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Abstract 

Jonna Sarén Lundahl 2011 

Röd Glöd – Granaternas betydelse under yngre järnålder med fokus på Gamla Uppsala 

Red Glow – Garnets importance during the late iron age with focus on Old Uppsala 

BA thesis in Classical Archaeology and Ancient History, Uppsala University  

 

During an excavation at Old Uppsala 571 raw garnets was found. In comparison with similar 

fragments from other sites in Sweden my aim was to prove a completely domestic production 

of garnets for cloisonné work. I have chosen to look at the archaeological sites of Old 

Uppsala, Valsta, Slöinge and Paviken and more closely at the material from Old Uppsala and 

Valsta. My theoretical framework has been to look at the garnets own agency in the 

contemporary society.    

Garnet cloisonné was a popular jewellery form during the Merovingian period on the 

continent although it came to an end in the early 7
th

 century. It was during this time in 

Scandinavia a new sort of garnet, technique and paste was introduced and the garnet cloisonné 

was profoundly used for the gear of the elite and ritual objects. I believe to have showed that 

from the 7
th

 century and onwards the whole production was domestic but further investigation 

of the garnets, mostly of a chemical nature, is required.  

 

 

Keywords: garnets, late iron age, domestic production, Old Uppsala, Valsta, Slöinge, 
Paviken, cloisonné, ritual, elite   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Försättsbladets bild hämtad från artikeln ”Granatfynd spår efter guldsmedja från Vendeltid” 

som handlar om granaterna i Gamla Uppsala. www.unt.se.  

Publicerat 2011-09-05 17.32 (Uppdaterad). Foto: Hans E Ericson.  



3 
 

Innehållsförteckning 
1. Inledning .....................................................................................................................................4 

1.1. Syfte och frågeställningar ...........................................................................................................4 

1.2. Material och avgränsningar ........................................................................................................5 

1.3. Teori .............................................................................................................................................6 

1.4. Tidigare forskning ........................................................................................................................6 

2. Fyndplatserna .............................................................................................................................7 

2.1. Paviken ........................................................................................................................................7 

2.2. Slöinge .........................................................................................................................................9 

2.3. Valsta ........................................................................................................................................ 10 

2.4. Gamla Uppsala ......................................................................................................................... 11 

3. Centralplatser eller platser med centrala funktioner? ........................................................... 13 

4. Råmaterialet ............................................................................................................................ 16 

5. Granatbearbetningstekniker på kontinenten ......................................................................... 17 

6. Analys av granater ................................................................................................................... 18 

6.1. Gamla Uppsala ......................................................................................................................... 19 

6.2. Valsta ........................................................................................................................................ 20 

6.3. Kort om Paviken och Slöinge .................................................................................................... 21 

6.4. Var kan de tänkas komma ifrån? ............................................................................................. 22 

7. Granaternas symboliska värde ................................................................................................ 24 

7.1. Som regalier ............................................................................................................................. 25 

7.2. Som sakrala .............................................................................................................................. 26 

8. Var har det färdiga materialet tagit vägen? ........................................................................... 29 

9. Sammanfattande slutsats ........................................................................................................ 30 

10. Referenser ................................................................................................................................ 34 

11. Bildbilaga .................................................................................................................................. 37 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

1. Inledning 

Intresset för granater väcktes en augustidag 2011 i Gamla Uppsala då Robert Davidsson 

hittade den första rågranaten när han vattensållade ett vendeltida lager från grävningen på 

Norra Kungsgårdsplatån. En liten granat blev småningom hundratals små röda, gnistrande 

stenar och man började fråga sig vad de gjorde på platsen. Detta ledde till mitt val av 

uppsatsämne och jag fick sätta mig in i granaternas användning och betydelse under yngre 

järnålder. Främst infattades de i smycken och vapen av cloisonné, ett hantverk som är täckt av 

cellverk med infattningar. Men då dessa anses vara tillverkade av färdigskurna stenar som 

importerats från kontinenten så är frågan vad rågranater gjorde i ett hus från vendeltid på 

Norra Kungsgårdsplatån i Gamla Uppsala.        

1.1 Syfte och frågeställningar  

Granatcloisonné är ett hantverk där man infattar tunna tillslipade granatskivor i föremål av 

vanligtvis guld eller förgyllt brons. Dessa skivor kan ha en tjocklek från ca 3 mm till mindre 

än 1 mm, där det tunnare är det idealiska. Dessa läggs i cellverk på en ofta mönstrad guldfolie 

för lysterns skull, som i sin tur fästs med en kittmassa. Granaterna hålls på plats av cellens 

väggar som ibland kan böjas eller lödas över granatskivans yttre kanter (se figur 11 och 15). 

Detta hantverk har lång historia men var framförallt uppskattat av de frankiska konungarna 

under den större delen av den merovingiska perioden (i detta arbete avser denna period ca 400 

-600 e. Kr)(Arrhenius, 1985: 79).    

Tidigare har man ansett att endast det senare skedet av denna produktion av granatcloisonné 

skett i Sverige/Skandinavien och att själva bearbetningen av sten primärt skett på kontinenten 

och sedan importerats (Arrhenius, 1985: 76). Det jag driver i min uppsats är att belägga att 

hela produktionen varit inländsk under vendeltid, det vill säga att man har brutit granaterna 

från inhemsk berggrund och bearbetat materialet innan man infattat dem i smycken eller 

dylikt.  

Syftet med min uppsats är följaktligen att pröva hypotesen att man i Sverige bearbetade 

granater för smyckesinfattningar under vendeltid. Gamla Uppsala och de granater man fann 

där under augusti månad 2011 ligger i fokus för min uppsats och jag ska söka belägg för en 

granatverkstad på platsen. Förutom att bearbeta granater, kan man här också ha tillverkat de 

smycken man kan återfinna granaterna i såsom till exempel ryggknappspännen och 

svärdsknappar. Man kan även ha distribuerat granater från en källa man haft kontroll över. 
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För att lyckas med detta jämför jag med fyndplatserna Valsta i Uppland, Paviken på Gotland 

och Slöinge i Halland, platser som likt Gamla Uppsala uppvisar rika granatfynd. Jag 

undersöker också granater som fallit ur ett svärdshjalt från Valsgärde grav 5.   

Jag diskuterar vidare granaternas inneboende värde då man i Skandinavien fortsatte med 

granatcloisonné arbeten i över hundra år efter att denna typ av hantverk upphört i övriga 

Europa i början på det sjunde århundradet (Arrhenius, 1985: 145, 198; Calligaro et al, 2007: 

112) och jag skulle vilja ta upp diskussionen om granaternas inneboende symboliska 

betydelse haft med detta att göra. Jag ska också diskutera var den förmodande verkstadens 

produkter kan ha hamnat och vad fyndkontexterna kan säga om stenarnas betydelse. Allt för 

att kunna ge en god och trovärdig bild av vad som skett på platsen och varför vi finner sådan 

stor koncentration av granater just där. Mina frågeställningar är således: Var kommer 

råmaterialet ifrån? Hur har man bearbetat granaterna? Vad har man gjort med dem? och 

Vad har granaterna för symboliskt betydelse? 

1.2 Material och avgränsningar 

Materialet jag utgår ifrån är i huvudsak de 571 granatfragmenten funna i Gamla Uppsala men 

också ett större antal fragment från Valsta. Jag har också undersökt en del av de stenar och 

guldbleck som fallit av från svärdhjaltet från Valsgärde grav 5. Som referensmaterial för att 

förstå tekniken de använt har jag prover från ett experiment utfört av professor Kjel Knutsson, 

Uppsala Universitet, av att punsa, slå och trycka kvarts och glas. Utöver detta har jag använt 

mig av för uppgiften relevant litteratur, främst Birgit Arrhenius Merovingian Garnet 

Jewellery. Rapporter från de olika grävningarna har också varit till hjälp, speciellt om Paviken 

och Slöinge, då jag inte haft möjlighet inom den utsatta tidsramen för denna uppsats att själv 

titta på materialet från dessa platser. Även Lars Lundqvist och Maria Mannerstrands kemiska 

analys av granater från Slöinge, Paviken och Valsta har varit viktig för min uppsats.   

Jag har begränsat mig till endast fyra svenska lokaler där man funnit rågranater för jag tycker 

dessa har en egen relation till uppsatsens syfte. Förutom Gamla Uppsala och dess fyndmate-

rial som står i centrum för min uppsats har jag valt att titta på Valsta, som är den lokal där 

flest rågranater har hittats.  Den är liksom Gamla Uppsala belägen i Mälardalsområdet och 

kan därför jämföras med Gamla Uppsala. Slöinge är en lokal i Halland där man dels troligtvis 

hämtat granaterna från en närliggande plats, dels verkar man ha deponerat rågranater i rituella 

sammanhang. Paviken är en lokal som inte har någon naturlig tillgång till granater då det inte 
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finns i den gotländska berggrunden och kommer således att fungera som ett exempel på att 

granater var en inhemsk/skandinavisk handelsvara under vendeltid. I övrigt bör det nämnas att 

jag valt att inte ta med Yngsjö i Skåne där man också hittat granater då jag upplevde det 

svårare att få tag på material därifrån och att en jämförelse med denna lokal inte skulle tillföra 

något ytterligare. Inte heller har jag tittat på fyndplatser i Danmark eller Norge, fastän de 

uppvisar paralleller till det svenska materialet. Min avgränsning är således att endast titta på 

utvalda inhemska material.  

1.3 Teori  

Min grundläggande syn på teori inom arkeologi är att artefakterna, den materiella (delen av) 

kulturen, är det som vi grundar vår verksamhet på. Vi kan inte veta någonting om den för-

gångna tiden om vi inte ser till de spår den har lämnat efter sig och tolkat utifrån det. Artefak-

terna måste följaktligen stå i centrum i vårt teoretiska ramverk i vilket vi försöker svara på 

frågorna om det förflutna. Teorin jag har applicerat på denna uppsats är att se på materialets 

egen agency i en ny-empiristisk/symmetrisk-arkeologisk tolkning. Med andra ord ska jag ta 

ett steg bort från det antropocentriska i arkeologin och se på hur materialet, granaterna, i sig 

självt jämte människorna är aktiva agenter i kulturen under den period som vi benämner 

vendeltid. Vilken betydelse de utövade och vilka spår detta lämnade efter sig. ”Saker ska inte 

[endast] tolkas som symboler för mänskliga tankar eller idéer, utan som självständiga aktörer 

i ett nätverk av pågående relationer” (Hillerdal 2010, min översättning).  

1.4 Tidigare forskning 

Den tidigare forskningen om granatcloisonné härrörande från Sverige har i huvudsak gjorts av 

Arrhenius. Det mesta av hennes arbete har dock främst behandlat hantverk av merovingisk 

härkomst, där hennes redan nämnda bok Merovingian Garnet Jewellery från 1985 fortfarande 

innehar en framträdande roll i internationell forskning. Enligt Arrhenius har man i Skandina-

vien endast importerat redan skurna granater för egna insättningar eller omarbetat granater 

från tidigare arbeten (Arrhenius, 1985: 76).  

I undersökningsrapporterna från Slöinge, Paviken och Valsta nämner författarna av respektive 

grävrapport att ”rågranaterna” möjligtvis kan vara avfall från bearbetning inför infattningar i 

smycken men detta diskuteras inte mer utförligt. Värt att nämna är också att de samtidigt 

diskuterar att granaterna kan ha haft en funktion som slipmedel och alltså inte har med 

smyckesinfattningar att göra.  
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I en analys av granaterna från Slöinge gör Lundqvist och Mannerstrand en jämförelse mellan 

funna rågranater från olika arkeologiska lokaler i Sverige (Slöinge, Valsta, Paviken och 

Yngsjö) och Danmark (Gudme och Ribe). Här är syftet att placera deras ursprung som in-

hemskt och ej importerade från Europa. De bearbetade fragmenten funna vid dessa platser 

beskrivs som möjliga för smyckesinfattningar men detta diskuteras som ovan nämnts inte 

vidare även om andan i arbetet är att belägga en inhemsk distribution och produktion av 

granater för infattningar i smycken snarare än för slipmedel (Lundqvist & Mannerstrand, 

2003: 171).  Tidigare forskning har alltså inte gått in så djupt på huruvida hela produktionen 

av granatinfattade smycken skett på inhemsk mark men främst behandlat en produktion 

utifrån importerat material, vilket förvisso är en mycket bra grund för den undersökning jag 

åtagit mig i denna uppsats. Mannerstrand och Lundqvists analys är den som ligger närmast 

mitt syfte med uppsatsen, även om deras arbete främst varit en undersökning av kemisk 

karaktär. 

2. Fyndplatserna 

Det är som redan nämnts, endast på ett fåtal platser i Sverige man har hittat större koncentra-

tioner av granater. Jag ska nedan beskriva de olika lokalernas geografiska placering, övrigt 

hantverksavfall av specialiserad karaktär samt i vilken fyndkontext dessa hittats, då jag anser 

att detta kommer ge kompletterande bild av platsernas betydelse, och följaktligen för grana-

terna.  

2.1 Paviken  

Paviken i Västergarn socken på Gotland är en naturlig hamnbassäng. Söder om viken mynnar 

Västargarnsån ut i Östersjön och i norr Idån. Öster om Paviken, inåt landet, låg ett drygt 2 km² 

stort myrsjöområde som tillfördes vatten från åar norr och öster ifrån (Lundström, 1981: 15). 

Så den skyddande hamnen vid Paviken är alltså kopplat till ett system av olika vattenvägar 

som förbinder inlandet på Gotland med Östersjön (Lundström, 1981: 38).  

Området vid viken undersöktes mellan åren 1967-1973 och har dels tolkats som en av 

Gotlands första handelshamnar, men också som ett varv och även en plats där man bedrivit 

hantverk (Lundström, 1973: 33ff). I litteraturen beskrivs hamnen vid Paviken som främst 

verksam under vikingatid men även aktiv tidigare under vendeltid (Lundström, 1981: 116; 

Carlsson, 1993: 133). De övervägande vikingatida dateringarna kan bero på att det äldre 

materialet från vendeltid förstörts under den långa brukningstiden och de spår man hittar efter 
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vikingatida aktiviteter gärna kan ha äldre förlagor under vendeltid. Det kan också bero på att 

verksamheten på platsen tilltagit med tiden och att det är därför vikingatida fynd är så över-

vägande många fler. Platsen verkar överges rätt plötsligt omkring sent 900-tal eller tidigt 

1000-tal av fyndmaterialets dateringar att döma. Det kan också vara en anledning till att fler 

fynd går att finna från de vikingatida aktiviteterna då övergivandet innebär att ingen plockar 

upp materialet (Lundström, 1981: 116). Platsen kan intressant nog anses ha varit 

säsongsberoende då viken vintertid fryser till (Lundström, 1981: 121). 

Mycket av det hantverk som finns belagt vid Paviken har som ovan nämnts daterats till 

vikingatid runt 800–900-tal. Men en del hantverk av specialiserad karaktär finns representerat 

även under sen vendeltid, runt 700. Här finns spår av glaspärletillverkning, granatslipning och 

bronshantverk. Bronsgjutning kan beläggas genom fynd från hela processen. Från bronsbarrer 

till smältningsprocessen genom fynd av deglar, och gjutningsstadiet genom fynd av 

gjutformar och smältklumpar. Det färdiga materialet kan representeras av de bronshängen 

man funnit på platsen. Även smältning av ädelmetall har förekommit på platsen då spår av 

både guld och silver finns i små deglar (Lundström, 1981: 85).  

På platsen har man funnit 200 hela eller ofullständiga glaspärlor, 39 glasmosaikbitar och ett 

30-tal fragment av stavar, trådar, smältor och dylikt. Glasmosaikbitar har hittats i andra 

järnålderskontexter i Skandinavien (till exempel på Helgö i Uppland) och har i samtliga fall 

kunnat kopplas till pärltillverkning. Av tillverkningsavfall har man hittat grönt glas med rester 

av lerdeglar på sig, glasstavar med och utan avtryck av tång. Man har även hittat misslyckade 

pärlor där hålet smält ihop (Lundström, 1981: 96ff).  

På platsen har 278 st. granater hittats, varav 258 st. koncentrerat på en yta av 20 m². Samtliga 

ses som rågranater utom en som, enligt Per Lundström, uppvisar tydliga spår av bearbetning. 

Den är mindre än 1 mm tjock, 12 mm lång och 8 mm bred trekantig skiva med retuscherade 

kanter och slipad, polerad yta. Den är något oregelbunden i formen vilket kan bero på att den 

gått av från ett större stycke (Lundström, 1973: 70). Då många av granaterna är mycket små 

samt funna på en så pass begränsad yta talar detta för ett tillverkningsavfall från att man haft 

en granatverkstad på platsen (Lundström, 1981: 90) även den bearbetade stenen talar för en 

verkstadsyta (Lundström, 1985: 268). En annan synpunkt på granaternas koncentrerade 

förekomst är att de ska ha använts som slipmedel och att detta även ska ha varit det 

bearbetade fragmentets syfte på platsen, att det importerats tillsammans med de övriga 
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granaterna för att få en sekundär användning som slipmedel i glaspärltillverkningen 

(Arrhenius, 1985: 33). Denna synpunkt kommer jag i kapitel 6 och 9 att diskutera mot. 

2.2 Slöinge 

Slöingeboplatsen i Halland undersöktes mellan åren 1992-1996 . Platsen är belägen där flera 

dalgångar möts, Suseåns dalgång och Vastad-dalen som också delar upp sig i flera mindre 

dalgångar norr om platsen. Ett farbart vattendrag i området är Suseån men man har inte kun-

nat nå boplatsen med båt direkt från havet då färden kräver minst ett båtlyft för att nå fram. 

Platsen är en inlandsboplats men som har nära till kusten som endast ligger ca 8 km bort 

(Lundqvist, 2000b: 14).  

Hantverk som finns representerat bland fynden från Slöinge är tillverkning av glaspärlor, 

olika sorters metallhantverk, textilhantverk och inte minst bearbetning av rågranater. Spår 

efter metallhantverk kan beläggas genom gjutformar, slagg, deglar, smältor, metallskrot och 

hantverksavfall. Även om inga direkta hantverksanläggningar påträffats verkar det som om 

man bedrivit både silver- och guldhantverk samt bronshantverk eftersom man hittat spår av 

dessa metaller i deglar och formar (Lundqvist, 2000b: 72f). Den mest iögonfallande produk-

tionen är den av guldgubbar. Tillsammans med annat material har sammanlagt 67 st. fragment 

av guldgubbar hittats i Slöinge, många deponerade i stolphål i de båda hallarna som funnits på 

platsen (Lundqvist, 2000b: 66). 

Textilhantverk finns representerat genom flertaliga vävtyngder och sländtrissor. Dessa fynd är 

koncentrerade till området kring de två hallarna, som stod parallellt intill varandra men kan 

representera två faser, och man har även funnit en del fragment inne i hallarna, bland annat 

tillsammans med guldgubbar. Detta kan visa en specialiserad textilframställning som utförts i 

huvudbyggnaderna (Lundqvist, 2000b: 74). 

Tillverkningen av det specialiserade hantverket av glaspärlor har också skett på platsen. Man 

har hittat 34 hela och 40 fragmentariska glaspärlor. Utöver pärlorna har man även hittat en del 

spår efter själva framställningen av glaspärlor. Bland annat 47 splitter och avslag av mörkblått 

glas, ett fåtal tesserae och ändstycken med avtryck av tång/pincett, smältkulor osv. Enligt 

Johan Callmer kan den dominerande färgsammansättningen av blått glas rimligt dateras till 

första hälften av det sjunde århundradet (Callmer, 2000: 144ff). På grund av det relativt 

spridda och något fattiga spåren efter tillverkning rör det nog sig om en begränsad produktion 

som endast utövats under några få dagar och sedan upprepats vid ett fåtal tillfällen. Detta kan 
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tyda på att en specialiserad hantverkare tillfälligt befunnit sig på platsen och sedan rört sig 

vidare (Callmer, 2000: 119).  

På Slöingeboplatsen har 107 st. rågranater hittats, de allra flesta i det område där hallarna 

stod, en del har till och med hittats i stolphål i båda husen. Den största granaten har 25 mm 

som största mått men flertalet av granaterna har endast 5 mm som största mått. En av 

granaterna visar spår av bearbetning (Lundqvist, 2000b: 73f).  

Det mest anmärkningsvärda med granatfynden i Slöinge är de 27 st. granater som tillsammans 

med bland annat 35 st. hela samt 13 st. fragment av guldgubbar deponerats vid eller i ett 

takbärande stolphål i den ena hallen (Lundqvist, 2000b: 58f). På motsvarande plats i den 

andra hallen fann man bland annat två granater tillsammans med två guldgubbar i ett 

takbärande stolphål (Lundqvist, 2000b: 54).  

2.3 Valsta 

Mellan åren 1991-1994 undersöktes ett antal lokaler inför byggandet av den så kallade 

Arlandabanan, en järnväg mellan Stockholm och Uppsala. De historiska bytomterna Säby och 

Valsta samt ett gravfält (RAÄ 59) i anslutning till det sistnämnda, undersöktes i Norrunda 

socken mellan åren 1992-1993. Bytomterna Säby och Valsta låg en knapp kilometer ifrån 

varandra och har båda haft en mycket lång kontinuitet från äldre järnålder ända fram till 1900-

tal. Valsta, som är intressant för mig i min studie, hade en intensifierad period mellan yngre 

järnålder till medeltid och det var här det hittills största fyndet av granater hittades (Andersson 

& Hållans Stenholm, 2007: 8).  

I socknens östra del finns bördiga lerslätter och hela området omges av förhistoriska 

vattenledsystem. I öster gränsar socknen till sjön Fysingen som under järnåldern var en inre 

vik. Fram till tidig medeltid hade Fysingen förbindelse med Oxundasjön och därigenom 

anslutning till Mälaren och dess vattenleder åt väster. Denna tillgång till ett vitt fjärdsystem 

hade såklart oerhörd betydelse för kommunikation och bebyggelse i området. Längs med 

Fysingens västra strand ligger boplatser och gravfält på rad, däribland Valsta (Andersson & 

Hållans Stenholm, 2007: 10).    

På undersökningsområdet på Valstatomten finns på en platå i den nordöstra delen, en 170 m² 

stor yta som täckts av ett lager med hantverksavfall. Av den ursprungliga ytan fanns troligtvis 

bara en begränsad del bevarad vid undersökningstillfället då man på 1920-talet breddat en väg 
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på områdets östra sida (Andersson & Hållans Stenholm, 2007: 51). På denna hantverksyta 

finns en lång kontinuitet av aktivitet men det hantverk som man troligt bedrev här under 

vendeltid är främst representerat av bronsgjutning. Järnsmide och glaspärltillverkning kan 

också beläggas, men just glaspärltillverkningen verkar främst vara vikingatida (Andersson & 

Hållans Stenholm, 2007: 52).    

Bronsgjutningsverksamheten ger sig till känna genom 657 fragment av deglar, 5150 fragment 

av gjutformar samt fragment av kopparlegering och slagg efter bronsproduktion. Utöver det 

har man funnit en guldbarr som kan tyda på att bronsföremålen blivit förgyllda. Trots att gjut-

formarna är ytterst fragmentariska har man i alla fall kunnat identifiera att en gjutform an-

vänts till framställning av ett vendeltida fyrpasspänne (Andersson & Hållans Stenholm, 

2007:52).  

Indikationer av glaspärltillverkning finns i form av lindsmältor i färgerna grön, blå och gul 

och många platta glasfragment i olika färger samt en mycket tunn (1 mm tjock) grön glastråd. 

Man hittade också 26 st. glaspärlor i lagret varav 14 st. har kunnat bli daterade. Tyngdpunkten 

ligger i senare delen av 700-talet och i första hälften av 800-talet. Dock verkar det inte som 

om de pärlor som hittats på platsen blivit tillverkade där. De kanske har agerat som förlagor 

eller som råglas vid tillverkningen. Men då majoriteten av glaspärlorna vid grävningen fanns 

just i verkstadslagret indikerar det något slags samband (Andersson & Hållans Stenholm, 

2007: 53).   

Som tidigare nämnt så har flest granater i järnålderssammanhang hittats i Valsta. De är 575 st. 

(eller kanske snarare 574 då en visade sig vara en turmalin) till antalet och de flesta är mycket 

små. Författarna till rapporten Nabor i Norrsunda där Valsta behandlas, efterfrågar en mer 

omfattande genomgång av materialet för att kunna knyta granaterna till bronsgjutningen eller 

pärltillverkningen, som båda har bedrivits på samma plats. Dessa fragment har enligt 

författarna inte formen för att kunna infattas i smycken, men kan vara hantverksavfall från 

den sortens tillverkning eller ha utnyttjats som slipmedel vid glaspärltillverkning (Andersson 

& Hållans Stenholm, 2007: 53f) men i min egen analys av materialet (kapitel 6.2.) kommer 

jag dock att argumentera mot denna tolkning.  

2.4 Gamla Uppsala 

Det finns få platser som är så mytomspunna som Gamla Uppsala. På gott och ont har platsen 

vävt samman forntid och nutid och mycket av det man vet om platsen är färgad dels av dess 
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verkliga, dels av dess tillskrivna betydelse. Ända sedan 1600-talet har arkeologiska gräv-

ningar ägt rum på denna plats, där högarna, kyrkan och kungsgårdarna varit det man främst 

varit intresserad av. På senare tid har man börjat intressera sig för helhetsförståelsen samt 

bebyggelsens struktur och variation (Ljungkvist & Lindkvist, 2009: 1).  

Rent topografiskt är det ingen slump att Gamla Uppsala ligger där det gör. Platsen ligger väl 

skyddad längs åsryggarna och har utmärkta kommunikationsmöjligheter i de vattenledsystem 

och dalgångar som sammanstrålar här (Duczko, 1998: 13).   

Gamla Uppsala består av flera delar som tillsammans skapar en sammanhängande enhet. Men 

de delar som jag finner intressanta för min uppsats är det som kan benämnas Kungsgårds-

komplexet och då främst norra Kungsgårdsplatån samt Norra gärdet, som ligger strax norr om 

nyss nämnda platå.  

Under augusti månad 2011 togs ett schakt upp i den västra delen av Norra platån, under gräv-

ningen kallad Norra Terrassen. Innan provundersökningen året innan var kunskapen om 

platån mycket liten. Man visste att Norra Kungsgårdsplatån, olik den Södra, hade haft en lång 

kontinuitet av byggnader och det sista boningshuset revs så sent som 1963. Av vendeltida 

karaktär fann man under provundersökningen 2010 resterna av en bränd byggnad samt ett 

kulturlager innehållande indikationer på hantverksrelaterade aktiviteter i form av smidesslagg 

och sågat horn. Man fann även rester från romersk järnålder/tidigt folkvandringstid strati-

grafiskt längre ned på platsen (Frölund et al, 2011: 7).   

Vid undersökningen 2011 kunde man urskilja två huvudfaser på platsen, den första fram till 

vendeltid och den andra mellan 1300-talet till modern tid. Det vikingatida materialet visar sig 

inte speciellt tydligt och man har inte hittat några bebyggelsespår mellan vendeltid och 1300-

talet. Den vendeltida konstruktionen har motsvarigheter med den stora hallen på Södra 

Kungsgårdsplatån som högst troligt varit samtida, men undersökningen på Norra Terrassen 

uppvisar ett helt olikt fyndmaterial. Fastän järnålderslagren i stort sett bara hann rensas fram 

framgick deras hantverksantydande karaktär mycket tydligt. 2011 fann man 571 st. granater i 

en större samt en mindre koncentration med ett avstånd på ca 10 m och på en yta av samman-

lagt ca 3 m² (Frölund et al, 2011: 7). Under 1996 fann man även en granat på norra gärdet 

(Ljungkvist & Lindkvist, 2009: 13). Granaterna från 2011 års grävning kommer diskuteras 

mer ingående i kapitel 7. Utöver detta fann man vid både 2010 och 2011 sekundärdeponerat 

smidesslagg, bearbetat horn samt en trolig tillverkning av glaspärlor (Frölund et al, 2011: 7). 
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De spår av glaspärltillverkning man hittat upp på norra platån består av flera hela pärlor, flera 

sannolika smältklumpar av gult glas och en halvsmält pärla (Frölund et al, 2011: 7). Tillsam-

mans med material från norra gärdets undersökningar 1993-1994, då man hittade ett antal 

tessarae, stavar, glasskärvor, glasdroppar samt färdiga och halvfärdiga pärlor skapar detta en 

bild av en större tillverkningsaktivitet i området trots att det funna materialet från norra gärdet 

hittats i ett påfört jordlager som troligtvis hämtats någon annanstans ifrån i det närmaste 

området och att den direkta hantverksplatsen ännu inte är lokaliserad (Duczko, 1996: 123).  

Av metallhantverk fann man som ovan nämnt smidesslagg uppe på platån och nere på gärdet 

har man hittat fler spår av specialiserat järnhantverk. I och med 1996 års grävning på Norra 

gärdet fanns det enstaka fynd som belägger ett mer specialiserat metallhantverk, däribland en 

liten mejsel/puns, en järnring som kan höra till ringbrynja eller kedjetillverkning. Även en bit 

sintrad lera som har bevarade beläggningar av brons eller koppar belägger ett specialhantverk 

(Ljungkvist, 2000: 43). Via metall-kartering har man även funnit bronssmältor och bronsklipp 

på gärdet (Ljungkvist & Lindkvist, 2009: 13). 

3. Centralplatser eller platser med centrala funktioner? 

De platser där rågranater har hittats har tolkats som centralplatser eller platser med centrala 

funktioner (Ljungkvist, 2006: 183, Lundqvist, 2000a: 43, Lundström, 1981: 127) och detta 

bör således vara viktigt i förståelsen om granater och deras roll i den större kontexten, det vill 

säga det samtida samhällets 

sammanhang. Dock skiljer sig 

dessa platser markant åt, både geo-

grafiskt och i sin utformning. Så 

vad definierar en centralplats 

egentligen? Många verkar överens 

om att en del samhällsfunktioner 

bör inkluderas i begreppet. 

Förutom ett styrande centrum bör 

även följande finnas representerat: 

specialiserat hantverk, 

kultutövning (Fabech & Ringtved, 

1995: 19; Lundqvist, 2000a: 20; 

Helgesson, 2002: 22; Ljungkvist, 
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2006: 82f), kommunikativt gynnsamt läge, judiciell funktion (Fabech & Ringtved, 1995: 19; 

Lundqvist, 2000a: 20; Helgesson, 2002: 22; Ljungkvist, 2006: 82), långväga 

varuutbyte/distribution och försvar/krigsmakt (Lundqvist, 2000a: 20; Helgesson, 2002: 22). 

Men vad händer när dessa funktioner inte kommer till uttryck i det arkeologiska materialet 

eller bara några få utav dem gör det? Det finns många modeller som definierar centralplatser 

men dessa skiljer sig regionalt åt. Det går alltså inte att applicera en modell utvecklad för 

Sydskandinaviska centralplatser på centralplatser i Mälardalsområdet eller vise versa. Detta 

beror på att det arkeologiska materialet ser olika ut på olika platser, deras material agency har 

varit annorlunda. Mälardalsområdet uppvisar en numerärt rikare materiell kultur än söderöver 

i landet, även om de statusmarkerande föremålen har varit detsamma.  

Det finns alltså ingen modell som rättvist kan jämföra exempelvis Gamla Uppsala med 

Slöinge och de olika modellerna som är utvecklade för att definiera olika centralplatser i de 

olika regionerna väljer att se på olika saker för att just definiera platserna. Charlotte Fabech 

och Jytte Ringtved väljer att utifrån statusindikerande fynd från gravar definiera en plats i 

Sydskandinavien som central, antingen regionalt eller överregionalt som Bild 1 visar (Fabech 

& Ringtved, 1995: 14). Som redan nämnts går denna modell dock inte att applicera på Gamla 

Uppsala. Skulle man göra det blev både Gamla Uppsala och det närbelägna Valsgärde över-

regionala centra på grund av det rika fyndmaterial som finns på dessa platser. Man skulle 

således få en skev bild av respektive plats betydelse i området. 

John Ljungkvist diskuterar i sin avhandlig En hiar atti rikR problematiken i att endast utifrån 

gravfynd märka ut vilka platser som varit betydelsefulla under en viss tid.  Likt andra mo-

deller skiljer Ljungkvist här mellan en högre och lägre elit, främst utifrån gravar men även 

boplatser. Det högre ståndet utmärker sig främst genom en högre kvalitet av gravfynden men 

inte nödvändigtvis genom monumentala gravar. Han diskuterar även det högre ståndet som en 

mobil grupp med förbindelse till flera platser och att det därför kan finnas en bruten 

kontinuitet i den högre elitens gravar på ett och samma ställe, som till exempel i Gamla 

Uppsala. Där har mycket troligt funnits en högre elit under hela yngre järnåldern fastän man 

efter tidigt 600-tal inte kan skönja dem i gravmaterialet. Den lägre eliten hade inte lika stora 

egendomar och kunde vara mer eller mindre stationär på en och samma plats. Således kan en 

längre kontinuitet av statusgravar vara en indikator på en lägre elit, som till exempel i 

Valsgärde (Ljungkvist, 2006: 81). 
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Ljungkvist tar även upp centrala funktioner och betonar att det inte alltid behöver vara så att 

rika gravfynd indikerar politiska centra och ett centrum behöver inte heller innehålla rika gra-

var. Av de redan nämnda kriterierna på en centralplats så tar Ljungkvist upp judiciella centra, 

kultcentra, hantverkscentra och kommunikativa knutpunkter som centrala funktioner. 

Judiciella centra kan vara svåra att urskilja i det arkeologiska materialet men officiell justis 

verkar ha ägt rum på särskilda tingsplatser. Dessa kan markeras av en så kallad tingshög som 

förvisso i sig själv kan vara komplicerad. En sådan finns likväl i Gamla Uppsala och kan 

följaktligen vara en indikator på att det här har ägt rum offentliga rättskipningar (Ljungkvist, 

2006: 82f). I Valsta kan man utifrån rapporten inte se någon antydan till att någon form av 

rättslig aktivitet utförts på platsen och detsamma gäller för Paviken och Slöinge.  

 

Av kultcentra är det också svårt att hitta belägg i det arkeologiska materialet och i Valsta har 

man inte hittat några sådana (Andersson & Hållans Stenholm, 2007). Det samma går på ett 

ungefär att säga om Gamla Uppsala som förutom att det av Adam av Bremen är beskriven 

som en religiös centralort under 1000-talet inte har några lämningar efter en mer officiell 

kultutövning (Ljungkvist, 2006: 82f). Kult utövades nog troligen också i hallbyggnader (vilket 

vi kan se spår av i Slöinges två hallar) och dessa kan nog ha varit halvoffentliga (Ljungkvist 

2006: 83). Därför är det inte orimligt att anta att kult utövas i den stora hallen på södra platån i 

Gamla Uppsala, speciellt med tanke på dess rituella försegling (Karlsson, 2011: 11f). Slöinge 

har som sagt spår av rituella handlingar i hallbyggnaderna men det finns inga sådana belägg i 

Paviken.  

Problematiken med definitionen av centralplatser gör jämförelse mellan platser i olika regio-

ner svårare. Utifrån de olika modellerna kan man dock förklara både Gamla Uppsala och 
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Slöinge så som centralplatser med ett maktcentrum medan Valsta och Paviken mer kan ses 

som platser med centrala funktioner och då främst betoning på specialiserade hantverk. I fallet 

Paviken kan man också diskutera frågan om hamn-, hantverks- och handelsplatsen varit 

självstyrande eller kontrollerats under en styrande gård i inlandet (Carlsson, 1993).    

Trots svårigheterna att jämföra platsernas betydelse för sin omgivning ter sig de väldigt olika, 

även inom ramen för deras egna material agency. De verkar inte ha haft samma status men 

likväl har man på dessa platser bearbetat granater, vars betydelse och koppling till en högre 

elit kommer diskuteras mer ingående i kapitel 7.  

Det jag kan säga är gemensamt, trots platsernas olika utformning och status, är att de alla har 

haft en koppling och relation till den högre eliten i bygden på grund av det hantverk som man 

utfört på dessa platser. Frågan är då varför man endast på en handfull platser i Sverige kan 

hitta spår av granatproduktion. Förvisso finns det säkerligen fler ännu oupptäckta lokaler men 

faktum kvarstår att platserna hittills är ytterst få. Det gemensamma dragen är som sagt deras 

specialiserade hantverksutövning. Med dessa är inte de enda platserna i Skandinavien där man 

utövat ett statusindikerande hantverk. De är fyra helt olika lokaler vars material agency tar sig 

olika uttryck. Trots detta hittar vi granater på dessa platser. Så varför har man just på dessa 

platser bearbetat granater? Eller kanske snarare, varför finner vi spår efter denna sorts produk-

tion på dessa platser? Om detta kommer jag diskutera mer ingående i kapitel 9.  

4. Råmaterialet 

För att kunna analysera granaterna och den teknik som de blivit behandlade med måste man 

förstå stenens struktur, vad man kan eller inte kan göra med den. Jag ska nedan gå igenom 

stenens kemiska och geologiska förutsättningar för att sedan gå in på tekniker som använts, 

här i Sverige och på kontinenten. Detta kommer tillsammans utgöra min grund för analysen 

av Gamla Uppsalas och Valstas granater.  

Granat är inte en specifik mineral utan ett samlingsnamn för en grupp silikatmineraler som 

har en nästan identisk atomstruktur. Den kemiska kompositionen varierar och består förenklat 

av tre silikatjoner (SiO4) kombinerat med trivalenta och divalenta metalljoner (Lundqvist & 

Mannerstrand, 2003: 170). Av de vanligaste granaterna för smyckesinfattningar (almandin, 

pyrop, hessonit och spessantin) består de trivalenta metalljonerna av järn eller aluminium 

(Arrhenius, 1985: 21). De divalenta jonerna kan variera och kombineras mellan Fe²+, Mn²+, 

Ca²+ eller Mg²+ (det vill säga järn, mangan, kalcium eller magnesium) och det är den 
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dominanta utav dessa som ger mineralet dess namn men kan ha inslag av de andra metallerna. 

I almandin är järnet det dominanta, för pyroper är det magnesium, för hessoniter är det 

kalcium och för spessantiner är mangan den dominanta divalenta metalljonen (Arrhenius, 

1985: 21). Granater finns i metamorfiska berggrunder där de bildats av högt tryck och/eller 

värme, och är en vanlig förekommande mineralgrupp. Vissa sorter som almandin är mer 

vanliga (Lundqvist & Mannerstrand, 2003: 171).  

Färgmässigt är granater minst lika varierande som deras möjliga kemiska uppbyggnad och 

kan i stort sett ha alla färger utom blå även om den röda färgen är den man främst associerar 

med granater och som historiskt sett varit den mest eftertraktade i ädelstenskonsten (Aston et 

al, 2000: 31). Generellt kan man beskriva almandiner som mörkt röda med en lila lyster, även 

pyroper är mörkt röda till färgen men har vanligtvis en gulaktig glans fastän denna även kan 

vara lilaskiftande som hos almandinerna. Både spessantiner och hessoniter har en ljusare röd 

färg än de nyssnämnda (Arrhenius, 1985: 22).  

Granater har i regel ingen spaltbarhet utan kristallstruktur. Det innebär att de inte delar sig 

naturligt i skivor när de spricker. Mineraler som har kristallstruktur kristalliseras enligt ett 

visst system och granater gör detta efter det kubiska systemet, vilket innebär att när granaten 

bildades så expanderade den i samma takt i tre axlar och blev kubisk (eller tar andra snarlika 

former). Ibland kan de dock uppträda som rundande stenar och som hopsamlingar (Lundqvist 

& Mannerstrand, 2003: 170). Dock finns det granater som genomgått en metamorfos efter att 

de redan kristalliserats och detta kan ge dem en sorts glimmerskifferliknande struktur efter-

som kristallerna pressats ihop. I sådana fall kan de delas längs med kristallens fasetter på ett 

vis som liknar spaltning. Det är väldigt ovanligt bland granater att metamorfoseras på detta 

sätt och orsaker i många fall missfärgning hos dem. Speciellt almandiner kan även missfärgas 

vid hetta på grund av deras höga halt av järn (Arrhenius, 1985: 43).  

5. Granatbearbetningstekniker på kontinenten 

En av de främsta anledningarna till att man i tidigare forskning hävdat att man inte har bedri-

vit bearbetning av granater från de tidigare stadierna i Skandinavien är att man här inte an-

vände de tekniker som användes på kontinenten. Den uppfattning som råder, speciellt i 

Arrhenius arbete, är att man i Sverige endast retuscherat redan färdigkluvna och slipade 

granater från kontinenten för att sedan infatta dem i sina egna smyckeskreationer (Arrhenius, 

1985: 76).  
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Att bearbeta granater för insättningar har en mycket lång tradition och finns belagt under anti-

ken (Arrhenius, 1985: 23) och det forna Egypten (Aston et al, 2000: 32). Under antiken före-

drog man reliefskurna granater så man strävade inte efter att få dem så platta och tunna som 

möjligt vilket man i senare tid föredrog för infattningar i cloisonnéhantverk. Det fanns dock 

tekniker utvecklade redan under denna tid för att kunna åstadkomma just detta (Arrhenius, 

1985: 43).  

Om granaterna hade genomgått en metamorfos efter att de kristalliserats som rombiska 

dodekaediska kristaller (det vill säga en kristall med tolv rombiska sidor som alla är lika stora) 

kan man hetta upp dessa och sedan utsätta dem för en snabb nedkylning. Då spricker de i ett 

antal platta och ett antal kantiga, kölade bitar (Arrhenius, 1985: 32) längst med de inneslut-

ningar av annat material som ligger vinkelrätt med kristallplanet (Arrhenius, 1971: 45). Under 

folkvandringstid då granatcloisonné blev populärt varierade olika tekniker mellan verkstä-

derna men att dela granater genom upphettning och nedkylning användes nog på de flesta 

platser på granater med rätt förutsättningar som beskrivits ovan och som inte har en övervä-

gande del järn i sig, då hettan kan ge stenen en brunaktig missfärgning (Arrhenius, 1985: 31).  

På kontinenten började man dela granater genom att rista och bryta granatplattan där man 

önskade detta. Detta utvecklades sedan till att dela granaterna med hjälp av en hjulteknik, där 

ett snurrande hjul med avsmalnade ändar delade stenen. Att forma stenarna gjordes också med 

hjälp av snurrande hjul som liksom filade till de önskvärda formerna (Arrhenius, 1985: 55f).  

Efter att ha delat, format och slipat stenen, polerades den för att få den rätta glansen, och detta 

gjordes troligast med ett mjukare och finare material för att inte ärra ytan (Arrhenius, 1985: 

76).   

6. Analys av granater 

Det material som framkommit på ovan nämnda lokaler innehåller inte någon färdig produkt 

utan uppträder endast som rågranater. Detta bör dock inte förstås som så att materialet är helt 

orört utan kan snarare beskrivas som allt från de brutna stenarna från berggrunden till halvfär-

diga och av någon anledning ratade granatskivor. Det kan vara enklare att spåra rågranaters 

ursprung än helt bearbetade och infattade sådana då dessa kan uppträda tillsammans med en 

annan spårbar mineral som också varit del av en berggrund granaterna hämtats ifrån. Rågrana-

ter kan också berätta något om själva produktionens natur i fråga om teknik, av just det skälet 

att de kan uppvisa varje steg av tillverkningen fram till den färdiga produkten. Nedan kommer 
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jag analyser granater från Gamla Uppsala och Valsta, samt kommer diskutera information om 

Paviken och Slöinge hämtat ifrån litteraturen.      

6.1 Gamla Uppsala 

Granaterna från Gamla Uppsala består utav 571 fragment och väger tillsammans 59,8 gram, 

vilket betyder att de flesta är mycket små. Bortsett från ett (möjligtvis tre) fragment har samt-

liga en ljus röd färg med en violett lyster (se Figur 5).  Sammanlagt 139 fragment, samtliga i 

den ljusrödvioletta glansen, sitter tillsammans med en annan mineral som till exempel kvarts 

och glimmer (möjligen biotit). De möjliga tre fragmenten som skiljer sig åt, där åtminstone ett 

är helt klart olikt de övriga, har en mörkröd färg som nästan ser svart eller brun ut när den inte 

utsätts för direkt ljus. Även densiteten i stenen verkar högre. Denna bit (se Figur 4) är 

uppenbarligen inte av samma mineralsammansättning som de övriga. Det tyder på att man har 

hämtat granater från åtminstone två olika källor. 

Samtliga granater uppvisar ett vågmönster som kan förklaras som slagvågor och som ger 

granaten ett utseende som påminner om en musslas. Av de fragment som domineras av en 

annan mineral, främst de som domineras av kvarts, är dessa slagvågor svåra att se vilket inte 

är ovanligt för den sortens material. Detta blev också tydligt då Kjel Knutsson testade olika 

tekniker på både kvarts och glas. Glas som har en amorf struktur har därför ingen spaltning 

utan får likt granater en musslig brottyta. Denna typ av vågor uppstår inte naturligt utan är 

orsakad av antingen ett direkt slag eller indirekt sådan genom puns, och detta orsakar det brott 

som vågorna vittnar om. Liknande fraktur kan uppstå vid frostspaltning men då skiljer vå-

gorna sig från de som är orsakade av slag. Slagvågorna ska egentligen ses som cirkulära 

sprickor som utgår från slagpunkten (Vang Pedersen, 1993: 35). Vad man kan se på materialet 

från Gamla Uppsala är att dessa bildats i den så kallade Hertziska kraftkonen, det vill säga att 

avslaget vidgar sig som en kon. Detta kallas höghastighetsbrott och indikerar att slaget har 

varit hastigt och hårt (Uppsala Universitet: Silex shop (Si)lexique: Höghastighetsbrott).  

På ett fåtal fragment finns en plan slagplattform kvar (se Figur 3) och på denna kan man se att 

slagytan varit liten och slaget hårt. Den flata slagbulan tillsammans med den lilla slagytan 

indikerar att det här snarare är talan om punsteknik än direkt slag. En puns är ett verktyg som 

kan beskrivas som en mejsel som man håller mot den önskade slagytan varefter man slår på 

punsen med ett hammarfungerande föremål. Detta gör slaget mer exakt än vad man skulle 

kunna uppnå genom att slå på fri hand (Vang Pedersen, 1993: 37).  
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De allra flesta fragmenten verkar vara spill men ett fragment visar ytterligare spår av bearbet-

ning än de övriga. Denna visar på ena sidan de slagvågor (se Figur 6) som de övriga fragmen-

ten har, medan dessa verkar ha blivit nedslipade på den andra sidan (se Figur 5). Dock har 

man inte fullgjort slipningen då man fortfarande kan se antydan till vågorna på den slipade 

ytan. Fragmentet är litet, ungefär 4x4 mm och kantigt. Kanske sprack det under 

bearbetningen.   

6.2 Valsta 

Det är i Valsta som de allra flesta arkeologiska granaterna har hittats, på en 170 m² stor yta. 

Av dessa består majoriteten av den mörkt röda sort som även finns representerad i Gamla 

Uppsala. Ett fåtal är av den rödvioletta granatsorten som dominerar i Gamla Uppsala. Med ett 

undantag har samtliga av de fragment som jag studerat i UV Mitts rapportmagasin hos Svensk 

Museitjänst i Tumba spår av bearbetning i form av slagvågor men ingen har spår efter den 

omkringliggande berggrunden som många av de i Gamla Uppsala har.  

Flera granater bland Valstamaterialet har en skivig struktur. Av dessa är det vanligt att den 

ena sidan är grovkornigt plan medan den andra är ”musslig” (se Figur 8). En tolkning är att 

den plana sidan blivit nedslipad medan den mussliga inte hunnit bli det. Det kan även vara 

möjligt att dessa blivit utsatt för den teknik som ovan beskrivits, nämligen upphettning och 

nedkylningstekniken. Enligt Lundqvist och Mannerstrand så innehåller Valstas mörkt röda 

granater en rätt hög halt järn (Lundqvist & Mannerstrand, 2003: 180) och kan således beteck-

nat såsom almandin vilket bör göra dem mer känsliga för hetta. På en del skivor kan man se 

missfärgningar i kanterna vilket kan vara en konsekvens av just detta (se Figur 7). Vid denna 

teknik spricker granaten i skivor längs de inneslutningar som ”packats” parallellt med 

kristallens facetter (Arrhenius, 1971: 45), förutsatt att den har metamorfoserats. Dock är jag 

inte insatt i exakt hur granaterna ser ut när de spricker vid användning av denna teknik och har 

inga exempel att jämföra med, så detta är bara spekulationer. På många av de grovkorniga 

plana ytorna finns det dock spår av de inneslutningar av en annan mineral som gör att 

granaten får ett ”smutsigt” utseende och som mycket gärna kan vara spår efter dessa 

inneslutningar. Löfgren menar att granaterna från Paviken har genomgått en metamorfos efter 

att de kristalliserats och därför fått en något skiktad struktur (Löfgren, 1973: 87) och därmed 

är lämpad för denna sorts teknik. Enligt Lundqvist och Mannerstrands analys kan granaterna 

från Paviken och från Valsta ha samma ursprungsplats (Lundqvist & Mannerstrand, 2003: 
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183) och således är det inte omöjligt att det just är denna teknik som använts på den mörkt 

röda granattypen från Valsta.   

Vissa fragment har båda sidorna plana och ett fragment har ena sidan grovkornigt plan medan 

andra sidan är polerad (se Figur 2). Detta fragment har troligen inte blivit färdigbehandlat på 

grund av att den vid slipningen/poleringen sprack så som bilden visar. Andra fragment visar 

att kanterna blivit retuscherade (se Figur 9). Detta är karaktäristiskt för Skandinaviskt arbete 

då man här inte använde samma tillformningstekniker som på kontinenten (till exempel hjul-

tekniken som beskrivits ovan).  

På ett av de fragment som på ena sidan är grovkornigt plan och på den andra sidan musslig, 

kan man på den mussliga sidan se att man medvetet punsat denna sida så platt som möjligt 

med många små punsslag (se Figur 8). Antagligen har man haft för avsikt att slipa ned denna 

yta men av någon anledning inte gått längre i bearbetningen.  

Det som varit det viktiga för mig är att kunna säga att man i Valsta använt samma teknik som 

i Gamla Uppsala, och det tycker jag mig kunna se. Man har punsat och slipat granaterna på 

båda platserna för att få dem så platta och tunna som möjligt och det är just detta som är 

idealet för granatcloisonné.  

6.3 Kort om Paviken och Slöinge 

Eftersom jag inte personligen har studerat några granater från Paviken eller Slöinge kan jag 

inte diskutera dessa utifrån tekniken de har bearbetats med som jag ovan gjort med materialet 

från Gamla Uppsala och Valsta. Materialet från Paviken är dock analyserat av Johan Löfgren 

och av Lundqvist och Mannerstrand och materialet från Slöinge har varit i fokus för den ke-

miska analysen och den jämförande analys som har utförts av Lundqvist och Mannerstrand. 

Detta kan således jämföras med både Valsta (som också ingick i Lundqvist och Mannerstrand 

analys) och Gamla Uppsala, som uppvisar klara paralleller med materialet från Valsta.  

Lundqvist beskriver majoriteten av materialet från Slöinge som mussligt och knappast pas-

sande för infattningar i smycken (Lundqvist, 2000a: 73). Enligt Arrhenius så uppvisar inga 

granater från Slöinge några egentliga tecken på bearbetning. Detta bör dock förstås som att 

inga granater visar tecken på att ha blivit spaltade, skurna eller polerade (Arrhenius, 1997: 43) 

och är således sedda på som om de vore avfall från en frankisk verkstad och inte en nordisk 

sådan. Att granaterna uppvisar en musslig struktur är bevis på att man av någon anledning valt 

att slå på dessa små stenar. Denna slutsats kommer även Lundqvist och Mannerstrand fram till 
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i sin analys, då de erkänner att dessa slagvågor inte sker naturligt på granater (Lundqvist & 

Mannerstrand, 2003: 171). Den kemiska analysen av Slöingegranaterna visar att de flesta har 

en snarlik uppbyggnad med den mörkt röda sort som finns i Valsta och några få fragment ver-

kar även vara av den violetta sorten som finns i Valsta, även om det finns små skillnader i 

andelarna magnesium och mangan (Lundqvist & Mannerstrand, 2003: 178f). Utifrån detta kan 

man ytterligare anta att en liknande produktion skett i Slöinge.  

Av de analyserade granaterna från Paviken verkar alla vara av den mörkt röda sort som både 

finns representerad i Valsta och Slöinge (Lundqvist & Mannerstrand, 2003: 180) och 

Löfgrens analyser visar samma sak, då den kemiska uppsättningen är ytterst snarlik (Löfgren, 

1973: 95). Det finns enligt litteraturen ett bearbetat fragment från Paviken. Det är som redan 

nämnts i kapitel 3, en polerad skiva med retuscherade kanter (Lundström, 1973: 70). Och 

enligt Löfgrens analys kommer denna granat från samma källa som de övriga funna vid 

Paviken. Han fastslår även att granaterna från Paviken uppvisar liknande sammansättning som 

granater brutna i Sjönevad i Halland (nära Slöinge)(Löfgren, 1973: 83). Arrhenius anser att 

dessa granater, även den slipade, är importerade från utlandet för att sekundärt användas som 

slipmedel vid glaspärlframställning (Arrhenius, 1985: 33). De kommer inte ifrån Sjönevad då 

hon finner att granaterna därifrån inte håller det kvalitativa måttet för ädelstenar (Arrhenius, 

1985: 34). Detta vänder jag mig mot, då man kan se på materialet från både Valsta och Gamla 

Uppsala att det är just det man använt granaterna till. Förvisso behöver den mörkt röda sorten 

inte vara hämtat från just Sjönevad men troligen från en lokal i närheten och således ser jag 

Arrhenius argument mot en inhemsk produktion på denna nivå som otillräcklig, utifrån den 

information man idag har.  

6.4 Var kan de tänkas komma ifrån? 

För att förstå granaternas betydelse under vendeltid är en viktig aspekt deras ursprung. Var 

dessa inhemska eller importerade handelsvaror? Då min studie är av en icke-kemisk natur kan 

jag inte avgöra granaternas ursprung, men jag kommer nedan avlägga fram hypoteser grun-

dade på tidigare forskning av framförallt Mannerstrand och Lundqvist men även Löfgren och 

Arrhenius, om Gamla Uppsala granaternas ursprungliga berggrundsbefintlighet.  

I denna uppsats är det som sagt svårt att ringa in Gamla Uppsala-granaternas källa eftersom 

detta kräver mer djupgående analyser av råmaterialet som jag inte förfogat över här. Det är 

dessutom svårt att spåra granaters ursprungsplats då en plats ofta kan uppvisa granater med 

skiftande kemiska sammansättningar. Problem med att bara undersöka infattade och fullt 
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bearbetade granater är att deras kemiska sammansättning kan återfinnas på flera olika platser. 

Fördelen med att man i Gamla Uppsala har hittat granater som sitter ihop med en annan 

mineral är att man då ytterligare kan avgränsa sökningen. Det vill säga att man kan spåra de 

övriga mineralerna och deras gemensamma sammansättning och därefter lokalisera dess 

ursprungsplats. Utifrån detta kan professor Valentin Troll och dr. Jarek Majka vid 

institutionen för geovetenskaper, Uppsala Universitet, efter en snabb titt på granaterna och de 

övriga mineraler de sitter tillsammans med, säga att ursprungsplatsen troligtvis är i Sverige. 

Spåren av den berggrund som man fann tillsammans med granaterna från Gamla Uppsala 

skvallrar om ett ursprung antingen från Uppland/Södermanland eller norrut, längs Skanderna 

eller norra östkusten (Troll, muntligen). Alltså inte från sydvästra Sverige där de flesta 

granaterna från Slöinge, Valsta och Paviken troligen har sitt ursprung (Lundqvist & 

Mannerstrand, 2003: 182f; Löfgren, 1973: 88). Det är alltså inte omöjligt att man brutit de 

granaterna man funnit i Gamla Uppsala i lokalens regionala närhet.  

I Lundqvist och Mannerstrands artikel om Slöingegranaternas kemiska sammansättning 

behandlar de som redan nämnts också en del fragment från Valsta, Paviken och Yngsjö (samt 

granater från Gudme och Ribe i Danmark och granattagen i Sjönevad och Eftna i Halland). 

De gör en jämförelse mellan dessa. Av de tre undersökta fragmenten från Valsta kan de säga 

att materialet därifrån åtminstone kommer ifrån två helt olika källor (Lundqvist & 

Mannerstrand, 2003: 182). Detta stämmer även överens med det jag kommit fram till efter att 

ha studerat majoriteten av Valsta materialet, där två typer distinkt skiljde sig åt. Den ena typen 

som var den klart övervägande i antal har en mörk röd färg och till synes en högre densitet än 

den andra typen vars färg mer går åt det violetta hållet. Av de fåtal fragment som Lundqvist 

och Mannerstrand låtit analysera från Valsta kan man säga att det violetta fragmentet skiljer 

sig tydligt åt från det övriga materialet från de andra lokalerna. Den verkar komma ifrån en 

berggrund med suprakrustal gnejs eller glimmerskiffer med biotit (det vill säga mörkt glim-

mer) och är från en metamorfisk berggrund som skapats i lägre tryck än den där de mörkt röda 

granaterna verkar komma ifrån, vilket man också kan uppfatta i stenarnas densitet. På grund 

av detta anser de det inte omöjligt att denna rödvioletta typ kommer ifrån Södermanland eller 

norra Uppland men reserverar sig, då ytterst få fragment av denna typ från Valsta blivit 

analyserade. Den mörkt röda har en kemisk sammansättning och densitet som överensstäm-

mer med annat material från Paviken och Slöinge och är troligtvis från Sydvästsverige, kan-

ske från Sjönevad i Halland nära Slöinge (Lundqvist & Mannerstrand, 2003: 183).   
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Materialet från Gamla Uppsala har inte ännu blivit analyserat på likartat sätt men efter att ha 

studerat dem i mikroskop kan jag understryka en påtaglig likhet med materialet från Valsta, 

om än omfördelat i vilket av de två typerna som dominerar. Olikt Valsta så är den rödvioletta 

granaten den i särklass vanligaste bland Gamla Uppsalas material. Det är bara ett fragment 

som är av den bland Valstamaterialet så vanliga mörkt röda typen. Jag kan efter att ha studerat 

granater från båda lokaler inte se någon skillnad i färg eller densitet mellan Valstas och Gamla 

Uppsalas rödvioletta respektive mörk röda granater. Lundqvist och Mannerstrand nämner att 

denna mer violetta stentypen från Valsta kan komma från en berggrund med glimmerskiffer 

med mörkt glimmer, vilket är det vi hittar tillsammans med de rödvioletta granaterna i Gamla 

Uppsala. Så därför anser jag att det är ytterst troligt att de två granattyperna från Gamla 

Uppsala har samma källa som de båda granattyperna från Valsta. Då Lundqvist och 

Mannerstrand kan placera ursprunget för den rödvioletta typen från Valsta i Södermanland 

eller norra Uppland och att professor Troll och dr. Majka kan säga ungefär samma om Gamla 

Uppsalas material, förstärker detta likheterna dem emellan ytterligare. Lundqvist och 

Mannerstrand nämner Östhammars eller Nyköpings berggrund som möjlig källa för denna typ 

av granat. Då Östhammar stad ligger relativt nära, bara ca 6 mil fågelvägen, är det inte helt 

otänkbart att området kring den närmaste kusten är där vi möjligen kan tänkas hitta 

granaternas källa. Detta är dock endast spekulationer då djupare analyser saknas i nuläget.   

7. Granaternas symboliska värde 

Som tidigare nämnts så har man länge använt sig av granater i smyckeskonsten. Fram till Nya 

riket (ca 1550-1100 f.Kr.) i Egypten gjorde man främst pärlor av granater och framför allt 

under Mellersta riket (ca 2060-1650 f.Kr.) använde man dem även som infattningar. Med 

tanke på den tillgång av granater man hade naturligt i Egypten så användes dessa relativt spar-

samt (Aston et al, 2000: 32). Tron på att ädelstenar hade en inneboende magisk kraft har varit 

ett inslag genom hela historien men kanske hade denna uppfattning sin början i den forna 

egyptiska filosofin (Arrhenius, 1962: 90).  

Även de forna grekerna använde sig av granater i sin smyckeskonst och Theofrastos som 

levde runt 300 f. Kr. skrev om en sten som han kallar anthrax. Denna är röd och när man 

håller upp den mot solen får den färgen av glödande kol och kan inte påverkas av eld 

(Theophrastos, 1956: 48). Enligt Theofrastos så användes anthraxen för graverade stenar och 

det är därför inte långsökt att jämställa denna anthrax med vår tids material då de graverade 

gemstenarna man hittat från denna tid är just granater (Arrhenius, 1985: 23).      
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Även romarna kände till denna halvädelsten. Under början på det första århundradet efter 

Kristus skrev Plinius den äldre i sin Historia Naturalis om den så kallade carbunculus (glö-

dande kol). Denna beskrivs av Plinius ungefär i samma ordalag som Theofrastos beskrev sin 

anthrax. Men till skillnad från Theofrastos så nämner Plinius den violetta lystern som är så 

karaktäristiskt för almandiner och ibland även för pyroper. Faktiskt så skriver han att den mest 

uppskattade stenen är den som närmar sig ametistens violetta glans och vars inre hetta kunde 

smälta vax när den användes som sigill eller lysa av sig själv i mörkret (Pliny the Elder et al, 

1855: XXV). Både anthrax och carbunculus (karbunkel) bör dock förstås som benämningar på 

alla de röda genomlysliga stenar som man använde under dessa tider, men då granaten var den 

mest lättillgängliga av dem så kan man säga att åtminstone karbunkeln är någorlunda 

synonym med granat (Arrhenius, 1962: 88). 

I lapidarierna (böcker som beskriver stenar, som Theofrastos och Plinius verk) skrivna under 

medeltiden verkar de ha hämtat det mesta från Plinius arbete. Dock lägger de större vikt på 

ädelstenarnas magiska krafter än tidigare (Arrhenius, 1985: 25). Karbunkeln ska enligt flera 

författare ge mod, fördriva sorg och skänka glädje. Enligt Peder Månsson på tidigt 1500-tal 

skall även denna sten kunna fördriva fult väder, minska skörhet och skänka hälsa samt att 

förhindrar onda tankar och bringa framgång (Arrhenius, 1962: 90).  

Under yngre järnålder hade Skandinavien kontinuerliga förbindelser med omvärlden och 

därför kan mycket väl tron på stenarnas magiska krafter blivit direkt överförda på de 

Skandinaviska kulturerna (Arrhenius, 1962: 90).  

7.1 Som regalier 

Regalier är värdighetstecken för den styrande makten (http://www.ne.se/lang/riksregalier). 

Från medeltid har vi haft en någorlunda fast definition av vad som ingår i detta begrepp, mak-

ten gick vanligtvis i arv och det gjorde således regalierna det också. Detta bildade så små-

ningom den kontinuitet som definierar begreppet. Till regalier kan räknas kronan, spiran och 

riksäpplet. Under romartiden såg uppsättningen något olikt ut. Istället för krona hade kejsarna 

diadem och istället för spira var det en stav (Arrhenius, 1997: 40). Maktens färg sägs vara 

purpur, och det var denna färg kejsarens mantel skulle ha, han var också även den enda som 

fick ha hela manteln i denna färg (http://www.ne.se/lang/purpur). Manteln fästes med en 

fibula som smyckades av ädelstenar där de röda dominerade. Även annan kejserlig utrustning 

som vapen, fick granatinsättningar. Under senromersk tid utvecklades detta till cloisonné 
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(Arrhenius, 1997: 40), alltså den smyckesform som granater i Sverige under vendeltid använ-

des i.    

Då den röda purpurfärgen har blivit en maktfärg är det inte underligt att granater kan knytas 

samman med härskarsymboler. Att de merovingiska konungarna lät pryda sina smycken, rid-

tyg och vapen med denna sten är med denna bakgrund inte så förvånande (Arrhenius, 1985: 

197). Då de romerska kejsarna ägde rättigheterna att producera och distribuera ädelstens-

smycken (Arrhenius, 1997: 42) så kan man anta att detsamma gällde de frankiska konungarna 

och att dessa statusindikerande föremål endast hörde den furstliga familjen till eller skänktes 

till bundsförvanter i utbyte mot tjänster eller för uppskattning av bedrifter. De frankiska 

artefakterna man har funnit i Sverige har snarare hamnat här genom kontakt och diplomati 

mellan de frankiska kungarna och sveahövdingar än genom handel. Detta stöds ytterligare 

genom att svearna anammade de statussymboler de frankiska konungarna hade under det 

sjätte århundradet, däribland cloisonnéhantverket då granaternas röda färg var viktig 

(Arrhenius, 1985: 197). 

Utifrån detta bör granater inte endast förstås som smyckning på regalier, utan som en del av 

en uppsättning som definierade en härskare. Deras purpurglans och inneboende kraft gjorde 

dem till ett kungligt attribut.  

7.2 Som sakrala 

Det går inte direkt att skilja det sakrala från det regala under yngre järnålder i Skandinavien. 

Mediet mellan människovärlden och den religiösa sfären, mellan det närvarande och 

hinsidan, skulle vara en högt uppsatt och välmående man (Herschend, 1997: 8). De kristna 

strömningarna som florerade nere på kontinenten och som de frankiska konungarna genom 

Klodvig I antog i slutet av 400-talet (http://www.ne.se/lang/klodvig-i), hade på denna tid ännu 

inte slagit klorna i Norden, så den hedniska kult som utövades var knuten till de övre skikten i 

samhället. Jag har redan nämnt att kult utövades i hallen, detta bör dock inte förstås att det var 

begränsat till denna plats. Säkerligen bedrevs det kulthandlingar på viktiga och religiösa 

platser runt om i landskapet såväl som i hallen.  

Den mest heliga platsen i hallen var där högsätet var beläget, ofta i vad jag har förstått den 

nordligare delen av salen. På högsätet satt hallens överhuvud och kultens medium 

(Herschend, 1997: 7) och det är nog inte en tillfällighet att det är i anslutning till detta högsäte 

som man finner deponeringar av diverse ting i de takbärande stolphålen, som till exempel i 
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Slöinge där guldgubbar och rågranater var det i särdrag utmärkande (Lundqvist, 1996: 32). De 

statussymboler som indikerade makthavare bör således kanske förstås inom en kultisk sfär 

såväl som en regal sådan, då dessa inte tydligt kan skiljas åt.  

Granater hade förutom sina magiska attribut, fått en religiös betydelse i den sfär som Norden 

inte ännu tillhörde, nämligen den kristna/judiska. Karbunkeln var nämligen den fjärde stenen 

av de tolv som skulle pryda den judiska översteprästens bröstsmycke där varje sten 

symboliserade en av Israels tolv stammar. Den fjärde stenen symboliserade Juda stam, där 

både kungarna David och Salomo härstammade. Detta drogs vidare i den kristna kyrkan där 

Juda stams arvinge Jesus från Nasaret fick symboliseras av denna sten, som likt honom själv 

ansågs lysa i världens mörker (Arrhenius, 1962: 89). I den kristna kulten innehade granater en 

plats från ett tidigt skede, åtminstone från och med det fjärde århundradet (Arrhenius, 1985: 

196) och var således redan befäst under den tid då granaterna fick sin största betydelse i 

Skandinavien. 

De kanske främsta fynden i Sverige med granatinfattningar där granaternas egna betydelse 

kan skymta är i de så kallade ryggknappsspännena (se Figur 11). De var en typ av fibula som 

bars av kvinnor för att hålla ihop manteln invid halsen och var ofta prydda med granater. Det 

finns många avbilder på guldgubbar, som ofta visar en man och en kvinna, där kvinnan bär 

detta smycke (se Figur 13) samt på ett hängsmycke från Hagebyhöga (se Figur 12). Dessa kan 

tolkas som avbilder av gudinna Freja och smycket som hennes Brisingamen (Arrhenius, 1962: 

92). I Kvädet om Trym kan man läsa beskrivning av de kläder och smycken som Freja bär 

och som väl stämmer överens med de ovan nämnda avbilder. Kvädet handlar om att jätten 

Trym har stulit Tors hammare och kräver Freja som maka för att ge det tillbaka. Istället för 

Freja klär sig Tor i hennes kläder och far till jättarnas land för att ta tillbaka sin Mjölnir och 

dräpa Trym och hans hushåll. Det är i kvädets 19:e vers som klädnaden beskrivs:  

”De bundo på Tor då 

brudelin 

och det bålstora 

brisingasmycket, 

läto ned från midjan 

nycklar skramla 

och kvinnokläder 

kring knäna falla, 

men på bröstet de satte 

breda stenar 

och händigt de 

hans huvud prydde.” 

(Eddan, 1978: 101) 

Om man jämför dessa rader med hängsmycket från Hagebyhöga kan man urskilja vissa lik-

heter. Det bålstora brisingasmycket kan mycket väl vara det stora ryggknappspännet under 

kvinnans haka, på bröstet de satte breda stenar kan vara de fyra rader av pärlor som återfinns 
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på hänget och i stiliserad form i profil på exempelvis en kvinnobild av förgyllt silver från 

Tuna, Alsike socken (se Figur 14). Där även ryggknappsspännet representeras av endast 

ryggknappen, stiliserat som den översta runda ringen (Arrhenius 1962: 80 ff). Att tolka 

kvinnor på guldgubbarna som Freja är ingen ovanligt tolkning (Ratke & Simek, 2007: 185), 

om än inte allmänt vedertaget.  

Själva ordet brisingamen kan kopplas samman med granater. Ordet brising finns fortfarande 

kvar i nynorskan och isländskan som brisa (flamma eller glöda) och brisheitur (mycket 

varm). Även ordet men finns i isländskan och betyder, liksom i fornnordiskan, halssmycke. 

Detta bör inte förväxlas med halsband då ordet egentligen endast antyder på ett smycke vid 

halsen och kan således gott vara ett ryggknappsspänne då detta är placerat just invid halsen 

(Arrhenius, 1962: 92).  

I Beowulf rad 1192-1200 beskrives hur Waltheow belönar Beowulf efter att ha dräpt Grendel:  

Him wæs ful boren 
ond freondlaþu  

wordum bewægned, 
ond wunden gold  

estum geeawed, 
earmreade twa, 

hrægl ond hringas, 
healsbeaga mæst  

þara þe ic on foldan 
gefrægen hæbbe.  

Nænigne ic under swegle 
selran hyrde  

hordmaððum hæleþa, 
syþðan Hama ætwæg  

to þære byrhtan byrig 
Brosinga mene, 

sigle ond sincfæt; 
 

Fram bars en bägare- 
han bjöds att dricka, 

och huld i hågen 
hon honom gav 

tvenne armband 
av tvinnat guld, 

ringsmidd stridsskjorta, 
största halsring 

som jag har hört om 
här på jorden. 

Ingenstans under himlen 
har jag hört att en hjälte 

haft en herrligare prydnad, 
sedan Hama förde bort 

till blänkande borgen 
Brosinga-men, 

Det flammande smycket; 

(Beowulf, rad 1192-1200)                 (Beowulf, 1988: rad 1192-1200) 

”Brosinga-men, det flammande smycket” står det i Beowulf rad 1199-1200, vilket väl beskri-

ver namnets betydelse. Detta går att jämföra med själva namnet carbunculus som betyder glö-

dande kol och Arrhenius anser att brising är en direkt översättning av ordet karbunkel, och att 

det således är de röda stenarna på smycket som definierar det (Arrhenius, 1962: 93). Att rygg-

knappsspännen innehaft en rituell betydelse kan man onekligen dra från de fynd av de 

överproportionella ryggknappsspännena som kan mätas upp till 30 cm i längden och som 

säkerligen inte kunnat ha burits lätt om ens alls (Arrhenius, 1962: 85). De ryggknappsspännen 
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man ser på hänget från Hagebyhöga och på diverse guldgubbar verkar även de större än vad 

”normala” fibulor av denna typ är (där ett normalt mått kan vara runt 10 cm långt). I stycket 

från Kvädet om Trym beskrivs brisingamen som bålstort, ett adjektiv som även passar på de 

överpropotioneliga ryggknappspännena.  

Det är inte bara bearbetade, platta och infattade granater som har haft en innebörd. Även som 

råa har de uppfattats som viktiga. Detta kan man se i Slöinge där de tillsammans med guld-

gubbar deponerats i rituella sammanhang i stolphål i båda hallarna på platsen (Lundqvist, 

2000b: 58). Även den unge mannen i Hög 17 i Sutton Hoo, England, begravdes bland annat 

med en liten pung som innehöll rågranater, en bit millefiori och ett kopparlegerat spänne 

(Carver, 1998: 112). Även om denna kontext ligger långt från det som idag är Sverige uppvi-

sar fynden i Sutton Hoo många likheter med det inhemska materialet från denna tid. Min 

uppfattning är att liknande ideologiska grundtankar har spelat in på båda platser och rågrana-

terna och deras betydelse i Sutton Hoo kan jämföras med den tro och uppfattning man hade i 

Sverige vid denna tid.   

8. Var har det färdiga materialet tagit vägen? 

Om tillverkningsplatser har existerats på de ovan nämnda platserna borde det således finnas 

färdiga smycken och dylikt som producerats där. Det är som redan nämnts väldigt svårt att 

lyckats spåra bearbetade granater till den naturliga källa där de brutits och det är såklart ännu 

svårare att spåra deras produktionsplats då dessa platser av ovan förda resonemang troligen 

har hämtat råmaterial från flera olika platser. Hittar man till exempel ett ryggknappsspänne i 

Gamla Uppsala och kan spåra de infattande granaternas ursprung till exempelvis Sjönevad i 

Halland betyder detta inte att ryggknappsspännet har gjorts i Halland. Eftersom man 

uppenbarligen handlade med dessa stenar förekommer de på flera olika lokaler. Produktionen 

kan således vara svår att spåra med endast en kemisk analys och man bör då även titta på 

andra beståndsdelar av hantverket som kan indikera och särskilja olika verkstäder. Som 

nämns i det inledande kapitlet i denna uppsats, lades de färdiga granatplattorna på mönstrat 

guldfolie i infattningarna för att få den rätta glansen. Dessa mönster kan se olika ut och 

kanske markerar detta skillnaden på olika verkstäder. Om detta har jag inte behandlat i 

uppsatsen men en poäng bör göras av att man ska titta på färdiga föremåls olika beståndsdelar 

som tillsammans kan leda en till en specifik verkstad.  

Jag har på Uppsala Universitets Museum för Nordiska Fornsakers magasin i Husbyborg tittat 

på de granater som fallit ur svärdsknappen från Valsgärde grav 5. Färgen och densiteten ver-



30 
 

kar inte det samma som på Gamla Uppsalas rödvioletta granater. De verkar mörkare röda och 

saknar den lila glansen som majoriteten av materialet från Gamla Uppsala har. Däremot kan 

jag inte säga att de skiljer sig synligt åt från den mörkt röda sorten som finns representerad i 

Gamla Uppsala men som dominerar i Valsta. De verkar dessutom ha samma ”smutsiga” yta 

som de av den mörkt röda Valstasorten. Med smutsig menar jag spår av insättningar av annan 

mineral på ytan. Detta ser man också i den rödvioletta typen men det verkar vanligare i den 

mörkt röda, och där i mer plana strukturer. På Valsgärdematerialet kan man se att kanterna 

blivit retuscherade och inte slipade, vilket stöder en inhemsk produktion. Frågan är bara om 

de har producerats i Gamla Uppsala eller någon annanstans. Det är möjligt att det kan vara 

samma sorts sten som den mörkt röda men detta är endast spekulationer då en kemisk analys 

av Valsgärde 5 granaterna och den mörkt röda sorten behövs för att verifiera eller falsifiera 

detta. Tillsammans med granaterna har även deras guldfolie fallit ur svärdsknappen och en 

analys av dessa kan således också göras, samt den kittmassa som på vissa guldfoliebitar finns 

kvar. Jag hittade även en genomskinlig massa på vissa granater, som suttit mellan granaten 

och guldfolien. Jag reserverar mig för att denna massa är recent lim eller dylikt, men den kan 

även vara en förhistorisk produkt för att hålla samman granaten och guldfolien.   

Materialet från Valsgärde är intressant dels för att platsen ligger så nära Gamla Uppsala, en-

dast 2,5 km ifrån, och dels för att materialet från gravarna där i vissa fall uppvisar starka 

kopplingar till Gamla Uppsala. Spiralerna som prydde den stora hallen på södra platån i 

Gamla Uppsala har motsvarigheter på ett par båtgravar i Valsgärde (Karlsson, 2011). Dessa 

symboler kan tolkas som en direkt koppling mellan platserna och därmed är det inte omöjligt 

att de granatinfattade föremål som man finner i Valsgärde mycket gärna kan komma ifrån 

Gamla Uppsala. Jag skulle gärna se att man analyser granaterna funna i Valsgärde och de 

rågranater man har hittat i Gamla Uppsala och Valsta.  

Naturligtvis får man inte glömma det stora gravfält som finns i Gamla Uppsala. Om man 

producerat smycken och dylikt på Norra platån kan man nog säkerligen hitta resultaten av 

detta i de gravar som ligger precis inpå knuten.    

9. Sammanfattande diskussion 

Så vad har man då gjort med granaterna i Gamla Uppsala? Var kom de ifrån och vad hade de 

för betydelse för det samtida samhället? Varför hittar vi dem bara i Gamla Uppsala, i Valsta, 

Paviken och Slöinge (och på ett fåtal platser till i Skandinavien)?  
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Under 600-talet ändrade cloisonnékonsten karaktär i Norden. En annan kittmassa började 

användas och granatplattorna började uppvisa retuscherade kanter istället för skurna. Även en 

ny sorts granat började användas, vars uppbyggnad skvallrar om skilda källor (Arrhenius, 

1997: 43). Ungefär samtidigt slutar de frankiska verkstäderna med granatcloisonné (Calligaro 

et al, 2002: 320). Alltså, samtidigt som det inte lägre fanns någon möjlighet att importera 

färdigskurna granater från kontinenten uppträder en ny sort granat och en ny teknik i 

Skandinavien. För mig tycks det uppenbart att man i Norden var så fast förankrad i sin kultur 

runt de granatprydda föremålen att man sökte sig nya vägar för att åstadkomma samma resul-

tat som man innan gjort genom import. Man började helt enkelt bryta och bearbeta granater 

själv. Men i Skandinavien behövde man inte den sofistikerade hjultekniken att skära och slipa 

granaterna, det gick bra med retuscher och slag. Kanske av praktiska skäl, kanske av ideolo-

giska. Det kan ha varit så att man i Norden hade ett visst förhållande till att bryta sten och att 

detta skulle ske på ett visst sätt, att man var tvungen att behandla granaterna så som man 

gjorde för att de var stenar. Jag tror inte som Arrhenius att det var på grund av lost knowledge 

att man i Sverige retuscherade och punsade sina granater (Arrhenius, 1985: 18). Man kände 

nog till de tekniker som de frankiska hantverkarna använde men valde att behandla sin egen 

brutna sten på ett annat sätt. 

Granaterna man använt sig av på kontinenten var av en typ som genomgått en metamorfos 

efter kristalliseringen och som således kunde spaltas i skivor. Jag tror att det var idealet även i 

Sverige och det verkar som om den källa som man hämtat granater från i södra Sverige var av 

denna sort. Men tydligen begränsades man inte av detta. Även granater som inte genomgått 

denna metamorfos användes tydligen också för infattningar, vilket vi kan se spår av i Gamla 

Uppsala. Om den rödvioletta sten som dominerar där är av samma sort som finns represente-

rad i Valsta och Slöinge, kommer denna från en berggrund som inte har genomgått denna 

ovanliga metamorfos. På ett fragment i Gamla Uppsala kan man dessutom se att man bearbe-

tat en granat som på båda sidor uppvisar slagvågor och som således inte har spaltats plan (se 

Figur 5 och 6). Även på de fragment från Valsta där ena sidan är plan och den andra musslig 

visar att man inte låtit detta begränsa produktionen (se Figur 8). Man har försökt att punsa ner 

ytan så plan som möjligt för att sedan kunna slipa ned och polera ytorna.  

Jag tycker det inte råder någon som helst tvivel om att man i Sverige under vendeltid bearbe-

tat granater för infattningar i smycken. De granater man hittat på de arkeologiska lokalerna 

vittnar tydligt om detta och faller alla inom den tidsperiod som utgör både den nya tekniken, 

stenen och granatcloisonnés fall på kontinenten, nämligen under 600-tal och framåt. Och de 
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kemiska analyser man hittills utfärdat visar också på att inte bara produktionen, utan också 

granaten är inhemsk. Trots att kemiska analyser inte har gjorts på materialet från Gamla Upp-

sala tycker jag inte att det är omöjligt att majoriteten kan komma från en närbelägen källa, då 

motsvarande typ i Valsta har en möjlig härkomst från Norduppland eller Södermanland. Detta 

skulle kunna innebära att Gamla Uppsala varit i kontroll över en källa och distribuerat grana-

ter från denna, då man kan finna samma typ i Valsta och ett fåtal i Slöinge. Denna hypotes har 

jag härlett ur det faktum att man i Gamla Uppsala kan hitta annan mineral som sitter samman 

med en del av granaterna samt att man här, olikt de andra lokalerna, hittat så många fragment 

koncentrarat på en så pass liten yta. Detta kan indikera att man här förutom att bearbeta 

granater för infattningar även preparerat granater för handel och utbyte, det vill säga slagit 

bort den övriga mineralen samt skalat bort uppenbart ”dåliga” stycken och att man har haft 

tillgång till många granater. Om detta stämmer finns det naturligtvis en risk att granaterna i 

Gamla Uppsala inte haft en tillräckligt hög kvalitet för insättningar och att det vi finner på 

platsen är avfall efter att man testat stenarna. Men jag tror inte att så varit fallet då man hittar 

så pass många av dem och samma sort i både Valsta och Slöinge, man har nog inte handlat 

med en obrukbar sten men möjligtvis med en mindre attraktiv sådan.  

Man må ha anammat de frankiska statussymbolerna under folkvandringstid men dessa fick så 

småningom en egen betydelse och liv i Skandinavien. De hade en sådan vikt att man inte 

kunde sluta använda dem för infattningar i smycken, så man påbörjade någonting helt nytt för 

att hålla fast i de förankrade traditionerna. Den tidigare forskningens problem, anser jag, har 

varit att man jämfört för mycket med granattillverkningen på kontinenten och således inte sett 

den inhemska produktionen för att denna haft ett annat utförande än vad man varit van vid. 

Problemet har naturligtvis också varit att man inte har hittat så många platser med denna sorts 

produktion representerad. Man har inte haft någonting att jämföra med förutom det frankiska 

materialet och därför avfärdat det hela. Men nu när man kan se så klara likheter mellan så vitt 

skilda lokaler, kan man inte längre avfärda granaternas närvaro på dessa platser så som 

slipmedel för glaspärltillverkning.  

Men varför hittar vi då endast granater på ett fåtal platser i Sverige? Har det varit en sparsam 

produktion som bara bedrivits på några få platser? Jag tror snarare att de spår vi hittar efter 

denna tillverkning är medvetna sådana. Man har i Gamla Uppsala medvetet inte städat upp 

avfallet från verksamheten utan låtit de röda stenarna ligga och gnistra på marken i 

hallbyggnaden på Norra platån där man bearbetat dem, speciellt då den samtida hallen på 

Södra platån som troligtvis brann samtidigt städades grundligt (Förlund et al, 2011: 9). För att 
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förstå varför så bör man se på granaterna som de rituella och kanske magiska stenarna jag tror 

de var under vendel- och vikingatid. Uppenbarligen ansågs de ha ett sådant värde så de kunde 

deponeras under rituella sammanhang tillsammans med guldgubbar i Slöinge och begravas 

med en rik yngling i Sutton Hoo. Samt att pryda och definiera de rituella överdimensionella 

ryggknappsspännena som repliker av gudinnan Frejas brisingamen, om Arrhenius tolkning av 

fibulan stämmer vilket jag anser att det gör. Stenarnas eget värde är den anledning till att vi 

ser en inhemsk produktion under vendeltid. De har inte bara varit en dekoration utan 

betydelse, för i så fall skulle den lätt ha bytits ut när man inte längre kunde importera stenen. 

Det är också det som binder samman dessa platser. Lokalerna må ha haft olika sätt att låta sin 

material agency representeras men granaternas betydelse har varit densamma i hela 

Skandinavien.  

I Valsta har man medvetet låtit granaterna ligga kvar på marken, annars hade man plockat upp 

dem någon gång under bytomtens långa kontinuitet. De var viktiga, kanske en statusindika-

tion i sig självt. I min uppfattning så var Valsta förvisso en viktig plats under vendeltid men 

inte maktens huvudsäte. Att man här haft en produktion av granater bör således ha ansetts 

prestigefullt.   

I Slöinge har man utan tvivel högst medvetet låtit granaterna ta sin egen plats på lokalen. Man 

har dels deponerat dem i hallarna och dels låtit dem ligga kvar på produktionsgolvet som varit 

i området kring hallarna, av samma anledning som i Gamla Uppsala och Valsta.  

Granaterna i Paviken har haft samma produktionsmässiga syfte som på de övriga platserna 

men jag tror dock att anledningen till att de fanns kvar på platsen efter produktionen beror på 

det plötsliga övergivandet av hamnplatsen. Paviken var en handelshamn som periodvis var 

obrukbar pågrund av vintern och jag tror inte att man har haft samma behov av att låta 

produktionen visas av att låta avfallet ligga kvar på backen. Jag tror att fler platser runt om i 

landet har haft en produktion av granater men att man inte kan finna aktiviteten i det arkeolo-

giska materialet pågrund utav att man medvetet inte har valt att låta det ligga kvar. Jag tror att 

Paviken är just en sådan plats, men som på grund av ödets nyck bevarats då den av någon 

anledning övergavs under vikingatid. Att man funnit så få platser med granater kan förvisso 

bero på att det är svårt att hitta dessa små fragment om man inte finsållar jorden. Det kräver 

naturligtvis också att lagerna är bevarade. På samtliga berörda lokaler har man sållat jordmas-

sorna noggrant, annars hade man nog inte hittat dem.    
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Efter att ha studerat material från Gamla Uppsala och Valsta har jag kunnat påpeka vissa 

likheter och då Valsta materialet delvis blivit analyserat kemiskt har jag kunnat härleda mina 

slutsatser längre. Dock krävs analyser av Gamla Uppsalas material samt fler av Valstas. För 

att kunna spåra granaternas källa bör man även inkludera omkringliggande potentiella områ-

den i analysen. Även analyser av infattade granater i föremål bör göras för att faktiskt kunna 

belägga en smyckesproduktion. Vad jag efterlyser av framtida forskning är således en mer 

laborativ undersökning. Då granater vid samtliga lokaler har uppkommit på hantverksytor av 

specialiserande karaktär bör man även vara uppmärksam på detta när man i framtiden gräver 

sådana ytor, då de små fragmenten är lätta att missa. Jag är övertygad om att fler verkstäder 

gömmer sig i mullen, då produktionen av granater för mig uppenbarligen haft en viktig roll i 

den yngre järnålders sakrala och regala sfär.   
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11. Bilaga 

Figur 1. Från Valsta. Den mörkt röda sorten till vänster och violett sorten till höger. F7636. 

Foto: Jonna Sarén Lundahl 
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Figur 2. Från Valsta. På ena sidan polerad skiva av den mörkt röda sorten. F5018. 

Foto: Jonna Sarén Lundahl 

 

 
Figur 3. Slagbula på fragment från Gamla Uppsala. Plattform. Hertziska kraftkonen. Ca 5 mm lång.  

Foto: Jonna Sarén Lundahl 
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Figur 4. Den mörkt röda granaten från Gamla Uppsala. Punsad med samma teknik. Ca 5-6 mm lång.  

Foto: Jonna Sarén Lundahl 

 

 
Figur 5. Bearbetat fragment från Gamla Uppsala. Slagvågorna skymtar på den slipade sidan. Ca 4x4 mm stor.  

Foto: Jonna Sarén Lundahl 
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Figur 6. Samma fragment som bild 5, den oslipade sidan. Ca 4x4 mm stor.  

Foto: Jonna Sarén Lundahl 

 

 
Figur 7. Från Valsta. Missfärgade, retuscherade kanter. Ca 10-12 mm bred och ca 1 mm tjock.  

Foto: Jonna Sarén Lundahl 
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Figur 8. Från Valsta. Två sidor av samma fragment. Ca 10 mm lång och ca 2-3 mm tjock.  

Foto: Jonna Sarén Lundahl 

 

 
Figur 9. Valsta. Retuscherade kanter. Ca 12 mm i diameter och ca 1 mm tjock.  

Foto: Jonna Sarén Lundahl 



42 
 

 
Figur 10. Från Valsgärde grav 5, svärdsknappen. Retuscherade kanter. Ca 5-6 mm som längsta mått och <1 mm tjock.  

Foto: Jonna Sarén Lundahl 

 

 
Figur 11. Ryggknappsspänne av förgyllt brons och granater i ”normal” storlek, 7 cm lång. 

Foto: John Ljungkvist SHMM 2005-06-20. SHM 6294. Föremål 271615. Bild: 224158 
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Figur 12. Hängsmycke från Hagebyhöga. ”Freja” med ett stort ryggknappsspänne vid halsen samt fyra rader med pärlor.  

Foto: Gabriel Hildebrand SHMM 2011-11-08. SHM 16429. Föremål 107873. Bild: 341364. 
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Figur 13. Guldgubbe med man och kvinna, som har ett stort ryggknappsspänne vid halsen. Ca 1x1 cm. Från Helgö husgrupp 

2, Ekerö sn. Foto: Gunnel Jansson SHM 1995-03-23. SHM 25075. Föremål: 110369. Bild: 16677 
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Figur  14. ”Damen i Tuna” av förgyllt silver. Den översta ringen kan ses som ryggknappen på ett ryggknappsspänne. Från 

Tuna i Alsike sn. Foto: Gabriel Hildebrand SHMM 2011-11-08. SHM 10035: III. Föremål: 108947. Bild 341380. 

 

 
Figur 15. Svärdsknapp i guld med infattade granater i cloisonné och ringknapp av guld. Från Väsby i Hammarby sn.  

Foto: Ulf Bruxe SHM 1993-07-28. SHM 10348. Föremål 108872. Bild: 14476. 

  


