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2. Örsundaåns dalgång under 6 000 år

Vikingatid 800–1050

Vikingatida svärd. Omfattande fynd av svärd längs 
Örsundaåns dalgång vittnar om yngre jänrålderns 
utbyte med järnrika områden i Gästriklands bergslag.

Ovala spännbucklor bars parvis 
i den vikingatida kvinnodräkten.

Under järnåldern framställdes järn i små och enkla ugnar, 
s k blästerugnar. Myr- och sjömalm hämtades ur de grunda vatten
som bildades då landet steg.

Betselkedja i brons funnen 
vid vadstället i Örsunda, 
daterad till 300-talet. 

I slutet av järnåldern upphörde man att bygga långhus med 
nedgrävda stolpar. Istället började man bygga mindre hus med 
väggar av liggande timmer eller skiftesverk.   
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Under romersk järnålder kopierade mäktiga, nordiska 
hövdingar den romerska kejsarens maktsymboler. 
Fynd från Tuna i Hjälsta: imitation av kejserlig 
guldring samt medaljong med kejsarporträtt.

Vid Örsunda fanns ett vadställe där vägen 
passerade över Örsundaån. Ör betyder grus eller 
sand, så namnet Örsunda skall tydas som 
”grusbanken vid sundet”.  
Rekonstruktion över hur vadstället kan ha sett ut.

Den sena järnåldern kallas ofta 
vikingatid. Då gav sig människorna 
i Skandinavien ut på framgångsrika 
handelsfärder och plundringståg.

Glaspärlor funna 
i Biskopskulla.

Karta: Örsundaåns dalgång under järnålder då landet låg 10 meter lägre än i dag. Viktiga orter var kungsgårdarna Landsberga och Husby. 
Vid Landsberga låg befästningen Garn genom vilken man kunde kontrollera sjötrafiken. 
Tuna var en stormannagård. Vid Örsunda låg vadstället där man kunde passera över viken. Välbevarade gravfält och gravar finns t ex vid 
Knyllinge, Ör, Vånsjö och Torstuna by.
Kyrkorna fanns inte, men är utmärkta för att man lättare ska kunna lokalisera sig i bygden.

läggas på åkrarna så att avkastningen ökade. 
Man fick även större kontroll över djuren och 
kunde utfodra dem bättre och mjölka dem 
oftare.    

Allt mer mark odlades upp till åker när 
folkmängden fortsatte att öka. Åkermark 
blev mer och mer en bristvara. Tidigare hade 
gårdshusen legat på höjder ute på lerjordarna, 
men mot slutet av järnåldern flyttades gård-
arna upp på impedimenten, obrukbar stenig 
mark, där de flesta av gårdarna ligger än i dag. 

Istället för långhus började man använda 
mindre hus med väggar av timmer eller 
skiftesverk. Gårdarna sköttes till stor del med 
trälar, ofria människor, som dels utgjordes av 
fattiga, dels av sådana som rövats i krig och på 
handelsfärder. Mot slutet av järnåldern, om-
kring år 1000, var området fullkoloniserat. I 
princip alla gårdar som finns i dag hade bil-
dats. Nästan alla har bevarade gårdsgravfält. 

De flesta av gårdsnamnen fanns också. Äldst 
av dem är de som slutar på -inge, -ome och 
-sta, till exempel Görlinge, Björnome, 
Härvesta och Ölsta, medan ortnamn som slutar 
på -by är något yngre, till exempel Girestaby 
och Säby. 

Även vägarna har sina rötter i järnåldern. 
Vid vägar och broar restes runstenar, stenar 

Järnålder – jordbruk, kungadömen, storgårdar
med inhuggna textrader och bilder. Ofta restes 
de till minne av en avliden släkting. 
  
Hövdingadömen. En växande befolkning och 
ökad konkurrens om resurser ledde till en ännu 
högre grad av organisering av samhället.
I hela Europa bildades små riken med kungar i 
ledningen. Städer anlades och handeln blomst- 
rade. Samtidigt ökade konflikterna och stora 
resurser fick läggas på krigföring för att 
skydda sig och/eller utöka sina territorier.      

Det här området var sannolikt en del av det 
hövdingadöme som hade sitt säte i Gamla 
Uppsala. Hövdingadömet var indelat i hundare 
eller härader. Varje hundare hade sin egen 
tingsplats och hundaret utgjorde även basen 
för försvarets organisation. 

Varje hundare hade också en kungsgård, en 
husaby. Lagunda härads husbygård var Lands-
berga i Biskopskulla och Hagunda härads 
Husby i Gryta. Båda låg vid Örsundaån, 
sannolikt för att kunna bevaka handeln med 
järn.  

Den sena järnåldern kallas ofta vikingatid. 
Ett tillfälligt maktvakuum i Europa som var 
följden av missväxt och omfattande krig, ledde 
till att människorna i Skandinavien kunde ge 
sig ut på framgångsrika handelsfärder och 
plundringståg. 

är vi kommer in i det som kallas järnål-
dern, som börjar cirka  
500 f Kr, har ännu mer mark frigjorts. 

Där Örsundaån i dag går fanns en bred vik, 
några hundra meter vid. En större vik fanns 
även mellan det som i dag är Hjälstaviken och 
Alstasjön. Kring vikarna och i låglänta områ- 
den i landskapet låg stora sanka ängsmarker.    

Att framställa järn är en av människans 
viktigaste innovationer. Järn kan smidas eller 
gjutas och har därför många användnings-
områden. Järnskodda årder, spadar, spett och 
yxor effektiviserade odlingen. 

Matlagningen revolutionerades: med grytor 
av järn kunde matvaror kokas och stekas. Och 
av järn kunde man tillverka vapen: spjut, yxor, 
pilar och sköldar.        

I denna del av Sverige fanns en rik tillgång 
på järnhaltiga avlagringar i våtmarker som 
grävdes upp och omvandlades till järn i enkla, 
nedgrävda ugnar. Särskilt stor var tillgången 
i Bergslagen och järn blev en viktig han-
delsvara, som fördes ned till Mälardalen på 
Örsundaån.    

Jordbruk och befolkning. Jordbruket blev 
allt viktigare och en större folkmängd kunde 
försörjas. Djuren började stallas in. Man kunde 
då ta tillvara gödseln, som sedan kunde 
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