baserad på jordbruk ens ner i äldre järn-
ålder – och ännu mindre ner i bronsåldern. 
Någon känd omfattande ansats till en sådan 
försörjningsanalys finns inte heller. De gårds-
värden som finns från Gotland och andra 
platser i södra Sverige är inte tillämpliga.  

När vi dessutom vet vilken osäkerhet som 
finns kring jaktslaktslokaler och utlokalisera-

de säsongverksamheter liksom skillnaderna i 
fynd mellan fuktiga och de vanligen torra 
miljöerna när det gäller fiskbensfynd blir den 
traditionella bilden – jordbruk, men knappast 
längre någon jakt och fiske av betydelse – 
synnerligen tveksam.  
 
Utan jakt en stor rovdjursstam och 
begränsad vallning av boskap 
En orörd viltvärld expanderar ohämmat till 
dess att balans uppkommer via rovdjur och/ 
eller människa. De rovdjursvolymer en värld 
utan nämnvärd jakt skulle gett upphov är inte 
förenlig med omfattande vallning av boskap. 
För en mer korrekt försörjningsbild behövs 
fördjupade energivärdeanalyser, där hänsyn 
tas till försörjningsbehov och till vinterfoder-
problematiken likaväl som till dåvarande hus-
djurstammars och grödors långsiktiga avkast-
ning och känslighet för sjukdomar.  

Insikten om den blandande försörjningen 
finns. Den vikingatida Lignåreanalysen (Bro-
berg 1990) är ett exempel och i samband med 
E4-projektets  har  Björck  &  Larsson (2007: 
77)  avfärdat jordbruket som en väsentlig nä-
ring inom området när det gäller neolitikum. 

En sak är att jordbruk, jakt, fiske och sam-
larverksamhet tillsammans stod för ryggraden 
i områdets försörjning under bronsålder och 
äldre järnålder – om än i över tiden föränder-
liga proportioner – men hur var det med övri-
ga diskuterade förvärvskällor, som byteshan-
del och plundring? 

 
BYTESHANDEL 
Uppsalaområdet var länge en genomfartsled 
för fjärrkustförflyttningar söderut och norrut. 
När strandförskjutningen slöt huvudvägarna 
förändrades lederna, men som följd av åsarna 
och en växande befolkning i inlandet och 
längs Mälardalens kuster kvarstod kontakter 
med omkringliggande regioner. Tillsammans 
med de fjärrfångstfärder båtutvecklingen 
möjliggjorde och de kontakter och bytesmöj-
ligheter som skapades, borde områdets förut-
sättningar som ett ”Fastlandsgotland” ha varit 
goda. Ändå är fynd under äldre järnålder som 
skulle signalera ett omfattande fjärrhandels-
utbyte eller deltagande i internationella kon-
taktnät på hög nivå förvånansvärt begränsade.  
  
Uppsalaområdet ingen ledande  
aktör inom Östersjöbäckenet 
Romersk och annan förvendeltida import är 
ett område där fynd föreligger, men som jag 
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behandlat i kapitel 8 framstår varken volym 
eller kvalitet i Mälardalen som omfattande 
mot bakgrund av den långa tidsperioden.  

 Förhållandet att denarer, solidi och stora 
guldfynd med undantag för denarerna från 
Hede i Västmanland och solidifynden på 
Helgö i stort sett saknas i Mälardalen är en 
stark indikation på att Uppsalaområdet inte 
var en märkbar handelsaktör i Östersjöbäcke-
net. Jag utgår då från att Tureholmsskattens 
nedsmälta delar inte härrör från bytesverk-
samhet i Uppsalaområdet. 
  Hade området haft en omfattande organi-
serad avsaluproduktion, det vill säga varit 
särdeles speciell när det gäller järn- eller 
skinnbearbetning eller annan verksamhet i en 
omfattning som vida översteg områdets be-
hov, borde detta ha framkommit vid den un-
dersökningsverksamhet som förekommit. Det 
innebär att produktion för byteshandel i allt 
väsentligt bör ha varit decentraliserat småska-
lig – alltså hantverk och gårdsproduktion/ 
gårdsprodukter. Området var förmodligen en 
komponent i ett regionalt övergripande utbyte 
av produkter som järn i olika former, tjära, 
tyger, djur, smör, hö, säd, specialträ, rep och 
horn liksom hantverk av många typer. Uppsa-
laområdet var under järnåldern troligen själv-
försörjande i de flesta avseenden – med un-
dantag för salt, vapensmide och eventuellt 
järn. 

Vad är slutsatsen? Jo, I Uppsalaområdet 
var handelsutbyte en påtaglig komponent, 
men bytesverksamheten – antingen den sked-
de med grannar inom Mälardalen, eller i 
samband med fjärrexpeditioner med gotlän-
ningar, ölänningar eller vid Rügensillens 
fångstplatser – utgjorde inte någon mer på-
taglig del av försörjningen. 

 För ett handelsutbyte av stor ekonomisk 
betydelse var elitens medverkan på många 
plan en förutsättning. Antingen var denna inte 
stor nog under äldre järnålder, inte intresserad 
nog, eller hade i allmänhet inte det interna-
tionellt kontaktnät som fordrades trots de ytt-
re förutsättningar som rådde.  
 
Andra nätverk fanns i Östersjön 
Vad var då orsaken till Mälardalselitens bris-
tande engagemang när det gällde att under 
romartid och folkvandringstid bygga upp ett 
potentiellt lukrativt internationellt utbytesnät? 
”Norrut” fanns ju både Mellannorrland, Ös-
terbotten och sydvästra Finland. Baltikum 
började vakna och ”söderut” fanns Gotland, 

Wisla och Oder liksom Bornholm och Dan-
mark i alla dess schatteringar.  
 Förklaringen var troligen att en uppstart-
ning av ett elitutbyte i Östersjöbäckenet ut-
ifrån Mälardalens horisont aldrig var aktuell. 
Detta trots att man, som framgår av samar-
betsprojektet Helgö, var medveten om fjärr-
utbytets betydelse. Två tunga mäktiga nät-
verk fungerade ändå i Östersjön under romar-
tid/folkvandringstid. En tidigare med det 
danska Himlingøje i centrum och en senare 
som i samarbete med sachsarna rörde sig över 
Nordsjön och rimligtvis också över Östersjön 
– den norska Vestlandskulturen med sina 
stora båtar.  När dessa operatörer tynade bort 
hade vi aktörer från Gotland och så småning-
om Bornholm. Det har också diskuterats om 
så småningom friserna (med frankerna i ryg-
gen) opererade i Östersjön. 
 I och med att man inte hade inflytande 
över avtransporter, kunder och ”feed back” 
blev produktion i ”industriell” skala av kom-
plicerade produkter närmast omöjlig.   

 

PLUNDRING 
Hur var det med plundringen då – den ”ex-
terna tillägnaden”? Våld har alltid varit Mä-
lardalens följeslagare och från bronsåldern 
har vi fornborgar som indikerar förekomsten 
av organiserat våld. Från vikingatid har vi 
skriftlig information om plundringståg, och 
på kontinenten långt äldre källor. När vi dess-
utom ser den stora mängden fornborgar från 
äldre järnålder inom stora delar av Nordeuro-
pa är det ingen tvekan om att överfall och 
plundring förekommit i stor omfattning. Det 
är emellertid inte samma sak som att det gick 
att livnära sig på plundring – för enstaka 
grupper, ja, men inte för hela områden.  
 För att vara av ekonomisk betydelse bör 
plundringsverksamheten varit omfattande och 
mer eller mindre kontinuerlig. Till att börja 
med måste göras åtskillnad på plundring av 
områden som är under fysisk kontroll och 
sådana som inte är det. Under lång tid kon-
trollerade externa områden, där plundring och 
skattläggning fortgick förekom knappast före 
vikingatid i Skandinavien. Sådana militära re-
surser stod inte till förfogande.  

I princip  kan vi utgå ifrån att plundring 
under bronsålder och äldre järnålder skedde 
inom ramen för överfall, eller kortvarig oc-
kupation. Här måste vi vidare skilja på räder 
mot relativt närliggande områden och på rä-
der mot fjärran mål. 
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Räder  
Räder mot närliggande mål hade den obehag-
liga effekten även när de var framgångsrika, 
att eftersom förövarna var identifierade, blev 
det antingen svårare nästa gång, eller då kun-
de man råka ut för hämnd, t.ex. anfall mot 
hemmabosättningar när man var borta. Det 
innebär att vi kan utgå ifrån att med tiden 
inriktades de rena plundrings- och slavtågen 
mot trakter där anfallarna inte kunde identifi-
eras eller mot bygder som inte klarade av 
långa hämndexpeditioner.  
  Fjärräder krävde resurser – fordrade stora 
eller flera bygder, också för att inte tömma 
hemmamiljön på försvar och de kunde dess-
utom gå illa.  Samtidigt fanns ju sällan så 
mycket att erövra som kunde transporteras 
hem i förhållande till insatsen – en del 
smycken och vapen, en del kött, en del red-
skap och kanske några trälar. Mindre styrkor 
i fjärran terräng måste snabbt dra sig tillbaka 
för att inte bli nedkämpade av större uppbåd. 

Det gällde också överfall i samband med 
fiske- och bytesfärder, där kanske lockelsen 
blev stor att ge sig på ensamma gårdar eller 
andra lag. Problemet i det sammanhanget var 
den ofta nödvändiga upprepningen när det 
gällde färdvägar. Fiskeexpeditionen skulle 
passera samma kobbar, skär och sund år efter 
år vid samma tid – och undkomma med livet i 
behåll. Det dämpade plundringslusten. 

Större lönsamhet kunde kanske nås om 
man höjde insatsen och samarbetade i större 
styrkor. Då kunde områden hållas, genom-
sökas och större volymer hemtransporteras. 
Det var dock ett vågspel och det är osäkert 
hur ofta sådana expeditioner lyckades. Vi vet 
att en del gick fruktansvärt fel.  
 
Upprepade räder tömde kusterna 
Även vid överväldigande styrka var det fy-
siskt omöjligt att stadigvarande leva på 
plundring av en fast men arm befolkning. 
Som sjörövarverksamheten längs Medelha-
vets kuster så sent som på 1800-talet visade, 
lämnades då kustområden och innanförlig-
gande bygder öde. Orsaken till frisernas för-
svinnande skiftet romartid/folkvandringstid 
när sachsarna fortfarande härjade längs Nord-
sjöns kuster kan ha varit detsamma. Redan 
den förromerska attackverksamheten gjorde 
att Gotlands och den sydsvenska kustbefolk-
ningen drog sig undan. Vi vet ännu inte heller 
varför åtminstone delar av kustområdet Oder-
Wisla förlorade sin befolkning från senare 
delen av äldre romersk järnålder. 

 Oavsett storlek på anfallsföretagen var 
det, i det med undantag för sydkusten  glesbe-
folkade Östersjöområdet, inte möjligt att un-
der långa perioder i nämnvärd utsträckning 
försörja ett område via plundring, med alla de 
risker och kostnader detta innebar.  

Sammanfattningsvis – trots den omfattan-
de externa rädverksamhet som av olika skäl 
förekom, och i vilken Uppsalaområdets be-
folkning i större eller mindre utsträckning 
troligtvis tog del, kan inte heller plundring ha 
varit mer än en marginell faktor i områdets 
sammantagna försörjning under brons- och 
järnålder in i vendeltid. 
 
  
DEN HUVUDSAKLIGA 
FÖRSÖRJNINGEN 
Därmed är vi tillbaka där vi startade. Varken 
indikationer eller studiens analytiska resone-
mang, tyder på annat än att Uppsalaområdets 
huvudsakliga försörjning under brons- och 
järnålder in i vendeltid baserades på jordbruk 
fiske, jakt, och samlarverksamhet. Området 
har inte spelat någon större roll i Östersjöre-
gionens ”kommersiella” verksamhet trots 
Helgös roll som samprojekt och kustsmycke.  
Plundringsverksamhetens ekonomiska bety-
delse har varit begränsad – om ens någon 
(framför allt om man räknar in hämndaktio-
ner och investeringar i skydd och fornborgar/ 
vallanläggningar, som delvis kan ha nödvän-
diggjorts av områdets rädaktiviteter).  
 
 
 
 
 
 
 

NORMER 
Varje samhälle har sina normsystem. Nor-
merna skiftar geografiskt, mellan grupper och 
över tiden. Bland ledarna i en glest bebodd 
förhistorisk protoagrar jakt- fiske- och sam-
larbaserad vattenvärld var normuppsättningar 
och normer naturligtvis  annorlunda än bland  
eliten i vendeltidens merovingerinfluerade be- 
gynnande    storgodsvärld.  Elitens/samhällets  
normer påverkade befolkningens acceptans 
av regelsystem och beteenden inom samhället 
och relationerna med omvärlden. Därför har 
normstrukturen, och förhållanden som bör ha 
påverkat normbilden betydelse för vår förstå-
else av området.  
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BRONSÅLDER 
Vid bronsålderns inledning fanns inom områ-
det samhällsbildningar och eventuellt en mer 
central kultplats – Håga. I sydväst och delvis 
i sydöst fanns en kultursyn som snart skulle 
avkasta hällristningar och skålgropar. Även 
om det finns fynd i norr, framstår idévärlden i 
syd med tiden delvis alltmer annorlunda än i 
området i övrigt. Syd stod på ett annat sätt 
med ena foten i kontinentens och Sydskandi-
naviens kulturer. Här fanns odling och lång-
väga kontaktsystem manifesterat genom 
bland annat Bragesvärdet och tiotalet andra 
praktföremål av brons från period I.  
 Uppsalaområdet var inte isolerad under 
period I även om vi kan utgå ifrån att neoli-
tiska synsätt dominerade. Håga ger intryck av 
att ha varit en kultplats över/utanför alla del-
områden. Det medför funderingar om loka-
len har äldre och mer vittomfattande rötter.  
  Bland annat keramikutformning och häll-
ristningar tyder på att det var under period II-
III som Uppsalaområdet på allvar kopplades 
ihop med Bronsålderseuropa. Med fördelar 
och nackdelar. Information om riken, gudar, 
hierarkier, huskonstruktioner, kärl, mat och 
dryck av obekant slag, skepp, hästdragna 
stridsekipage och väldiga bataljer från när 
och fjärran gjorde befolkningen medveten om 
att det fanns andra sätt att leva. Kunskap om 
kärlformer, plantor och sädesvarianter samt 
gjutteknologi för bl.a. de användbara nålarna 
och prylarna utvecklades/importerades.  
 
Behov av skydd formade samverkan 
De täta kontakter som anslutningen till brons-
försörjningsnätet innebar, kopplade inte bara 
Mälardalen till Sydskandinaviens kultur, utan 
gjorde också Mälardalen känd söderut. Kom-
binerat med strandförskjutningen som krymp-
te passagerna över Mälarens vatten ökade 
detta riskerna för plundring i ett fortfarande 
fragmenterat Mälardalen. 
  Behovet av skydd mot överfall bör, som 
längre fram i tiden, ha varit viktigaste orsak 
till samordning inom området. Samverkan ut-
vecklade emellertid också ledarskap och for-
made hierarkier. Strandförskjutning och en 
ökad befolkning ändrade också successivt 
normsystem och normer. Behovet av reglera-
de rättigheter och skyldigheter när det gäller 
fångst-, betes- och insamlingslokaler ökade.  

Det var knappast frågan om en harmonisk 
utveckling mot mer enhetliga normsystem 
under period II-III – skillnaderna i områdets 

livsbetingelser var stora. Hågas kulthus kom 
till, men ”centra” med egna kultplatser ut-
vecklades – Ryssgärdet och Broby. Om det 
hängde samman med brandgravskickets ge-
nomslag eller inte, så övertäcktes Uppsala-
områdets hällkistor på liknande sätt som in-
om Mälardalen i övrigt.  

Svallvågorna från bronsålderns samman-
brott vid Medelhavet nådde Mellansverige 
liksom byggandet av höjdborgar. Om det nya 
kulthuset vid Håga – ”kung Björns gästa-
budssal” var ett försök att i ett gemensamt 
projekt gjuta olja på vågorna vet vi inte. 

 Kontakterna med Sydskandinavien yttra-
de sig bland annat i storrösebyggande. Bris-
ten på omfattande vältrampade betesmarker 
och därmed stora tillgängliga volymer av 
grästorv gjorde det förmodligen svårt att ko-
piera söderns högar. Det är knappast en 
slump att Hågahögen är ett täckt röse. 
 
Hågahögen ett sätt att säkra gamla 
normer 
Period IV framstår som den ”klassiska” 
bronsåldersepoken med alla dess yttringar i 
området. En begränsad strandförskjutning i 
kombination med en transgression hade hållit 
de södra delarna av området stabila. Torrt 
väder med varma vintrar som i stort sett råd-
de tycks ha underlättat för såväl odling som 
för granens kommande expansion.  
  Som kronan på verket byggdes Hågahö-
gen. Den formidabla gravläggningen blir 
förståelig om den ses som ett försök att beva-
ra den gamla ordningen/den gamla norm-
strukturen i regionen. Grav och gravgåvor är 
av en dignitet som krävde resurser och upp-
backning från maktgrupperingar långt utanför 
Uppsalaområdet.  

 
EN ”NY” BRONSVÄRLD 
Hierarkins, kultens och bronsets magi nådde 
under period IV sina maxima. Tiden därefter 
medförde lättnader och förändringar.  
 Från en relativt stabil geografisk miljö 
och väderlek kastades området nu in i extre-
ma väderperioder och en stark strandförskjut-
ning. Periodvis bör odlingen ha drabbats. En 
befolkningsexpansion ägde rum mot kust-
banden och resterna av Finlandsleden. Ex-
pansionen fortsatte långt in i förromersk järn-
ålder, antingen det nu berodde på omflytt-
ningar eller invandring. Medan jordbruket 
tidigare och då framför allt boskapsskötseln 
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expanderat, tyder bosättningsexpansionen på 
att fiske, fågel- och säljakt nu åter ökade. 

Bronset som på kontinenten falnade bort 
och ersattes, uppvisar i Uppland inte samma 
avtrappning. Enligt Eriksson & Grandin 
(2008:328) kvarstår fyndvolymen avseende 
period V för att öka under period VI. Brons-
gjutningskonsten spreds, men som de påpekar 
– föremålens livslängd är oklar. Bronsens 
återanvändning kan efter århundraden av im-
port ha utmynnat i stora fyndrestvolymer. 
 
Bronsvärldens sammanbrott 
skapade nya normer 
Tidvis osedvanligt svåra förhållanden, för-
ändrade konfliktnivåer och fientliga aktivite-
ter var förmodligen en bakgrund till byggan-
det av fornborgar.  Förändringarna bör ha på-
verkat rådande värderingar och förhållnings-
sätt. En maktpolitisk krackelering skedde 
också inom området. En heterogenesering äg-
de rum. Inom vissa delar bör närmast synsätt 
som var rådande inom neolitikum ha för-
stärkts, inom andra – där man gick mer och 
mer mot en jordbruksbaserad ekonomi blev 
en kollektiv årsrytm mer betydelsefull.  

Oavsett om Lurbo fornborg förstördes i 
ett anfall utifrån eller i samband med sam-
manstötningar mellan maktgrupperingar inom 
Uppsalaområdet, medförde omfattande och 
reella stridshandlingar, då som nu, en stress 
som gjorde att skyddet och överlevnaden för 
den egna familjen överskuggade det mesta. 
Till detta kommer föreställningar som följde 
urnegravskulturens osäkra och trevande intåg.  

Allt detta bör ha inneburit påtagliga för-
ändringar. Hierarkin som tankevärld försva-
gades. Roten till detta fanns långt nere vid 
Medelhavet. Bronsgjutningens spridning till 
lokala miljöer från att dess produkter varit en 
del av ett övergripande internationellt elitnät-
verk är också ett element.  Den trevande 
övergången till en ny metall, järn, förstärkte 
rimligtvis förändringen. 

 Uppsalaområdet fick än mer av klimat-
kriser och instabilitet. Förmodligen också en 
tillbakagång och fragmentering.  Bronset 
övergavs och germaniseringen gjorde sitt in-
tåg. Stora förändringar – dock i linje med den 
utveckling som redan initierats under yngre 
bronsålder. 

 

 
 

SKÄRVSTENSHÖGAR, RIST-
NINGAR, SKÅLGROPAR OCH 
SKÄRVSTENSVALLAR – VAD 
STOD DE FÖR? 
Skärvstenshögar, hällristningar och skålgro-
par ses som något av typanläggningar för 
bronsåldern. Skärvstenshögarnas värld var 
dock inte skålgroparnas. Med områdets sock-
nar som bas är korrelationskoefficienten av-
seende lokalernas förekomst lägre än 0,2. 
Lokalerna ligger ofta i separata kluster. 
  Skärvstenshögarna, deras lokalisering 
och konstruktion må vara ideologiskt basera-
de, något som har behandlats i många sam-
manhang, men de tolkas ändå ej som särskil-
jande territorialpolitiska markeringar [annat 
än eventuellt på lokalnivå (egendomsmarkö-
rer)]. Den laddningen har däremot andra an-
läggningar under bronsålder och förromersk 
järnålder. Exempelvis fornborgar/vallanlägg-
ningar, stora rösen och stensättningar. Hit hör 
också hällristningar och förmodligen till en 
del skålgropar.   

Hällristningar är med två undantag en-
dast kända från områdets sydvästra och syd-
östra del – områden där en åkerbrukskultur 
existerade redan vid bronsålderns början. 
Samtidigt gäller att gränshällristningar mot 
norr, både i sydväst och i sydöst har inslag 
från allra yngsta bronsålder. Här framstår det 
som att en geografisk kultur-/normexpansion 
från sydväst och sydöst under hällristnings-
epoken inte nått längre.  

Av de två kända hällristningar som inte 
ligger i syd är den ena en enkel skeppsrist-
ning från mellersta bronsåldern vid Ryssgär-
det, medan den andra är en ovanlig ristning – 
ett spjutregn – i Bälinge.  Ristningen uppfat-
tar jag osäkert vara från mitten av förromersk 
järnålder, baserad på spjutens utformning och 
anläggningskontext. Även här finns skål-
gropslokaler i miljön, Vid Ryssgärdet finns 
indikationer på åkerbruk och i anslutningen 
till hällristningen många gropar (på block, se 
Östling, 2008:462).  
 
Skålgropar – lång produktionstid 
och avtagande ideologisk laddning  
Skålgropar är kända från neolitikum och pro-
ducerades inom Uppsalaområdet åtminstone 
fram mot den äldre järnålderns slut. De finns 
på hällar, block och flyttbara (ofta gravkopp-
lade) stenar. Hällristningar tycks alltid åtföl-
jas av skålgropar. Ofta i omedelbar anslut-
ning eller på samma häll eller block. Medan 
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hällristningstraditionen inom Uppsalaområdet 
i princip upphörde i och med bronsåldern, 
fortsatte och geografiskt vidgades produktio-
nen av skålgropar till omkring Kristi födelse. 
Då avtog den för att relativt snabbt upphöra. 
Fortfarande hade dock åkerbruket inte på 
länge än axlat rollen som en primär försörj-
ningskälla. 

Skålgroparna följer ett mönster som gör 
det nära till hands att koppla ihop dem med 
den idékultur som tycks knuten till hällrist-
ningarna. Då skulle skålgroparna kunna ses 
som något av en markör för åkerbrukets ex-
pansionsfas inom Uppsalaområdet. Tidsmäs-
sigt stämmer det någorlunda med informatio-
nen från områdets pollenanalyser. 

 
Ideologiskt laddade? 
Groparnas roll under äldre järnålder tycks 
dock mer komplex. De tycks ha haft någon 
form av ideologisk laddning. På många håll 
skedde expansionen sent eller inte alls, som 
till exempel i Brobyregionen eller inom Sko-
kloster och västra Vassunda. Någonstans 
kring Kristi födelse når produktionen sin 
spridningsmässiga topp och ungefär då tycks 
också den politiska laddningen ha upphört.
 Skålgropsmängden i Viksta fullkomligt 
exploderade när den vattenyta som inte för-
svann förrän vid bronsålderns slut efter mån-
ga århundraden torkade upp. Däremot med-
förde den snabba produktionsnedgången att 
skålgropar närmast saknas i Vendel och i den 
efter Rasbokil och Rasbo yngre koloniserade 
östra delen av Uppsalaområdet. 

Som behandlas i kapitel 8 talar mycket för 
att det inte bara, eller kanske inte ens primärt, 
var åkerkulturens spridning som kan förknip-
pas med skålgropsproduktionen under äldre 
järnålder. En ideologisk laddning som så 
småningom klingade av skulle också förklara 
varför produktionen upphörde.  
 
Skärvstensvallar – centra för arka-
iska kulturyttringar? 
Det finns ytterligare en anläggningstyp från 
främst yngre bronsålder och i viss mån äldsta 
järnålder vars förekomst i vissa sammanhang 
tycks ha någon form av ideologisk/politisk 
laddning. Skärvstensvallar/hyddbottnar finns 
spridda inom stora delar av Uppsalaområdet 
söder om Tensta, dock främst kring Sveaha-
vet. De uppgår till ett 100-tal och är i huvud-
sak knutna till skärvstenshögsmiljöer. I Mä-
lardalen och Uppsalaområdet finns i princip 
två skilda företeelser – dels hyddbottnar och 

dels skärvstensvallar. De senare syns åtmin-
stone i multipel form eventuellt vara rester av 
konstruktioner med andra syften än skydd 
och boende.  

Det finns lokaler med flera skärvstensval-
lar. En norr om Lena har tio stycken. Alla 
med två eller flera anläggningar enligt An-
läggningsregister finns i den centrala delen av 
Uppsalaområdet – i Sveahavskulturens hjärt-
område [Bild VI:7 och VIII:13]. 

Övergripande tycks den skålgropskultur 
som initialt i stor utsträckning anknöt till häll-
ristningar ha någon form av ideologisk ladd-
ning. Den hängde troligtvis samman med att 
en vidgad roll för åkerbruket medförde för-
ändringar i bygdernas organisation och makt-
förhållanden.  Den centrala delen av Uppsa-
laområdet förblev emellertid ”skärvstenstra-
ditionen” trogen och gick eventuellt i riktning 
mot mer arkaiska normer. De omkring tio 
skärvstensvallsgrupperna kan eventuellt ses 
som en ideologisk pendang till sydliga häll-
ristningscentra. 
 
 
 
DEN FYNDTOMMMA  
PERIODEN 
Samtidigt som kelterna dominerade Mellan-
europa med rännilar mot Medelhavsområdet 
inleddes germaniseringen inom kontinentens 
norra del. Järnet tog bronsets plats. Det tycks 
inte berott på att järnet uppfattades som så 
mycket bättre.  Det var snarare så att brons-
tillförseln stannade av samtidigt som järnet 
utvecklades. 

  
Varför expanderade inte bronset 
långt in i förromersk järnålder? 
Bronset utnyttjades senare i Sverige än på 
kontinenten – dock bara en begränsad tid. 
Om nu inte järnet ännu hade utvecklats så att 
det var billigt och användbart inom de flesta 
områden under förromersk järnålder, varför 
fortsatte då inte bronsproduktionen i Mälar-
dalen baserat på återanvändning, åtminstone 
när det gällde vissa produkter? Kunnandet 
fanns ju. Orsaken är dunkel. 
  Det kan delvis varit en följd av den all-
männa ekonomiska tillbakagången och av 
sönderfallande förbindelser. Återanvändning 
i mer omfattande skala krävde en regional 
bronsskrothandel och förmodligen i vissa fall 
tillförsel av marginalgrundämnen. Tidigare 
relativt stabila relationer och säkerhetsförhål-
landen hade blivit osäkra. Intraregionala va-
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ruförflyttningar blev riskabla eller ointressan-
ta. Tidigare normal regional samordning av-
stannade. Bronsets försvinnande var ytterliga-
re ett element i den förromerska tidens kao-
tiska förhållanden. 
 
Kanoter, borgar och flykten från 
kusterna  
Under förromersk järnålder utvecklades båten 
så att den blev användbar för fjärranfall längs 
öppna kuster. Även om det inte finns många 
belagda paralleller till Hjortspringsbåten, är 
det under den här perioden de sydöstskandi-
naviska bosättningarna lämnar kusterna.  
 Orsaken har troligtvis varit den bristande 
säkerheten. Indragna boplatser ger större 
möjligheter till förvarning och gör det svårare 
för förövare att komma undan uppbåd. De 
allmänt svåra förhållandena tycks ha utlöst 
omfattande rädverksamhet.  
 I Mellansverige initierades floran av forn-
borgar/vallanläggningar i stor utsträckning 
under den här perioden. Även om de inte är 
fortifikatoriskt byggda och även kan ha an-
vänts i kultiska sammanhang, är de strategiskt 
anlagda längs bygdegränser och möjliga in-
fallsleder. De framstår som revirmarkeringar/ 
avskräckningssignaler (eventuellt kan loka-
lerna i vidare mening också ha fungerat som 
tull/passagestationer). Så småningom fick vi 
vapengravar med ”hemvärnsstuk”. Det är 
osäkert i vilken utsträckning bygdeövergri-
pande samhällssystem fungerade. Vid etable-
rade gravfält med bronsåldersanläggningar 
och sena förromerska och romerska järnål-
dersanläggningar som Dragby och Högsta 
saknas med något undantag belägg för be-
gravningar under äldsta järnålder.  
 
Utvecklades ”slavism” under  
förromersk järnålder? 
Är allt det här rätt uppfattat bör perioden ha 
inneburit en återgång i riktning mot lokal för-
sörjning. Kustmiljöers och Ålands betydelse 
för tillfälliga besökare bör i vissa avseenden 
ha ökat. Möjligheterna till externa förvärv sö-
derifrån bör ha minskat. 

När den romerska värmeperioden kom, 
expanderade odling, samverkan och gravfor-
mer. Den fyndtomma järnåldern återspeglar 
troligtvis de kriser, det våld och de förändra-
de samhällssystem som extrema klimatförhål-
landen medförde. Det var knappast fråga om 
att nya normer gjorde intåg – snarare att en 
hel del normer som sedan länge reglerat till-
varon inte längre var tillämpliga. Förmodli-

gen som en följd av att samhällssystemen mer 
eller mindre eroderade. Den gamla ledande 
bronseliten fanns inte längre. En anpassning 
skedde förmodligen mot att i huvudsak säkra 
familjens överlevnad vilket ledde mot åter-
upptagande av äldre levnadssätt och normer 
från neolitikum och tidig bronsålder. I det 
sammanhanget trängdes traditionella begrav-
ningar och gravgåvor undan. Förutsättningar-
na liknade dem som nästan tusen år senare 
skulle utlösa den kontinentala slaviseringen. 
 
 
 
ROMARTID OCH 
FOLKVANDRINGSTID 
Nu påverkade germaniseringen med kraft. 
Informationen om hur romarna som systema-
tiskt nedkämpat kelter och germaner på sin 
väg norrut, krossats i Teutoburgerskogen av 
ett germanskt stamförbund under Arminius 
bör ha haft stor symbolisk betydelse.  När 
också ett stamförbund bildades i öster under 
markomannerhövdingen Maroboduus, var för 
en kort period en stor del av germanerna 
inom kontinentens norra del kopplade till två 
maktpolitiska system. Den germanska identi-
tet som utvecklats kring Östersjöbäckenets 
södra del blev påtaglig. 
 Slutet av förromersk järnålder innebar va-
pengravfält och ånyo synliga maktpolitiska 
zongränser, en upporganisering och viss mili-
tarisering av samhället. Samtidigt påverkades 
inte bara eliten av värderingar och kunskaper 
om nya produkter och högre kvalitéer.  Be-
gynnande fiskeexpeditioner och därmed mer 
omfattande kontakter med Gotland, Öland, de 
danska öarna, Västbaltikum och den german-
ska världen påverkade normvärlden. Så små-
ningom införlivades södra Östersjöområdets 
syn på vapen och belöningssignaler. Guldet 
må ha funnits i Uppsalaomområdet sedan 
neolitikum, men det var som belöningsinsig-
nium under romartid det fick sin betydelse. 
  
Ett militariserat samhälle utvecklas 
Så småningom fick Mälardalen militära leda-
re som inom ramen för en germansk tradition, 
draperade sig i sydländskt påverkade uni-
formsutrustningar med avläsbara gradnivåer. 
Detta indikerar att nu fanns helt andra militä-
ra resurser som opererade än under den sena 
”förromerska hemvärnstiden”. 
  Länkat med den fostran som samverkan i 
fiskelag och säljaktsexpeditioner innebar, och 
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som uppvisar likheter med den träning som 
gjorde beridna östliga herdekulturer till for-
midabla hot mot Centraleuropa, uppkom där-
med goda möjligheter att forma större eller 
mindre stridande förband. Dessutom dök då 
och då upp enskilda eller grupper av stridsva-
na hemvändande krigare från Europas slag-
fält. Utvecklingen i Mälardalen – liksom på 
andra håll i Europa – bör ha inneburit att en 
våldsideologisk normstruktur blev en del av 
den mer komplexa samhällsuppbyggnad som 
inletts. I den germanska kontinentens efter-
följd men före merovingertid. 

Mälardalen och Uppsalaområdet blev allt 
mer tätt befolkat, välmående och resursrikt, 
men inte i jämförelse med de ledande områ-
dena i södra Östersjön och längs Norges syd-
kuster. Den romerska lyx och det guld vi ser, 
är närmast skärvor från de rikes bord.  
 
Helgö, nyckeln till den internatio-
nella lyxmiljön  
Även om Uppsalaområdets båtteknologi ut-
vecklades, ser vi inga tecken på att den till-
närmelsevis förfogat över de stora båtar och 
den transport- och ”öppensjökapacitet” som 
Vestlandskulturen i Norge besatt. Helgö mås-
te ha varit något av ett samprojekt mellan de 
större väldena i Mälardalen. Det var genom 
att samverka/acceptera och våldsfridlysa ön 
med sin verksamhet som den påvra Mälarda-
len kunde ansluta sig till det internationella 
lyxvaruutbytet. 
  Avsaknaden av större denar-, solidi- och/ 
eller guldvolymer vid sidan av Helgö visar att 
Mälardalen inte var en central handelsaktör. 
Utan en viss koppling till betalmedelssystem 
var de praktiska hindren för omfattande elit-
byteshandel höga. Både Himlingøjes och 
Vestlandsflottornas framgångar går troligtvis 
i viss utsträckning tillbaka på sådana möjlig-
heter. Som vi vet gällde det också för Öster-
sjööarna. Det ger också information om att 
Uppsalaområdets byteskontakter med Got-
land var begränsade. 
 
Resurskrav och risker återhållande 
Knappheten på kontinentalromerska varor 
och mynt hade också en annan makt- och ut-
vecklingspolitisk betydelse. Antingen det nu 
var manskap, båtar, mat, vapen, tågvirke, 
fiskgarn, tjära eller last av diverse fukttåliga 
bytesvaror (vilket exkluderade hudar) var 
bygdens satsning på fiske- och bytesexpedi-
tioner söderöver resursmässigt betydelsefulla. 
En större militär expedition, med områdets 

yppersta unga ledare, yngre män och krigare 
med kontinental erfarenhet, under ledning av 
någon ur den seniora eliten ställde än högre 
krav. De skulle då utrustas på sätt som stri-
dens fordringar och försörjning ställer på se-
ger och överlevnad, vilket innebar invester-
ingar av en relativ omfattning med påfrest-
ningar och risker som Sverige i modern tid 
knappast varit i närheten av.  

 Medvetande fanns om de påfrestningar 
och risker som gällde och därför var stora mi-
litära fjärrexpeditioner troligtvis sällsynta. 

 Vi vet inte hur många unga män det var 
som aldrig återvände från räder söderöver un-
der den romerska värmeperiodens avbrott, 
men de var troligtvis många som skulle betytt 
mycket för hembygdernas framtid. Det inne-
bär att den här perioden kan ha varit avgö-
rande för Sveahavsväldets maktutveckling 
och Fjädrundalandväldets försvinnande. Oav-
sett varifrån de som slutade sina dagar i mos-
sorna kom, bör maktbalansen och väldenas 
möjligheter i konflikter ha påverkats. 
 
Väldena leddes av de främsta inom 
eliten, ännu ingen kungasläkt. 
 Även om samhällena redan i slutet av romar-
tid var påtagligt militärt och hierarkiskt inrik-
tade, och vi indirekt ser spår av den högsta 
makten, är den undflyende. Det hela ger in-
tryck av en styrelseform där makten i princip 
om ej i realiteten hanterades av en ”primus 
inter pares”, och då tillsammans med ledande 
personligheter från starka/välmående släkter.  
 Långvariga romartida hövdingasäten med 
övergripande makt över Mälardalen är ej 
kända. Det närmaste vi kommer är Gödåker 
och Tuna i Badelunda. De är emellertid inte 
belägg för att det nu började finnas en små-
kunganivå. Som jag behandlar i kapitel 9 är 
avsaknaden av långvariga fasta befälsmiljöer 
drag som också återfanns bland germanerna 
på kontinenten.  
 
Skandinaviens högkonjunktur 
Så har vi då Skandinaviens egentliga guldål-
der. Kontinenten är desorienterad och sliten 
efter Roms förtvinande och hunnernas härj-
ningar. Elitförbindelserna är öppna mot de  
germanska folken i syd. 

Kring år 500 bestod stora delar av södra 
och mellersta delen av Europa av germanska 
kungadömen. Dessutom fanns vandalernas 
rike i Nordafrika. Sammantaget fanns sedan 
årtionden en sammanhängande, eller i varje 
fall  lätt  kommunicerbar  germansk  struktur, 
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 från Östersjön till Medelhavet.  
 Jämförelse kan göras med Sveriges situa-
tion årtiondena efter andra världskriget. Kon-
tinentens produktionsapparat var delvis upp-
löst. Nordens enklare varor blev därmed rela- 
tivt åtråvärda. Varor, lyxartiklar och guld/soli- 
di gick fram och tillbaka över Östersjön. För-
modligen också en del äregiriga krigare. Med 
eventuellt undantag för Helgö syns dock inte 
Mälardalen och då inte heller Uppsalaområ-
det ha haft någon nämnvärd roll i spelet. Det 
fanns en normpåverkan, men den skakade 
inte om existerande militärhierarkiska jord-
bruks-fiske/jaktsamhällen. Kontinenten och 
dess händelser kom dock närmare. Gotland 
blev betydelsefullare som utbytespartner. 
 

 

VENDELTID – FÖRÄND-
RINGARNAS TID 
Det framstår som ödets ironi, att samtidigt 
som frankerna och merovingerna, vid sidan 
av Östrom, blev Europas tyngste aktör kol-
lapsade delvis som en indirekt följd av Väst-
roms försvinnande successivt samhällssyste-
men i Centraleuropa – de slaviserades och 
dessutom gjorde avarerna entré. Effekten 
blev att de öst- och centraleuropeiska förbin-
delserna med Östersjön i det närmaste upp-
hörde. Därigenom blev merovingerna med 
sitt inflytande över de närmaste germanfolken 
så småningom den huvudsakliga kanalen och 
tongivande normbildaren. De fick så små-
ningom konkurrens av langobarderna.  
 
Fjärrelithandeln gick i stå 
De kontinentala händelserna under 500-talet 
fick omfattande ekonomiska och så småning-
om politiska konsekvenser i Östersjöbäckenet 
och Norge. Det blev inte bättre av en förmod-
ligen  vulkanutlöst  klimatkris i slutet av 530- 
talet. Klimatförhållanden som mer eller mind- 
re räckte i det närmaste 600-talet ut. Om den 
tidigare kontinentalbetingade krisen främst 
berört eliten drabbades nu alla. 
  Förhållandena fick följdverkningar på oli-
ka plan. Inte bara solidianvändningen upp-
hörde utan även präglingen och användning-
en av brakteater. Förändringar i offersedvän-
jorna ägde rum. Som på många håll framkal-
lade svåra förhållanden krigiska förveckling-
ar. Vad än orsaken var tycks delar av Mälar-
dalen under vendeltidens inledning periodvis 
ha omvandlats till en krigszon – fornborgar 
brändes, och gravfält plundrades.  

Med merovingerkulturen svepande över 
Nordeuropa skedde förändringar i Mälarda-
lens maktpolitiska struktur. När vi passerar 
slutet av 500-talet apostroferas en ny ordning 
genom successivt resta gravhögar i Gamla 
Uppsala. Fortfarande saknar vi indikationer 
på att lokalen under 600-talet mer reguljärt 
utnyttjades som hövdingasäte. Det kan inne-
bära att platsen länge eller i princip för alltid 
främst utnyttjats som kultmiljö. 

 
Fick merovingerideologi genomslag? 
Detta i sin tur kan tolkas som att makten i 
Uppsalaområdet, och därmed stora delar av 
Mälardalen, åtminstone i viss utsträckning 
anammat merovingernas normer. I deras 
värld hade det tidigare germanska samspelet 
mellan kung, stam-, och släktledare upphört 
att existera. Kungen hade en sakral anknyt-
ning. Elitens beroende av kungen var närmast 
total. Samhället styrdes från den plats där 
kungen befann sig – ett samhälle på krigsfot. 

En liknande normbas hade fördelar efter-
som möjligheten att kontrollera det i förhål-
lande till resurserna vidsträckta Mälarområ-
det – var att kunna uppvisa våldskapacitet i 
anslutning till betydelsefulla bygder. 

 Under vendeltid var kungaföljets flexibi-
litet knappast en försörjningsfråga i samma 
utsträckning som det blev under medeltid.  
Även om vi bara ser få signaler – som hår-
locken i Östhögen (Jungner 1919:96) – kan 
ansatser mot merovingsk ideologipåverkan 
därför förklara en del. Bland annat vendelti-
dens relativt överdådiga begravningsformer. 
De undersökta högarna i Gamla Uppsala är 
inte resta av arvingar till krigare/kungar, utan 
troligen över familjemedlemmar till makten.  
    
Kristendom fanns men inte Kyrkan  
Om nu ”tidsandan” skapade något av ett kon-
tinentalt normsystem inom eliten – rimligtvis 
också inklusive respekten/fruktan för kunga-
makten – hur kan det då komma sig att de till 
delar tillgodogjorde sig de kontinentala ger-
manfolkens normer, klädvanor och utrust-
ning, men inte deras religion – kristendomen? 
  Man var säkert förtrogen med den sedan 
århundraden. Någonting annat är inte möjligt. 
Däremot, som jag behandlar i kapitel 10, 
fordrade kristendomens införande representa-
tion på hög nivå, resurser, administrativt och 
fysiskt stöd samt fungerande kommunikatio-
ner bakåt. Något som krävde stabila politiska 
miljöer åtminstone i regionen. Förhållandet 
att det skulle dröja så många århundraden 
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innan Skandinavien formellt kristnades, är en 
så god indikation som någon på att det tog tid 
innan Östersjöbäckenet (inklusive Mälardalen 
och Danmark) utvecklade stabila maktpoli-
tiska miljöer och reguljära förbindelser med 
Väst- och Sydeuropa. 
 På det religiösa planet var befolkningen 
vid den formella övergången till kristendo-
men under vikingatid/tidig medeltid i stort 
sett sekulariserad. Skiftet bort från hedendo-
men som tro skedde tidigare. Traditionella 
former kvarstod dock som i dagens avkrist-
nade Sverige länge i ceremoniella samman-
hang. Inte bara i Mälardalen. Rhenfranska 
och allemanska områden på kontinenten hade 
ganska allmänt övergått till kristendomen 
under 5-600-talen. Ändå kvarhöll adeln den 
traditionella seden med gravgåvor, oavsett 
om man bisattes i en kyrka eller avskilt från 
gravfält (Müller-Wille, 1980:155). 
 
 
 
 
 
INSTITUTIONALISE-
RING OCH MAKTPO-
LITISKA STRUKTURER 
Gränserna mellan normer, institutionalise-
ring, institutioner och maktpolitiska struktu-
rer är suddiga. Jag har snubblat mellan dem. 
Bakgrundsbeskrivningar har känts viktigare 
än terminologiskt korrekt redovisning.  
 Föregående avsnitt har också syftat till att 
ge en bakgrund till den kedja av institutio- 
nella och maktpolitiska strukturförändringar 
som ägde rum.  
 
 
 SAMORDNING 
Det var knappast slumpen som gjorde att 
Mälardalen under 1100-talet BC, för första 
gången utvecklade vad som tycks vara stora 
samordnade verksamheter inom regionen. 
 I Sydeuropa hade just bronsåldern kollap-
sat.  Äldre samverkan bör, om den överhu-
vudtaget är äldre (äldsta kulthuset vid Håga, 
Dragby och mest tveksamt, Högsta), ha en 
mer lokal bakgrund. Biskopskulla, som sä-
songsmässigt rimligtvis varit ett äldre kult-
område för sydväst och området därutanför – 
men vars tidsmässiga rötter är oklara – kan 
dock vara ett undantag. 
 

Många stora anläggningar 
Kring övergången period III/IV byggdes (i 
vissa fall relativt säkert och i en del fall tro-
ligtvis) ett antal stora stensättningar och rösen 
med strategisk lokalisering vid infarter i eller 
mot norra Mälardalen: 

 
-   Vid den då öppna havsviken som ingick i Fin- 
      landsleden  
-   Uppsalaområdets största röse vid Husby- Lång- 
      hundraleden 
-    Två stora stensättningar (varav den på 30 m 
      som troligtvis varit ett röse) vid Uppsalaöns  
      sydspets. Lokaliserade till var sin ö mitt i gat- 
      ten till infartern mot Sveahavet under brons- 
      ålder, på var sin sida om Uppsalaön – Håga- 
      leden och Fyrisleden. 
 
Det finns ytterligare ett antal stora rösen i 
södra delen av Uppsalaområdet som kan 
komma ifråga som markörer, men vi har ock-
så fornborgar:  
-   Lurbo, den enda som är relativt säkert tidmäs- 
     sigt knuten till perioden. 
-   Raä 31 Giresta och Raä 104 Skokloster, even- 
     tuellt också anläggningar i Husby-Långhundra  
     och Vidbo samt söder om Uppsalaområdet. 
 
Slutligen stängdes den äldre kultanläggning-
en vid Håga och den nya, större, ”Kung 
Björns gästabudssal”, anlades. 
 Omfattningen, lokaliseringen och den ge-
ografiska spridningen på alla dessa anlägg-
ningar, som i huvudsak inte låg i anslutning 
till fast utnyttjade områden, innebär att cen-
trala beslut låg bakom. Samtidigt saknas indi-
cier på att redan nu någon form av regionalt 
hierarkiskt hövdingadöme skulle existerat. 
Större bosättningar fanns på olika håll, men 
ingen överordnad makt. Håga var en kultplats 
– inte ett maktcentrum för 4-5000 km2. Det 
innebär att en regional samordning mellan 
olika maktgrupper/band troligen låg bakom. 
  Eftersom det i sådana sammanhang ändå 
brukar finnas en drivande kraft och jag inte 
känner situationen bland äldre kulturer väster 
om Uppsalaområdet, kan samordningen väl 
ha omfattat större områden och letts därifrån. 
Det primära syftet behöver inte ha varit att 
skapa ett skydd/en markering för verksamhe-
ten inom Uppsalaområdet utan främst för 
området i sydväst och kusten längre bort. 
Som jag återkommer till var Håga också ett 
viktigt inslag i ett sådant större system. 
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En samordning med följder 
Mycket talar för att utvecklingen under fram-
för allt senare delen av period III innebar en 
institutionalisering och uppkomst av en makt-
politisk samverkan inom vida större ytor än 
Uppsalaområdet.  Det är möjligt att vi här har 
den samordning som först skulle brytas av 
Sveahavsmakten under yngsta bronsålder, 
förena Fjädrundalands- och Attundalands-
makterna till och med romartid och slutligen 
på nytt formellt knytas ihop federativt om-
kring AD 600. 

  
HÅGAHÖGEN BERÄTTAR 
Den förmodade järnåldershögen i Håga, un-
dersöktes i början av 1900-talet. Den visade 
sig vara en extremt rik bronsåldersgrav [Bild 
II:4] från omkring 1000 BC. Resultatet påver-
kade synen på Uppsalaområdets och Mälar-
dalens politiska utveckling. Med den som ut-
gångspunkt ser till exempel Nerman (1941:16 
ff.) förekomsten av ett stort Mellansvenskt 
”sveavälde” redan under tidig yngre bronsål-
der riktat österut och eventuellt omfattande 
angränsande delar av Norrland och Gotland 
samt med besittningar ”åtminstone” i Fin-
land. Stenberger (1964:211) är mer modest 
och ser Hågahögen som en antydan om en 
fastare samhällsorganisation inom denna del 
av Sverige. 
 Även om högen och dess innehåll har be-
handlats i senare omgångar, har så vitt jag vet 
ingen använt den för maktpolitiska struktur-
analyser av regionen. Gravläggningen indike-
rar dock en hel del. 
 Väsentligt för tolkningen är närområdets 
utseende och befolkningsstorlek under mel-
lersta bronsålder – se exempelvis [Bild VI:2]. 
Vattensystemen gjorde att Håga på ett annat 
sätt än längre fram i tiden var knuten åt syd-
väst. Uppsalaöns västra sida användes endast 
i begränsad utsträckning. Hågadalen och 
öarna vid Rickomberga var i princip ej be-
bodda norr om Lurbo fornborg. Förutom ett 
visst utnyttjande av Håga återfanns det mer 
omfattande fasta utnyttjandet först norr om 
Hågaån i riktning mot Broby och Läby. Håga 
skulle länge förbli en kult- och begravnings-
plats med begränsad bosättning och tycks i 
stort sett ha ”eliminerat” alla större gravlägg-
ningar i närheten [Bild VI:14]. 
 
En enorm manifestation 
Högen och vad utgrävningen visade om grav-
läggning, gravfest och gravgåvor visar på 

förhållanden som är alldeles för uppseende-
väckande, alldeles för grandiosa och alldeles 
för dyrbara för närområdet och dess resurser.  
 Uppsalaområdet hade vid den här tiden ett 
flertal befolkningscentra – se kapitel 8. Även 
om två ytterligare guldföremål nu hittats, 
framstår det ändå mot bakgrund av den sam-
manlagda bilden av centra, anläggningar och 
fynd inom Uppsalaområdet under hågatid, 
som svårförståeligt hur gravläggningen skulle 
ha kommit tills stånd baserat på Uppsalaom-
rådets resurser – speciellt om det här fortfa-
rande var frågan om samverkande band. 
 Det innebär att resurser måste sökas utan-
för området. Norrut omöjligt. Sydost fanns en 
växande fastlandsvärld baserat på en arkipe-
lag [Bild VIII:11]. Där fanns bronsålders-
samhällen. Vissa minst lika gamla som inom 
Uppsalaområdet. Här är förhållandena oklara, 
men området tycks i en sådan övärld rimligt-
vis ännu ha haft för få och obetydliga äldre 
miljöer för att ha byggt upp den förmögen-
hets- och kontaktkultur som krävdes. Samti-
digt var området en del av den struktur som 
hade utvecklats under period III inom norra 
Mälardalen och där Sydväst var ledande. 
 I sydväst hade man större närhet till Håga. 
Var det någonstans det fanns resurser var det 
här – se [Bild VIII:9].  Till detta kommer att 
Uppsalaområdet bara delvis går in i de stora 
hällristningsmiljöer, som ligger än längre 
västerut – se [Bild VIII:6]. Det var rimligtvis 
där en stor del av kapaciteten och kontakterna 
fanns. 
 Vad var då motivet? Varför skulle dessa 
äldre välmående bronsålderssamhällen med 
lång historia satsa så hårt och glorifierande på 
en gravläggning i vad som rimligtvis var i 
utkanten av deras centrala intressesfär? 
 
En ”investering” för framtiden 
Om den bild jag tidigare målat upp av institu-
tionalisering och regional samordning under 
period III är korrekt bör samspelet på ett eller 
annat sätt ha fortsatt, och sydvästmakten ha 
varit den drivande kraften. 
 Det var emellertid en löslig samverkan 
och Uppsalaområdet var på ett helt annat sätt 
än den mellersta norra Mälardalskusten en 
tillväxt- och invandringszon. Successivt växte 
befolkning och inflytande för banden runt 
Sveahavet och vidare åt öster. Hågagravlägg-
ningen var troligtvis ett (desperat) försök av 
bronsålderssamhällen i sydväst, både inom 
Uppsalaområdet och vida längre bort att säk-
ra den gamla ordningen och sitt inflytande. 



Med Uppsala i centrum 612 

 Valet av Håga indikerar att platsen redan 
hade ett starkt symbolvärde inom Uppsala-
området (och norra Mälardalen). Gravlägg-
ningen var rimligtvis ett försök från de efter-
kommande och deras associerade att i en 
arkaisk begravning framställa den avlidne 
som hela regionens fader, själva grundbulten 
för en fortsatt samverkan enligt den ordning 
som gällde när han verkade.  

 De stora ekonomiska och symbolmässiga 
resurser som investerades, visar att sydväst-
makten uppfattade situationen som kritisk för 
den regionala strukturen och den egna ledan-
de rollen – med all rätt. Många generationer 
skulle emellertid gå innan den bröts, så håga-
satsningen var framgångsrik. 
 
 
 
SAMORDNINGEN 
KRACKELERAR 
Medan förändringarna i klimatet vid över-
gången mellan period IV och V hade positiva 
effekter vid Medelhavet var följderna i Nord-
europa svåra. I Uppsalaområdet inleddes som 
angivits en lång period med omfattande 
strandförskjutning. Fornborgen vid Lurbo 
förstördes. Bränningen kan ha ägt rum i sam-
band med ett externt anfall. Eftersom anlägg-
ningsbilden indikerar att vid det laget påtag-
liga kulturskillnader hade uppkommit inom 
området, är det dock lika tänkbart att det skett 
i samband med interna konflikter.  
  
En maktpolitisk struktur blir synlig 
Från sen bronsålder går det att utläsa existen-
sen av gränszoner i anläggningsbilden. Om-
rådet bestod av tre maktpolitiska delar – ett i 
sydväst, ett kring Sveahavet och Finlandsle-
den och slutligen ett i sydöst [Bild VIII:13]. 

I sydväst finns de flesta av områdets häll-
ristningar. De gör dock halt vid en lång röse-
linje med stora rösen i diagonal nordväst-
lig/syd-östlig riktning i nära anslutning till 
den gräns som rådde före 1500-talet mellan 
Hagunda och Ulleråkers/Håbos härader [Bild 
VIII:13]. I nordväst har vi den betydelsefulla 
kommunikations- och skärningspunkten Lilla 
Kil mellan långa sprickdalar med ett depå-
fynd från period VI (Ekholm, 1921:XIX). 
Den här typen av fynd förknippas i interna-
tionell litteratur med neutrala zoner mellan 
stammar och folk. 

 Nordöst om den ungefärliga zongränsen 
finns inom Uppsalaområdet enbart två häll-

ristningar (spjuten i Bälinge och skeppet vid 
Ryssgärdet). 

Hur gränszonen såg ut omkring Håga är 
oklart. Lokalen framstår som en neutral zon 
utan hällristningar. Kanske nåddes Håga från 
sydväst via Läbysjön eller då ingick delar av 
eller hela nuvarande Nåsten – där Lurbo forn-
borg ligger – i sydvästmaktens intresseområ-
de. I vilket fall som helst tycks västra delen 
av dalgången osäker eftersom den med un-
dantag för Håga inte tycks utnyttjad norr om 
Lurbo. 

 I sydöstra delen av Uppsalaområdet  är 
gränszonen också osäker [Bild VIII:13]. En 
del talar för att den var mycket bred men att 
en inflyttning från sydöst under slutet av 
förromersk järnålder och framåt krympte den. 
Här finns också hällristningar. Under yngre 
bronsålder övergavs bosättningen vid Vrå. 
Från förromersk järnålder eller Kristi födelse 
utnyttjas platsen på nytt. Öster Alsike har vi 
rester av ett offerfynd på då öppet vatten 
(hästar, nötkreatur och svin) som kan tolkas 
som fynd i neutral zon.  

Vissa fornborgar vid Husby-Långhundra 
och Vidbo, som av lokaliseringen att döma 
troligen initierades under mellersta bronsål-
dern som externa markörer, kan ha återutnytt-
jats under sen bronsålder eller förromersk 
järnålder om än med annan frontriktning. 
Pressen på levnadsförhållandena under sen 
bronsålder och äldre förromersk järnålder 
löste upp de gamla strukturerna.  
 
Markörer saknas  
Den maktpolitiska utvecklingen under äldsta 
järnålder saknar med eventuellt undantag för 
vissa skärvstensvallar avläsningsbara signa-
ler. Skulle de fornborgar/vallanläggningar 
som finns spridda över Mälardalen, ofta i 
bygdeavgränsande och ej i övergripande stra-
tegiska zoner, och som ofta tolkas tillhöra 
förromersk järnålder, i nämnvärd utsträck-
ning ha initierats under dess äldre del, bör det 
vara ytterligare ett tecken på något av en 
återgång till det fragmentariska samhällssy-
stem som rådde före period III. 
 
 
VÄLDEN UTVECKLAS 
Så kom den romerska värmeperioden. Makt-
politiska strukturer inom området blir åter 
synliga. 

De första signalerna härrör från vapen-
gravfältet/bautastensfältet vid Läbyvad, Läby 

 Begravdes en ”Twin 
 ruler” i Hågahögen ? 

 
Osäkerheten kring under-
sökningsbilden avseende 
Hågahögen är påtaglig,  
Vinteravbrott och hög 
vattenföring störde arbe-
tet, liksom det samman-
fallna röset och de mult-
nade och spridda kam-
marstockarna. De senare 
förhållandena berodde till 
en del på Gyllenborgs 
1600-talsutgrävning. 

Dubbleringar av vissa 
fyndkategorier som finns 
är förbryllande. Fynd 
gjordes på olika nivåer. 
De var spridda så att kist-
längden från den identifi-
erade kiständen framstod 
som 4 m, vilket Almgren 
(1905:24) inte ser som 
rimlig utan försöker hitta 
en förklaring till.  

Det här gör att det in-
te kan uteslutas att dubb-
leringarna hänger sam-
man med att den avlidne 
begravdes både som 
världslig och kultisk leda-
re – som ”twin ruler”. En 
sådan gravläggning skulle 
stämma både med platsen 
och det troliga syftet. 
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socken och vapengravfälten/bautastensfälten 
vid Gredelby, Knivsta socken, Valloxsäby 
och Rönnängen, Östuna socken – alla grävda 
av Gunnar Ekholm på 1930-talet. Gredelby 
undersöktes på nytt på 1980-talet. Dessa fält 
som tillhör århundradena kring Kristi födelse 
[Bilderna IX:21, 22 och 23] ger information 
om de ungefärliga zongränserna vid den här 
tiden. Gravfälten är anlagda för att markera 
revir. Inga andra liknande undersökta fält är 
kända inom Uppsalaområdet.  

 
Fornborgar knutna till zonmiljöer 
Floran av fornborgar som finns såväl i syd-
väst som i sydöst ger indikationer. I sydväst 
har det tiotal anläggningar, varav två med 
fortifikatorisk anläggningsstruktur, som finns 
omkring Ålands kyrka vållat huvudbry. Om-
rådet koloniserades först under yngre järnål-
der. Borgarna är anlagda kring ett sjösystem 
som började tömmas under förhistorisk tid. 
Gränsen mellan Sydvästkulturen och Svea-
havskulturen gick århundradena kring Kristi 
födelse förmodligen genom sjösystemet.  

I sydöst har vi ett band av fornborgar ös-
ter om Danmark vid infarterna mot den gamla 
Finlandsleden riktade mot syd och Långhund-
raleden. Längs Långhundraleden, i Vidbo och 
i Knivsta finns också ett flertal fornborgar – 
en del med gamla rötter, en del förmodligen 
från den här tiden och Broborg från främst 
folkvandringstid. Lägena har i vissa fall troli-
gen återanvänts. I något skede har fem utöver 
Broborg fått fortifikatorisk utformning.  
 
Tre (två?) maktpolitiska strukturer 
Under de första århundradena av romersk 
järnålder fanns i princip tre maktpolitiska sy-
stem inom Uppsalaområdet (eventuellt två 
om Fjädrundaland/Västmanland fortfarande 
var kopplad till Attundalands föregångare), 
som hade inflytande/resurser nog att i större 
utsträckning åstadkomma strategiska anlägg-
ningar utan kontakt med befolkade områden.  
  På samma sätt som vi ser en kulturell 
gemenskap mellan Attundaland och Fjädrun-
daland/Västmanland när det gäller bronsål-
dern, bland annat via deras hällristningar, 
gäller fortfarande motsvarande signaler via 
stensträngsanläggningar under romartid.  Det 
är också då som vi genom maktens gravar – 
främst i Gödåker och Tuna i Badelunda – 
börjar få en uppfattning om skuggorna bakom 
den politiska utveckling som långt senare 
ledde till ett enat välde i Mälardalen.  

Guld symbol för makt och lojalitet 
Under yngre romersk järnålder nåddes Mä-
lardalen på allvar av Romarrikets ”välsignel-
ser”. Guldet blev utmärkelsen och mottagan-
det blir lojalitetssignalen framför andra. Det 
är också under klimatkrisperioden åren 250-
350 som krigsoffer i södra Östersjöområdet 
gång på gång hänförs till Mälardalen.  
 Efter Gödåker sökte Ekholm förgäves 
efter bosättningar som kunde fylla gapet mot 
den ledarfunktion som han och andra var 
säkra på att Gamla Uppsala fyllt. Vi har idag 
inte kommit nämnvärt längre när det gäller 
romartidens lokaler för ledande maktutövning 
i Mälardalen. 

 Yngre romartid såväl som folkvandrings-
tid och åtminstone stora delar av vendeltid 
visar på organiserade, successivt alltmer ut-
vecklade och omfattande strukturer, men det 
är fortfarande okänt hur och varifrån de led-
des. Det tycks knappast alls eller åtminstone 
sällan skett från Gamla Uppsala. Samtidigt 
har vi en del indikationer på varifrån under-
lydande chefer/delområdeshövdingar opere-
rade. Det går också att förstå ungefär när 
Fjädrundalandsmakten kopplades till Svea-
väldet, om än inte hur.  

 
En germansk symbolvärld 
En professionell militärkultur utvecklades. En 
allmängermansk ranghierarki kan spåras i de 
elitvapengravar vi har från slutet av romartid. 
Av 21 kända vapengravar i Sverige från de 
två högsta nivåerna återfinns 5 i inom Uppsa-
laområdet eller dess närhet. Guldfynd och då 
framför allt ormhuvudringar [Bild IX:15] i 
anslutning till strategiska infarter och zoner – 
Tuna i Hjälsta socken, Västra Rickeby i Gott-
röra socken och Långmalma i Börstil socken 
– indikerar viktiga bindningar till maktstruk-
turer i norra Mälardalen. 

Zonen mellan Sveahavsmakten och Fjäd-
runda-/Västmanlandsmaktstrukturen försköts 
åt sydväst. Samtidigt blev som en följd av de 
allt trängre och svåråtkomliga vattenlederna, 
förbindelsetappen söderut mot Mälaren allt 
viktigare för befolkningen kring Sveahavet 
liksom den vidare förbindelsen mot Östersjön 
via Sörmlandsleden [Bild X:9]. Förbindelser 
genom Södermanland var lika betydelsefull 
för Fjädrundastrukturen/Västmanland, men 
de hade troligtvis en annan relation med At-
tundalandsmakten. Attundalandsmakten be-
härskade både Långhundra- och Stockholms-
lederna ut på Östersjön. 
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Fjädrundalandsmakten/Västman-
land upphör som självständigt välde  
Någonstans vid övergången till folkvand-
ringstid upphör signalerna från en självstän-
dig Fjädrunda-/Västmanlandsmakt. Oklart är 
dock hur sammankopplingen med Sveahavs-
makten gick till och hur långt västerut den 
sträckte sig.  
 Förmodligen var Sveahavsmakten den 
starkare parten. Ingen vapengrav från de tre 
högsta befälsnivåerna är känd från Västman-
land under yngre romersk järnålder (Ilkjaer, 
2001:92). Vidare saknar landskapet C3-fynd 
(AD 310/320-400) när det gäller guld och 
kammargravar. Området kan ha försvagats 
som en följd av misslyckade anfall från Mä-
lardalen mot södra Östersjön. Västmanland 
hade under krisen 250-350 inte samma till-
gång till stora närliggande fiskevatten som 
Attundalands- och Sveahavsmakterna. 
 
Stupade FrawaradaR i striderna? 
Det kan inte uteslutas att Möjbrostenens Fra-
waradaR, med sitt troliga ursprung i Hagby 
socken, var en av de ledare som stupade un-
der strider mellan Fjädrunda- och Sveahavs-
makterna. Bilden på stenen [Bild XI:3], upp-
visar i sin apparition likheter med baksidsbil-
den från Tunalundmedaljen, ”skidlöparen” 
[Bild IX:16] bara någon mil bort.  
 Stenens ålder är oklar. I Upplands runin-
skrifter varierar dateringarna kraftigt. Runor-
na har en ålderdomlig prägel och dateras se-
nast till omkring AD 500. Det  finns dock in- 

 
XI:3 Ristningen på Möjbrostenen. Stenen på 1600- talet lokaliserad  till 
      gärde vid  Möjebro i Hagby socken  

                                    Efter foto i Jansson (1963) 

get som hindrar att de är hundra år äldre. Von 
Friesen gick under många års dateringar från 
500-tal till år 400, för att slutligen ge en ge-
nerell datering till folkvandringstid. Den 
tyske runologen Krause som också gett olika 
dateringar stannar för ”omkring 400”. Fridell 
(2008:48), anger att stenen vanligen dateras 
till 400-tal. Svante Fischer, som arbetat med 
en folkvandringstida kronologi, angav vid ett 
seminarium i Uppsala 2009 åren 430-470. 
 
”Generalernas ” gravar 
Om stenen ursprungligen stått på en grav är 
inte känt. Det finns emellertid andra gravar 
som kan förknippas med det här skedet och 
där de gravlagda förmodligen haft ledande 
befattningar och kanske till och med varit 
ansvariga för de militära operationerna på var 
sin sida. Den mest kända är Fullerögraven 
norr om Gamla Uppsala med sin ring och sitt 
bälte (se kapitel 2). Tibble i Litslena socken 
från ungefär samma tid [C3/D1(Ilkjaer, 2001: 
92), 300-tal (Andersson, 1998:254)] innehål-
ler också ett osedvanligt praktbälte och tillhör 
högsta germanska rangnivå.  

Fullerö- och Tibblegravarna är därmed 
två av de fem kända vapengravarna i Sverige 
på denna nivå. De är de enda från den här ti-
den med undantag för Lilla Jored i Bohuslän. 
Övriga två från Östergötland och Skåne är 
äldre [C1(AD 150-260)]. 

  Gravarna och rangnivån är en indikation 
på att det vid övergången romartid folkvand-
ringstid pågick osedvanliga väpnade konflik-
ter i norra Mälardalen. (Normer är långlivade. 
Fortfarande i modern tid har exempelvis i 
Sverige och USA gällt att högsta militära 
rang endast existerar under krig.) 

 När vi kom in i folkvandringstid tycks 
Mälardalen i princip behärskat av Sveahavs-
makten i samverkan med Fjädrundalands-
makten/Västmanland – som jag sammanslag-
na oegentligt kallar Uppsalaväldet – och 
Attundalandsväldet. Stora delar av nuvarande 
Södermanland, Närke och västra Västman-
land torde även fortsättningsvis i större eller 
mindre utsträckning ha lytt under egna herrar. 
Herrar som till eller från över tiden samver-
kade i olika allianser med varandra eller med 
huvudmakterna. 
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EUROPEISK PÅVERKAN  
Vid folkvandringstidens början var det ro-
merska imperiet delat i ett ruinerat Västrom 
och ett välmående Östrom. Trettio år tidigare 
befästes Rhen-Donaugränsen för sista gång-
en. Kontrollen över Centraleuropa var i stort 
sett borta. Vintern 406/407 bröt de romerska 
linjerna samman vid Rhen. Vandaler, sveber 
och alaner gick härjande in i Gallien. I sydost 
var läget än svårare för romarna och år 410 
intog och plundrade visigoterna Rom, något 
som också andra skulle göra senare. Det väst-
romerska imperiet, lett från Ravenna, upp-
hörde i och med att Odovaker år 476 avsatta 
kejsaren och utropa sig själv till kung.  
 Innan dess hade hunnerna gjort entré, hål-
lit hov, invaderat stora delar av Europa med 
den europiska förhistoriens största armé, 
stoppats vid de Katalauniska fälten i Frankri-
ke och försvunnit ur annalerna. Germanska 
folk som kämpat mot hunnerna, eller varit 
deras lydfolk – som ostrogoterna, rörde sig 
nu otåligt över resterna av det romerska im-
periet. Efter att ha gått in i Italien med Öst-
roms stöd högg Theoderik år 493 ner Odova-
ker vid ett möte i Ravenna och etablerade ett 
ostrogotiskt rike. 
  Av betydelse för Europas framtid var att 
stammar med sina rötter i Rhen-Weserom-
rådet bildade grupper där de salinska franker-
na blev de starkaste. En fraktion, rhenfran-
kerna, hade utnyttjats av romarna vid det 
misslyckade försvaret av Rhengränsen. Efter 
att frankerna varit foederati under Childriks 
tid (död 481) enades de under Klodvig, som 
ledde uppbyggandet av det frankiska imperi-
et. Påverkad av sin hustru blev han katolik. 
Det var början till slutet för den konkurreran-
de kristna arianismen, som dittills i stort sett 
omfattat alla germanska folk som fanns inom 
de tidigare romerska gränserna.  
 
En germansk storhetstid 
Skiftet mot 500-talet var en fantastisk period 
ur nordgermansk synvinkel. I Italien styrde 
ostrogoten Theoderik, i Spanien visigoterna 
och i Frankerriket merovingerna. England höll 
på att tas över av angler, saxare och juter. 
Västroms sammanbrott och hunnernas härj-
ningar med åtföljande långvariga ekonomiska 
konvulsioner medförde fortfarande efterfrågan 
på pälsskinn och de relativt enkla lyxproduk-
ter Östersjöbäckenet kunde tillhandahålla.  
 Den romerska värmeperioden rådde. Guld 
/solidi strömmade fortfarande in mot Skandi-

navien, om än hackigt (se kapitel 10). Vest-
landskulturens färder med stora båtar söder-
över hade visserligen börjat få problem med 
friser och franker, men gick nu mer mot Eng-
land och, om än troligen i allt mindre ut-
sträckning, fortfarande upp i Östersjön. At-
tundalands- och Uppsalamakternas gemen-
samma eller skyddade handelsprojekt Helgö 
blomstrade. Det gjorde också Mellannorrland 
– i Mälardalen eventuellt främst lierad med 
Attundalandsmakten.   
 Produktionen efter romarrikets kollaps 
och hunnernas misslyckade expansion tog sig 
emellertid så småningom på kontinenten (i  
väst och i syd). Efterfrågan på nordiska pro-
dukter avtog. Frankerna och det pånyttfödda 
Östrom strävade efter att reglera handeln och 
handelskontaktnäten på kontinenten. Detta 
liksom strider inom den sydöstra halvan, och 
en sammanfallande samhällsstruktur norr 
därom, slavismen, den justinuanska pesten i 
syd och avarernas intåg från öster blockerade 
och dämpade alltmer Östersjöbäckenets möj-
ligheter och förbindelser söderöver.  
  Kontakterna försvann nästan helt i öst 
och sinade till rännilar i väst – främst funge-
rande via frankernas germanska grannar och 
så småningom med Bornholm som vanligt 
mellanled.  

 Elithandelsutbytets starka nedgång fick 
konsekvenser på många plan. De vi idag ser 
är framför allt alla dessa solidifynd på Got-
land, Öland och Helgö och dessutom massor 
av guld på fastlandet, där Tureholmsskatten 
och Timbroholmsskatten är speciella.  
 
Solidi och guld informerar 
Det yppersta värdemedel som kunde använ-
das som mellanbetalning vid elithandelsutby-
ten var guld/solidi. Dess källor – den väst- 
och östromerska myntningen och utbetal-
ningen till de romerska väldenas arméer, ho-
noratiores, bundsförvanter och utpressare, 
antingen det var hunner, germanska folk eller 
avarer tycktes aldrig sina. 
  Det som först började trassla var hur så 
stora värden kunde användas och kanaliseras 
på ett vettigt sätt i Europas alltmer komplice-
rade krisvärld från övergången 400/500. När 
behovet av solidi successivt upphörde i Skan-
dinavien och de på grund av problemen med 
förbindelser söderut inte kunde utnyttjas som 
tidigare, omvandlades de inte sällan till kult- 
och praktföremål, guldstänger och ringar in-
nan de deponerades. På framför allt Gotland 
och Öland, där man hade störst erfarenhet, 
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och de mest omfattande kontakterna mot kon-
tinenten, upprätthölls utbytet, förbindelserna 
och hoppet längst – men till slut gömdes gul-
det ändå undan också där. 

 Det är en förenklad bild av varför det 
finns flest solidi på Östersjööarna och på 
Helgö, samtidigt som det inom många land-
skap finns mycket guld utan i stort sett en 
enda solidus. 

Åsikten att mynten främst utgjorde betal-
ning efter militär tjänstgöring i syd, som 
dessutom mer eller mindre direkt grävdes ned 
efter hemkomsten har en lång rad fakta som 
talar emot sig – solidusmyntens kontroll-
märkning och slitage är bara två. Varför, hur 
och i vilken form 95% av guldet i Skandina-
vien kommit hit blir svårförståeligt. Synsättet 
måste också förklara varför Öland, Gotland 
och Helgö under 400-talet och början 500-
talet var Sveriges martialiska centra och näs-
tan enda rekryteringsbaser för legosoldater. 
Områden som Bohuslän, Dalsland Halland, 
Närke, Södermanland, Värmland, Västergöt-
land, Östergötland och norra Mälardalen 
skulle därmed i princip aldrig fostrat interna-
tionella krigare under den här tiden. 

 I praktiken innebär synen ett anammande 
av något som liknar bilden i Stjerna (1905). 
Detta skulle då också tala för att Östersjööar-
na var ledande maktcentra i Skandinavien. 
Något som deras geografiska förutsättningar 
talar emot och på vilket indikationer saknas.  
 Elithandelns avstannande är betydelsefull 
för fyndbilden från den här tiden, men under-
trycker på sätt och vis vad som verkligen var 
viktigt – den  romerska värmeperiodens ab-
rupta slut  omkring år 540 och övergång i en 
klimatkris som med varierande hårdhet 
sträckte sig över stora delar av vendeltid. 
 
Lågkonjunkturen 
I en värld som till allra största del levde på 
jordbruk, fiske, jakt och samlarverksamhet 
påverkade klimatkrisen de primära samhälle-
nas livsnerv. En av de stora förhistoriska låg-
konjunkturerna utvecklades. Effekterna syns i 
pollendiagrammen, i Vestlandskulturens för-
svinnande, i den jämtländska metallproduk-
tionens förtvining, i Mellansveriges utarm-
ning, i olika förändringar när det gäller kult-, 
offer- och begravningsseder, brakteaterpro-
duktionens upphörande och i de på många 
håll försvinnande fynden. Det är inte uteslutet 
att även i Skandinavien liksom på kontinen-
ten en ”slavisk” samhällsutveckling uppkom 
på vissa håll. Bygdens läge och försörjnings-

bild bör ha varit avgörande för hur allvarlig 
den långvariga krisen blev. Tillgången på 
fiskevatten var som i sen tid mångas livlina. 
 
 
UPPSALA- OCH ATTUN-
DALANDSMAKTERNA 
Hur det än skett, tycks Mälardalen i viss ut-
sträckning nåtts av merovingerliknande nor-
mer och av den sengermanska vapen- och 
utrustningskultur som utvecklats främst i 
Pannonien och nedre Rhenområdet. Martia-
lisk ikonutveckling korsades med svåra tider. 
  Mot vendeltid tycks Mälardalen förhål-
landevis lugn. Samprojektet Helgö fungerade. 
Inte desto mindre gnagde förmodligen de 
hårda tiderna samtidigt som en elit med syd-
liga kontakter märks i anläggningar och fynd 
från såväl Uppsalamaktens som Attunda-
landsmaktens områden.   
 Strider bröt ut i norra Mälardalen under 
500-talets andra hälft. Något som i sin tur 
ytterligare bör ha försvårat redan komplicera-
de fjärrkontakter. Helgö berördes dock var-
ken av striderna eller fick sin verksamhet 
alltför mycket begränsad. Fjärrhandelsned-
gången kunde ön förmodligen delvis kom-
pensera. Den kommande nedgången berodde 
snarare på den separata Attundalandsmaktens 
försvinnande omkring AD 600 och därtill 
kopplade försvagning av elitekonomin inom 
öns närregion. En trolig tidigare samverkan 
med Runsa och kanske med Broborg som 
upphörde kan också ha haft betydelse.    
 
 
TVÅ GRÄNSZONER 
Som minnen av den övergripande maktpoli-
tiska strukturen under folkvandrings- och 
vendeltid finns gravläggningar som innefat-
tade kammargravar och treuddar. För Uppsa-
laområdets del – se [Bild X:13]. 
 Det område där de två ledande makterna i 
Mälardalen på allvar stod front mot front var 
längs den gränszon söder om Danmark mot 
öster med rötter ner i bronsåldern. Området är 
fyllt med revirmarkörer från båda sidor, och 
då speciellt på Uppsalamaktens sida [Bild 
XI:4].  
  Den långa zonen har en rad medeltida 
sockennamn som anger att det var fråga om 
en äldre gräns – något som Schück (1949:11 
ff.) redovisar baserat på Tunberg (1911). Be-
greppet ”härad” hade två betydelser – dels 
den teknisk-juridiska innebörden, dels en 
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äldre som var bygd/trakt, när området ligger 
vid en forntida politisk gräns – en diminutivt/ 
krympt motsvarighet till det kontinentalger-
manska mer omfattande och betydelsefulla 
mark (gränsområde, militärgräns). Förutom 
Danmark finns i området  en rad häradsnamn 
mellan Tiundaland och Attundaland – se 
Schück (1949, Karta B). Namnen bildar en 
linje åt öster mot norr. 

 Socknarna i skärningsområdet hade ex-
panderat kraftigt under romartid och folk-
vandringstid – det framgår om inte annat av 
resta stenar och gravklot [Bild VI:25]. 
 Gränszonens sydöst Danmark har varit 
känd och diskuterad sedan länge – den har 
dock med få undantag (ett är von Friesen, 
1926) hanterats som en folklandsgräns, där 
den eventuella äldre fristående bakgrunden 
inte sällan dimmigt antagits ligga kring Kristi 
födelse. Litteraturen kring Mälardalens makt-
politiska utveckling ligger med få undantag 
före krigsslutet, då Tacitus text om ”svioner-
na” var än mer blockerande än idag. Samti-
digt gäller att Snorre Sturlasson explicit talar 
om kungarna av Fjädrundaland och Attunda-
land (Ohlmarks, 1961:52). Ett mellanspel 
vilket före kriget tolkades ha upphört genom 
Ingjald Illrådes insatser i mitten på 600-talet. 
Ytterligare en viktig gränszon var Uppsala-
väldets utfart på Mälaren via ”tappen” Håbo.  
Den östra utfarten gränsade mot Attunda-
landsväldet och mynnade dessutom ut inom 
dess område. Där låg bland annat Attunda-
landsväldets fornborg Runsa. 
  Många fornborgar har bränts i Mälarda-
len (se Olausson, 1997:164 och där anförda 
arbeten). På grund av de undersökningar som 
gjorts vid nyckelgränsanläggningar som Run-
sa, Broborg och Danmarksbygravfältet finns 
en ungefärlig uppfattning om den tidshorisont 
vid vilken omfattande konflikter rådde mellan 
Uppsalaväldet och Attundalandsväldet. 

 Eftersom det handlar om andra hälften av 
500-talet och slutliga förstöringar av Broborg 
och Danmarksbygravfältet omkring AD 600 
utgör tillkomsten av kungshögarna i Gamla 
Uppsala en koppling som inte kan förbigås. 
När vi dessutom har en central deponering 
som Söderbyskatten och dessutom den bli-
vande, mytiska kungavalsplatsen Mora och 
ett antal senare storhögar som signaler i dess 
absoluta närheten kan vi nog vara ganska säk-
ra på att bäckenet Danmark - Funbo - Lagga - 
Östuna sågs som den symboliska skärnings-
punkten framför alla andra mellan Uppsala- 
och Attundalandsväldena. 

Bild XI:4  Markeringsmiljön kring zongränsen vid Lagga avseende Upp- 
                       salamakten /Attundalandsmakten – före och efter AD 600.  
                          Ge ografisk miljö: AD 600 

 
 
Mora och den politiska strukturen 
Liksom när det gäller samgåendet mellan 
Fjädrundaväldet och Sveahavsmakten två-
hundra år tidigare vet vi inte hur den slutliga 
lösningen mellan Uppsalaväldet och Attunda-
landsväldet såg ut. Vem som egentligen be-
segrade vem – om det nu var någon som seg-
rade. Här kan kungavalsproceduren under 
medeltiden ge en logisk vägledning, om den 
nu var rotad i ursprungliga förhållanden, vil-
ket vi inte heller vet.                                                                                  

 Förhållandet att varken Snorre Sturlasson 
eller Olaus Magnus ger någon bakgrund till 
Mora ting gör mycket gamla bakgrundsför-
hållanden troliga. Mora äng framstår som en 
närmast oförklarligt stark mytisk signal under 
medeltiden, när den kunde konkurrera ut 
gravhögslandskapet vid Gamla Uppsala som 
formell kungavalsplats. Även förhållandet att 
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de tre folklanden fortfarande gavs en sådan 
ställning i den formella valproceduren indike-
rar gamla traditioner. Under en period då ett 
omfattande Svea rike höll på att tråcklas sam-
man, var det helt otänkbart att introducera en 
sådan makt till norra Mälardalen. Proceduren, 
där representanter för de tre folklanden eller 
deras föregångare deltog, måste ha funnits 
långt tillbaka i tiden. 

Den rimligaste förklaringen är att såväl 
samgåendet mellan Fjädrunda- och Sveaväl-
det liksom mellan det samlade Uppsalaväldet 
och Attundalandsväldet – oavsett styrkelägen 
– i slutänden formellt avslutades som samgå-
enden. Det löser Schücks problem med att 
Fjädrundaland inte nådde Mora äng. Det be-
hövdes inte. Fjädrundalands och Tiundalands 
föregångare var formellt partner när förmod-
ligen under 6-700-talet Mora ting vid gränsen 
mellan Uppsalaväldet och Attundalandsväldet 
blev ett överregionalt ting för vissa frågor in-
om norra Mälardalen. Något som innefattade 
valet av kung. 

 Vi kan alltså inte vara säkra på att det ens 
under 600-talet fanns ett enat välde i norra 
Mälardalen. Det bör till en början ha varit 
fråga om en federation, mellan tre formellt 
separata geografiska områden. Länge funge-
rade ju de stora germanska förebilderna, 
Frankerriket och det langobardiska väldet i 
Italien med regionala maktsystem.  

 
GAMLA UPPSALA FÖRBJU-
DEN MARK? 
Vad skulle en formell federation från en bit in 
i vendeltid ha inneburit för Gamla Uppsala? 
 Högarna i Gamla Uppsala uppfattades in i 
sen tid som kungagravar. Genomgångar av 
fynden från utgrävningarna visar att så knap-
past är fallet. Högarna kan därmed tänkas stå 
för något helt annat. Mot bakgrund av att det 
inte finns skymten av en stark enväldig kun-
gamakt i Mälardalen under 600-talet är det 
tveksamt om ”kungshögarna” är vittnesbörd 
om en sådan. Troligare är att de utgör en 
symbol för tre folk på en neutral överregional 
kultplats. Ett 1600 år yngre Hågaupplägg. De 
gravlagda skulle då rimligtvis härröra från de 
tre folklandens ledarsläkter och den höga 
kvalitén på gravgåvorna bero på att de är 
symbolgåvor från folklandens föregångare – 
men också på att här ingår ”statsgåvor” ex-
empelvis från Frankerriket.  

Oavsett scenario talar mycket för att 
Vallsgärde var boplats för Gamla Uppsalas 

förvaltare. Säkerhetsmässigt hade en avskild 
lokalisering många fördelar. Samtidigt be-
gränsades risken från den yttersta maktens 
horisont för en alltför nära koppling mellan 
förvaltaren och det ”återsken” (och därmed 
politiska styrka) nära förbindelser med de 
begravda och deras kontakt med gudarna 
innebar. Något som var av betydelse både vid 
en formell federation och vid ett Mälardalen 
under en härskare som inte var tänkt att nor-
malt residera i Gamla Uppsala. 

 Det fanns skäl att hålla Gamla Uppsala 
rent från vardaglig maktutövning – och de 
flesta stärkte glansen kring lokalen. Även vid 
en formell federation var det knappast önsk-
värt att Mälardalens ”kung/överherre” stadig-
varande residerade här. En bieffekt är att 
Vallsgärde formellt bör ha lytt under federa-
tionen och inte under Uppsalaväldet.  
 
 
VENDELTID 
Men vem gick då segrande ur striderna under 
andra hälften av 500-talet?  Även vid en fede-
ration är någon part den starkare. Om det var 
Uppsalaväldet skulle en federation som slut-
punkt förklara Broborgs, Danmarksgravfäl-
tets och kammargravarnas förstörelse trots 
Gamla Uppsala och Mora.  Förhållandet att 
Vendel under sexhundratalet troligtvis för-
blev Uppsalaväldets ”privata” uppehållsplats 
stämmer också in i bilden. 
 
Tureholm värd många analyser 
Jämna styrkeförhållanden och att utgången av 
striderna  om  Mälardalen  länge balanserade 
ger  den  troligaste  tolkningen av Tureholms- 
skatten besked om.   Skatten var så stor att 
den rimligtvis utgjort ett helt folks centrala 
guldtillgångar. 
  12,3 kg motsvarar den dubbla volymen 
av alla kända solidifynd i hela Östersjöbäck-
enet. Långt mer än alla kända guldfynd från 
Öland och Gotland tillsammans. Den lilla del 
av skatten som är kvar och inte smälts ned är 
av exceptionell kvalitet. Den härrör från folk-
vandringstid eller tidig vendeltid. Det som 
gör dess ursprung svår är fyndets lokalisering 
till Sörmlandsledens mynningsområde ut på 
Östersjön. Skatten var troligen ditförd för att 
kunna tas med vid en flykt från Mälarregio-
nen – men varifrån? 
 Ingen av Mälardalsmakterna skulle ha 
flyttat/övergivit de resurser skatten represen-
terar utan att det hade varit frågan om hårda 
strider som äventyrade maktens överlevnad. 
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Dessutom blev skatten kvar. Det innebär rim-
ligtvis någon form av seger i konflikten och 
att den förlorande partens ledning/guldets 
”ägare” dödades, hölls separerad från an-
hängare eller aldrig kände sig säker på fram-
tiden. Det innebär att vi må ha haft en federa-
tion, men det var på någon makts villkor. 
 Attundalandsväldet är främsta alternativ 
när det gäller skattens deponering även om 
det finns andra mer tveksamma möjligheter. 

[Här ingår inte Snorre Sturlassons scenario 
med Ingjald Illråde, Ränninge och Ivar Vidfamne. 
Ett fjärranfall från dagens Danmark av den storle-
ken på antaget 600-tal förutsatte en osannolik 
mognad när det gäller styrkor, logistik och under-
håll – århundraden före vikingarna och fyra hundra 
år före Vilhelm Erövraren. Dessutom märklig då 
Danmark inte förmådde ena sig på länge än]. 

 
VAR FANNS UPPSALAOM-
RÅDETS LEDNING?  
 Mycket tyder alltså på att det efter omkring 
AD 600 fanns en inte enbart formell federa-
tion i övergripande frågor avseende makten, 
dess utövande och den centrala finansiering-
en. De mest befolkade delarna inom Mälarda-
len torde ha täckts av samordningen. Hur det 
var med Närke och den västra delen av 
Västmanland och avlägsna inlandsområden är 
tveksamt (här finns häradsnamn som kan 
markera gränszoner – Schück (1949:16). 
  Var hittar vi då det samlade väldets mer 
reella ledning? Det mesta talar för att vi fin-
ner den med rötter i maktstrukturen inom 
Fyris avvattningsområde. Det gamla Svea-
väldets ledande, kontrollerande roll får vi 
också stöd för från rinkebyarnas och kanske 
hersbyarnas lokalisering – se kapitel 10. Mot 
bakgrund av vad som skett under femhundra-
talet på kontinenten och vad som fortfarande 
gällde under medeltiden, är det rimligt att 
anta att vi nu hade en kungamakt, i väsentlig 
utsträckning ärftlig, men dock i formellt sam-
spel med federationen (överherravälde?). 

Kungamakten måste för att uppvisa möj-
lighet till lokal våldskapacitet varit relativt 
rörlig inom Mälardalen. Det var ekonomiskt 
svåra tider – något som skapade konflikter. 
Det är möjligt att kungen tidvis residerade i 
Gamla Uppsala, men av de spår som hittills 
är kända, var det knappast i större omfattning. 
Det innebär inte att kungamakten var frikopp-
lad från den kultiska ideologin. De bör ha 
varit mer eller mindre integrerade. De symbo-
liska övertonerna kring Gamla Uppsala och 
kungamakten underlättades naturligtvis av de 
stora högarna och det växande gravlandska-

pet. Det är inte en händelse att Ynglingatal 
leder ynglingaättens härkomst till Oden.  

Gamla Uppsalas roll var dock knappast att 
vara symbol för kungamakten i sig. Lokalen 
utgjorde snarare det kultiska kittet för folken 
inom Mälardalen – någon form av ideologisk 
gemenskap över och involverande kungen.  
 
Vendel och Fjärdingen 
När det gäller Vendel ligger det nära till 
hands att anta att vi har att göra med tre skil-
da faser. Tillkomsten var en parallell till Mö-
klinta i Hede. Lokalernas funktion var ur-
sprungligen att kunna bevaka och låsa hu-
vudåsarna från Dalälven mot Badelunda re-
spektive mot Uppsala.  Koloniseringen går att 
förklara med ett försvårat säkerhetsläge mel-
lan Uppsala- och Attundalandsväldena. 
 I en trolig fas två drog sig Uppsalaväldets 
ledning dit under en relativt konfliktfylld pe-
riod – när den centrala miljön var osäker. 
Ottarshögen blir förståelig om den avsåg en 
sen 500-tals gravläggning av ledaren för 
Uppsalaväldet. Han som inte fick, eller dog 
för tidigt för att ta över när striderna slutade i 
en federal uppgörelse. Tolkningen försvåras 
av att Mitthögens i Gamla Uppsala ålder ej är 
känd. I nuvarande kunskapsläge finns inga 
säkra belägg för vilken hög som är äldst av 
Ottars-, Mitt- och Östhögen. Det kan till och 
med vara så att i Anundshögen, Nordians hög 
och Ottarshögen vilar de tre ledarna från fe-
derationsöverenskommelsen och de som är 
ytterst ansvariga för tillkomsten av högarna i 
Ganla Uppsala. 

Vendels roll i fas tre har alltid varit pro-
blematisk. Detta i ett Mälarvälde med en för-
modad kung i ett överherravälde med sina 
rötter i Fyrisområdet, residerande längre eller 
kortare tid på skilda håll i Mälardalen och 
med Gamla Uppsala som ledande kultplats.  

Vendel ger liksom Vallsgärde intryck av 
vara ett ärftligt befattningsresidens – av högs-
ta rang. Vi talar här om en släkt innefattande 
eller i nära kontakt med kungen. Ser vi Ven-
del som en ”privat” residensort för Uppsala-
väldet skulle det förklara varför kvaliteten på 
gåvorna är högre i Vendel än i Vallsgärde. 
   Båtgravarnas problematik i sammanhang-
et är inte löst. För Carver (1995) är de eng-
elska båtgravarna något av en protest mot 
franker och kristendom.  
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Nuvarande Uppsala en bättre lokalise-
ring i ett vendeltida Mälardalen 
Det framstår som märkligt om Vendel funge-
rat som ledningsort för ett federativt styrt Mä-
lardalen. Den kan ha varit platsen för en regi-
onalt fungerande kunglig maktutövning, men 
ligger helt fel för ett överherravälde över 
stora delar av Mälardalen.  
 Tolkningar av situationen hade varit lätta-
re om vi haft en uppfattning om vad som 
under vendeltid fanns inom Uppsalastadsde-
len Fjärdingen och området däromkring. Eller 
var säkra på att området, som bland annat 
innefattar Domkyrkan, Trefaldighetskyrkan, 
Odins lund, Botaniska trädgården, kyrkogår-
den, Kamphavet och Universitetsbyggnaden, 
då inte varit platsen för en stormannabosätt-
ning. Det strategiska läget, topografiska för-
hållanden vid åsen, jordförhållanden i närom-
rådet, fjärrvägsmöten, åsgenombrottet och det 
blivande vadstället ovan Upplandsmuseet 
innebär slående förutsättningar för ett tidigt 
betydelsefullt centra.  Kunskap saknas vidare 
om åldern på de två försvunna högarna vid 
biskopsgården respektive korsningen av Kyr-
kogårdsgatan/S:t Johannesgatan. De behöver 
ej ha varit vikingatida. Till detta kommer frå-
gan om Ulleråkers tingsplats. 
  Trots de utomordentliga förutsättningarna 
finns dock idag inga kända indikationer på en 
förvikingatida centralbosättning i området. 
Det mest påtagliga fyndet – gravklotet från 
klosterområdet på Fyrisåns östra sida [Bild 
VI:24] – kan ha transporterats långt ifrån, 
även om det av höjdnivåskäl ej kan härröra 
från den försvunna högen inom kvarteret 
Sandbacken nära klostret.  

Det finns alltså ingenting påtagligt som 
stöder en eventuell variant av Sundquists 
(1953:173 ff.) tankegångar om Uppsala som 
en ”dubbelplats”. Hans teori gick ut på att 
Gamla Uppsala var kungarnas residensort 
(administrativt säte och gravplats) och att 
åmynningen var kultplatsen – ett område för 
marknad, ting och blot.  

 Om det skulle visa sig att de minimalt 
grävda höjdlägena väster om ån i centrala 
Uppsala hyst större folkvandringstida/ven-
deltida bosättningskomplex vore en betydel-
sefull frågeställning om här har funnits en 
mer stadigvarande kunglig bosättning under 
600-talet och framåt. 
 
 
 

ETT KONCENTRAT 
Bakgrunden till Uppsalaområdets utveckling 
och förhistoriska ställning är i grunden geo-
grafiskt betingad. Strandförskjutningen och 
det geografiska läget inom Östersjöbäckenet i 
stort har varit avgörande. Klimatet som inte 
bara delvis ligger bakom strandförskjutning-
en och därmed också påverkat jordartsbilden 
utan också Uppsalaområdets växtlighet och 
agrara förutsättningar som jakt- och fiskemöj-
ligheter har också gjort stora avtryck och 
starkt påverkat områdets förhistoria.  

 
STRANDFÖRSKJUTNING 
OCH ÖVERGRIPANDE 
GEOGRAFISKT LÄGE 
Ett. Strandförskjutningen inom området som 
från norr till söder under analysperioden rör-
de sig om 20-15 m formade under lång tid 
expanderande marginallandytor utanför exi-
sterande kulturers bruksområden. Det möjlig-
gjorde successiv kolonisering med stöd från 
äldre samhällsbildningar. Kalkrikt och när-
ingsrikt material avsattes i de lugna havsvi-
karna. Strandförskjutningen frilade materialet 
och påverkade därmed områdets växt- och 
odlingsförutsättningar.   
 
 Två.  Området expanderade inte som en fast 
yta där ytterkanternas karaktär och längd be-
stämde försörjningsmöjligheterna. I stället 
skedde tillväxten inom en arkipelag med sto-
ra sönderskurna ytor med långa stränder och 
en omfattande näringsproduktion. Den ur för-
sörjningssynpunkt goda situationen förstärk-
tes än mer av att området låg inom triangeln 
Dalälven, Åland och Mälaren. 
 
Tre. I det flacka landskapet skapades skyd-
dade miljöer samtidigt som vattnet fungerade 
temperaturutjämnande. 
 
Fyra. Området och Mälardalen låg inom 
kommunikationsavstånd från södra Östersjön, 
något som förstärktes genom båtteknologins 
utveckling. Därmed kunde regionen tillgodo-
göra sig information, idéer, statusartiklar, tek-
nik och råvaror från kontinenten. Samtidigt 
fanns inte långt borta stora öppet tillgängliga 
jakt- och samlarområden både till lands och 
till sjöss.  
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Bild XI:5     Uppsalaområdet under brons- och järnålder in i vendeltid   
  VARIABLER 
 
 
 
PERIOD 

Havsnivå 
 
Uppsalaområdet 
[m, mvh 1970)] 
Mer detaljerat, 
se tabell III:6 
 Nord       Syd 

Klimat Teknologi 
 
Inplacering avser 
mer allmän uppfat-
tad förekomst 

Försörjning Maktpolitiska 
 förhållanden 

 
Äldre 
 bronsålder 
(1800-1100 BC) 

 
29 

 
22 

Varmt 
  
Kallt 
 
Mediokert 

Anslutning interna-
tionella bronsför-
sörjningssystemet 
 
Treskeppiga hus 
 

Jakt o fiske. 
Viss boskapsskötsel. 
Samlarverksamhet.  
Spår av odling.  
Bytesverksamhet.  
Plundring. 

Bandorganisationer 
 
Institutionalisering – sam-
verkan inom regionen under 
ledning från sydväst 
 
Håga central kultplats 

 
Yngre  
bronsålder 
(1100-500 BC) 

 
 

19 

 
 

15 

 
Torrt 
 
Klimatras 
 
 
Svängningar 

 
Brons- 
gjutning 

 
Ökad boskapshållning 
 
Ökad odling 

Spänningar.  
Hågahögen politiskt im-
plantat  
Samverkan krackelerar  
Politiska zongränser upp-
kommer   

 
Förromersk  
järnålder 
(500 BC- Kr.f.) 

 
 

13 

 
 

11 

mellan ex-
trema väder-
typer 
 
  
 
 
Romerska 

 
Sydda plankbåtar 
 
Järnframställning 
och smide 

Minskad boskapsdrift? 
 
Ökad betoning på fiske 
och säljakt 
 
Odlingsexpansion 
 

Återgång mot familje- och 
bygdeorganisationer  
 
Rädverksamhet 
Vallanläggningar byggs  
 
Ny institutionalisering.  
Markering av politiska zon-

 
Romersk 
järnålder 
(Kr.f.- AD 400) 

  värme-
perioden  
 
 
 
 
 
Avbrott 
AD 250-350 
 
 
 
 
 
 
Romerska 

Brunnar 
 
 
Odling postglaciala 
leror 
Gödsling? 
Stensträngar 
Hästar, Katter 
 
Hierarkiska militära 
organisationer  
 
Salt? 
 
Vridkvarn 
Bröd 

Ökad jordbruks- 
verksamhet 
 
Fiske- och säl- 
jaktfjärrfärder 
 
Plundring 
 
Hantverk 
 
Ökad bytesverksamhet 
 
Militär legotjänst 
 
Tjänstearbete 

gränser med anläggningar 
Fornborgsbyggande  
Maktpolitiska maktcentra 
kan urskiljas  
Guldfynd i strategiska lägen
av maktstrukturerna  
Zongränsen mellan Tiunda-
lands- och Fjädrundalands 
föregångare glider mot 
sydväst  
Helgö samprojekt mel-
lan/accepterat av huvud-
makterna i Mälardalen  
  
Fjädrundalandsmakten går 

 
Folkvand-
ringstid 
(AD 400-550) 

  värmeperio-
den 
 
 
Klimatras 

Yllekläder 
Höns och gäss  
 
Klinkerbyggda 
båtar 

Högkonjunktur 
Elitutbyte med konti-
nenten. 
 ”Solidieran” följd av 
minskad elitbyteshan-
del 

samman med/erövras av
Sveahavsmakten 
 
Kristendomen känd 
Sekularisering inleds. 
Nya offervanor 

 
Vendeltid 
AD 550- 

 
9 
 
 
 
 
 

 
8 
 

 
 
 
 
 
 
 
Kallt och 
fuktigt 

 
Stallning 
 
 
 
 
 
 
 
Inriktning mot 
kompletta jord- 
bruksenheter 
 

 
Minskad odling 
 
Ekonomisk kris  
 
Fortsatt utveckling av 
jordbruket (boskaps-
skötsel) men av klimat-
skäl också ökad relativ 
betoning på fiske och 
säljakt 
 
 

Strider. Fornborgar brinner. 
Gravfält ödeläggs. Attunda-
landsväldet går samman 
med/ besegras av Uppsala-
väldet. Mälardalens makt-
struktur koncentreras – med 
Mora och Gamla Uppsala 
som signaler om en formell 
federation och en gemensam 
idé-/mytvärld. Gamla Upp-
sala som central grav- och 
kultplats blir inte på länge – 
om ens någonsin – fast kun-
gasäte. Vendel Uppsalamak-
tens ”privata” residens (?). 
Vallsgärde – Gamla Uppsa-
las förvaltare/väktare? 
 Är båtgravarna en signal om
sen och avgörande norsk 
inblandning kring AD 600? 

 

Från omkring AD 
700 gäller i princip 
dagens strandför-
skjutningsvärden 
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Fem. Mälaren med sina goda förhållanden, 
men allt mer slutna infartsleder, fungerade så 
småningom som en relativt skyddad ”upp-
växtmiljö” för bygder och stammar mot ex-
terna störningar. 
 
Sex.  Det här medförde en successivt ökad 
befolkning, som i sin tur möjliggjorde specia-
lisering, lokal effektivisering och därmed 
ökade resurser, handlingsmöjligheter och 
makt. En kritisk kunskaps- och resursmassa 
utvecklades. 
 
Sju. Redan på ett tidigt stadium fanns ett 
djur- och växtliv samt råvaror som i princip 
täckte befolkningens behov på dåvarande fär-
dighetsnivå. Efterhand som tiden gick med-
förde lokaliseringen till den näringsmässiga 
brytzonen och båtarnas ökade duglighet att 
resurstillgången kunde växa i takt med be-
folkningens och teknikens utveckling. 
 
Förhållanden som också gällde 
Attundalandsområdet 
Den här bakgrunden gällde emellertid inte 
bara Tiundalandsområdet och dess föregång-
are. I princip gällde samma sak Attundalands-
väldet. Detta område låg bara generellt sett 
geografiskt utvecklingsmässigt senare. 
  Det uppvägdes rimligtvis av att Attunda-
landsväldet låg längre söderut, i större ut-
sträckning fortsatte att få nya användbara ytor 
och hade lättare tillgång till Östersjön. Det 
sydligare läget med än tätare kontakt till vär-
memagasinerande vatten gav området bättre 
växt- och odlingsförutsättningar. Stockholms 
skärgård innebar än längre fram i tiden fort-
satt rika fiskevatten i anslutning till de yngel-
bassänger strandförskjutningen skapade på 
kobbar, skär och pallkanter. 
 
 
UPPSALAOMRÅDETS FÖR-
HISTORIA 
Med de naturgeografiska och klimatologiska 
förutsättningarna som grund utvecklades och 
förändrades befolkning, samhällen och poli-
tiska strukturer. Vi ser den materiella kultu-
ren i fynd och anläggningar. Gjorda genom-
gångar har bland annat lett till följande slut-
satser:  
  
* Försörjning. Den närmast gängse bilden att 
Uppsalaområdet i stort sett lämnat jakt, fiske 
och samlarverksamhet bakom sig till förmån 

för jordbruket från bronsåldern och framåt är 
felaktig. Det skedde en successiv tyngd-
punktsförskjutning, men fortfarande i början 
av vendeltid stod jakt, fiske och samlarverk-
samhet troligtvis för hälften av näringsinta-
get. Jordbruket hade dock genom sin reserv- 
och magasineringsförmåga en betydelse som 
vida översteg produkternas näringsinnehåll. 
 
* Granen ingen järnåldersföreteelse. Granen 
har funnits i området före bronsåldern. Om-
fattningen har dock varierat. En begränsad 
expansion ägde rum från hågatid.   
 
* Förhistoriska förändringar av sjösystem. 
Vattenlandskapet förändrades inte bara på na-
turlig väg. Avtappningar av stora sjösystem 
och utdikningar har spelat en stor roll. 
Ålandssjösystemet avtappades redan från för-
historisk tid. Så kanske också Börjesjön.  Lä-
bysjön krympte på naturlig väg och avtappa-
des i sen tid. Det gäller också sänkningarna 
av Långsjön och Tämnaren. Diskuterade för-
historiska stora genombrott avseende en 
Skuttungesjö och av Vallbyåsen vid Lång-
hundraleden har aldrig ägt rum. 
 
* Klimatkriser och stora maktpolitiska för-
ändringar följdes åt. Svåra klimatkriser under 
sen bronsålder och äldsta järnålder respektive 
under sen folkvandringstid och vendeltid 
störde allvarligt ekonomi och samhällsbild-
ningar. Det är under dessa skeden maktpoli-
tiska förändringar ägde rum i östra Mälarda-
len.  
 
* Båten möjliggjorde för Uppsalaområdet att 
utnyttja sitt läge i Östersjöbäckenet.  Båtut-
vecklingen hade i olika faser stor betydelse 
för områdets förhållanden. Under bronsåldern 
och framåt blev närmiljön möjlig att exploa-
tera. Under förromersk järnålder kom utveck-
lingen att utgöra ett hot på grund av att fjärr-
anfallsföretag mot Mälardalen blev möjliga. 
Under romersk järnålder möjliggjorde båten 
fjärrfiske, fjärrjakt och fjärrkontakter. Under 
folkvandringstid/vendeltid minskade den suc-
cessivt ökande transportkapaciteten alltmer 
de ekonomiska avstånden i Östersjöbäckenet. 
 
 
Maktpolitiska förhållanden och 
skeenden  
* Samverkan inleddes inom norra Mälarda-
len under period III. Samverkan har haft 
följdverkningar för maktpolitiska förhållan-
den in i nyare tid. 
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* Håga och Gamla Uppsala var av betydelse 
för den övergripande strukturen, men ej som 
maktcentra. Lokalerna har varit av stor bety-
delse för bronsålderns respektive vendelti-
dens maktpolitiska strukturer i Mälardalen – 
som symboler, kultplatser och redskap för 
makten, ej som residensmiljöer. 
 
* Hågahögen ett maktpolitiskt implantat. Hå-
gabegravningen var ett försök att säkra de 
äldre sydvästra bronsålderskulturernas makt 
över det expanderande Uppsalaområdet. 
Eventuellt var det frågan om en symbolisk 
”twin-ruler”-begravning.  
 
* Multipla skärvstensvallslokaler kring Svea-
havet en del av en arkaisk maktpolitisk sym-
bolstruktur? En arkaisk avvikande kultur 
utvecklades under yngre bronsålder kring 
Sveahavet. De multipla skärvstensvallarna 
som bara finns här kan ha spelat en roll i det 
sammanhanget. I den maktstrukturella upp-
splittring som kan iakttas hade såväl hällrist-
ningar som skålgropar betydelse. 
 
* Buffertzoner/zongränser.  Kring Kristi fö-
delse (eventuellt tillfälligt under yngsta 
bronsålder) kan zongränser iakttas som några 
hundra år senare i delvis andra lägen utgör 
avgränsningar mellan kommande maktstruk-
turer – föregångare till de medeltida folklan-
den Attundaland, Fjädrundaland och Tiunda-
land. Här utgjorde bland annat de tidiga grav-
fälten vid Läbyvad, Gredelby, Valloxsäby 
och Rönnängen viktiga markörer. 
 
* Germaniseringen. Den kontinentala germa-
niseringen nådde Mälardalen. Iakttagbar 
bland annat i vapengravar efter ledande mili-
tärer. Vapengravar och ormhuvudringsfynd 
fungerar som förstärkande indikationer kring 
uppfattningen om romartidens maktpolitiska  
struktur i Mälardalen. 
 
* Utan stabil maktpolitisk struktur, inget 
kristnande.  Mälardalen var i kontakt med det 
germanska företrädesvis kristna 4-600-tals-
Europa. Vendelkulturen torde ha sin idémäs-
siga bakgrund i anslutning till nordvästra 
Tyskland inklusive de därifrån relativt sent 
utvandrade langobardena. Från 500-talet bör 
åtminstone eliten i Mälardalen successivt ha 
sekulariserats i påtaglig utsträckning. 
 
* Sen romartid/folkvandringstid – ett samgå-
ende mellan Fjädrunda- och Tiundalands 
föregångare. Zoonområdet mellan väldena 
gled under romartid åt sydväst mot det me-

deltida läget. Från folkvandringstid finns inte 
spår av en självständig Fjädrundalandsmakt. 
På något sätt anknöts väldena till varandra. 
 
* Samarbete och konflikter kring förbindelse-
lederna mot Östersjön och Södermanland. 
Förbindelselederna mot Östersjön behärska-
des förmodligen av Attundalandsväldet med 
undantag för Sörmlandsleden. Den var därför 
av stor betydelse för övriga maktpolitiska 
strukturer i Mälardalen. Den och dess närmil-
jöer var förmodligen sedan länge en samar-
bets-/konkurrensfråga, något som den täta 
fornborgsbilden och den speciella fyndstruk-
turen under järnåldern indikerar. 
 
* Helgö. Mälardalen hade en i europeiska 
sammanhang liten befolkning och var ett inte 
speciellt rikt område med Helgö som ett ge-
mensamt/skyddat projekt mellan Mälardals-
väldena för att möjliggöra anknytning till 
europeiska elithandelsnät. 
 
* De skandinaviska solidi- och guldfynden är 
rester av en folkvandringstida elithandels-
konjunkturs sammanbrott. Solidi- och guld-
fynd och deras fördelning återspeglar i myck-
et elithandelns högkonjunktur under senare 
delen av 400- talet och förbindelsekrisen med 
kontinenten och klimatkrisen under 500- och 
600-talen. Den i förhållandena till solidivo-
lymen tiotals gånger större guldvolym, som 
främst förekommer på fastlandet, torde till en 
icke ringa del utgöras av omsmälta solidi. 
 
* Väpnade konflikter i början av vendeltid. 
Under andra hälften av 500-talet uppkom stri-
der mellan Uppsalaväldet (innefattande eller 
formellt knutet till Fjädrundaland/Västman-
land) och Attundalandsväldet. Vendeltidens 
kommandostruktur inom Uppsalaområdet kan 
delvis utläsas från existerande anläggningar. 
Här spelade lokaler med kammargravar, va-
pengravar och treuddar en betydelsefull roll.  
 
* En federation ett första enande? Konflik-
terna mellan folklandens föregångare tycks 
ha upphört omkring AD 600 eller något sena-
re. Förmodligen genom att någon form av 
federation bildades. 
 
* De tre kungshögarna i Gamla Uppsala 
symbol för federationen? Gamla Uppsala var  
länge den ledande kultiska symbolplatsen i 
Mälardalen och därmed troligen också för 
den länge fortlevande federationen. Eftersom 
gravarna såvitt vi känner inte innehåller äldre 
män utan snarare anhöriga till makten kan 
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högarna lika väl representera de tre folken 
och de gravlagda ha hämtats från dess ledar-
släkter. Detta har då också medverkat till 
gravgåvornas höga kvalitet. 
 
* Vallsgärde förvaltningslokal för Gamla 
Uppsala?  Vallsgärde, som troligtvis har röt-
ter i förromerska kultiska sammanhang och 
sedan fungerat som gårdvar för de tidigro-
merska maktmiljöerna inom främst Norunda 
härad, var förmodligen förvaltningsansvarig 
för Gamla Uppsala.  
 
* En federation skulle förklara de små för-
ändringar som tycks ha ägt rum i Mälardalen 
under 600-talet. Den långsamma maktpolitis-
ka utvecklingen och de få avtryck vi ser i 
Mälardalen från 600-talet, hänger inte bara 
samman med en svår ekonomisk kris utan 
förmodligen också med federationen och dess 
maktdelning.  Även om Uppsalaväldet i norr 
var den starkaste (överherravälde?), vilket 
bland kan utläsas av kombinationen central 
kultplats i Gamla Uppsala och lokaliseringen 
av Mora ting på gränsen mellan Tiundaland 
och Attundaland, hade de övriga inflytande. 
 
* Vendel Uppsalakungens ”privata” resi-
densort?  Platsen tillkom som lås för Uppsa-
laåsen gentemot Dalälvsinfarten och förmod-
ligen som skyddad plats för Uppsalaväldets 
ledning under konflikterna med Attunda-
landsväldet. När federation efter striderna 
formats blev Vendel även i fortsättningen 
ledningens ”privata” residensort. Vendel låg 
dock för långt bort för att fungera i ett över-
herravälde som i praktiken omfattade stora 
delar av Mälardalen. Därför bör en eller flera 
andra centrala uppehållsorter ha utnyttjats.  
Nuvarande Uppsala (Fjär dingen) är en even-
tuell men ej på något sätt belagd möjlighet. 
En annan är Signhildsberg (Gamla Sigtuna). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UPPSALAS  SYMBOL-
VÄRDE 
Förhållandet att Uppsala och dess närområde 
kom att spela en sådan roll i formandet av 
Mälardalens maktstruktur och sedan i upp-
byggandet av det svenska riket är på högsta 
förklaringsnivå alltså närmast geografiskt 
betingad. Mälardalens enande och rikets for-
mande gick bara så mycket långsammare än 
vad som ofta antagits.  

Mälardalens slutliga enande tillhör inte 
romartid, inte folkvandringstid, kanske ven-
deltid, men än troligare vikingatid. Tidpunk-
ten för det troliga vendeltida federativa sam-
gåendet är dock betydelsefull för Uppsalas 
roll. Hade inte konflikterna under tidig ven-
deltid utvecklats till maktavgörande strider, 
utan dessa dröjt ytterligare två à tre hundra år, 
hade Attundalandsmakten varit starkare och 
redan under förhistorisk tid härbärgerat Mä-
lardalens maktcentrum. Uppsalas perifera lä-
ge som man tidigt var medveten om, manife-
steras av etableringarna och accepterandet av 
Helgö och Birka. När makten över Mälarda-
len var klar, anlades Sigtuna. 
 Må vara att yttre förutsättningar haft stor 
betydelse, men verkliga eller inbillade ideo-
logiska/mytiska rötter har också spelat en 
roll. Såväl Håga som Gamla Uppsala och 
domkyrkan i Uppsala anlades medvetet för 
att påverka Uppsalaområdets, Mälardalens 
respektive det svenska rikets framtid. 
  När det gäller vendeltid är Gamla Uppsa-
la ett suveränt konstruerat mytologiskt land-
skap. Ynglingatals strävan att koppla en 
norsk vikingatida ätts härkomst mot platsen 
visar på den ryktbarhet anläggningen upp-
nådde redan under förhistorisk tid. Det kan 
också vara en återspegling av en avgörande 
norsk inblandning i 600-talets Mälarutveck-
ling. 

Inte bara de under förhistorisk tid gynn-
samma yttre förutsättningarna och utgången 
av de tidigvendeltida striderna i norra Mälar-
dalen har alltså haft betydelse för Uppsala-
områdets ställning. Den konstruerade och 
upprätthållna bilden av Gamla Uppsala, som 
kärnan i en framgångsrik forntida maktstruk-
tur har också i högsta grad varit av stor bety-
delse för områdets roll under riksbildning och 
medeltid.                                                                                             
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UPPSALA IN THE CENTRE 
A SUMMARY  
�

Uppsala is a region with deep mythological roots. Cult 
places from three to four thousand years are located 
around a prehistorical inlet of Lake Mälaren in an area 
of 5 x 6 km. Håga, Broby, Gamla Uppsala and Uppsa-
la Cathedral – all cult environments of central, re-
gional and eventually national importance. Håga con-
tains a Bronze Age burial with no known correspon-
dence in the country. With its royal mounds Gamla 
Uppsala formed a cult centre for the Svear and has a 
longstanding tradition of a pagan temple. In the Mid-
dle Ages, the foremost Christian church in con-
temporary Sweden was built here. Later, when the 
cathedral was moved, the name Uppsala was still 
magical enough to host the new church down the 
stream from Gamla Uppsala in Östra Aros, and the 
name accompanied it.  
      The Uppsala region has been seen as the core area 
of the Svear. These Svear were mentioned by Tacitus 
in the Early Roman Period and who later, in a Baltic 
Sea environment together with Danes, Goths, perhaps 
Geaths, Norwegian Vestlanders and Saxons, provided 
the name for the Svea realm a thousand years later. 
  
 
 
WHAT HAPPENED, WHEN, 
HOW AND WHY? 
The development was complex from the sparsely 
populated water- and island world of the Mälaren 
Valley in the Stone Age to the agricultural world of the 
Middle Ages with its formal power encompassing 
large parts of today’s Sweden and Finland. What did it 
look like in the 7th century, after the construction of 
the royal mounds at Gamla Uppsala and the boatgraves 
at Vallsgärde and Vendel? What were the conditions 
and long-term economic changes that made the power 
expansion of the area possible? Why were the Mälaren 
Valley and its central northern part with the River 
Fyris delta drainage basin so important? What was the 
power structure like in the Bronze Age and Pre-Roman 
Iron Age? Did an early Svea realm really exist? Was 
the area rich and powerful, and is the traditional pic-
ture correct of Svear in a united Roman Period Mäla-
ren Valley and a powerful Svea realm led from Upp-
sala in the Migration Period/ Early Vendel Period?  
        These questions were more or less abandoned at 
the onset of World War II. Based on the archaeological 
information that has appeared since, and through the 

help of GIS technology, it is possible to approach a 
broader prehistorical development in the northern 
Mälaren Valley in a new way. 
    
The Uppsala area 
Uppsala’s presumed place in the prehistory of Sweden 
had an early influence on archaeological research. 
When, in the second half of the nineteenth century, 
modern archaeology was initiated, the mounds of 
Gamla Uppsala became the first large excavation 
project. The Uppsala region has continued to be in the 
centre and is together with Gotland and Scania possi-
bly the most investigated area in the country. Thus, 
extensive information exists, although it is not col-
lated.  
       Aiming to understand the closely knit economic 
and political development in the area in the Bronze 
Age and Early Iron Age up until the Vendel Period, I 
have investigated what I call the Uppsala area. This is 
an arbitrarily defined rectangular area of c. 2500 km2 
in central Uppland that wholly or partly encompasses 
some 60 parishes [Bild I:6]. The area is located 50 km 
north of Stockholm within the coordinates 1580/6675 
and 1625/6620 [Bild I:5]. Uppsala is centrally situated 
in the southern part of the area.  
 
The approach 
The initial condition is simple. With few exceptions, 
the active population in the Mälaren Valley during the 
Bronze and Early Iron Ages were engaged in subsis-
tence economy in all its forms and processes. Thus, the 
population was strongly dependent on the character, 
location and capacity of the different available subsis-
tence areas.  
      The capacity that influenced the size and resources 
of the population was not fixed. It was influenced of 
the overall localization, geographical expansion 
through shoreline displacement, climate and its varia-
tions, soil development and interconnected vegetation 
changes, as well as by increased possibilities for 
transportation and contacts, mainly through the devel-
opment of boat technology. A small area could thereby 
benefit from larger areas, its resources and knowl-
edge.  
      Regarding geographical conditions and the local-
ization of the population over time, digital maps show-
ing the Uppsala region during the Bronze and Iron 
Ages have been created [Bild III:10-15]. Through a 
typological division of the registered ancient remains 
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and finds, an account of their coordination position 
and to some extent their dating (Chapter 6), peep holes 
into prehistory have been created.  
      Nevertheless, the development of the area is tied to 
a number of variables. The knowledge and the inter-
pretations of their development in the Mälardalen 
Valley and the Uppsala area during the Bronze and 
Iron Ages up until the Vendel Period are rarely avail-
able for the limited Uppsala area with its lack of writ-
ten sources. Extensive surveys have been made of 
connections and analogies with the Continent, Baltic 
Sea basin and the remaining Mälardalen Valley. With 
some exceptions, Swedish archaeology has not worked 
with material related to the Continent since the 1960s, 
necessitating updates from international sources. 
      The development of the Uppsala area is summa-
rized within the frames for three sections – conditions, 
area use and the political power structure.  
 
 
CONDITIONS 
Within a long-term perspective, climate, geographical 
structure, shoreline displacement, vegetation and 
subsistence were more or less integrated. Nevertheless, 
the shoreline displacement was of particular impor-
tance to the Uppsala area owing to the flat landscape. 
This influenced the societal development in a number 
of aspects during the entire study period.  

 

SHORLINE DISPLACEMENT 
The shoreline displacement in the Uppsala area has 
been analyzed for over a hundred years. Based on 
information from the late 1990s, the inception of the 
present study, the levels are built upon the lowest 
known 14C-datings of sea levels in or in connection to 
the area. The displacement before c. AD 700 proved to 
deviate from today’s condition, and also greatly be-
tween the northern and the southern parts of the area. 
There were also differences between east and west. 
       In the early part of the Bronze Age, the shoreline 
in the northern part of the Uppsala area was c. 29 m 
higher than today, to be compared with 22 m in Upp-
sala and further south. At the start of the Vendel Pe-
riod, the levels were roughly similar 8.5 and 7.5 m 
higher than today. Thus, in 2400 years, the shorelines 
decreased 20 m in the north and 14 m in the south. 
[Tabell III:6]. The displacement was greatest in the 
Later Bronze Age and pre-Roman Iron Age, with a 10 
m displacement in a thousand years over the entire 
area, which is double the level of today. The displace-
ment caused great consequences in the flatter areas. In 
time, grazing and fields emerged. At the same time, 
possibilities for communication and security changed. 
      At the beginning of the Bronze Age, the Uppsala 
area was not only an inner archipelago with large open 

waters. Bogs, marches and lakes covered around 175 
km2 of the mainland and islands. Over the centuries, 
the areas changed – sometimes by Nature, sometimes 
through drainage and ditching. However, the shore 
displacement meant an extension of the collected land 
surfaces. In 1800 BC, the area was covered by 27 % 
with water and by 7 % of bogs and marches. The 
remaining areas of 66 % increased to 85 % in c. AD 
600  to be compared to today’s 88 % [Tabell IV:1]. 
This caused great changes in the glacial and post-
glacial clays. The glacial clays increased with 120 to 
470 km2 and the postglacial ones were almost trebled 
to c. 350 km2 [Tabell IV:2]. 
      A consequence of the shore displacement was the 
increased difficulties of communications between the 
Uppsala area and the Baltic Sea. The communication 
to the north through Vendel was blocked c. 1000 BC. 
This was of great importance, since the mouth of the 
River Dalälven formed the foremost fishing area of 
Central Sweden. The Finnish connection eastwards 
also became increasingly difficult. To the southeast, 
the Långhundraleden route was also partly inaccessi-
ble.  In addition, this lay outside the control of the 
Uppsala area. Tied to shoreline displacement and 
disappearing waters within what could originally be 
termed a ”water-logged” Uppsala area are some 
known drainage  and lowering projects, such as Lakes 
Tämnaren, Läbysjön and Långsjön. Lakes Börjesjön 
[Bild VI:3] and  Ålandssjön [Bild VII:25] in the west 
are less known. These were important in the Bronze 
Age and Iron Age, although they are now long gone. 
However, no drained Lake “Skuttungesjön” existed 
[Bild VII:5-6], nor any similar lake behind the Vall-
byåsen Ridge as it intersects the Långhundraleden 
Route. [Bild VII:42]. 

  

CLIMATE AND VEGETATION 
The shore displacement and its velocity were mainly 
tied to a land elevation caused by relief from the 
glacial pressure and on more long-term changes in the 
crust. Additional causes included changes in the sea 
levels owing to long-term climate conditions. Around 
the time of the Håga burial, a transgression existed at 
Uppsala that considerably increased the sea levels. The 
climate influenced the shore displacement most strong-
ly during the period 830 BC-AD 0, and also vegetation 
and economy.  
      In the Early Bronze Age, the mixed open decidu-
ous forest was common. However, hazel and hard-
wood trees decreased. Existing only sporadically be-
fore, fir expanded from the Håga Period onwards, 
although not as widely as today. Forests of alder were 
common in the contemporary marches; these de-
creased, while birch and pine dominated.  
      The difficult and varied climate in the Late Bronze 
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Age and Pre-Roman Iron Age changed towards the 
Roman Iron Age into what is called the Roman Warm 
Period in Europe. This lasted until AD 540, with a dip 
in AD 250-350. This Warm Period was of great impor-
tance for the development of the population, societal 
changes and expansion in the Germanic world. It also 
facilitated the internal expansion and development 
within the Uppsala area, and formed a great leap 
forward. Conversely, the negative cycles in the Late 
Bronze Age and Pre-Roman Iron Age together with 
the severe climate that developed from the end of the 
530s and which lasted through the greater part of the 
Vendel Period affected conditions negatively. 
        It is possible that the societal systems partly 
deteriorated in both periods in a similar way to what 
occurred in Central Europe in the 5-600s, with a break-
ing up of the political structures, a cease in long-
distance communications and a largely disappearing 
elite. In Central Europe, the collapse of the Roman 
Empire and indirectly also the Justinian plague con-
tributed to the development. The changes on the Con-
tinent mainly influenced the elite trading exchanges in 
a strongly negative way in the 6th and 7th centuries.  

 
SUBSISTENCE 
Since the Neolithic, the limited population of the 
Mälaren Valley subsisted on hunting, fishing and 
gathering as well as some cultivation activities. The 
percentages of the different subsistence forms of the 
total subsistence structure are unknown. Despite 
probable fluctuations, it seems likely that the agricul-
tural part steadily increased towards the Vendel Pe-
riod. Nevertheless, contrary to early theories regarding 
the Uppsala area, agriculture did not dominate in the 
Bronze Age and Early Iron Age.  
         Cultivation was limited through deceases, lack of 
fertilization and arable fields in addition to undevel-
oped techniques in preparation, sowing, harvesting, 
threshing and storage. The extent and distribution of 
cereal cultivation can to a certain extent be traced 
through pollen analyses. Excavations have indicated 
the minuteness of the areas. The amounts of manure 
for fertilization were limited by the ability and utility 
of maintaining cattle in the area, since cattle were 
dependent on grazing and the availability of winter 
fodder as well as the accessibility of water during 
winter, since every day, cattle need roughly 10 % of 
their body weight. Cows yielded little milk and dried 
up in the winter. It is unclear how large a part of the 
population that could utilize milk products. The scythe 
radically increased the possibility to gather and store 
winter fodder, but was not developed until the Roman 
Iron Age. Similar problems can be seen in the statistics 
from the time before the revolutionizing artificial 
fertilization of the 1870s.  

Agriculture formed half of the subsistence 
possibilities 
Using energy consumption examples based on avail-
ability and yield from medieval and late medieval 
conditions it seems that agriculture in the Uppsala area 
accounted for half, probably less of the subsistence in 
the area.  
      Hunting, including sealing and fowling, fishing 
and gathering (berries, eggs etc) together with some 
commissions and trading of handicraft made up the 
rest. This subsistence model corresponds with the 
situation in the Baltic Sea states up until modern times. 
      This is not the traditional archaeological model. 
The subsistence pattern of south Scandinavia has often 
been thought valid for the Mälardalen Valley as well. 
Based on what is usually limited animal finds in exca-
vations of the dry settlement sites marginal amounts of 
bones from cattle and other domestic animals exca-
vation areas are often seen as having existed within the 
frame of an almost purely agricultural economy based 
on cattle. There are many reasons for this erroneous 
theory:  
-  the selection of excavation sites is governed by  
    modern society’s infrastructural expansion, thus  
    providing distorted information 
 
-  applied excavation methodology and inferior condi- 
    tions of preservation aggravate finds of  small and  
    rich fish  
 
-  the early development of temporary more or less  
   distant slaughtering sites that are never excavated  
 
-  hunting and fishing far from the settlements.  
 
Limited long-distance trade  
Elite trading was mostly lacking; a possible exception 
was the Migration Period Helgö Island, located within 
modern day Stockholm, and to some extent handicraft 
forts such as Runsa. However, the probable intermedi-
ary position of the Uppsala area regarding fur is almost 
impossible to trace. If an extensive export of skin- and 
leather craft also had existed, traces would have been 
possible to see, but there is no suggestion of such 
broad activities. Reasons for why a common farm 
production was not transformed into production for 
long-distance trade include the fact that dried skins are 
sensitive to damp and vermin, making longer transport 
by open boats impossible.  
      No finds have been made of any long-term exten-
sive production of saleable goods in the Uppsala area. 
Nevertheless, finds of advanced textiles can be tied to 
the region. The image of a relatively isolated trading 
economy is supported by the almost complete lack of 
denarii and solidi in the Uppsala area.  
      The limited and distributed welfare in the Mälarda-
len Valley, as compared to the southern part of the 
Baltic Sea region, was a possibly reason for why the 
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two or three larger realms that existed towards the end 
of the Roman Period joined together or accepted and 
defended a Helgö that produced and traded in luxury 
goods. Without a cooperative effort, the Mälardalen 
Valley would have been difficult to access, more 
feared and less often visited by long-distance traders 
from e.g.  the  Vestland culture.  
 
Plunder  
The Viking Age and medieval resources and the level 
of military development on the Continent and in Scan-
dinavia have often routinely influenced the view of 
what was possible in the Early Iron Age in the Nordic 
countries. Before World War II, researchers such as 
Knut Stjerna and Birger Nerman saw the Svear as a 
united people who during the Vendel Period had 
subjugated and ruled large parts of southern Scandina-
via, from where extensive tributes were taken. Uppsala 
would have commanded large parts of the resource 
generating ability of the expanding realm.  
      The practical efforts of maintaining long-term 
contact and military resources in a number of distant 
areas using the limited population of the 6th century 
Mälardalen Valley, contemporary technique and boat 
transportation capacity, especially in winter, have 
never been established. In addition, there is the prob-
lem of continually plundering a sparsely inhabited 
poor area, returning with enough usable resources to 
cover the costs of warfare and maintenance. Plunder 
and revenue through tributes cannot have been a very 
important source of income for the Mälardalen Valley 
and the Uppsala area in the Bronze Age and Early Iron 
Age up to the Vendel Period.   
      Nevertheless, raid activities both within, from and 
against the Mälardalen Valley have been important in 
many ways, as supported inter alia by the many hun-
dreds of hill forts and cairns in the Valley. Their 
construction took time and resources often far away 
from inhabited areas. Comparisons made with con-
struction times by Roman special engineer corps with 
long experience of fortification structures are not 
relevant.  
       Direct coastal settlements were risky. However, in 
time, the shore displacement led to a reduction in 
accessibility and sensitivity to external attacks in the 
Mälaren. 
  
Iron 
Iron is commonly available, and has been used since 
the Middle Bronze Age in the Mälardalen Valley. 
Nevertheless, availability, use and everyday utilization 
are different things. In the Mälardalen Valley it took 
more than a thousand years before smelted iron 
reached its last stage – at least into the Early Roman 
Iron Age. Here is an area where traditional archae-
ology, led by Montelius, has partly jumped to conclu-

sions.  The metal was not utilized for everyday wear 
until the Roman Iron Age, when e.g. scythes, plough-
shares and iron arrowheads were common. 
       The Uppsala area shows finds of iron from this 
period and was successively supplied with more iron 
from the “red earth” of Västmanland; later also spade-
shaped iron from Jämtland.  From the Roman Iron Age 
onwards, the area would have been well supplied with 
iron, a fact that was of importance in the Vendel 
Period conflicts in the Mälardalen Valley.  
        However, an acceptable, perhaps good supply of 
iron does not equal international production, exchange 
and wealth based on this, especially in comparison 
with the huge production in Poland, although this 
broke down in connection with the collapse of West 
Rome. The volumes of iron known from Jämtland’s 
production and the Mälardalen Valley appear almost 
ridiculously low when compared with the Polish pro-
duction and finds of iron wares reported from the 
Continent. There are no indications of iron as a basis 
for a rich Uppsala area in the Early Iron Age and early 
Vendel Period.  

 

THE BOAT 
The Uppsala area character of water land, the crevice 
zones of the eroded primary rocks, water ways, lakes 
and marches largely transformed the water ways into 
routes between settlements and to hunting sites. The 
character of the floats/boats is uncertain; there are no 
finds of dated log boats older than from 0 AD in the 
area. 
         
Hide-covered coracles a possibility  
Middle Bronze Age rock carvings featuring boats exist 
above all in and outside the south-western part of the 
Uppsala area. However, they depict largish boats, re-
miniscent of the boat world of the Mediterranean. No 
such finds of large boats exist in Uppland or in the rest 
of Scandinavia. Nevertheless, the datings on the rock 
carvings correspond with the increased Mälardalen 
Valley elite contacts with the Continent.  This can pro-
bably be tied to the regional connection to the copper 
and tin production in Europe.  
       Such ties as well as contacts with e.g. Åland 
(probably mostly across ice) demanded a boat type that 
was easy to carry, but that could also manage to go 
across open water. What did these boats look like? A 
log boat would have been far too heavy and unsafe for 
long journeys. It is likely that they looked similar to 
the woven hide-covered and tarred Irish coracle that 
has been used up to modern times. They could easily 
be carried and used by one or a couple of people. In a 
copy of a MS from 500 BC it is said that hide-covered 
boats were used to collect tin and lead from Ireland 
and Britain.  
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The North-Germanic boat development 
was appropriated  
The known North-Germanic boat development follow-
ing on the log boats begins with the Hjortspring boat 
from the latter part of the 4th century BC. This was a 
large war canoe, a boat sown from planks that could be 
paddled either way. Accompanying the boat develop-
ment were the long-distance attacks in the Baltic Sea 
area. This development, resulting in considerably in-
creased threat levels along the coast, caused a de-
population of the coastal areas and the construction of 
hill forts. The pressure contributed to and developed 
cooperative defence systems and societal formations.  
      After AD 0 there are signs that similar to in other 
places of Europe, boats in Scandinavia were propelled 
with oars and journeyed across the sea. Successively, 
their cargo capacity was increased. The Nydam ship 
type from the first half of the 4th century forms an 
important link. The boat technological development 
meant that uninhabited Baltic Sea sites could be popu-
lated and that contacts with other settlements could be 
maintained. A strong Norwegian cultural contact was 
probably maintained by seasonal visits by Vestland 
fleets to Central Norrland, possibly via Helgö.  
      The role of the Mälardalen Valley and the Uppsala 
area is unclear. Nevertheless, the area would have been 
in the forefront at least regarding copying and applica-
tions. The boatgrave Valsgärde 7 from the mid 7th 
century seems to have contained the earliest known 
radially split clinker boat (Larson, 2007:85). A harbour 
for larger boats existed at Ultuna, where a guldgubbe 
(stamped gold plaque) provides some dating. 
       However, the strongest indication of the early vital 
importance of the boat in the Mälardalen Valley and 
the Uppsala area exist in the different extensive point-
ers of that the contacts of the Svear /Mälardalen Valley 
inhabitants with and influence on the Baltic Sea 
coastal areas in practice followed the presence of 
herring and Baltic herring. As early as into the Roman 
Iron Age, these fish existed at the spawning sites of the 
Rügen herring in the southern parts of the Baltic. [Bild 
V:9]. From here, Tacitus is said to have gained his 
second-hand opinion on the Svear, when he states in 
Germania:  “... besides their strength in men and arms, 
very powerful at sea. The form of their vessels varies 
thus far from ours, that they have prows at each end, 
so as to be always ready to row to shore without 
turning nor are they moved by sails, nor on their sides 
have benches of oars placed” [Tacitus, The Agricola 
and Germania, A. J. Church and W. J. Brodribb, trans., 
(London: Macmillan, 1877), pp. 87 ff.]. 
      Even though these “Svear” probably had a mixed 
background from many sites along the Scandinavian 
Baltic Sea coast and its islands, the basic boat technol-
ogy was advanced enough to allow fishermen along 
the coasts to repeatedly return to the Rügen area al-

ready in the first century AD. Later, during the hun-
dred year break in the Roman Warm Period, attacks 
ending in Ölandic and Danish bogs often seem to 
originate in the Mälardalen Valley. In all, it seems that 
an advanced, relatively early and regionally important 
maritime knowledge existed in the Mälardalen Valley 
and the Uppsala area. This was also important for a 
number of support functions and technological knowl-
edge for boat production and maintenance knowledge 
that in turn was essential for other activities.

  
 
 
AREA USE 
In order to ascertain the development of the area we 
need more than knowledge of geography and subsis-
tence types. It is also important to establish where and 
roughly the extent to which people and settlements 
have and have not existed preferably also when they 
existed and what they did. Where do we find signs of 
activities organised by society? Constructions and 
finds can be of assistance. Typological division and di-
gital localization have been done of the tens of thou-
sands of constructions and finds registered for the 
Uppsala area with the Swedish National Heritage Bo-
ard and the Uppland County Museum. This has enab-
led analyses to use a time-related variable when enter-
ing objects into different enhancement levels on maps.  

 
SPECIAL CONSTRUCTIONS AND 
SEPARATE DEVELOPMENT 
Many construction types in the Uppsala area, whether 
burials or not, are present in large parts of south and 
central Scandinavia. Nevertheless, frequencies, distri-
bution, age, detailed constructions and contexts vary. 
Strongly oblique distributions occur within the area. 
For instance, 60 almost spherical stones, sometimes 
decorated, are registered (round stone settings form the 
remaining original settings). 62 % of the spheres are 
found in 3 of the 58 parishes Ärentuna, Vidbo and 
Östuna, with over a third in Ärentuna [Bild VI:24]. 
There is no persuasive explanation for either the con-
centration or the presence on the round stone settings.  
       Boatshaped stone settings are often connected to 
the Bronze Age in other regions of Sweden, unlike in 
Uppland, where they are dated to the Late Iron Age. 
However, within the Uppsala area their localization 
and context mainly place them in the Early Iron Age. 
Their localization is almost inverted to that of the boat 
rock-carvings. 
      The cairn is usually seen as a Bronze Age type, but 
in the Uppsala area these can mainly be referred to the 
Early Iron Age, and mainly present in the eastern and 
southern parts of the region [Bild VI:11]. 165 of the 
277 cairn sites exist within nine parishes. Rasbo parish 
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and the part of Almunge parish situated within the 
study area together contain 63 cairn sites. 
       Close to Uppsala there is a c. 400 km2 large area 
[Bild VI:14], almost completely lacking in cairns. 
Håga was used for burials during an extensive time 
period; furthermore, the area was partly covered by 
water in the Late Bronze Age and Early Iron Age. This 
created land areas that were difficult to access during 
and after the elevation period owing to their flat condi-
tions.  
 
Hill forts are difficult to interpret 
During the Bronze Age, some very large strategically 
located cairns played a role very similar to that of the 
hill forts. Either constructed as defence systems or Pre-
Roman mound structures on strategic sites, hill forts 
could at best function as protection during an attack. 
Against the Bronze Age and Early Iron Age weapons 
they formed only the territorial deterrence capacity 
made possible by launched attacks. Located on ele-
vated sites, they were easy to pass under cover of 
darkness and in hard weather. In addition to being forts 
of refuge, and, in a few cases, fortified artisans’ con-
structions in zones between different political powers, 
their purpose was usually to indicate defence capacity 
and territory. Although difficult to prove, they were 
probably sometimes gathering places for feasts with 
cult connotations. They could also have been a part in 
the complicated long-distance trade. Time and again 
likely combinations appear. 
        All these hill forts cannot be evaluated based on 
their final design. In some instances it is clear that 
their localizations encompass a long in some cases 
perhaps a thousand years of development on these very 
special sites. Some positions provide information on 
events about which otherwise would be difficult to 
understand the whens and hows. The forts in Åland 
parish belong to this group [Bild VII:25]. Here seven 
hill forts are located around a lake that was drained at 
least partly in prehistoric times. Two hill forts are 
fortified constructions mainly from the Roman Iron 
Age in a parish that previously was not thought to be 
colonized until the Late Iron Age.  The reasons for 
their existence are tension and probable conflicts 
between the predecessors of Fjädrundaland and Tiun-
daland. 
        Similarly, hill forts exist in the south-east [Bild 
VI:9] that likely had predecessors within what was ori-
ginally markers of territories towards the east in the 
Middle Bronze Age. These have later developed into 
what appears to be fortified strongholds directed to-
wards the predecessor of Tiundaland area in the west. 
       Cairns and hill forts are not the only visible con-
struction elements in the political structure. The peri-
ods shortly before the Late Iron Age and onwards 
show boatgraves, chamber graves and tridents as ho-

norary distinctions within the command structures of 
the area. [Bild X:13]. These are the constructions for 
leaders who were probably active along the border and 
junctions within the Uppsala areas main communica-
tion network the ridge and water systems. 
 
A rich but declining southwest  
The conditions for human utilization vary in different 
parts of the Uppsala area. Some regions in the south-
west and north, and to some extent in the south-east, 
had roots in the Late Neolithic [Bild VIII:8]. Areas in 
the east, particularly the protected archipelago at Ras-
bo, were used for seasonal activities such as fishing. 
This was probably increasingly limited, since during 
the Early Bronze Age, Rasbokil probably gained a 
more sedentary population who acquired the rights to 
the Rasbo fishing. The shore fishing rights of coastal 
populations are deeply ingrained all over the world.  
      The area in the south-west, the future Fjädrundaland 
with its presumed ties to old cultures in the west, had a 
special position in the Bronze Age. Judged by its posi-
tion in the landscape and many elite finds, the area had 
early contacts with the international Bronze Age world. 
This is also the location of the Uppsala area’s rock-
carvings. Apart from a few in the south-east, such are 
lacking within the remaining area, with two exceptions. 
The south-east also contains the largest part of the area’s 
cupmarks, although not all are dated to the Bronze Age, 
but, similar to in other parts of the area, to entire Early 
Iron Age. Cupmarks are present to a limited extent in 
the eastern part of the area and not at all in its central 
southern part [Bild VI:1]. 
      The land north of the prehistorical Mälarviken 
Inlet into the Uppsala area Norunda hundred formed 
an early relatively well populated power base. Two 
sites in the area provided the only finds of Bronze Age 
gold artefacts in the area, apart from the Håga mound. 
       Norunda, as well as the areas south thereof, con-
tinued to develop its power base in the Iron Age, 
unlike the area in the south-west. The shore displace-
ment changed Norunda’s geographical importance; 
simultaneously, the conditions for cultivation in-
creased.  The south-west became richer but lost the 
dynamics that several other parts still retained or 
increased through an enlarged subsistence area based 
on the boat. There are several indications that the 
south-west held important measures of enclosures and 
cultivation culture compared to the normally archaic 
pastoral culture in the Uppsala area. 
 
The importance of water areas  
As a consequence of the shore displacement, but also 
owing to climate changes that improved the fishing 
and the situation for the coastal population, the east 
and central south parts of the Uppsala district were 
colonized.  However, the main development occurred 
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in the area around what was then the Lake Mälaren 
inlet around and north of today’s Uppsala. The inlet 
with its temperature-levelling effect was important for 
both cultivation zones and resilience to climate 
changes.  
       Furthest north, in Vendel, there are many uncer-
tainties regarding events occurring from the Bronze 
Age to the Migration Period. Traces from a population 
in contact with more southern regions more or less 
disappear until the colonization in the Migration 
Period. However, there are some traces from the 
period in between, e.g. from slash and burn culture. 
Vendel was greatly influenced by the shore displace-
ment that cut the area off from the sea after the Håga 
Period. Nevertheless, Lake Vendelsjön functioned as a 
temperature leveller. 
  
 
POWER STRUCTURES 
The Uppsala area’s economy and development of the 
political power structure and influence were closely 
connected to the effects of the shore displacement in 
the Mälardalen Valley and the area’s geographical 
position in the Baltic Sea basin.  

 
THE BRONZE AGE AND THE PRE-
ROMAN IRON AGE  
Initially, the area was divided into a mainland in the 
west and an inner archipelago [Bild III:10], but which 
soon almost enclosed an inlet of Lake Mälaren [Bild 
III:13]. Open connections existed towards the Baltic in 
the north via the Finland- and Långhundraleden routes 
in the east and via Lake Mälaren in the south. 
      The Mälardalen Valley was located at the edge of 
civilization. At the beginning of the Nordic Bronze 
Age, large parts of the inhabitants of Mesopotamia 
lived in cities. Within the Uppsala area, no communi-
ties had been formed, possibly with an exception for 
the area in the south-west. Nevertheless, there are 
signs of contacts with and adherence to Continental 
values, although we can assume that Neolithic norms 
were dominant. As indicated by the Brage sword and a 
number of earlier foreign finds in addition to the gold 
in Sommaränge forest, rich milieus existed. Moreover, 
a regional cultic locale existed west of today’s Upp-
sala, on the old island of Håga.  
        A number of indications point to that the Uppsala 
area was ultimately connected to Bronze Age Europe 
in periods II and III. The more frequent contact pattern 
also spread the word of the Mälardalen Valley in the 
south. In combination with the shore displacement that 
shortened the passages across Lake Mälaren this also 
made it easier for plunderers to periodically live within 
the still politically fragmented sea- and coastal world. 
Regardless of whether the threats came from plunder-

ers from far away or from different factions within the 
Mälardalen Valley, a joint defence structure developed 
consisting of common territories and societal devel-
opment, but also resulting in steps towards specializa-
tion and hierarchies. 
 
The great collaboration  
Around the transition between periods III and IV the 
northern parts of the Mälardalen Valley seem to have 
been the focus of  extensive pressure. Large joint 
projects were initiated on sites geographically widely 
distant from each other. Hill forts were built (Lurbo, 
possibly Raä 31 Giresta and Raä 104 Skokloster to-
gether with constructions in Husby-Långhundra and 
Vidbo), a number of very large stone settings and 
cairns were raised with a strategic position on routes 
leading to settlements, such as along the Finland route 
and the Långhundraleden route in additions to the 
entrances east and west of the contemporary Uppsala 
island’s southern point. Finally, the early cultic con-
struction at Håga was closed down, and a larger one, 
known in the 20th century as the “Hall of King Björn” 
was raised. 
      The region was institutionalized. However, this 
was hardly a harmonious collaboration towards com-
mon systems of value. The differences in conditions 
for life were far too great within the area. The cult 
house at Håga was constructed, but in addition, other 
centres developed with their own cultic places, such as 
Ryssgärdet and Broby. 
      The extent, localization and the wide geographical 
distribution of all the large hill forts, cairns and stone 
settings that were constructed, and which in many 
cases were positioned in areas that were not perma-
nently used, indicate some type of “central” decision.  
Nevertheless, nothing points to a form of hierarchical 
chiefdom in the Uppsala area already at this point in 
time. Larger settlements existed in different places, but 
there was no supra-regional power. Håga was a cultic 
site, not a regional power centre. This probably means 
that collaboration existed between different power 
groups. In such cases, there is usually a driving force 
and the projects are of such extent and localization that 
it is likely that they have included and been led by 
older cultures in the west. The primary aim was hardly 
to mark a territory for the Uppsala area, but rather for 
the part in the south-west and the coast beyond. The 
future Attundaland area probably also participated, 
while Håga played an important role in the value 
system.  
 
 The Håga mound  
The character of the water systems tied Håga to the 
south-west in a completely different way than today 
[Bild VI:2]. This is important for the interpretation of 
the extremely rich Bronze Age burial constructed on 
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the site around 1000 BC, and which provides a glimp-
se of the contemporary political power structures in the 
northern parts of the Mälardalen Valley.  
      The Håga burial construction appears as an enor-
mous symbolic act. The mound, the grave goods [Bild 
II:4] and what the early 20th century excavations 
showed on burial and burial feast are far to grandiose 
and costly to only have concerned the burial of a pro-
minent leader. The local environment could not show a 
fraction of the resources and contacts needed. The 
amount of artefacts is unique – 52 gold fragments and 
gold ornamented objects. No other Swedish Bronze 
Age context has more than 5 (Eriksson, 2008:217). 
      The probable explanation is that the resources 
came from early Bronze Age cultures in the west and 
south. This was an attempt to secure the influence 
within the expansion zone consisting of the Uppsala 
area. The choice of Håga shows that the site had a 
strong symbolic value within the northern parts of the 
Mälardalen Valley. The burial was probably an at-
tempt by the descendants and their associates to depict 
the dead man in an archaic way as the father of the 
entire region, the basic tenet for a continued collabora-
tion within the region. Some double sets of equipment 
and the large coffin could possibly be an attempt to 
depict the dead man as a both secular and cultic leader, 
a “Twin Ruler”. 
      The extensive investments of economic and sym-
bolic resources indicate that the early overall Bronze 
Age milieu found the situation critical for the regional 
structure and its own leading role. However, many 
generations passed before the system was broken, 
pointing to a success for the venture.  
 
The collaboration fractures 
Before 800 BC, the climate deteriorated, resulting in 
harsher living conditions. The shore displacement   
accelerated.  There are indications of social unrest, 
changes in everyday life and the appearance of politi-
cal groups, especially in the border zones in south-
west and south-east of the Uppsala area [Bild VIII:13]. 
Cairn lines and the borders for rock carvings coincide 
in the border zones. The Lurbo fort was destroyed. The 
sea communication route via Vendel towards the 
mouth of the River Dalälven had disappeared. The 
eastern and southern areas were colonized, while the 
shore displacement created new areas, changing the 
conditions in the old ones. 
       From the end of the Bronze Age and the beginning 
of the Iron Age, a construction type appears that is 
difficult to classify – walls of fire-cracked stones. The 
type appears within large parts of the region and often 
within environments with mounds of fire-cracked 
stones, but not in milieus with cupmarks. They appear 
individually and in groups of up to ten. However, only 
in the Uppsala area do they appear in groups of two or 

more [Bild VIII:13]. It cannot be ascertained whether 
it is the same construction type when they appear sing-
ly and in groups. Only a few have been investigated. 
Single constructions appear often to be walls of huts, 
while the function of the multiple constructions has not 
been ascertained. The localization correspond with the 
main settlement area of one of the political power gro-
ups that appeared in the northern part of the  Mälarda-
len Valley, and whose geographical homeland would 
be called Tiundaland fifteen hundred years later. 
      Judging by construction type, cultivation develop-
ment and ideological expressions, the other two politi-
cal power groups seemed to have been close. Perhaps 
only the early predecessors of Tiundaland were formed 
by secession.  
      The effects of the shore displacement became 
important for the strategic situation that appeared in 
the Vendel Period. The fracture, either in the form of a 
secession and the shape of a  new power or a separa-
tion that led to two/three power systems, the develop-
ment influenced the access to the few and significant 
connections with the Baltic Sea.  The Långhundrale-
den route was mainly located within the future Attun-
daland area. The exit routes east from Lake Mälaren 
(the Stockholm routes) became increasingly tighter 
and soon they were also controlled by the Attundaland 
area. However, connections from Lake Mälaren ex-
isted through Södermanland [Bild X:9]. The connec-
tion into Lake Mälaren via Håbo hundred [Bild I:5] 
and the Sörmland route was central for the predecessor 
of Tiundaland throughout the Iron Age.  
 
The Pre-Roman Iron Age  
The varied climate in the Pre-Roman Iron Age con-
tained highs and lows never seen either before or after 
the Bronze Age onwards. 
      While bronze finds on the Continent are few, large 
volumes of bronze are found in the study area from 
period VI, followed by a period from which there are 
no finds. The reason for this has been much discussed, 
and the climate conditions must have been crucial.  
The construction pattern indicates that previously 
unutilized coastal areas increased in population. It 
seems likely that there was also a return to old family 
territories. There was possibly a return to earlier fam-
ily structure systems of a similar type to the Continen-
tal system known mistakenly as “Slavication” a thou-
sand years later. This would have meant a return to the 
fragmentary societal power system prevailing before 
period III. No overall encompassing political structure 
can be seen in this period. Increased population 
through migration from areas with declining subsis-
tence conditions and the penetration of external 
groups, whom the boat development had provided a 
completely new long-distance capacity “wolf packs” 
may have resulted in severe pressures of conflict.  
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      Simpler weapons graves appear in the Mälardalen 
Valley burials reminiscent of local militia. A type of 
bulwarks was constructed for separating settlements.  
The cupmark production not tied to the rock carvings 
became common. Meanwhile, the agriculture devel-
oped in some parts of the Uppsala area. 
      The Roman Warm Period occurred in the Late Pre-
Roman Iron Age, and the political power structures in 
the area begin to show again. 

 
THE ROMAN AGE 
In the Pre-Roman Iron Age, the development known 
as Germanization occurred on the Continent. Basi-
cally, this encompassed people in settlements north of 
the Celtic tribes. Nevertheless, the development of the 
people were increasingly influenced by and partly 
integrated with the Roman Empire. This was to a 
lesser extent also valid for Scandinavia. Gold in differ-
ent shapes, Roman status insignia albeit in Germanic 
design were introduced as honorary distinctions. Bog 
finds made in southern Scandinavia often contain 
weapons and equipment that are influenced by Roman 
designs. Eventually, all sword blades seem to have 
originated in Roman territory. 
      The transportation possibilities resulting from the 
boat development spread the coastal settlements and 
created rich districts in central Norrland and the Öster-
botten province. The Baltic Sea basin [Bild IX:10] was 
tied together through long-distance fishing, sealing 
trips, bartering and elite trading (perhaps mainly via 
the Himlingøje- and Vestland fleets). The Pre-Roman 
raids could now turn into massive long-distance at-
tacks. Bog finds indicate that such have originated in 
western Norway and the central parts of the Baltic Sea 
area (the Mälardalen Valley, as well as occasionally 
Finland and today’s Baltic states). Does this mean that 
the Mälardalen Valley and the Uppsala area was an 
important economic and political actor in the Baltic 
Sea basin at this time? The description of the Svear by 
Tacitus does indicate that this was the case. However, 
the denarii provide another picture. 
 
Denarii 
In different ways, Roman coins reached Scandinavia, 
among them the denarii. These coins were here not 
components of a credit coin system; the important 
factor was the silver content.  
      The value of the early remaining denarii used in 
the contemporary trading activities so far north from 
the empire can be estimated at a modern value of 100-
150 SEK. Since the finds on the Continent rarely 
exceed 1000 denarii, either, it seems clear that the 
denarii in northern Europe are not remains from trib-
utes but components in trade and slave trafficking. 

1000 denarii would only cover the salaries for two to 
three Roman soldiers.  
      Of the over 7600 denarii found in Sweden, c.  85 
% come from Gotland, but only some 10 from the 
Mälardalen Valley, excluding the 69 from Möklinta, 
Västmanland up towards the River Dalälven. Three 
were found in the Uppsala area, indicating that the 
region was not a central actor in the commercial trade 
in the Baltic Sea basin during the later part of the 
Roman Warm Period, a time when e.g. Gotland and 
the Wisla Delta area were very much involved.    
  
Other signs of a limited role  
A comparatively rich and powerful Mälardalen Valley 
and Uppsala area would have had extensive elite 
trading contacts with the Continent and the Danish 
areas, and show a large amount of finds. However, that 
is not the case. Bronze vessels [Bild IX:6, 7, 17], glass 
vessels [Bild IX:8,17], brooches [Bild IX:12,18] or 
gold finds [Bild: IX:15] exist, but rather point to a 
position more similar to that of central Norrland than 
that of Gotland, Öland, Denmark or the northern Ger-
manic/Polish coast. The Mälardalen Valley and the 
Uppsala area was no strong actor in the Baltic Sea, and 
Helgö was an attempt to remedy this.  
 
The Uppsala area was politically divided  
After five hundred years of obscurity, the first signals 
of the political situation can be seen in the weapons 
gravefield/megalith field at Läbyvad Ford, south-west 
of Uppsala, and the weapons gravefields/megalith 
fields  of Gredelby, Valloxsäby and Rönnängen south-
east of Uppsala [Bild IX:21, 22 23]. Dating to the Late 
Pre-Roman Iron Age, they serve as territory markers 
close to zones that delimited the future Tiundaland 
area from the future Fjädrundaland and Attundaland 
areas respectively. 
       Another signal is the three groups encompassing 
over 30 hill forts/bulwarks west and south-east of 
Uppsala [Bild X:12]. Eventually, nine were provided 
with fortifications. Group one, around the prehistorical 
lake system in Åland parish, belongs to two separate 
power groups north and south. In the south-east, group 
two in the northern part and group three in the south-
ern part belong to different political power groups. 
[Bild IX:23]. 
        A third indication is tentatively provided by the 
snake head rings in the Uppsala area and its vicinity. 
The number is small, and some ten are known in the 
Mälardalen Valley [Bild IX:15] and (bilaga 15]. Apart 
from Tuna in Badelunda, the rings have been found in 
what must have been strategic localizations for the 
political structures in north-eastern Mälardalen Valley. 
They were probably gifts/rank insignia to tie influen-
tial leaders in military sensitive areas.  
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Broby’s conditions altered 
The fast shore displacement in the Late Bronze Age 
and the Pre-Roman Iron Age brought great changes in 
the flat clay landscape. Large eventually arable lands 
sections were added, the communications were simpli-
fied and the settlements became closer. The Roman 
Warm Period made an expansion of the population 
possible. 
      However, the altered geography had other conse-
quences. The far-stretching and complex system of sea 
bays in the north towards the drainage of the River 
Fyris disappeared, leaving behind open fields and pool 
systems. The situation for the extensive Bronze Age 
settlements was radically changed [Bild IX:26, 27], 
both as to sea access and security position. Once the 
origin for the settlements, the Broby inlet was cut off, 
became a lake and was filled in. The area stagnated 
and remained unattractive for many centuries. 
      The eastern part of the Långhundraleden route 
within the Uppsala area fared similarly [Bild VII:40, 
41]. When the inlet was relocated west, it left behind 
large waterlogged areas that were unusable for a long 
time. Still in the 19th century, many extensive draining 
projects were carried out.  
 
From where was the power led? 
If the Mälardalen Valley or large parts of it were 
already united within one power structure during the 
Roman Period, the area would have been an exception 
in northern Europe. It would also have influenced the 
extent of constructions and finds at its central place / 
places. Nevertheless, the only sites we know of as 
having a special dignity in this period are Gödåker, 
Tuna in Badelunda and Gamla Uppsala. Neither Göd-
åker nor Tuna indicate having housed such leading 
structures as would have existed. So far, excavations at 
Gamla Uppsala have not shown the presence of a 
Roman Period regional political centre. The conclu-
sion is that at the time, there were several more or less 
rivalling realms in the Mälardalen Valley. 
 
The incorporation of the Fjädrundaland 
area 
The construction of hill forts and the development of 
the military rank hierarchy make the Late Roman 
Period appear as a time filled with conflicts. A profes-
sional military culture developed. Of 21 known wea-
pon graves in Sweden from the two highest status 
ranking, 5 are found in the Uppsala area and its vicin-
ity, two out of five in the topmost level. Unusual 
armed conflicts seem to have taken place in the north-
ern Mälardalen Valley around the transition between 
the Roman Period and the Migration Period. 
      Similarly to in Germany, at the same time we see a 
development towards forts inhabited by artisans in 
border zones (such as Runsa and perhaps Broborg). 

During the Pre-Roman Iron Age, the area controlled 
by future Tiundaland is shifted towards the south-west. 
Signals indicating an independent Fjädrunda-/Väst-
manland power terminate in the decades around the 
transition between the Roman Period and the Migra-
tion Period. 
       The manner of incorporation/alliance is unclear. It 
seems likely that the future Tiundaland area was the 
strongest power. No weapon grave from the three 
ranking military levels are known from Västmanland 
in the Late Roman Iron Age, and the province also 
lack finds from C3 (AD 310-400) of gold and chamber 
graves. The Möjbro stone (Bild XI:3) FrawaradaR 
could have been one who fell during such a power 
struggle. The picture on the stone shows similarities to 
the Tunalund medallion found some ten kilometres 
away within the same battle zone [Bild IX:16]. 

 

THE MIGRATION PERIOD AND 
THE VENDEL PERIOD 
At least during most of the Migration Period, the 
Mälardalen Valley was basically ruled by two main 
powers the two interconnected Tiundaland and 
Fjädrundaland-/Västmanland powers and the Attun-
daland power. Large parts of the provinces of Söder-
manland, Närke and western Västmanland were prob-
ably ruled by local powers. 
 
Finds of solidi and gold were followed by 
changing cycles in elite trading and a long-
term climate crisis 
 On the Continent, after the disappearing of the Huns, 
a western and southern Europe led by Germanic peo-
ples evolved. The decline and fall of West Rome and 
the strain of the extensive fighting in the 450s led to 
severe economic consequences in Central Europe. 
Quality in trading decreased.  
      A comparison could be made with the broken 
Europe after World War II. Similar to events fifteen 
hundred years later, areas untouched by war in Scan-
dinavia saw a strong demand for products, mainly of 
elite trading character., Together with the effects of the 
Roman Warm Period, a true boom formed in Scandi-
navia, perhaps apart from Denmark, while the eco-
nomic situation remained weak in large parts of Eu-
rope. The Continental demand was so extensive that 
bartering activities were unbalanced, and must be 
compensated with coins. The Germanic networks 
functioned. Solidi as well as denarii flowed to the 
“centrals” – the islands in the Baltic Sea. Helgö was 
also involved.  The places usually functioned as inter-
mediaries; the solidi and gold payments were passed 
on. The gold consisted of tributes and payments spread 
over Europe from the Roman Empires. 
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        Similar to what happened after World War II, the 
situation changed. The production in the west and 
south speeded up, and the demand for the simpler 
Nordic products decreased. The Franks and the born-
again East Rome aimed at regulating the trade net-
works and the Continental trade. Together with con-
flicts in south-east Europe, Slavicism (which denotes a 
deterioration of family structures without contact 
networks as well as ethnic migration from the east), 
the Justinian plague in the south and the Avar entry 
from the east, this checked the connections between 
the Baltic Sea basin and the south. Eastwards, the 
contacts almost vanished, and decreased to small 
rivulets in the west; they mainly continued via the 
Germanic neighbours of the Franks and eventually 
used Bornholm as an intermediary. 
      The halting of the elite trading had consequences. 
Today this is mainly indicated by the finds of solidi on 
the Baltic Sea islands and Helgö, in addition to a 
number of gold hoards, the largest of which are the 
Tureholm hoard and the Timbroholm hoard. These 
latter widely exceeds the gold value of all the solidi 
finds in the Nordic countries.  
      Solidi represented such high values that their use 
was limited in an elite economy cut off from the Con-
tinent. When the use successively ceased, they were 
often transformed into cultic artefacts, gold bars and 
rings. In Gotland and Öland, places with the most 
experience and the most extensive contacts with the 
Continent, connections and hope were maintained the 
longest; finally the coins with their lack of financial 
usability were left in their hiding places. Contrary to in 
war and conflicts, many generations passed before the 
situation changed. 
      This is a simplified explanation for why most of 
Sweden’s finds of solidi are made in the Baltic Sea 
islands and Helgö, while there is much gold in many 
provinces but hardly any solidus coin. Bartering- and 
distribution economies do not differ between coined 
and uncoined gold; thus conversions of solidi must 
have been common.  
        The often proposed view that solidi mostly con-
stituted payments for military service in the south, and 
which more or less immediately after the man’s return 
was dug down, must be accompanied by an explana-
tion for why Öland, Gotland and Helgö were the 
martial centres of Sweden and more or less the only 
recruitment bases for mercenaries. Additionally, where 
are the everyday coins – the bronze coins with or 
without silver plating? In practice, the traditional view 
means an acceptance of Stjerna (1905), almost propos-
ing that Öland and Gotland were the leading power 
centres in Scandinavia. This is impossible from a de-
fence perspective and lacking in evidence.  
     The cease in elite trading is important for the com-
prehensive view of the finds, but simultaneously it 

hides the importance of the abrupt ending of the Ro-
man Warm Period c. 538. This caused a climate crisis 
that with some variations continued to the Viking Age. 
In a world mostly subsisting on agriculture, fishing, 
hunting and gathering, the central nerves in society 
were influenced. One of the great prehistorical reces-
sions occurred. It cannot be excluded that there was 
also a “Slavic” societal development. The locations 
and subsistence conditions of the settlements were 
naturally central to how serious this long-term crisis 
became. Often access to fishing was a life-line.  
      We can see the effects of the long-term climate 
situation in pollen diagram, the disappearance of the 
Vestland culture, the decrease of the Jämtland metal 
production, the impoverishment and passivism of 
Central Sweden, changes in patterns of cult, sacrifices 
and burials, the cease in bracteate production, and in 
many cases the disappearance of finds of gold.  
      Similar to the case of the denarii, the finds of solidi 
indicate that the Mälardalen Valley was not a strong 
economic power in the Baltic Sea basin. Apart from 
Helgö, only a handful of coins have been found [Ta-
bell X:2]. 
 
The geats 
Several more or less war-making actors existed in the 
Baltic sea basin. Their capacity had however hardly 
passed the stage of “hit and run”. The Geatish realm, 
whose existence, culture and unclear localization are 
mostly (although not only) based on the Beowulf epic, 
could be the tribal group who inhabited both northern 
Jylland and the Swedish west coast into Norway in the 
Migration Period [Bild X:7]. 
 
Late Christianization a result of lacking 
stable societies  
Germanic peoples held power positions in many parts 
of Europe. With the exception of the Saxons in the 
north, they were all Christian; often Arians, later 
Catholics [Tabell X:1, Bild X:6]. In spite of the con-
nections and cultural contacts influencing Scandinavia 
regarding rules, norms, elite objects and military 
equipment, the Nordic countries were not Christian-
ized until many hundreds of years later. The reason for 
this is mainly that the Christian church could not 
function without a strong secular power.  When such a 
power existed, Christianization in a traditional sense 
could take place. Christianity was well known and 
Scandinavia fairly secularized in the early Viking Age. 
It is important to note that the lack of a church is a 
strong indication of that as late as the Early Vendel 
Period, extensive and stable societies were lacking in 
the Baltic Sea basin.  
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Conflicts in the Mälardalen Valley  
At the transition to the Vendel Period, the Mälardalen 
Valley seems comparatively calm, despite the depres-
sion. The joint project Helgö functioned. However, on 
whatever roads, the Mälardalen Valley was reached by 
the norms of the Merovingian culture and the Late 
Germanic weapon and equipment culture that was 
mainly developed in Pannonia and the lower Rhine 
area.  Hierarchical and martial influences on ideas 
were combined with economic poverty. 
       Whether these factors were decisive we cannot 
tell, but in some way, there was recurring hostilities in 
the northern parts of the Mälardalen Valley in the 
second half of the 6th century.  Was the cause the 
hedging in of the Uppsala power’s exits to the Baltic 
Sea and Lake Mälaren/Baltic Sea e.g. via the gradually 
growing Broborg and Runsa?  
      The decline of Helgö does not seem tied to the 
weakening of the long-distance elite trade, which in 
part could be compensated for. Instead, it could be 
found in the disappearance of the separate Attunda 
power c. AD 600, and the weakening economy of the 
island’s important neighbouring areas, both as to 
activity sites such as Runsa and the area’s elite. 
      The area where the two leading powers in the 
Mälardalen Valley really confronted each other was 
along the border zone south of Danmark parish to-
wards the east, an area with roots in the Bronze Age. 
The region is filled with territory markers from both 
sides [Bild XI:4]. The long zone has a number of 
medieval parish names, indicating a border. Another 
important border zone was the exit onto Lake Mälaren 
via Håbo. The Attundaland fort Runsa was located at 
the east exit. 
       Many hill forts were burnt down. Excavations at 
key border constructions such as Runsa, Broborg and 
the Danmark village gravefield provides a rough 
estimate of the time horizon during which the conflicts 
occurred. Since this is the second half of the 6th cen-
tury with final destructions of Broborg and the Dan-
mark village gravefield in the decades around AD 600, 
the royal mounds in Gamla Uppsala is a possible 
connection, time wise.  
      Taken together with a vital deposit such as the 
Söderby hoard as well as the future mythical royal 
election site at Mora and a number of later great 
mounds, we could almost be certain of the fact that the 
basin Danmark-Funbo-Lagga-Östuna was seen as the 
main symbolic point of intersection between the pre-
historical realms of Tiundaland and Attundaland. 
 
Mora 
Similar to the previous merge/incorporation of the 
Fjädrundaland power centuries ago, the final solution 
seems unclear. Who defeated whom if anyone really 
was the victor? 

      Mora, at the border between the medieval Tiun-
daland and Attundaland  south-east of Uppsala and at 
least during medieval times the site of the formal 
selection of the king, appears in the Middle Ages as a 
strangely mythical signal, that could conquer the 
mighty landscape of burial mounds close by at Gamla 
Uppsala. The fact that neither Snorre Sturlasson nor 
Olaus Magnus provide a background for Mora ting 
makes very early circumstances likely.  
       During later periods, when most parts of what was 
to become the Svea realm were patched together, it 
was unthinkable to introduce decision-making regard-
ing the royal power to a very limited Mälardalen Val-
ley and its surroundings. In the Middle Ages, the pro-
cedure would have been long established. The most 
reasonable explanation is that the future provinces –
regardless of the final levels of power formally ended 
the wars with a merge. Sometime after AD 600, Mora 
ting at the border between the old realms became a 
supra-regional ting for certain questions within north-
ern Mälardalen Valley probably to appease the Attun-
daland realm and underline its equal position in a 
federation.  
      Thus, we cannot be certain of that even during 
large parts of the 7th century a common realm existed 
in the northern Mälardalen Valley. To begin with, it 
would have been a mainly formal type of administra-
tion. The “Germanic” models, the Frankish realm and 
the Langobard realm in Italy functioned for long with 
separate regional power systems, although even there, 
one of the regions was the strongest in practice. 
  
Gamla Uppsala 
It is not certain that we have properly understood the 
meaning of the royal mounds in Gamla Uppsala. 
Perhaps they do not house the members of a strong, 
victorious royal family, but symbols for three peoples 
on a neutral supra-regional cultic place; Håga’s suc-
cessor, 1600 years later, but on a larger scale and in 
symbiosis with Mora. The buried would then probably 
belong to each of the leading families in the three 
peoples. It seems likely that from AD 600, a formal 
collaboration existed similar to eighteen hundred years 
earlier. The areas most densely inhabited were covered 
by this collaboration. Where did the collaborative 
leadership reside?  
     The fact that the central cultic place has been situ-
ated at Gamla Uppsala and the election of the king at 
Mora on the border to the Attundaland realm are 
indications of that Tiundaland’s predecessor was the 
most powerful realm in the federation. Most points to 
that we find the leadership within the drainage area of 
the River Fyris. Against the background of events in 
the 6th century on the Continent, and what was still 
valid in the Middle Ages, it seems reasonable to as-
sume that we deal with a royal power, essentially 
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hereditary, but formally a subject to the federation. 
This was an overlord with certain limitations. 
       Regardless of the scenario, Vallsgärde would have 
been the settlement for the guardians of Gamla Upp-
sala, perhaps subjugated to the federation. Security 
wise, a secluded position would have been preferable. 
Too close a cultic/political tie between the guardian 
and Gamla Uppsala would have meant risks. Maintain-
ing Gamla Uppsala free from everyday power practice 
also had many reasons, most of which enhanced the 
glory of the site. It may be so that the real important 
cultic places never are inhabited by the political power 
It goes for Stone Henge, Håga and perhaps also for 
Gamla Uppsala.  
       To show its possible capacity of local violence, 
the royal power must be mobile within the entire 
Mälardalen Valley. It is perhaps likely that the king 
occasionally lived at Gamla Uppsala, but judging by 
evidence so far, hardly to any greater extent. This does 
not mean that the king was free from the cultic ideol-
ogy; they were more or less integrated. The symbolic 
overtones surrounding Gamla Uppsala and the royal 
power were facilitated by the mounds and the growing 
landscape of gravefields. The site became the cultural 
cement for the people in the Mälardalen Valley and 
received a mythological aura similar to no other place 
in Scandinavia. 
 
Vendel 
Regarding Vendel, the settling was a parallel to the 
one in Möklinta. The function of the site was origi-
nally to control and if necessary close the ridges from 
the River Dalälven towards Badelunda and Uppsala 
respectively. The Migration Period’s heavy coloniza-
tion of Vendel can be explained by a more difficult 
security situation towards Attundaland realm. 
      This was the area to which the predecessor of the 
Tiundaland realm came when the central regions of the 
realm felt insecure. The background of the Ottar 
mound in Vendel is unclear. It may have been the 
resting place for the leader during the great wars, the 
man who died too soon, or who for federal reasons 
could not assume power after the end of the war. 
Perhaps, similar to leaders of other future provinces 
(including parts of Västmanland), he was buried with 
pomp and circumstances at his settlements.  We still 
lack evidence for the dating of the Ottar mound in 
Gamla Uppsala even if more and more indicates a 
burial at the end of the 6th century. 
        Vendel’s role during the 7th century is unclear. It 
probably encompasses a formal federal Mälar realm 
with a ruler who resided during longer or shorter 
periods in different places in the Mälardalen Valley. 
Vendel, located on the outskirts, was not a suitable site 
for exercising power over large parts of the Mälardalen 
Valley. The picture indicated by localization and 

constructions rather shows a “private” family resi-
dence. With no evidence for a chieftain’s settlement on 
the western hills of Uppsala, such localization would 
have seemed better.   
 
 
 
UPPSALA A MYTHO-
LOGICAL SUCCESS  
The reason for why Uppsala and its surroundings 
played such a prominent role in the shaping of the 
power structures of Mälardalen Valley and later the 
formation of the Swedish realm is basically geographi-
cal. However, the formation happened slower than 
previously thought. 
      The unification of the Mälardalen Valley cannot be 
dated to the Roman Period, not the Migration Period, 
but possibly the Vendel Period. Nevertheless, the 
timing for the preliminary collaboration is important 
for Uppsala’s role. If the conflicts in the Early Vendel 
Period had not developed into decisive wars of power, 
but lasted another two to three hundred years, Uppsala 
would hardly have been victorious. The Attundaland 
area would have been stronger, and would have 
housed the power centre already in prehistorical times. 
The peripheral location of Uppsala, as early known, is 
visible through Helgö and Birka. When the power 
struggle for the Mälardalen Valley was over, Sigtuna 
was established. 
      Outer conditions have often played a great part, but 
the political power often uses ideological / mythologi-
cal roots as leverage. The Uppsala area is a good 
example. Håga, Gamla Uppsala and the cathedral in 
Uppsala were consciously constructed and shaped to 
influence the development of the Uppsala area, the 
Mälardalen Valley and the Swedish realm. Gamla 
Uppsala is a superbly constructed political landscape. 
      Thus, it was not only the favourable outer condi-
tions and the result of the Early Vendel Period wars in 
the northern parts of the Mälardalen Valley that were 
important. The constructed, dubious and maintained 
image of Gamla Uppsala as the core of a successful 
ancient Svea power as an ideological and emotional 
background provided an important reason for the 
area’s role in the late prehistory and Swedish realm 
formation.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Engelsk översättning: Elisabet Green 
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Bilaga 2 Olof Rudbecks karta från 1670-talet över delar av Uppsalaområdet (utdrag) 
                    Kartan var avsedd att bli plansch 5 i Atlantican-Atlasbandet. Kopierad 1995 
                    från KB-exemplaret.  Ett inte lika väl bibehållet exemplar finns på Uppsala 
                    universitetsbibliotek 
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Bilaga 9  Hällristningslokaler inom  Uppsalaområdet
X-koord Y-koord Raä-nr Socken Traktnamn Antal Anm
6622450 1581020 2060066 Biskopskulla Biskopskulla-Berg        2 Skepp
6622390 1580520 2060067 Biskopskulla Biskopskulla-Rönna      2 4 skepp, människa o obest Uppl hällristn. Rönna G Ekholm
6621970 1581130 2060068 Biskopskulla Biskopskulla-Berg        1 Skepp
6622130 1581590 2060069 Biskopskulla Biskopskulla-Berg        1 Skepp Uppl hällristn. Stora Berg    G.Ekholm
6622000 1580990 2060071 Biskopskulla Biskopskulla-Berg        1 23 cirkelfigurer, mm  Fornvännen 1918  Uppl hällr G Ekholm
6621550 1581280 2060078 Biskopskulla Kälkesta                 1 6 skepp
6621160 1581190 2060088 Biskopskulla Biskopskulla-Viggeby   1 3-4 skepp,  Rylander-Karlén 1927, nr 73 G Ekholm
6621090 1581200 2060094 Biskopskulla Biskopskulla-Viggeby   1? 2 skepp enligt Rylander-Karlén
6620940 1581530 2060106 Biskopskulla Biskopskulla-Viggeby   3 4 skepp
6621160 1581470 2060110 Biskopskulla Biskopskulla-Viggeby   1 7 skepp
6621090 1581490 2060111 Biskopskulla Biskopskulla-Viggeby   2 2 skepp,  Rylander-Karlén 1927 nr 82,  Ekholm Uppl hällristn
6621070 1581410 2060112 Biskopskulla Biskopskulla-Viggeby   2 6 skepp, Rylander- Karlén 1977 nr 88
6621650 1581160 2060113 Biskopskulla Kälkesta                 1 2 skepp,1 "hårnålsformad" figur
6621370 1580930 2060158 Biskopskulla Håga                     1 1 skepp
6621980 1581330 2060206 Biskopskulla Biskopskulla-Berg        1? Angiven i specialkarta av A Rylander 1:4000 B  Ej återfunnen
6621300 1581140 2060214 Biskopskulla Biskopskulla-Viggeby   2 2 skepp
6629590 1590490 2050020 Balingsta Måsta 1 1 skepp
6649160 1593920 2120356 Bälinge Bälinge-Tuna             1 9 spjutliknande ristningar
6630740 1595720 2150172 Dalby Hacksta                  1 1 Skepp. Dnr 1159/62
6628070 1587810 2310014 Gryta Gryta-Säva               2 2 Skepp med bemanningsstreck på block
6626570 1587340 2310042 Gryta Gryta-Husby              1 1 skepp på block.
6625890 1586150 2310049 Gryta Salnecke                 1 1 skepp på block.
6630820 1590330 2340017 Hagby Hagby-Brunna             1 2 skepp
6633650 1589980 2340031 Hagby Ekbolanda                1 2 fotsulor Dnr 6001/68. Upplands fornminnesf. 159/69. 11.9.69
6630400 1588950 2340078 Hagby Torsätra, Hagby-Fockst 1 3 skepp
6634020 1589970 2340110 Hagby Ekbolanda                1 2 fotsulor (Raä 110-112 är egentligen en lokal)
6627885 1625010 2380294 Husby-LånghundraHjälmsta 1 6 skepp, 3 fotsulor, 1 ringkors, 4 fragmentariska figurer
6627863 1624975 2380297 Husby-LånghundraHjälmsta 1 2 fotsulor
6626620 1581740 2600079 Nysätra Alsta                    1 Cirkel på 18 cm med 5 cm punkt i mitten.
6620750 1617740 6400458 Odensala Rickeby                  1 Skepp med bemanningsstreck.
6631430 1594490 2610003 Ramsta Kibrunna                 1 Skepp
6635420 1583820 2650067 Skogstibble Tibble-Vrå               2 2 skepp, mm. , 1 skepp mm. 
6633440 1584870 2650081 Skogstibble Tjälinge                 1 2 skepp, 1 fotsula, obest  figur,mm. Kjellén Hyenstrand 1977, s. 58. Dnr 5205/70
6628100 1595370 2940090 Västeråker Torresta                 1 1 skepp

Tillkommer skepp som hittats vid E4-undersökningarna  i Onslunda.  Se Östling (2008).
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Bilaga 10  Speciella lokaler med bronsålderskeramik i Mälardalen 
 

 Rabbig  Glättad  Strimmig  Textilintryckt Asbest Vulst Otterböte Epineolitisk

Apalle x 1) x 4) x 2) x 3)  x 5)   
Broby x 14) x 6) x 14) x 9) x 14)  x 9) x 16)  x 9) x 14) 
Darsgärde  x 18) x 12)  x 7) x 17) x 10)x 17)    
Ekille    x 9)     
Hallunda x 11)  x 9) x 9)   x 9) x 11)  
Håga x 25) x 26) x 25) x 27)     x 28)  
Lovö x 24) x 24)    x 24) Några skärvor 

24)  
Norrmarjum-
Sonö 

x  x 8) x 12)      

Onslunda x 29) x 29)       
Predikstolen x 13)        
Ryssgärdet X  

30)
 X 30) X 

30)
 

Skrävsta        
Skälby x23)   x 15)   x 11)   
Skämsta x 19) x 19) x 19)      
Vrå x 20) x 20) x 20)   x 21) x 22)  
Västertorp x 9)  x 9)      
1)   Dominerande. Utgör 2/3 av materialet. Vulst som skiljer slät yta under mynningen från den rabbiga buken som i Sydskandinavien i tre  
 osäkra fall ( Eriksson, 2003:87). 
2)   Inte vanlig. Utgör ca 1,5 % av materialet. Ytbehandlingen förekommer framför allt från yngre bronsålder till slutet av äldre romersk  

järnålder i Mellansverige. Ytbehandlingen är också vanlig i Finland, Baltikum och Ryssland och den kan ses som ett tecken  
på östliga influenser i Mellansverige och Apalle (Eriksson, 2003: 89, 117). Strimmig keramik har en lätt gräsavstruken eller  
gräsintryckt yta (Eriksson, 2002:87). Den påträffas vid finska sydvästkusten, i Estland och norra Lettland. Ofta dekorerad. .Karaktäriserar  
Asva-keramiken.  (Jaanusson 1981:122). 

3)   Få kärl. Förekommer under yngre bronsålder och förromersk järnålder i Mellanssverige, dock ovanlig.  Vanligare i mellerstaRyssland och  
även i Finland. Kan ses som tecken på östlig influens (Eriksson, 2003:90).. Den är vanlig i södra  
Finlands inland, södra Karelen och i Leningraddistriktet. Jaanusson (1981:122). 

4)   Mindre än 5% (Eriksson 2003:89). Speciellt vid Apalle är 12 polerade skålar med diagonala kannelyrer. Skålarna förekommer bl.a. i  
Lausitzkulturen under period III. Kärlen bedöms tillhöra period IV-V (Eriksson, 2003:109). 

5)   Material från förmodligen olika tider i Apalle. Dels från senneolitikum, dels från period V och VI. Finns vid Vrå. (Eriksson, 2003:117 f.) 
6)   Kanellerad skärva av Lausitztyp från period V (Jaanusson 1981:34). 
7)   Asva-keramik. Det nordiska inflytandet är mindre än på Ösel (Janusson 1981:123). 
8)   Strimmad keramik nästan lika vanlig som rustik (bara få var dock dekorerade och inga i östlig stil). Jaanusson (1981:123). 
9)   Jaanusson (1981:123). 
10) Jaanusson (1981:124). 
11) Gustavsson (1997:70). 
12) Gustavsson (1997:76). Yttre slät men inre strimmig (30-35 % av alla). 
13) Olausson (1995:129). Både normal rabbig och av  Otterbötetyp. 
14) Schönbäck  (1959: 96ff.) Se framför allt s. 124. Större inslag strimmig än vid Vrå – förmodligen pga att Broby är yngre (Eriksson,  

2002:125). 
15) Schönbäck  (1959:100). 
16) Schönbäck  (1959:102). 
17) Ambrosiani (1959:113). 
18) Ambrosiani (1959:121) Finns vid Otterböte, vid estniska och skandinaviska boplatser. Lausitzinfluerad. 
19) Frölund & Larsson (2002). 
20) Eriksson (2002). Vråboplatsen har en relativt stor andel slät keramik.Pga tillhörig äldre bronsålder. Liten mängd strimmig. Dekorerad  

keramik av Asva-typ. Boplatsen visar att den rabbade keramiken är vanligast redan under äldre bronsålder.. Keramiken visar på  
etablering långt ned i neolitikum. 

21) Eriksson (2002: 131). Matrester daterde till senneolitikum. 
22) Eriksson (2002:140 &151).Några få glättade på insidan och med gräsavtryck. 14C-datering till period III bedöms trolig. 
23) Oldeberg (1960:30 &34). 
24) Petré  (1982:39ff.) ”Lundaboplatsens keramik överensstämmer i stort sett med Hallundakeramiken,vilken daterats främst till period IV  

och V” (s. 45). 
25) ”Två olika kvalitéer kunde urskiljas hos keramiken – en finare, svart och litte glättad, påminnande om Lausitz-keramiken; en grövre,  

ibland med tydliga tumavtryck. Godset har dock varit slammat.” (Forsberg & Hjärthner- Holdar (1985:24). 
26)  Victor (2002:167ff.). Bl.a. hittades en rabbad kruka med knoppar, antagen tillhöra period III-IV. Också delrabbade som i Vrå ( Victor,  

2002:172). 
27)  ”en liten skärva av Lausitztyp” (Victor, 2002:173).  
28)  Victor (2002: 168). 
29)  Rabbig keramik klart övervägande. Polerad och slät keramik finns. Dryckesbägare, s.k. Lausitzskålar. ( Eriksson & Östling, 2005: 34) 
30)  Eriksson (2008b).  
 
För en omfattande genomgång av keramik och keramikutveckling i Mälardalen, se Eriksson (2009) som utkommit efter 
att bilagan sammanställts. 

Keramik av förmodligen mycket sen bronsålderstyp (Jaanusson 1981:34) Se också Eriksson (2002:125) 
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Bilaga 11  Gjutning och metallhantverk  i Mälarområdet under bronsåldern 
 

 
LOKAL 

Deglar Gjutformar och 
gjutformskärnor 

Ugnar Ålder 

Apalle X 1) X 2)  Period II, IV, V 3) 
Broby X 12) X 12) Stora härdgropar Period  IV,V, VI  ? 13) 
Darsgärde  X 14) Yngre bronsålder  6)  

Hallunda  X 8) 12 9)     Oklart om för brons 11)   
Håga X 15) X 15)   
Härnevi  X6)    10 fragment 4-5 (?) 7) Period IV, V, VI 
Ryssgärdet X 16) X 16   

 Olika typer av gjutspill (Eriksson &  
 Grandin (2008: 344 ff. och 360) 

 Period II-V, VI? 

Skälby X 4) X 5)  Period V 6) 
Vrå Saknas10) X 10) Begränsad mängd.  Otydliga fragment Eventuellt utnyttjades 

nedgrävningskonstruktioner 
Mellersta bronsålder 6) 

Under yngsta bronsålder tycks enklare bronsgjutning förekomma relativt allmänt vid många boplatser 
Se också översikt i Eriksson (2003:144), Eriksson (2008) och Eriksson & Grandin (2008)  
 
1)   Eriksson (2003: 129 ff.). 
2)   Fragment av främst formar till ringar och halsringar. Eriksson (2003. 134). Tutulifragment (period II). Kärnor holkyxor (period IV). 
3)   Eriksson (2003: 142). 
4)   Oldeberg (1960:10 & 40). 
5)   Vapen, närmast svärd, dolkar och spjutspetsar. Svärd med ganska bred klinga (Oldeberg, 1960: 42). Spännen, nålar med skivformade  

huvuden och ringar, möjligen halsringar. Hängkärl  (s.16 ff.). 
6)   Eriksson (2003:144). 
7)   Karlenby (1998b:7). 
8)   Visade på gjutning av svärd, spjutspetsar, skafthålsyxor, ringar etc. (Jaanusson 1981: 19f.). Gjutformar ofta gjorda av täljsten från  

Alunda. (s. 22). Datering IV-VI (s. 32). 
9)   Eriksson (2003:145). 
10) Göthberg (2002q: 37ff.). 
11)  Hjärthner-Holdar  (1993:97). 
12) (Schönbäck, 1959:93). Gjutformsdelar finns i stor mängd. Sönderfaller lätt. Identifierbara avser grov (5-7 mm tjock) bronstråd.eller  

halsringar av typ som  hittats i Skälby, Alsta, Darsgärde, Finland och Baltikum.  
13) Schönbäck (1959:93 & 104). 
14) För tråd (Ambrosiani  (1959:123). 
15)  Troligt, men ej säkert att redovisade fynd verkligen avser bronshantering. Uppgifterna i Victor, 2002:158 om förekomsten av deglar och  

gjutformsdelar  i 1985 års undersökning är ej redovisad i Forsberg & Hjärthner-Holdar (1985). Vidare anges i Victor (2002:174): ” I  
området mellan hus och häll påträffades också mindre bitar av gjutformar och degelfragment samt en mindre bit slagg. Denna typ av  
metallhanteringsfynd var vanligare i skärvstenshögen 366:3,..”. I redogörelsen för skärvstenshög 366:3 ( Victor, 2002:165) nämns  
dock ej deglar och formar. 

16)  Två degelfragment och 19 fragment av gjutformar. Gjuteriavfall. Tre skäror och två bleck – kan eventuellt tolkas som rakknivsfragment.  
Tutulus och dubbelknapp. Eriksson & Östling (2005:33)  Se också Eriksson & Grandin, (2008:360). 
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Bilaga 15  Ormhuvudringar och andra romartida ringar funna i Mälardalen 
Typ Grupp Fyndplats Socken Landskap Period Katalognr Källa

Hals- och armringar
Ormhuvudringar Hildebrand B-C. Stjerna Stadium II Tuna Hjälsta Uppland B/C, C1b-C2 ? 1321a-b Andersson 1995: 70, 78

Stjerna: Stadium II Långtora Långtora Uppland B/C, C1b-C2 ? 1330 Andersson 1995: 70
Hildebrand: C Stjerna: Stadium IIIa Västra Rickeby Gottröra Uppland C2        ? 1320 a Andersson 1995: 70, 79
Stjerna: Stadium 1b Ösby Vittinge Uppland B/C 1018 Andersson 1995: 70
Stjerna: Stadium IIIa Långalma Östhammar Uppland            C 1317 Andersson 1995: 70
Stjerna: Stadium 1b Näsby Almunge Uppland            C 1093a Andersson 1995: 70
Hildebrand: C Tuna Badelunda Västmanland C2        1311 c Andersson 1995: 79

Armring av ormhuvudtyp Hildebrand: C Tuna (2st) Badelunda Västmanland C2 1311 d-e Andersson 1995: 79

Arm- och halsringar
ÄEG 373 Hede Möklinta Västmanland 200-tal   ? 1312a
R300
ÄEG 376 Valkerby Frustuna Södermanland 1307
ÄEG 376
Övrig
Övrig

Fingerringar
Sluten utan dekor Plankonvex genomskärning (2 st) Tibble Litslena Uppland C3 1327a-b Andersson 1993: 36, 38

Konkav-konvex genomskärning Valla Övergran Uppland 1339 Andersson 1993: 39
Svagt rundade eller raka kanter Gödåker Tensta Uppland 1335 Andersson 1993: 43
Svagt rundade eller raka kanter Gödåker Tensta Uppland C  1337? Andersson 1993: 43

Bandformad,ryggad Tvåryggad Tuna Badelunda Västmanland C2 1311g Andersson 1993: 43,53

Med platta Infattad ellipsformad sten Fullerö G:la Uppsala Uppland C3 1319a Andersson 1993: 65

Spiralfingerring Rund ten Berga Ytterjärna Södermanland 1309 Andersson 1993: 72
Plankonvex ten Alby Botkyrka Södermanland 1305 Andersson 1993: 76

Ormhuvudfingerringar Naturalistiska huvuden Tuna Badelunda Västmanland C2 1311f Andersson 1993: 82
Stiliserade huvuden Gödåker Tensta Uppland C1b-C2 1336 Andersson 1993: 86
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Bilaga 16 Fibulor i Uppland och Västmanland.
Typnamn Grupp Fyndplats Socken Landskap Period Källa

Fibeln med zweilappiger Rollenknappe A II 28 Åsen (grav 22) Kolbäck Västmanland B2 (AD 70-150/160) Andersson (1998: 65)
Ögonfibula A III 61 Darsgärde (grav 203, ng) Skederid Uppland B2 Andersson (1998: 66)
Ögonfibula A III 57 Barkarby (grav 53) Järfälla Uppland B (AD1- 150/160) Andersson (1998: 66)
Ögonfibula A III 60 Barkarby (grav 65) Järfälla Uppland B2 Andersson (1998: 66)
Ögonfibula (2st) A III 57-61 Barkarby ( grav 46) Järfälla Uppland B2? Andersson (1998: 66)
Ögonfibula A III 57-63 Prästgården (grav 103) Björklinge Uppland B2? Andersson (1998: 66)
Ögonfibula A III 53 Bäggeby (förstörd skelettgrav?) Tierp Uppland C Almgren (1923:150, 27)
Profilerad fibula A IV 80 Ål Alunda Uppland B2b (Ca AD 100) Andersson (1998: 66f.)
Profilerad fibula (2 st) A IV 80 Graneberg (grav 6 och 8) Litslena Uppland B2b (Ca AD 100) Andersson (1998: 66f.)
Profilerad fibula (2 st) A IV 80 Lundby och Lundby skola Simtuna Uppland B2b (Ca AD 100) Andersson (1998: 66f.)
Profilerad fibula (4 st) A IV 80 Lundbacken [grav 21(2st), 45 och 2a] Tillinge Uppland B2b (Ca AD 100) Andersson (1998: 66f.)
Profilerad fibula A IV 80 Åsen Kolbäck Västmanland B2b (Ca AD 100) Andersson (1998: 66f.)
Profilerad fibula A IV 80 Äs Romfartuna Västmanland B2b (Ca AD 100) Andersson (1998: 66f.)
Bandformig fibula Husby Husby-Ärlinghundra Uppland Andersson (1998: 69f.)
Bandformig fibula Barkarby ( grav 36) Järfälla Uppland Andersson (1998: 69f.)
Bandformig fibula A V 96 Borgby (grav 93) Säby Västmanland B2b Andersson (1998: 69f.)
Bandformig fibula A V 117 Norrbacka Husby-Ärlinghundra Uppland B2b Andersson (1998: 69f.)
Bandformig fibula A V 117 Ängeby Lunda Uppland B2b Andersson (1998: 69f.)
Bandformig fibula (2 st) A V 120 Bastubacken (grav 225 och 238 Tortuna Västmanland B2 Andersson (1998: 69f.)
Bandformig fibula A V 120-122 Valloxsäby (A 65) Östuna Uppland B2 Andersson (1998: 69f.)
Bandformig fibula A V 121 Barkarby (grav 22) Järfälla Uppland B2 Andersson (1998: 69f.)
Bandformig fibula A V 121 Åsen (grav 47) Kolbäck Västmanland B2 Andersson (1998: 69f.)
Bandformig fibula A V 121 Äs (grav 3) Romfartuna Västmanland B2 Andersson (1998: 69f.)
Bandformig fibula A V 121 Borgby (grav 50) Säby Västmanland B2 Andersson (1998: 69f.)
Bandformig fibula A V 121 Bastubacken (grav 25) Tortuna Västmanland B2 Andersson (1998: 69f.)
Bandformig fibula A V 123 Graneberg (grav 6) Litslena Uppland B2 Andersson (1998: 69f.)
Bandformig fibula A V 123 Bastubacken (grav 228) Tortuna Västmanland B2 Andersson (1998: 69f.)
Bandformig fibula A V 126 Lundby skola Simtuna Uppland B2 Andersson (1998: 69f.)
Bandformig fibula A V 128 Prästgården (grav 57) Björklinge Uppland B2 Andersson (1998: 69f.)
Bandformig fibula (2 st) A V 128 Åsen (A 105) Kolbäck Västmanland B2 Andersson (1998: 69f.)
Bandformig fibula (3 st) A V 128-130 Lundbacken [grav 45 (2st) och 7] Tillinge Uppland B2 Andersson (1998: 69f.)
Bandformig fibula (2 st) A V 120-131 Barkarby ( grav 39 och 44) Järfälla Uppland B2 Andersson (1998: 69f.)
Bandformig fibula A V 120-131 Borgby (grav 8) Säby Västmanland B2 Andersson (1998: 69f.)
Fibula med omslagen fot (3+ st) A VI 170, 171 och 178 Revelsta Altuna Uppland C3 (310/320-375/400) Andersson (1998: 70f.)
Fibula med omslagen fot) A VI 170 Övre Rosendal Hammarby Uppland C3 Andersson (1998: 71)
Fibula med omslagen fot (2 st) A VI, varav en AVI 170 Edsberg, Tunberget Sollentuna Uppland C3 Andersson (1998: 71)
Fibula med omslagen fot (2 st) A VI, varav en AVI, 2 Hacksta Össebygarns Uppland C3  AD 350+ Andersson (1998: 71)
Fibula med hög nålhållare A VII 214, serie 1 Knivsta (bautastensgrav) Knivsta Uppland Från C1a Andersson (1998: 71)
Provinsialromersk skivfibula med emaljinl. A 222 Nyckelby Ekerö Uppland B2-C Andersson (1998: 72) 

o Silvén (1961:101)
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Bilaga 17 Romerska kärl, mm i Uppland, Södermanland och Västmanland
Ort Socken Landskap Typ Datering Källa Anmärkning

Bronskärl
Gränby Vaksala Uppland E 24 B (AD 0-150/16070), B1 (AD 0-70) Lund Hansen (1987:458), Andersson (2001: 220f.) Capuansk situla
Helgö Ekerö Uppland E 31 B1 Lund Hansen (1987:458), Andersson (2001: 223.) Capuansk Finns i Pompeji
Hollsta Lohärad Uppland E 38 B1b (AD 40-70) Andersson (2001: 221) Östlandskittel
Gödåkar (grav 7) Tensta Uppland E 144 B1b (AD 40-70)-B2 (AD 70-150/160) Lund Hansen (1987: 464), Häringe (1991:18) Kasseroll. Lyon/Italien?
Igelsta Söderby-Karl Uppland E 39-40 B2 Lund Hansen (1987: 443), Andersson (2001: 221) Östlandskittel. Italien
Norrby Söderby-Karl Uppland E 41-42 B2 Lund Hansen (1987: 443), Andersson (2001: 221) Östlandskittel
Carlslund Fresta Uppland E 142 B2 Andersson (2001: 221) Kasseroll
Hässelby Spånga Uppland E 129 B Lund Hansen (1987: 463) Bronsvas
Tuna Alsike Uppland Romersk järnålder Lund Hansen (1987: 443) Hankfäste
Gödåker (grav 1) Tensta Uppland E 57 C1b (210/220-250/260)-C2 (250/260-310/320) Lund Hansen (1987:462), Andersson (2001: 222.) Hemmor-kärl
Bol(i)strö Bro Uppland E 41 C (AD 150/160 - 375) Andersson (2001: 222), Lund Hansen (1987:452) Östlandskittel
Kundby Rimbo Uppland E 38-42 Romersk järnålder Andersson (2001: 223) Östlandskittel ?
Grytåsen Hubbo Västmanland E 140-141 B Lund Hansen (1987: 464), Andersson (2001:231) Kasseroll
Fycklinge Björksta Västmanland E 53 B Andersson (2001: 221) Apollo Grannus-vasen
Tuna X Badelunda Västmanland E 58  (Två exemplar) C2 Lund Hansen (1987: 462), Nylén (1994b: 30 f.) Hemmor-kärl
Tuna X Badelunda Västmanland E 81-82 C2 Lund Hansen (1987: 462) Bronsbäcken
Tofsta Överjärna Södermanland Östlandskittel ? Lund Hansen (1987: 444)

Glaskärl
Hacksta (grav 1) Össebygarn Uppland Romersk järnålder Andersson (2001: 231) Glaskärlsfragment
Helgö Ekerö Uppland B+C Lund Hansen (1987:443 och 471) Fragment
Helgö Ekerö Uppland E 185 B2 Andersson (2001: 223) Glasbägare
Gullhögen Husby-Långhundra Uppland E 209 C1b Andersson (2001: 222) Cirkusbägare, fragmentarisk
Gödåker (grav 1) Tensta Uppland E 452 C1b-C2 Lund Hansen (1987: 471), Häringe (1991) Ytterligare ett glas i graven?
Gödåker (grav 21) Tensta Uppland C Lund Hansen (1987: 471), Häringe (1991) Havsgrönt glas
Gödåker (grav 29) Tensta Uppland C Lund Hansen (1987: 471), Häringe (1991) Havsgrönt glas
Gödåker (grav 32) Tensta Uppland E 236 C Lund Hansen (1987: 471) Bremsnestyp
Helgö Ekerö Uppland E220-237 (Flera exemplar) C Lund Hansen (1987: 474) Olivslipning. 
Barkarby Järfälla Uppland C ( 150/160-375/400)-D Andersson (2001: 231) Glaskärlsfragment
Hacksta (grav 3) Össebygarn Uppland E 227- 237 C3 Andersson (2001: 231)
Helgö Ekerö Uppland E 238 C3 Lund Hansen (1987: 473) Olivslipning. 
Dragby Skuttunge Uppland E227-237 C3 Lund Hansen (1987: 473)
Hacksta (grav 4) Össebygarn Uppland E 227- 237 C3-D Andersson (2001: 231)
Fycklinge Björksta Västmanland B Lund Hansen (1987: 471), Andersson (2001:222) Glaskärlsfragment
Tuna Badelunda Västmanland E 189 C2 (C1b?) Nylén (1994b:32f.) , Andersson (2001:222) Pålagda trådar

Övrigt
Helgö Ekerö Uppland Spegel Folkvandringstid Lund Hansen (1987: 475) Fragment
Fysingen Uppland Stattyett Romersk järnålder Lund Hansen (1987: 443)
Dragby Skuttunge Uppland Bronsfot till träkärl C3 (AD310/320- 375/400) Andersson (2001: 222) Import?
Tibble Litslena Uppland Bronsfot till träkärl C3 Andersson (2001: 222) Import?
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Bilaga 18 Kammargravar i Uppland, Västmanland och Södermanland

Ort Socken Landskap Datering Grav Källa Anmärkning

Romersk järnålder
Fröslunda Altuna Uppland 300-talet, senare delen Lamm(1973b) Troligen skiftesverk. Stolpar i de fyra hörnen
Vallsgärde Gl:a Uppsala Uppland yngre romersk jå/folkvandtingstid Valsgärde 27 Ljungkvist (2006:72, 151)
Vallsgärde Gl:a Uppsala Uppland 300-talets slut till 400-talet slut Valsgärde 20 Ljungkvist (2006:72, 151), (2008) Tjenberg (1948:62),  Lamm (1973b) 400-tal, tidigare delen
Fullerö Gl:a Uppsala Uppland 400 (ifrågasatt som sen datering) Lamm (1973b) Skiftesverk?
Skuttunge by Skuttunge Uppland 300-talet, senare delen Lamm(1973b) Träkista?
Gödåkar Tensta Uppland 100-talet, senare delen G 7 Lamm(1973b)
Gödåkar Tensta Uppland 100-talet (Ifrågasatt som  tidig datering) GVIII Lamm(1973b) Knuttimrad? Enligtt Häringe (1991)  kista i äldrre litteratur
Gödåkar Tensta Uppland 300 G 22 Lamm(1973b) Kistgrav enligt Häringe(1991)
Tibble Litslena Uppland 300-talet, senare delen Lamm(1973b) "lemning av kista av trä"
Tuna Badelunda Västmanland 300 (ifrågasatt som sen datering) X Lamm(1973b)

Folkvandringstid/Vendeltid
Tuna Alsike Uppland 500-talet, senare delen Lamm (1973b)
Danmark by Danmark Uppland sent 400-tal/tidigt 500-tal G 1 Svensson (1995)
Danmark by Danmark Uppland ? G 5, kista 2 Svensson (1995)
Danmark by Danmark Uppland ? G 7 Svensson (1995)
Danmark by Danmark Uppland ? G 8 Svensson (1995)
Danmark by Danmark Uppland folkvandringstid G 15 Lamm (1973b)
Danmark by Danmark Uppland 400-talet, tidigare delen G 17 Lamm (1973b)
Danmark by Danmark Uppland folkvandringstid G 46 Bennett (1987:93) 
Danmark by Danmark Uppland folkvandringstid G 47 Lamm (1973b)
Danmark by Danmark Uppland folkvandringstid G 79 Lamm (1973b)
Danmark by Danmark Uppland ? G 118 Svensson (1995) Under treudd
Danmarks by Danmark Uppland folkvandringstid G 124 Bennett (1987:93) 
Danmark by Danmark Uppland ? G 136 Svensson (1995)
Danmark by Danmark Uppland ? G 156 Svensson (1995)
Lilla Karby Täby Uppland ca 500 Grönwall & Werthwein (2005)
Lilla Sylta Fresta Uppland 400-tal, senare delen Stensättning 2 Victor, Andersson & Westerholm ( 2005)
Lilla Sylta Fresta Uppland 540-660 (senare delen folkvt)  ?? Stensättning 3 Nordberg & Wikell (2006)
Lilla Sylta Fresta Uppland 420-620 Stensättning 4 Nordberg & Wikell (2006)
Vallsgärde Gl:a Uppsala Uppland folkvandringstid Valsgärde 24 Ljungkvist (2006:72) (2008: 27)
Vallsgärde Gl:a Uppsala Uppland tidig vendeltid Valsgärde 29 Ljungkvist (2006:72)
Viken Lovö Uppland 500 G 1 Lamm (1973b)
Viken Lovö Uppland 500 G 3 Lamm (1973b)
Viken Lovö Uppland 400-talet G 12 Lamm (1973b)
Torsätra Västra Ryd Uppland 500 Lamm (1973b)
Salby Toresund Södermanland 500 Lamm (1973b)

Romartid eller folkvandringstid, oklart
Vallsgärde Gl:a Uppsala Uppland ? Valsgärde 21 Ljungkvist (2006:72), (2008: 30)
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Bilaga 19   Gruvhål inom Uppsalaområdet (åldersbestämning saknas i allmänhet)  
       

X-koord Y-  koord Raä-nr Socken Traktnamn Antal          Anm 
6672720 1613130 2170011 Dannem. Harvik 2 12x5-6m . 1-2 m djup. 

6656530 1609970 2530222 Lena Vattholma      1 8x8 m. 1-2 m djup till vattenytan. 

6656170 1610160 2530223 Lena Vattmyra        2 Dagbrott. Malmbärande sten i ytan. 

6657010 1609970 2530250 Lena Vattholma       1 Plats för brytning av Vattholmamarmor. 

6658780 1608600 2530259 Lena Lena-Salsta     1 10 m diam o 2 m dj. Vall 1 m h o 2 m br. 

6658720 1608590 2530261 Lena Lena-Salsta     1 7x2 m, vattenfylld och 0,8 m dj till vattenytan. 

6658550 1608540 2530262 Lena Lena-Salsta     2 Järnmalmsbrytning i dagen. 2 schakt. 

6658490 1608610 2530263 Lena Lena-Salsta     1 Järnmalmsbrytning i dagen. 10x5 m. 

6658930 1608760 2530264 Lena Lena-Salsta     1 Järnmalmsbrytning i dagen. 50x2 m. 

6668950 1615690 2590010 Morkarla Rasten 9 9 gruvhål inom 40x110 m.  

6669000 1614830 2590019 Morkarla Stenringen 3 2 med karaktär av provgropar, 1 igenfylld. 

6668330 1621810 2590024 Morkarla 
Morkarla-
Norrby 5 3 gruvhål o 2 provgropar inom 90x30 m. 

6669570 1622950 2590027 Morkarla Svensarva 4 3 gruvhål - 5x4, 7 o 15m. Provgrop 5x2 m.  

6664520 1613610 2630174 Rasbokil 
Rasbo 
Allmänning    2? Ett 15x10 m o 8x6 m. Varp 15 m . 1-1,2 m hög. 

6664500 1613230 2630175 Rasbokil 
Rasbo 
Allmänning    3 4,5 m. 2,5 m dj. Ett 10x5 m. Ett gruvbr i dagen mot berg. 7x1 m.  Kallm. varp. 

6664490 1613440 2630176 Rasbokil 
Rasbo 
Allmänning    3 17x6 m, 14x6 m o 8x3 m. Området 30x45 m innehåller också varphögar. 

6664790 1614530 2630177 Rasbokil 
Rasbo 
Allmänning    1 8x4 m, 4x3 m . Varp o mindre provschakt. 

6657400 1594140 2670119 Skuttunge 
Skuttunge-
Brunnby        1 Triang med 8 m sid. Silvergr? Salvius, L.1741 : Besk över Uppl, s.301. 

6665830 1584000 2670205 Skuttunge Ransta             1 10x20 m öde gruvhål. Hytta i närheten nämnd 1391. 

6664370 1612770 2750396 Tensta Holvarby        2 40x15 m -  Vattenfyllt. Malmhögar. 12x5 m -vattenfyllt. Malmhögar. 

6664410 1612990 2750397 Tensta Holvarby        2 10x8 m- vattenfyllt o 5x4 m- 2 m dj.  

6664340 1612670 2750398 Tensta Holvarby        1 8x12 m. Vattenfyllt. 

6664310 1612610 2750399 Tensta Holvarby        2 11x3 m- 0,7 m dj och 9x7m – vattenfyllt. 

6664320 1612550 2750400 Tensta Holvarby        3 3m diam o intill 2 m dj.  17x8 m-vattenfyllt. 5 m diam o intill  1 m dj. 

6664300 1612500 2750401 Tensta Holvarby        1 10 m diam o intill 2 m dj.– vattenfyllt. 

6664850 1610600 2750415 Tensta Holvarby        1 10 m diam – vattenfyllt. 

6667580 1601030 2890129 Vendel Hov                1 Järngruva. Tillhör Ulvunge gruvor – se Viksta sn , Raä 2900033. 

6670170 1603620 2890203 Vendel Hov                 1 5x5 m. 

6672780 1603460 2890215 Vendel Hov                 1 6,5 m  diam.Ursp 13 m dj.  

6667630 1605380 2900004 Viksta Risby              1 10x7 m. Ovalt – vattenfyllt. 

6667520 1601090 2900033 Viksta Uvlunge          13 Ulvunge gruvor. 5-20 m diam inom  150x90 m. Se också Raä 2890129. 

6668310 1603520 2900123 Viksta Risby              1 10-15 m diam, vattenfyllt o ca 1-1,5 m dj.  
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