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Förord

Det är många människor som har varit viktiga för mig i arbetet med denna
avhandling. Ett stort tack till min handledare Anders Kaliff som har läst och
kommenterat mina texter. Tack för många intressanta diskussioner! Ett stort
tack också till min bihandledare Frands Herschend som har berikat min doktorandtillvaro med tankeväckande uppslag och uppmuntrande ord. Jag vill även
rikta ett stort tack till min andre bihandledare Timo Salminen i Helsingfors för
trevliga möten i Sverige och Finland och för att du delat med dig av din stora
kunskap om arkeologihistoria.
Tack till Helena Victor! Jag började intressera mig för bronsåldern under
grundutbildningen i arkeologi när jag under ledning av Helena deltog i seminariegrävningar i Håga. Det var även Helena som fick mig att en gång i tiden
börja arbeta med det arkeologiska materialet från Broby, som senare blev en del
av mitt avhandlingsarbete. Jag vill även tacka Helena för alla värdefulla kommentarer på avhandlingstexten.
Flera personer har på olika sätt hjälpt till i arbetet med Brobymaterialet. Ett
stort tack till Emma Sjöling och Therese Ekholm som har analyserat de brända
benen från Broby. Även ett stort tack till Bengt Schönbäck, Anne-Sofie Gräslund och Ingmar Jansson som svarat på olika frågor om undersökningarna på
platsen. Jag skulle också vilja tacka Inga Ullén och annan personal på Historiska
museet i Stockholm. Ett stort tack går även till mina gamla kollegor vid Museum Gustavianum som bland annat har hjälpt till med att ta fram olika yxor ur
museets samlingar.
Tack till Andreas Nilsson, Anna Röst, Anna Sörman, Anna Wessman, Joakim Wehlin, Magnus Ljunge och Per Nilsson i bronsåldersnätverket. Mötena
och samtalen inom nätverket har varit mycket inspirerande, spännande och
trevliga. För givande bronsåldersdiskussioner vill jag även tacka Thomas Eriksson, Eva Hjärthner-Holdar, Gunilla Runesson och Helene Martinsson-Wallin.
Tack också till alla de forskare som jag träffat under resor till Finland och Ryssland och som på olika sätt inspirerat och bidragit till mitt avhandlingsarbete.
Under min doktorandtid (något utdragen på grund av föräldraledighet) har
jag haft många doktorandkollegor – alldeles för många för att nämna alla vid
namn. Ett stort tack till doktoranderna i Uppsala för intressanta seminarier,
utflykter och trevlig social gemenskap. Ett speciellt tack till alla rumskamrater
som jag haft genom åren. Jag vill också tacka övrig personal vid Institutionen
för arkeologi och antik historia i Uppsala: lärare och forskare, och administrativ
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personal som varit till stor hjälp under min tid på institutionen. Ett särskilt stort
tack till Erika Lindgren-Liljenstolpe för ditt stora stöd under hela avhandlingsarbetet. Vi blev doktorander samtidigt och vi har följts åt under stora delar av
doktorandtiden. Din positiva inställning och dina uppmuntrande ord har verkligen uppskattats.
Att försöka få tag på rysk litteratur har ibland varit lite av ett detektivarbete.
Därför vill jag också rikta ett tack till bibliotekarierna på Karin Boye-biblioteket
och Carolina Rediviva som har varit mycket hjälpsamma med att låna in ryska
arkeologiböcker från många olika länder. Tack också till Allan Burnett för
granskning av engelska texter.
Jag vill tacka följande Stiftelser för generösa ekonomiska bidrag som har
gjort det möjligt för mig att resa till Ryssland och Finland, men även för andra
omkostnader i samband med doktorandprojektet och för tryckbidrag till avhandlingen: Berit Wallenbergs Stiftelse, Helge Ax:son Johnssons Stiftelse,
Kungl. Gustav Adolfs Akademin för Svensk Folkkultur, Jacob Letterstedtska
Stiftelsen vid Kungl. Vetenskapsakademien, Kungl. Vitterhets Historie och
Antikvitets Akademien, SAU:s Forskningsstiftelse, Rydebergs Fond vid Institutionen för arkeologi och antik historia samt Kungl. Humanistiska Vetenskaps-Samfundet i Uppsala.
Och ett stort tack till vänner och familj som har stöttat mig genom åren! Ett
extra stort tack till Mamma och Pappa för era uppmuntrande ord och för barnpassning i slutet av avhandlingstiden.
På slutet vill jag rikta ett stort tack till C-G. Du har varit ett fantastiskt stöd
genom hela avhandlingstiden. Utan din uppmuntran hade det nog aldrig blivit
någon avhandling. Sist, men absolut inte minst, ett stort tack till mina två små
pojkar Sasja och Hugo som ständigt påpekar att dinosaurier är så mycket bättre
än gamla bronsyxor. Ni gör allt i livet så mycket roligare!
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DEL I. Inledning och bakgrund
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Kapitel 1. Inledning

För många år sedan började jag intressera mig för bronsålderslokalen i Broby i
Börje socken strax utanför Uppsala. På den omfattande bronsålderslokalen
finns många av de för området typiska fornlämningskategorierna såsom skärvstenshögar, stensättningar och kulthus. Tillsammas med Helena Victor studerade jag de undersökningar som hade utförts på platsen under 1900-talet, framför allt de undersökningar som aldrig hade publicerats. När jag sökte i litteraturen efter paralleller till Broby insåg jag att många av de företeelser som fanns i
Broby och på andra platser i Mälardalen, men som saknades eller var ovanliga i
andra delar av Sydskandinavien, ofta förklarades med att det under yngre
bronsåldern funnits kontakter med områden österut. Dessa kontakter hade
påverkat Mälardalen vilket gjorde att spåren från bronsåldern delvis såg annorlunda ut än i andra delar av Sydskandinavien. Samtidigt var bilden av det
östliga och vad som menades med östliga kontakter och influenser ofta oklar. I
och med arbetet med Brobylokalen växte därmed intresset fram för hur man
inom arkeologin sett på kontakter mellan Mälardalen (med fokus på Uppland)
och områden österut under bronsåldern.
Att den materiella kulturen från bronsåldern i Mälardalen delvis ser annorlunda ut och i flera avseenden skiljer sig från andra delar av södra, mellersta
och norra Sverige är något som länge har uppmärksammats och diskuterats
inom arkeologin. Detta gäller inte minst den yngre bronsåldern, en period som
har framhållits som något av en glansperiod för Mälardalen. Detta förhållande
har lett till att Mälardalen dels ansetts utgöra den nordliga periferin i det så kallade ”sydskandinaviska bronsåldersområdet”, dels beskrivits som något annorlunda och ibland även som en delvis egen region. Samtidigt bör man
komma ihåg att Mälardalen inte uppvisar någon enhetlig bronsålder utan att det
finns variationer även inom detta område.
I slutet av 1800-talet och början av 1900-talet var Upplands bronsålder relativt okänd och outforskad. Ett 70–80-tal föremål av brons hade påträffats, men
gravskicket var i stort sett okänt och endast ett fåtal hällristningar var kända.
Det är vid denna tid som bilden och berättelsen om Upplands bronsålder började formas. Det var även en tid då frågan om Mälardalens förhållande till områden österut blev mycket aktuell och omdiskuterad. Denna fråga har därefter
fortsatt att vara viktig för studiet av Mälardalens bronsålder. Samtidigt har
1900-talet varit en period då det under långa tider har funnits ett mycket kom13

plicerat förhållande mellan Öst och Väst – inom politiken såväl som inom
forskningen.
Under 1900-talet har antalet kända föremål och kända och undersökta fornlämningar i Uppland ökat dramatiskt. Många av de teorier och idéer som formades i början av perioden finns dock kvar och flera av frågeställningarna är
fortfarande aktuella, bland annat områdets roll i olika kontaktnätverk. I dag
finns dock ett större känt arkeologiskt material och andra teoretiska utgångspunkter. Det är därför, enligt min mening, viktigt att studera hur bilden av
Upplands och Mälardalens bronsålder formats. En av de stora frågorna genom
åren har rört Mälardalens förhållande till de övriga delarna av det ”sydskandinaviska bronsåldersområdet” men även till andra områden, norrut och framför
allt österut. En viktig fråga är därför hur man inom arkeologin har studerat och
diskuterat frågan om regionala skillnader inom det arkeologiska materialet från
bronsåldern.

Syfte
Syftet med avhandlingen är att undersöka hur bilden av Upplands yngre bronsålder har formats sedan slutet av 1800-talet fram till i dag, och vilken betydelse
som synen på kontakter mellan Uppland och områden österut har haft för
tolkningarna av Upplands bronsålder.
Ett syfte är även att få en fördjupad förståelse av vad som har ansetts utmärkande för Mälardalens och Upplands bronsålder jämfört med södra Sverige och
Sydskandinavien och hur detta hör samman med synen på kontakter och interaktion med områden österut.
Genom en undersökning av arkeologiskt material som har förknippats med
östliga kontakter och influenser problematiseras frågan om studiet av östliga
kontakter inom den arkeologiska forskningen sedan tidigt 1900-tal. En särskilt
viktig fråga är om och hur den föränderliga politiska situationen har påverkat
och fortfarande påverkar hur frågor rörande östliga kontakter studeras.

Avgränsning
Geografiskt ligger fokus i arbetet på Mälardalen och främst dess nordöstliga
delar som i stort sett motsvarar landskapet Uppland. Uppland är enligt min
mening en bra utgångspunkt både för att studera Mälardalens relation till det
sydskandinaviska området såväl som till norra Sverige.
Uppdelningen i landskap bygger inte på det arkeologiska materialet och kan
därför tyckas vara olämplig som utgångspunkt. Dessutom finns det en risk att
man genom att använda begrepp som Uppland eller Mälardalen skapar en bild
av klart avgränsade områden, vilket självfallet inte är fallet. Mälardalen innefat14

tar ett stort område, med lokala variationer och även inom Uppland finns lokala
skillnader i fornlämningsmaterialet (Ambrosiani 1964; Hermodsson 2015). Anledningen att jag ändå har valt att arbeta utifrån landskapen är att mycket av den
äldre litteraturen utgår från indelningen i landskap.
Tidsmässigt ligger fokus i studien på den yngre bronsåldern 1100–500 f.Kr..
Jag använder begreppet bronsålder som ett kronologiskt begrepp för tidsperioden 1700–500 f.Kr. Därmed kommer jag att använda begreppet även för
andra delar än södra Sverige, så som exempelvis norra Sverige.
I detta sammanhang kan det vara bra att komma ihåg att indelningen av
bronsålder och järnålder inte är densamma i den ryska arkeologin som i den
svenska.

Avhandlingens struktur
Avhandlingen är indelad i tre olika delar. I dessa delar behandlas, med olika
infallsvinkel, frågor rörande regionalitet, kontakter och interaktion under
bronsåldern i nordöstra Mälardalen. I slutet av del två och tre finns en sammanfattande diskussion av de olika frågor som behandlats. Avhandlingen avslutas
med en avslutande diskussion.
I. Inledning och bakgrund. Den första delen av avhandlingen utgör en inledning och bakgrund till avhandlingsarbetet. I denna del redovisas syfte och frågeställningar. Dessutom diskuteras de teoretiska utgångspunkterna för arbetet.
I den första delen av avhandlingen kommer dessutom kontakter och influenser mellan olika områden under förhistorien, med ett fokus på bronsåldern,
att behandlas. Hur har frågor om kontakter och influenser under bronsåldern
diskuterats?
En viktig fråga i avhandlingen är även om och hur vår samtid påverkar hur
vi studerar kontakter och interaktion under förhistorien. Inte minst gäller detta
relationen mellan ”Öst” och ”Väst” i Nordeuropa och hur denna föränderliga
relation över tid har påverkat studiet av förhistorien.
II. Mälardalens bronsålder. I del två diskuteras Mälardalens och framför allt
Upplands bronsålder. Hur har bilden av Mälardalens och Upplands bronsålder
vuxit fram under slutet av 1800-talet och 1900-talet? Vilka kunskaper har under
olika perioder funnits om det arkeologiska materialet och vilka frågor har studerats?
En viktig aspekt är hur Mälardalens bronsålder skiljer sig från andra delar av
Sverige och det sydskandinaviska bronsåldersområdet under framför allt yngre
bronsåldern, men även vilka likheter som finns. Hur har denna fråga diskuterats
av forskare, och vilka fornlämningar och föremålstyper i Mälardalen har varit i
centrum för de diskussioner som förts bland arkeologer?
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En annan fråga som studeras här är frågan om Mälardalens förhållande till
områden norrut under bronsåldern. Ofta brukar bronsåldern norra Sverige och
i Mälardalen behandlas separat. Frågan om kuströsen och förhållandet mellan
kustland och inland i norra är dock intressant även för att förstå Upplands
bronsålder.
Delen avslutas med en fallstudie av en specifik plats utanför Uppsala, Broby
i Börje socken. Fallstudien visar på hur ett material från en yngre bronsålderslokal i Uppland kan se ut, vad som finns representerat på platsen. I Broby finns
företeelser som tolkats som resultat av kontakter och influenser från olika håll,
från söder, norr och öster. Samtidigt finns flera fornlämnings- och föremålskategorier som har varit aktuella i diskussionen om Mälardalens egna regionala
uttryck. Genom detta kan den tidigare problematiken exemplifieras utifrån en
plats.
III. Mälardalen och östliga kontakter. I denna del kommer frågan om hur
man inom den svenska arkeologin under 1900-talet och tidigt 2000-tal har sett
på kontakter mellan Mälardalen och östliga områden att behandlas. Utifrån tre
fallstuder av yxor, keramik och inhumationgravar studeras denna fråga. Syftet är
att på olika sätt belysa själva diskussionen i dess historiska kontexter och inte i
första hand att försöka ge svar på frågan om det funnits kontakter mellan dessa
områden under bronsåldern.
En ytterligare aspekt är frågan om hur den politiska situationen under 1900talet har påverkat såväl hur frågor om östliga kontakter har studerats som hur
man har sett på ”östliga inslag” i den svenska förhistorien. En särskild fråga är
hur den ryska/sovjetiska arkeologin har sett ut under främst början av 1900talet. Den arkeologiska forskning som har bedrivits i Sovjetunionen och Ryssland har i stor utsträckning varit okänd för arkeologer i Sverige.

Om användandet av olika begrepp i texten
Flera av de termer som används i studien är delvis problematiska, bland annat
benämningar och namn på ryska.

Benämningar på ryska
I texten återkommer flera benämningar på ryska namn, platser och kulturer.
Dessa kan stavas olika beroende på vilket språk de har translittererats till. Detta
gör att samma namn eller benämning kan förekomma i avhandlingen under
olika stavning. I den löpande texten och i huvudelen av referenserna kommer
jag att använda mig av en svensk translitterering, men i citat och vissa av referenserna kan det förkomma andra stavningar beroende på att namnen redan har
translittererats med ett annat system (exempelvis namn på engelska).
16

Det sydskandinaviska bronsåldersområdet
Uppland ligger i den nordliga utkanten av det område som brukar kallas för
”den nordiska kulturkretsen”, ”den nordiska bronsålderskulturen”, ”sydskandinavisk bronsålder”, ”den sydskandinaviska bronsålderskulturen” eller ”det sydskandinaviska bronsåldersområdet”. Område, brukar vanligen inkluderar Danmark, södra Sverige upp till och med Uppland samt delar av Norrlandskusten,
södra delarna av Norge samt en del av Finlands kust. Dessa begrepp är problematiska och delvis ifrågasatta och omdebatterade inom forskningen, inte
minst på grund av den lokala och regionala variationen som finns i det arkeologiska källmaterialet inom detta stora geografiska område (se vidare diskussion i
del II).
I texten kommer benämningen ”det sydskandinaviska bronsåldersområdet”
att användas för det aktuella området. Jag har valt att använda denna benämning eftersom den bäst motsvarar det geografiska området i fråga. ”Nordisk
bronsålder” är enligt min mening en alltför bred benämning eftersom stora
delar av Norden (t.ex. de nordliga regionerna av Norge, Sverige och Finland)
uppvisar en helt annan fornlämningsbild än den som återfinns i de södra delarna av Skandinavien under denna period.

Geografiska begrepp
I texten återkommer begrepp som ”östliga kontakter” och ”östliga influenser”
eftersom detta är begrepp som man ofta möter i texter om Mälardalens bronsålder. Vad som i olika fall ses som ”det östliga” kan variera mycket beroende av
vilket perspektiv som de olika författarna har haft. Det kan röra sig om kontakter och influenser med närbelägna områden på andra sidan Östersjön, men
även mer avlägsna områden som i Volga-Kama området, och ofta är det oklart
vad författaren syftar på. Trots de problem som finns med att använda detta
vaga begrepp som det ”östliga” finns det en poäng att i detta arbete använda
det eftersom det just pekar på problemen med ett diffust ”Öst” som en förklaringsmodell för olika företeelser i det arkeologiska materialet.
I texten återkommer även begrepp såsom som ”svenska kolonier” eller
”skandinaviska kolonier” och ”svensk expansion” eftersom detta är en terminologi som används i framför allt äldre arkeologisk litteratur. Det är självfallet
problematiskt att tala om svenska kolonier i Ryssland långt innan varken Sverige eller Ryssland existerade, men samtidigt speglar begreppen det synsätt som
då existerade inom arkeologin.
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Kapitel 2. En bronsålder över gränserna

Frågor om hur människor har rest och flyttat och hur föremål, innovationer,
tankar och idéer har spridits över ibland stora geografiska områden under förhistorien har varit och är fortfarande en viktig fråga inom arkeologin. Hur man
inom den arkeologiska forskningen sett på och studerat interaktion mellan
människor har dock förändrats över tid med olika teoretiska utgångspunkter
och frågeställningar.
Även flera faktorer i vår samtid påverkar hur kontakter i förhistorien studeras. Arkeologer påverkas av det samhälle som de lever och verkar i och därmed
påverkas även arkeologin och tolkningarna. Nationsgränser och språkskillnader
mellan länder saker som skapar gränser som inte existerade i förhistorien.
Det är svårt att finna en bra terminologi för att beskriva de komplexa förhistoriska system där människor reser, föremål transporteras och innovationer
och idéer sprids mellan människor. Det blir lätt ganska vaga och abstrakta begrepp som kontakter, influenser och interaktion som inte säger särskilt mycket
om möten mellan människor.
Bronsåldern är en förhistorisk tidsperiod där vår syn på kontakter, både
kortväga och mer långväga, har varit viktiga för hur tidsperioden har tolkats.
”Främmande föremål” och föremål av brons i Skandinavien visar hur det under
förhistorien har funnits kontaktnät mellan människor som resulterat i att föremål har transporterats över långa avstånd. Den begränsade tillgången på koppar
och inte minst tenn gjorde att stora delar av Europa var beroende av kontakter
med andra områden för att få tillgång till brons (se t.ex. Ling et al. 2013, 2014;
Vandkilde 2016).
Forskningen om bronsåldern i Sverige och Skandinavien har på många sätt
präglats av tankar om olika kontakter med och influenser från såväl närbelägna
som mer avlägsna områden såsom Centraleuropa och Medelhavsområdet. Redan i de kronologiska arbetarna av Oscar Montelius utgjorde jämförelser med
övriga delar av Europa en viktig del för förståelsen av föremålens utveckling
och datering. Oscar Montelius hade ett diffusionistiskt perspektiv på den nordiska bronsåldern (Larsson 2006:120). Den traditionella kulturhistoriska arkeologin tolkade förändringar som vi kan se i den materiella kulturen som ett resultat av en konkret händelse, såsom exempelvis migration. Införandet av en ny
teknologi i ett område kunde, exempelvis, tolkas som att människor fört med
sig den nya teknologin från ett annat område (se t.ex. Lavento 2005:759; Cassel
2008).
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De typologiska studierna betonade relationen mellan olika föremål. Genom
att tolka dessa relationer i termer av influenser betonades difussionism och
migration som tolkningsmodeller snarare än en inhemsk utveckling (Härke
1998:209). Ofta ses migration och diffusionism som två motpoler, vilket dock
inte behöver vara fallet. Difussionism fokuserar på spridningen av en kulturell
företeelse och inte på vilket sätt denna har spridits. Det kan ske på många olika
sätt, bland annat genom migration (Klejn 1998:31).
Synen på migration som förklaring till förändringar i det arkeologiska
materialet har varierat över tid och mellan olika länder och traditioner. Henrich
Härke har jämfört synen på migration inom bland annat arkeologin i Sovjetunionen och arkeologin i Tyskland under första hälften av 1900-talet (1998). Den
ryske arkeologen Lev S. Klejn påpekar dock att den sovjetiska arkeologin inte
har varit enhetlig utan det har funnits stora variationer (Klejn 1998:30; jfr. även
Klejn 2012, 2014b). Härke menar bland annat att synen på migration inom
arkeologi har varit och fortfarande är sammankopplad med politik. Detta gäller
även i de länder där arkeologin inte är eller har varit direkt politiskt styrd. Arkeologerna påverkas av sina sociala kontexter, vilket inkluderar såväl historiska
och politiska faktorer som personliga erfarenheter (Härke 1998:24).
Efter andra världskriget var det många forskare som ifrågasatte den tidigare
bilden av migration och difussionism. Både den processuella arkeologin och
postprocessuella arkeologin tog avstånd från migration som förklaring, fast med
olika utgångspunkter. Under slutet av 1900-talet och början av 2000-talet började återigen migration som fenomen att studeras (se t.ex. Cassel 2008; Naum
2008).
Intresset för att studera kontakter och interaktion i forntiden har ökat under
senare år med flera olika arbeten som studerar interaktion under bronsålder (se
t.ex. Kristiansen 1998; Kristiansen & Larsson 2005; Alberti & Sabatini 2013;
Rowlands & Ling 2013; Earle et al. 2015; Kristiansen & Suchowska-Ducke
2015; Suchowska-Ducke et al. 2015a, 2015b; Vandkilde 2016). Det har även
framförts kritik mot hur man inom den processuella och postprocessuella arkeologin övergav den gamla kulturhistoriska synen på diffusionism som en förklaringsmodell för kulturella förändringar. Kristian Kristiansen och Thomas B.
Larsson menar bland annat att den processuella och postprocesuella arkeologin
har lett till ett ”autonomt” perspektiv med risk för att arkeologin håller sig inom
nations- och språkgränser (Kristiansen & Larsson 2005:5f.). Genom att inte
studera hur människor har rört sig finns det risk att man skapar en bild av ett
enhetligt, homogent och ursprungligt Sverige där få människor har flyttat in
och påverkat utvecklingen (Cassel 2008).
Begrepp som migration har länge haft en ganska negativ klang inom arkeologin och setts som mycket problematiskt (se diskussion i Cassel 2000, 2008;
Naum 2008). Kanske på grund av att begreppet ofta ger association till stora
”folkförflyttningar” eller ”folkvandringar” där en stor grupp människor flyttar
från en plats till en annan, och inte till enstaka individer eller mindre grupper av
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människor som flyttar. Detta beror troligen på att det ofta är svårt att se individen i det arkeologiska materialet (Cassel 2008; Bergerbrant 2013). Dessutom
förknippas begreppet migration med de tolkningsmodeller som fanns under
början av 1900-talet när migration ansågs vara förknippade med spridning av
nya kunskaper och innovationer. Detta är tolkningsmodeller som senare har
varit mycket kritiserade. Det finns dock många olika slags resande och migration som lämnar olika spår i det arkeologiska materialet (se mer nedan).
Att studera kontakter och interaktion i förhistorien är problematiskt och det
har även väckts flera kritiska röster om hur kontakter och interaktion har studerats. Det har bland annat framförts kritik mot att influenser från andra områden
har givits alltför stor betydelse i tolkningarna av bronsålderns samhälle.

Arkeologi och politik
De nutida nationsgränserna existerade inte under förhistorien, men påverkar
ändå i högsta grad förutsättningarna för att studera förhistorien. Det finns
många problem med att studera förhistoriska kontaktnät som sträcker sig över
dagens nationsgränser, såsom exempelvis språkskillnader och svårigheter med
tillgänglighet när det gäller arkeologisk information och litteratur. Det är exempelvis endast en mycket litet del av de ryska publikationerna inom arkeologi
som finns tillgängliga på bibliotek i Sverige. Dessutom gör olika sätt att translitterera det kyrilliska alfabetet att det kan vara svårt att söka efter författare och
böcker i databaser.
Förutom dessa praktiska problem finns det även skillnader i vetenskapstradition och terminologi. Föremål och företeelser såsom exempelvis keramik eller
kulturgrupper kan benämnas på olika sätt i olika länder. Vissa olikheter som
man upplever inom arkeologin mellan olika länder och mellan Öst och Väst
kan beror på just skillnader i språk och terminologi (jfr. Koryakova 2003:240f.).
Att studera kontakter mellan människor i förhistorien kan även vara ett sätt
att ”bygga upp” en gemensam historia som sträcker sig över dessa nationsgränser. Genom att vissa områden studeras och kopplas samman skapas en delvis
gemensam förhistoria. Vissa områden inkluderas medan andra exkluderas och
uppfattas som något annorlunda och främmande.
Flera forskare har exempelvis diskuterat och kritiserat hur EU har lyft fram
bronsåldern som Europas första guldålder (se t.ex. Gröhn 2004; Hølleland
2007; Anfinset & Wrigglesworth 2012). Anna Gröhn skriver exempelvis:
During the last decade, we have seen some attempts of European cultural politics to recreate a prehistoric founding myth of Europe using the Bronze Age as
a base. With reference to this, there may be a risk that archaeologists are sanctioning, as well as reproducing, the image of the Bronze Age as a time when the
first ‘free capitalism’ and an ‘integrated’ Europe was born. (Gröhn 2004:144)
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Under de senaste årtiondena har Centraleuropas bronsålder spelat en allt större
roll för tolkningarna av den nordeuropeiska bronsåldern. Detta har enligt Anfinset & Wriggelsworth politiska och ekonomiska orsaker och är kopplat till
EU:s expansion österut, inte minst under 1990-talet då EU fick flera nya medlemsstater (Anfinset & Wrigglesworth 2012).
När man diskuterar gränser och kontakter inom den arkeologiska forskningen har etnicitet och möjligheten att använda etnicitet som begrepp i arkeologiska studier av förhistorisk tid varit omdebatterat. Det finns en mycket omfattande litteratur kring detta problemkomplex (se t.ex. Jones 1997; Kohl 1998;
Hillerdal 2009). Inom bronsåldersforskningen i Sverige har dock uttalade etniska tolkningar och etniska begrepp inte använts i förhållande till det arkeologiska materialet från Sverige (exempelvis när det gäller ”regionala skillnader”
mellan Sydskandinavien och Mälardalen) i någon större utsträckning. Ett undantag utgörs av forskningen om sen bronsålder och tidig järnålder i norra
Sverige där frågan om östliga kontakter har varit nära knuten till frågeställningar
om framväxten av en tidig samisk etnicitet (Baudou 1989, 1995; jfr. Hansen &
Olsen 2004; Ojala 2009:115ff.; se vidare diskussion i kapitel 5 och kapitel 8).
Att studera kontakter och interaktion och hur dessa har påverkat samhället i
förhistorien innefattar även studiet av en maktrelation där vissa områden riskerar att uppfattas som dominerande och aktiva, medan andra områden ses som
mottagare och passiva. Även om man använder sig av andra benämningar än
influenser och kontakter, såsom exempelvis kontaktnät eller interaktion, kan
den underliggande tanken, att ett visst område påverkar, förändrar och ”civiliserar” ett annat område finnas kvar. Kerstin Cassel menar exempelvis att i studiet
av vikingatid inom den svenska arkeologin har diskussionen om östliga respektive västliga kontakter sett olika ut och skett utifrån olika utgångspunkter. I
kontakter med områden österut har de människor som kom från nuvarande
Sverige uppfattats som de aktiva. Det är dessa människor som reser, handlar
och härjar. ”Svenska” föremål i öst har tolkats som bevis på att det är svenskar
som rest och som att det har förekommit svenska bosättningar. När östliga
föremål påträffats i Sverige ser situationen helt annorlunda ut, enligt Cassel.
Förekomsten av dessa föremål har i stället tolkats som ett resultat av att svenskar har rest och fört med sig föremålen hem. Fortfarande är det de människor
som bodde i nuvarande Sverige som är de aktiva. Föremålen tolkas inte som ett
resultat av en östlig kolonisation eller bosättning av människor som kommer
österifrån till Sverige (Cassel 2008:127). Även inom bronsåldersforskningen har,
enligt Hans Bolin, kontakter söderut behandlats på ett annat sätt än kontakter
österut (Bolin 2005).
Frågor om vilka människor som är aktiva är särskilt relevanta då det rör kontakter eller interaktion som skett över dagens nationsgränser. Frågan om kontakter är därmed en fråga som på många sätt har varit kopplad till den nationella självbilden och bilden av den egna nationens historia och förhistoria.
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Studiet av bronsålderns kontakter österut har inte varit lika omdiskuterat och
politiskt förknippad som studiet av senare perioder såsom vikingatiden (se t.ex.
diskussion i Duczko 2004; Edquist 2012; Androshchuk 2013), där frågan om
”skandinaviska föremål” i Ryssland och Ukraina och tolkningarna av dessa har
varit mycket omdebatterade. Frågan om ”normannism” och ”antinormannism” har löpt parallellt genom den ryska och sovjetiska historien och
går tillbaka till sent 1700-tal. Den officiella sovjetiska synen som gick tillbaka till
tsartiden var att vikingarnas politiska och kulturella inflytande över grundandet
av fornryska städer och utvecklingen av den tidiga fornryska staten var minimal.
Efter Stalins död 1953 blev det möjligt att ifrågasätta detta synsätt, vilket även
gjordes av ett antal sovjetiska forskare. I boken Spor o Varjagach (Tvist om varjagerna) från 2008 ger Klejn en grundlig genomgång av diskussionerna och de
olika ståndpunkterna inom forskningen i Ryssland och Sovjetunionen vad gäller
frågan om de så kallade varjagernas etniska tillhörighet, inflytande och betydelse
i det vikingatida Rus (Dolukhanov 1998:30; Klejn 1998, 2015[2008]).
Det är lätt att uppfatta den sovjetiska och ryska arkeologin som mycket politisk medan den arkeologi som bedrivits i Sverige varit opolitisk (den sovjetiska
arkeologihistorien och dess politiska dimensioner kommer att diskuteras mer
ingående i kapitel 7). Det är dock viktigt att betona att den arkeologi som utförts i Sverige under 1900-talet på många sätt har påverkats och färgats av politiska strömningar och politiska händelser. Det har t.ex. förekommit flera diskussioner om nationalism inom den svenska arkeologin under 1900-talet (se
bland annat Werbart 1999, 2000; Baudou 2000, 2001; Petersson 2004).
En fråga som uppmärksammats under senare år är hur kontakter tolkats på
olika sätt beroende på vilka områden är aktuella, och om det finns vissa länder
och regioner som vi har lättare att associera oss med medan andra uppfattas
som mer främmande och annorlunda (se t.ex. Cassel 2004:36). Denna tendens
kan bland annat ses i artikeln ”Det baltiska kulturområdet” av den svenske
arkeologen Gunnar Ekholm. Ekholm skriver:
Huru i grunden naturlig den gräns för det svensk-baltiska väldet var, som skapades genom 1600-talets politik, visas bäst av att under det nu afslutade världskriget, då under den våldsamma påfrestningen alla sprickor i det europeiska kulturskicktet vidgats sig till klyftor, denna gräns åter blivit uppdragen. Det är
ägoskillnaden mellan detta gåtfulla Östeuropa, som genom sitt kommunistiska
och även i övrigt säregna samhällskick är ett helt för sig, och det baltiska kulturområdet med dess en verklig europeisk odling bärande folkstammar, en odling
med traditioner från sten- och bronsåldern. (Ekholm 1920b:216)

Under hela 1900-talet har det funnits en komplicerad historia mellan Öst och
Väst (vilket bland annat kan ses i Ekholms citat ovan). Under långa perioder
har det funnits begränsat med kontakter mellan forskare i Öst och Väst. Dessutom har språkskillnader bidragit till att det generellt bland arkeologer i Sverige
har funnits mycket begränsad kunskap om den arkeologiska forskning som
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bedrivits i Ryssland. De begränsade kontakterna har kanske ytterligare bidragit
till att området uppfattats som någonting främmande och okänt.
På senare år har det uppstått allt starkare nationalistiska strömningar i
Europa, såväl i Ryssland och andra stater i Östeuropa som i Väst- och Centraleuropa. Frågan är hur denna utveckling kommer att påverka den framtida arkeologiska forskningen i Europa?

Människor som reser
Att människor i förhistorien har haft kontakt med varandra över vad vi idag
uppfattar som stora geografiska områden, med stora skillnader i den materiella
kulturen, är i sig inget konstigt. Genom resande och handel träffas människor
och genom dessa möten kan människor påverkas, influeras och inspireras av
nya intryck. Vid dessa möten kan även föremål byta ägare vilket gör att föremål
kan transporteras över stora områden. Det behöver inte heller ha varit särskilt
mycket svårare att förflytta sig över stora geografiska avstånd under bronsåldern jämfört med senare perioder i förhistorien (även om det både då och senare kunde finnas avsevärda svårigheter).
Det kan finnas många skäl för människor att resa och förflytta sig från en
plats till en annan. Det kan exempelvis röra sig om handel och utbyte, skapande
och upprätthållande av personliga, släktskapsbaserade och politiska allianser,
resor för att få tillgång till kunskaper och erfarenheter som finns på andra platser, och resor till olika former av sociala och religiösa sammankomster. Nyfikenhet kan vara en stark drivkraft. Men att resa kan även vara ofrivilligt, påtvingat av andra eller en nödvändighet för att kunna fly undan svält, förtryck,
krig eller fattigdom och svåra omständigheter. Det behöver inte heller alltid
finns ”goda” avsikter med resan, utan det kan även röra sig om krig, plundring,
expansion och kolonisation. Att resa under denna tid behöver inte ha varit något ofarligt, utan kan ha varit förenat med stora risker. Det finns flera spår av
våldshandlingar i det arkeologiska materialet från bronsåldern (se t.ex. Bergerbrant 2007; Lindström 2009).
Däremot finns det flera svårigheter med att se spår i det arkeologiska materialet av alla de resor och möten som förekom mellan människor i de förhistoriska samhällena. Det finns flera olika slags resande som kan lämna olika spår i
det arkeologiska materialet. Det kan röra sig om människor som flyttat från en
plats till en annan, men även resor när man återvänder. Det kan röra sig om
kortare eller längre resor. Kortvariga möten och kontakter som sker under en
begränsad tid ger troligen inte lika starka spår i det arkeologiska materialet som
mer etablerade nätverk som existerar under en lång tid. Vid längre möten kan
det leda till att man lånar av mer komplexa system från andra områden (Kristiansen & Larsson 2005:13).
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En viktig fråga, som aktualiserats inte minst under senare år, är vilken betydelse möten mellan människor och människors resande har haft för bronsålderns samhälle och utveckling i Skandinavien. Dessa frågor har på senare år
studerats av flera forskare (se t.ex. Kristiansen & Larsson 2005). Kristian Kristiansen och Thomas B. Larsons har gjort en omfattande studie av kontakter och
interaktion i europeisk bronsålder. I boken föreslår Kristiansen och Larsson ett
nytt teoretisk förhållningsätt till att förstå kulturell interaktion och dess effekter
(Kristiansen & Larsson 2005):
We call this an intercontextual archaeology, and we propose an interpretative
strategy where one or several central symbols are identified and traces throughout he context where they appear, thereby linking them together in a cosmological or ritual field of intercontextual meaning. (Kristiansen & Larsson 2005:11)

Det har länge varit genom att studera föremål och olika fornlämningskategorier
som man har fått en uppfattning om hur föremål och idéer och därmed även
människor rört sig. Människorna själva har varit svårare att studera. Detta betyder inte att det inte har funnits indikationer tidigare på att människor har flyttat.
Genom att bland annat studera fynd och fyndkombinationer i gravar har vissa
individer tolkats som att de flyttat och behållit sina traditionella kläder och
smycken. Betydelsen av ”främmande föremål” i gravar och den dödes identitet
och etnicitet är dock mycket komplicerad.
På senare år har det uppkommit nya tekniska möjligheter att studera hur individer har rest genom att analysera de spår i ben, tänder och mjuka vävnader
som finns kvar av människorna. Olika naturvetenskapliga analyser kan indirekt
visa hur individer har rest, men även ge indikationer på hur större grupper av
människor kan ha flyttat.
Under senare år har bland annat studier gjorts på ett av de mest kända fynden från bronsåldern i Skandinavien, Egtvedflickan från Danmark. Resultaten
från biomolekylära och biokemiska analyser av bland annat hår, naglar och
tänder tyder på att Egtvedflickan, liksom barnet som fanns i graven, kommer
från en plats utanför Danmark (Bornholm är i studien ej medräknat i Danmark). Även ullen i Egtvedflickans kläder kommer troligen från ett område
utanför Danmark. Dessutom tyder analyser av hår och naglar på att hon under
de två sista åren av sitt liv vid upprepade tillfällen har rest till en annan plats,
även en kort tid innan sin död (Frei et al. 2015). Författarna skriver angående
resultaten från denna studie:
Our study provides evidence for long-distance and periodically rapid mobility.
Our findings compel us to rethink European Bronze Age mobility as highly dynamic, where individuals moved quickly, over long distances in relatively brief
periods of time. (Frei et al. 2015:5)
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Mycket tyder därmed på att bronsåldern har varit en period där det funnits
kontakter över stora områden och där människor har rest och rört sig över
stora geografiska avstånd. Det behöver däremot inte betyda att alla i samhället
gjorde långväga resor, utan kanske bara vissa grupper av människor. Vissa
subgrupper i samhället kan ha varit mer mobila än andra. De materiella spåren
av långväga kontakter mellan olika områden i det arkeologiska materialet kan
vara kopplade till just sådana speciella subgrupper i bronsålderssamhället.

”Främmande” föremål och influenser
Under årens lopp har flera olika artefakter påträffats som har ett utseende eller
utformning som skiljer från övriga föremål eller från hur föremålen förväntas
att vara utformade. De har ofta betraktats antingen som importföremål eller
som föremål vars utformning har inspirerats eller influerats från ett annat område. Paralleller till dessa föremål har sökts i framför allt andra delar av Europa.
För att studera interaktion mellan olika områden i förhistorien har studiet av
olika föremåls utseende och utformning varit viktigt dels för att identifiera föremål med ursprung i andra områden och dels för att studera föremål som är
tillverkade på närmare håll eller lokalt men med en utformning influerad av
”främmande” föremål. Även om fokus ofta är på föremål är det viktigt att poängtera att det inte enbart är artefakter som har studerats utan att många forskare även har studerat hur andra delar av bronsålderns samhälle kan ha påverkats genom kontakter med och influenser från andra människor och områden.
Även om en del föremål har transporterats över stora geografiska områden,
behöver det inte innebära att människor har gjort samma resa. Det kan röra sig
om direkta kontakter, eller ett föremål kan färdas under lång tid, genom många
mellanhänder, innan det hamnar på den plats där det senare påträffas. När ett
föremål har transporterats genom många mellanhänder är det mer troligt att det
kan förlora delar av sin ursprungliga betydelse och sitt sammanhang än om det
skulle röra sig om direkta kontakter.
Det är viktigt att poängtera att för att kunna studera kontakter och influenser
utifrån de enskilda föremålskategorierna och dess spridning är föremålens
fyndkontext, både i ”ursprungsområdet” och i det område där föremålet har
påträffats, mycket betydelsefull. Föremålens kontext kan säga en del om hur
kontakterna kan ha sett ut, om det rört sig om kortvariga besök eller om någon
flyttat från en plats till en annan. Om flera ”främmande föremål” från olika
föremålskategorier visar på en liknande spridning indikerar det att det kanske
har funnits någon form av mer etablerad handelsrutt (Bergerbrant 2013:152).
Handelsnätverk är svåra att spåra i och med att enbart en liten del av alla de
föremål som en gång existerat har bevarats till idag. Framför allt har det funnits
en stor mängd föremål som var gjorda av organiska material som sällan finns
kvar. Bristen på föremål av organiskt material gör att bronsföremålen har fått
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en väldigt stor betydelse för att studera interaktion under bronsåldern. Om
föremål av organiskt material hade kunnat visa på andra nätverk får vi endast i
undantagsfall veta. Genom att analysera metaller i bronsföremålen kan man få
kunskap om metallernas ursprung. På senare år har metaller i bronsföremål från
Skandinavien undersökts i olika studier. Resultaten från dessa undersökningar
kan ge indikationer på hur handelsvägar och kontaktnätverk kan ha sett ut under bronsåldern (se t.ex. Kresten 2005; Ling et al. 2013, 2014; Melheim 2015).
En viktig och omdebatterad fråga är hur mycket av föremålens ursprungliga
betydelse som har ”färdats” med föremålet och hur föremålen uppfattades i det
nya området. Sågs föremålet som ett exotiskt objekt från en annan plats eller
kan något av föremålets ”ursprungsbetydelse” finnas kvar? När svärden introduceras i Skandinavien i början av bronsåldern accepterades de i samhället, men
depositionsmönstret skiljer sig från det i svärdens ”ursprungsområde” (Begerbrant 2013:152). Därför är det för förståelsen av kontakter även viktigt att studera i vilket sammanhang föremålen förekommer i de olika områdena. När
föremål påträffas i samma konstellationer eller liknande kontexter som i sitt
ursprungsområde kan det, men behöver inte, tyda på att mer av föremålets
betydelse har förts över.
I vissa fall kan det finnas ett område som kan ses som ursprungsområde där
det finns en koncentration av föremålet. Utifrån detta område finns sedan en
gradvis spridning till andra området och antalet föremål blir färre ju längre bort
från ursprungsområdet man kommer. Föremål kan även förekomma i koncentrationer utan den gradvisa spridningen. Att det inte finns liknande föremål mellan de två platserna kan enligt Thomas B. Larsson tyda på en oförändrad mening:
Avsaknaden av krumsvärd i Centraleuropa kanske tyder på direkta, långväga
förbindelser, vilket möjligen skulle stärka hypotesen om relativt oförändrade
symboliska mening (att krumsvärden var gudomlighetssymboler i båda kontexterna). En långsam ”down-the-line” kedjan av transaktioner genom hela Sydöstoch Centraleuropa har sannolikt inneburit en större risk för betydelseförskjutning jämfört med direktkontakter. (Larsson 1997:75)

Ibland påträffas föremål som troligen är tillverkade lokalt men uppvisar stora
likheter med föremål som påträffats i andra områden. En av de grundläggande
frågorna för att studera kontakter och influenser i det arkeologiska materialet är
hur man kan tolka dessa föremål. Har utformningen av dem påverkats av influenser från andra områden eller har föremålen utvecklats oberoende av
varandra?
”Likhet” är på många sätt ett problematiskt begrepp, inte minst när det gäller
studier av enskilda artefakter. Vad som uppfattas som likt kan vara högst subjektivt, och där den ena forskare ser likheter ser den andre skillnader. Att det
finns en grupp av föremål som liknar föremål som påträffats i andra områden
behöver inte betyda att det funnits kontinuerliga kontakter under en längre tid.
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Det behövs endast att ett eller en grupp av föremål vid ett specifikt tillfälle
kommit till det andra området för att det ska influera människor att skapa flera
liknande föremål. I teorin skulle ett enstaka ”främmande” föremål kunna påverka hur föremål i ett område utformas. Föremålet skulle kunna inspirera och
fungera som en prototyp. Samtidigt måste samhället vara mottagligt för den nya
formen eller uttrycket. Om föremålen i de två olika områdena följer en liknande
utveckling tyder detta på det funnits kontakter mellan områdena som pågått
under en längre tid. Detta skulle även kunna indikera att det funnits fler influenser än enbart föremål.
Det kan finnas flera svårigheter att studera hur föremål har influerat
varandra. I flera studier har material från Medelhavsvärlden jämförts med fynd
från Sverige. Vissa forskare menar att materialet från medelhavsområdet ofta
har behandlats oproblematiskt vad gäller exempelvis fyndkontext, tolkningar,
rekonstruktioner och dateringar (Nordquist 2005:130; Sjögren 2005:157ff.). Det
har även framförts kritik mot att man ofta fokuserar på de likheter som man
upplever finns i materialet och inte de många olikheterna som finns:
Alltför ofta ses begreppet ”likhet” oproblematiskt inom arkeologin. Men ”likhet” i sig betyder bara att vi idag tycker att det ser lika ut. En förklaring på ”likhet” måste omfatta inte bara likheter och dess kontext, liksom även de olikheter
som finns i både artefakten och kontexterna. (Nordquist 2005:130)

Det är således viktigt att även studera föremålens kontexter, i vilka sammanhang som de påträffas. Finns det exempelvis likheter i deponeringstradition
eller har föremålen påträffats tillsammans med andra föremål av samma ”ursprung”? Kristiansen och Larson har betonat vikten av att studera institutioner:
Our main concern here, however, is to suggest that what on purely typological
and stylistic grounds may look like different ‘cultures’ may through an analysis
of social and religious institutions turn out to be rather similar societies, at least
in certain selective areas, characterized by mutual contacts. Such similarities,
however, tend to ‘disappear’ through translation into the local cultural dialects.
What is left may be a handful of imported prestige goods and some ‘influence’
or imitations in style and form. (Kristiansen & Larsson 2005:13)

Det kanske inte heller är att förvänta att enskilda föremål skulle se helt identiska
ut. När föremål produceras påverkas de av lokala traditioner och transformeras
för att passa in. Det är därför viktigt att försöka spåra en gemensam kärna
(Kristiansen & Larsson 2005). Innovationer och influenser transformeras för
att passa in i den nya kontexten. Endast en del av de nya idéerna och kunskaperna accepteras, inkorporeras och reproduceras i det lokala samhället. Andra
kanske endast delvis inkorporeras eller transformeras för att passa in i det lokala
sammanhanget (Anfinset & Wrigglesworth 2012:2; Eriksson 2012).
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DEL II. Upplands bronsålder
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Genom åren har flera arkeologer studerat Upplands bronsålder. En rad fornlämningslokaler från perioden har identifierats och några av dessa har även
undersökts. Sedan de första sammanställningarna av områdets bronsålder från
slutet av 1800-talet och början 1900-talet har antalet undersökta fornlämningslokaler, kända fornlämningar och fynd från Uppland ökat dramatiskt. Inte
minst har flera omfattande fornlämningslokaler undersökts vid stora bygg- eller
vägprojekt såsom exempelvis E18 och E4. Dessa uppdragsarkeologiska undersökningar har givit inblick i en delvis annan del av bronsålderns fornlämningslandskap än den som tidigare varit känd. Genom att vägens sträckning i dessa
fall har varit avgörande för att just dessa platser undersökts ser de på många sätt
annorlunda ut än många av de tidigare undersökta lokalerna. De numera välkända bronsålderslokalerna i Dragby i Skuttunge socken, Håga i Bondkyrko
socken och Broby i Börje socken undersöktes istället på grund av de många väl
synliga fornlämningarna som fanns på platsen.
Runt Uppsala har många fornlämningslokaler undersökts av arkeologer med
kopplingar till Uppsala universitet. I flera fall har det rört sig om seminariegrävningar utförda av studenter som en del av utbildningen. Det gäller exempelvis
undersökning i de ovan nämnda Dragby, Håga och Broby. Det gör att det utförts flera forskningsutgrävningar i området runt Uppsala (framför allt inom ett
bekvämt cykelavstånd från staden), medan andra delar av Uppland inte undersöktes i samma utsträckning. Även exploateringen har gjort att det utförts fler
undersökningar i vissa delar av landskapet, medan andra förbli mer okända.
Trots att den kända fornminnesbilden idag skiljer sig mycket från den bild
som fanns i början av 1900-talet är många av de frågeställningar som studerades
och de teorier som framfördes av arkeologer verksamma vid denna tid fortfarande aktuella. Detta gäller inte minst frågan om kontakter mellan Mälardalen
och områden österut under bronsåldern. Diskussion om östliga kontakter påbörjades i början av 1900-talet och har varit viktig för förståelsen och tolkningen av bronsåldern i området sedan dess. För att förstå i vilket sammanhang som
frågan om östliga kontakter har studerats är det därför enligt min mening viktigt
att undersöka hur bilden av Mälardalens bronsålder har vuxit fram under 1900talet och hur den kända fornlämningsbilden har förändrats under denna tid.
Detta gäller inte minst första halvan av 1900-talet då flera av de mest kända
lokalerna i Uppland undersöktes. Detta var även en tid då frågor om östliga
kontakter var centrala.
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I denna del kommer jag att behandla hur synen på Mälardalens, och framför
allt Upplands, bronsålder har vuxit fram. Vilka föremålstyper och platser har
varit i fokus och hur har detta fokus påverkat förståelsen av bronsåldern i området?
Det är många arkeologer som genom åren har betonat hur de arkeologiska
spåren från bronsåldern i Mälardalen delvis avviker och ser annorlunda ut än de
det kända materialet i de södra delarna av Skandinavien eller det område som
brukar kallas för det ”sydskandinaviska bronsåldersområdet”. En förklaring till
detta har ibland varit att det under bronsåldern funnits kontakter mellan Mälardalen och områden österut. En viktig fråga i denna del rör därför även Mälardalens förhållande till omgivande områden såväl norra Sverige som inom ”det
sydskandinaviska bronsåldersområdet”. Det innefattar även en kritisk diskussion om begreppet ”sydskandinavisk bronsålder” och vilka konsekvenser begreppet får för förståelsen av Upplands bronsålder.

32

Kapitel 3. Bilden av Upplands bronsålder växer
fram

Ett fåtal av alla de fornlämningar som finns i Uppland finns beskrivna redan i
källor från 1600-talet. Både Hågahögen och den så kallade Hågakyrkan (det
stora kulthuset som ligger i närheten av Hågahögen) finns omnämnd i Rannsakningar efter Antikviteter. Från 1600-talet finns även två hällristningar från Uppland
avbildade i ett par otryckta verk av Johan Peringer (Peringskiöld) (en från Boglösa socken och en från Ramsta socken) (Einerstam 1976:9). På 1840-talet omnämns även ytterligare ett par hällristning av Richard Dybeck. Den ena skall ha
funnits i Morkarla socken, men har inte kunnat återfinnas senare (Einerstam
1976:9).

Slutet av 1800-talet och början av 1900-talet
Under slutet av 1800-talet och tidigt 1900-tal publicerade Oscar Montelius
(1843–1921), Bernhard Salin (1861–1931), Oscar Almgren (1869–1945) och
Gunnar Ekholm (1884–1974) flera arbeten om bronsålder i Uppland. I de tidiga arbetena av Montelius och Salin var gravar, hällristningar och boplatser i
stort sätt okända så grunden för arbetena var framför allt de olika föremål av
brons som hade påträffats (Montelius 1871–1873; Salin 1905).
Under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet ökade antalet kända fynd
av bronsföremål markant. Efter att treperiodsystemet ”slagit igenom” vid mitten av 1800-talet så påbörjades ett omfattande insamlande av föremål. Det
handlade inte längre om att enbart samla in de dyrbaraste föremålen. För att
kunna studera variationer var även viktigt att samla in en större mängd föremål.
År 1837 fanns det exempelvis ca 200 stenåldersföremål och 60 föremål från
bronsåldern insamlade från Sverige. Omkring 40 år senare, 1874, hade antalet
insamlade föremål ökat till ca 16 000 stenåldersföremål och ca 1350 föremål
från bronsåldern (Baudou 1995:38).
Även antalet kända fornlämningar i Uppland som kunde dateras till bronsålder blev fler under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet, men de var
fortfarande mycket få.
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Montelius och Bronsåldern i norra och mellersta Sverige
Oscar Montelius (1843–1921) var den som först gjorde en sammanställning
över de då kända bronsåldersfynden från Uppland (Montelius 1871–1873; Ekholm 1921:1).
Vid slutet av 1860-talet hade Montelius påbörjat arbetet med att samla in
uppgifter om bronsåldersfynd i Norden och Nordeuropa (Gräslund 1974:171).
I början av 1870-talet publicerade Montelius en genomgång över de kända föremålen av brons från bronsåldern som påträffats i landskapen Uppland, Södermanland, Västmanland, Närke, Dalarna, Värmland och Medelpad i Bronsåldern i norra och mellersta Sverige (Montelius 1871–1873). Sammanställningen innehåller även föremål av sten eftersom Montelius ansåg att flera av dessa troligen
kunde komma från bronsåldern. För sammanställningen hade Montelius haft
tillgång till Historiska museets, Lunds och Uppsalas museers samlingar samt 50
andra offentliga och enskilda samlingar (Montelius 1871–1873:176).
Oscar Montelius omnämner ett 30-tal kända bronsföremål som påträffats i
Uppland. De flesta av dessa var yxor och svärd. Som exempel kan nämnas ett
rikt fynd från 1833 från Vattholma i Lena socken. Där påträffades två svärd, ett
svärdsfäste och fyra lansspetsar (Montelius 1871–1873:193). Tio av de bronsföremål som omnämns i Montelius arbete var en del av den så kallade Lundebergska samlingen. Eftersom fem av dessa föremål uppgavs komma från Gamla
Uppsala har föremålens fynduppgifter ifrågasatts. Två av föremålen från Gamla
Uppsala skulle dessutom ha påträffats i de stora högarna (Ekholm 1921:12; se
mer nedan om ananinoyxan i kapitel 9).
I Bronsåldern i norra och mellersta Sverige, som omfattar ca 260 sidor, redovisas
de olika kända bronsföremålen i en geografisk ordning, efter vilket landskap
och vilken socken de påträffats. De olika fynden beskrivs ingående, såsom exempelvis storlek och färg. Även deras fyndkontexter beskrivs, trots att det i
många fall ofta finns ganska knappa uppgifter om hur och i vilket sammanhang
som fynden hade påträffats. Några fyndkategorier behandlas mer ingående
såsom spännen, hängkärl, skaftcelter, knivar och svärd. Montelius hade vid
denna tid kunskap om ett tillräckligt antal grav- och depåfynd för att kunna
konstruera ett ungefärligt kronologiskt ramverk för de viktigaste fynden. Montelius såg själv Bronsåldern i norra och mellersta Sverige som sitt första typologiska
arbete (Gräslund 1974:168, 171).
I arbetet finns ett stort fokus på bronsföremålen som studeras ingående.
Bland annat diskuteras deras datering, ursprung och eventuella paralleller, framför allt i Sverige, men även i andra delar av främst norra Europa. Den kronologiska diskussionen utgör en viktig del av arbetet. Som exempel kan nämnas de
så kallade skaftcelternas datering. Från Uppland fanns det ett exemplar av en
sådan yxa som enligt uppgift hade påträffats i en trädgård vid Fyrisån i Uppsala.
Montelius drar paralleller mellan yxan och yxorna i det stora fyndet från Phile
(Pile), i Tygelsjö socken i Skåne, som han daterade till den senare delen av
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bronsåldern (Montelius 1871–1873:179). Liknande yxor som de i Pilefyndet
hade påträffats i många olika områden av Europa. Enligt Montelius kunde typen
hänföras till bronsålderns äldsta tider, men de yxor som påträffats i Norden
kom från senare delen av bronsåldern. ”Man får således betrakta dem såsom ett
af de många bevisen för, huru äldre typer bibehåller sina länge, äfven vid sidan
af yngre, mer utvecklade former” (Montelius 1871–1873:180). I senare arbeten
har han dock ändrat sig och daterar fyndet till period I (Montelius 1885).
Vid denna tid var endast ett fåtal hällristningar kända från Uppland, de ovan
nämnda från Rickeby i Boglösa socken och Opp-Boda i Ramsta socken. Hällristningarna fick därmed relativt lite utrymme och behandlas enbart kortfattat
av Montelius i artikeln, bland annat skriv han att dessa hällristningar ”sannolikt”
borde höra till bronsåldern (Montelius 1871–1873:224).
Redan i inledningen till Bronsåldern i norra och mellersta Sverige påpekar Oscar
Montelius hur få föremål av brons som hade påträffats i mellersta Sverige jämfört de föremål som påträffas i Skåne och Danmark. I Skåne kände man vid
denna tid till 14 föremål av brons från bronsåldern för varje kvadratmil (vid
kusten mer än 25) medan i ”Svealänderna” knappt ett föremål på tre kvadratmil. Samtidigt var inte skillnaden så stor som man, enligt Montelius, hade kunnat vänta sig mellan ”Svealänderna” och andra delar av Sverige såsom Bohuslän, Blekinge och Halland (Montelius 1871–1873:174f.).
Antalet kända bronsföremål i de studerade landskapen (Uppland, Södermanland, Västmanland, Närke, Dalarna, Värmland och Medelpad) uppgick till 157
varav en stor del (72 st.) påträffats i Södermanland (Montelius 1871–1873: Tab.
2). Antalet kända föremål från Uppland var vid denna tid få och Montelius
nämner ett 30-tal kända bronsföremål (varav 7 svärd, 2 dolkar, 8 lansspetsar, 1
yxa med skafthål, 1 skaftcelt, 9 hålcelter, 3 halsringar och 1 nål) från 19 olika
fyndplatser (i tabell 2 finns ytterligare två fynd med) (Montelius 1871–1873:223,
Tab. 2; se Fig. 1).
Eftersom kända gravar mer eller mindre saknades vid denna tid var kunskapen om gravskicket i Uppland mycket låg. Från ”provinserna runt Mälaren”
fanns det endast ett känt gravfynd som hade daterats till bronsåldern. 1862 hade
”vid odling och gräfning bland smärre grafkullar” i Solvallen i Ärentuna socken
i Uppland påträffats en lansspets tillsammans med brända ben (Montelius
1871–1873:195). Att det skulle röra sig om en grav var redan tidigt omdiskuterad och ifrågasatt. Bland annat Oscar Almgren ställer sig frågande till att dessa
lämningar skulle komma från en grav. Ett huvudargument för detta var att
landsspetsen daterades till period II och brandgravskicket ansågs ha introducerats senare (Almgren 1905:45). Brandgravar från senneolitikum och äldsta
bronsåldern har senare påträffats vid olika arkeologiska undersökningar, som
exempel kan nämnas Sommaränge skog, Viksta socken, i Uppland (Forsman &
Victor 2007:300; Forsman 2007). Det går alltså inte att utifrån att benen är
brända avgöra att föremålen och benen inte kom från en grav.
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Figur 1. Oscar Montelius översikt över de kända föremålen av brons i norra
och mellersta Sverige under tidigt 1870-tal. Tabellen publicerades i Montelius
arbete Bronsålder i norra och mellersta Sverige. Från Montelius 1871–1873: Tabell B.
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Även om det saknades tydliga bronsåldersgravar fanns det i området flera ”ättehögar” och ”stenkumlen” som enligt Montelius i vissa fall skulle kunna vara
från bronsåldern. Rösen som undersökts i södra och västra Sverige samt i
Värmland hade visat sig vara från denna tid. Det skulle även funnits uppgifter
från Dybeck om några tidigare undersökta rösen i Uppland som kunde dateras
till bronsåldern. Gravtypen ansågs dock vara svårdaterad och flera av dem
kunde sannolikt även vara från järnåldern (Montelius 1871–1873:196, 224ff.).
Avsaknaden av kända gravar gjorde att Montelius ställde sig frågande till hur
befolkat som området hade varit och han ansåg det osäkert om det varit bebott
före stenålders slut (Montelius 1871–1873:175). Han menade dock att fynden
visar att området varit ”något befolkad” redan före bronsålderns slut och senast
vid eller kort efter Kristi födelse och att detta styrktes av att de föremål som
påträffats i området var från bronsålderns senare del (Montelius 1871–
1873:173ff., 175).

Bernhard Salin och de första gravundersökningarna
Vid 1900-talets början hade antalet kända bronsföremål från Uppland ökat till
omkring 70–80 vilket är betydligt fler än det antal som Montelius kände till då
han skrev Bronsåldern i norra och mellersta Sverige (Montelius 1871–1873; Salin
1905).
I boken Uppland – Skildring av land och folk från 1905 skriver Bernhard Salin
(1861–1931) ett kapitel om den förhistoriska tiden i Uppland. Bronsåldern utgör endast en liten del av artikeln och omfattar bara omkring sju sidor. Eftersom denna del av artikel är kortfattad går Salin inte in på alla de enskilda
fynden som påträffats i området såsom Montelius tidigare gjort utan diskuterar
dem mer övergripande. Det var enligt Salins mening överraskande att Uppland
kunde uppvisa ett så stort antal bronsföremål med tanke på att landskapet låg så
avlägset. Det var även förvånande att så många ”utländska arbeten” letat sig
hela vägen till Uppland. Bland annat omnämns fyra svärd från Europa funna på
olika platser i landskapet, ett i Lena socken, två i Knutby och ett i Skepptuna
socken (Salin 1905:172ff.).
Det fanns vid denna tid inga kända gjutformar från landskapet, men eftersom det fanns mälardalsyxor (även om de inte benämns som detta av Salin)
som inte förekom i samma utsträckning i andra områden ansågs de vara tillverkade i lokalt i mälarlandskapen (Salin 1905:176).
I det kända materialet kunde Salin se att det fanns en skillnad mellan fynd
från den äldre och yngre bronsåldern. Det hade påträffats fler föremål från
äldre bronsåldern som var av ”praktisk karaktär”. Från den första hälften av
bronsåldern fanns endast ett känt smycke mot 28 föremål som var för mer
”praktiska ändamål”. Bilden såg däremot annorlunda ut från bronsålderns senare hälft. Från denna tid var 18 ”lyxartiklar” kända. Detta kunde jämföras med
att det hade påträffats 28 redskap eller vapen (Salin 1905:175). Salin skriver:
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Liksom förut under stenåldern kunna vi nu under bronsåldern snart sagdt utefter hela linjen konstatera en utveckling till det bättre; verktygen bli praktiska,
vapnen fruktansvärdare och kampen om tillvaron ej så hård, att man ej har tid
öfrig och håg för att tillfredsställa skönhetssinnets kraft. (Salin 1905:176)

Förekomsten av ”lyxartiklar” såg Salin som uttryck för att välståndet hade tilltagit under bronsåldern. Denna bild var extra tydligt i Uppland jämfört med de
sydliga delarna av Sverige.
Gravarna vid Rotängen
1890 undersökte Bernhard Salin tre gravar vid Rotängen i Jordslunda i Alunda
socken, Uppland. Dessa var vid denna tid de nordligaste kända bronsåldersgravarna i Sverige samt de enda ”säkra” bronsåldersgravarna i Uppland (Salin
1890–1892, 1905:177). Det framgår inte av Salins redogörelse hur många gravar
som fanns på platsen men det uppges att antalet gravar på åsen var stort. Endast tre av dem undersöktes.
Två av stensättningarna i Jordslunda var uppbyggda på liknande sätt med två
koncentriska kretsar av större stenar och en sten i centrum (Fig. 2). Den inre
stenkretsen bestod av större stenar än de yttre och utrymmet mellan kretsarna
och stenen i centrum var utfyllt med mindre stenar. I den första stensättningen
som undersöktes var den inre kretsen kallmurad. I en liten kista, ca 25–30
centimeter stor, byggd av stående stenflisor påträffades tvättade brända ben, en
krukskärva och en bronspincett (Salin 1890–1892:111f.). Utifrån pincetten
kunde graven senare dateras till bronsålderns V period (Montelius 1917:91;
Ekholm 1921). Den andra stensättningen liknade den första, men kallmurningen var inte lika tydlig och kistan saknades. Förutom en koncentration av tvättade brända ben påträffades även ett föremål av brons, troligen en fingerring.
Den tredje stensättningen gav intryck av att tidigare ha öppnats (Salin 1890–
1892:111f.).
Figur 2. En av de tre
gravar som år 1890
undersöktes vid Rotängen, Jordslunda i
Alunda socken, Uppland. Dessa gravar
från yngre bronsålder
var enligt Sahlin de
första ”säkra” bronsåldersgravarna som
undersöktes i Uppland. Från Ekholm
1921:49, efter Salin
1905.
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I början av 1900-talet var således antalet kända fornlämningar från bronsåldern
få. Det är därför inte förvånande att det under början av 1900-talet utfördes
flera undersökningar som kom att bli mycket kända och starkt påverkade bilden
av bronsålder i Uppland.

Håga, Boda och Torslunda
Under ett fåtal år i början av 1900-talet undersöktes några av de mest omtalade
fornlämningarna från bronsålder, i Uppland. Den mest kända av dessa är troligen utgrävningen av Hågahögen, i Bondkyrko socken, som utfördes åren 1902–
1903. Några år senare 1906 undersöktes den så kallade ”bronsåldershyddan” i
Boda i Breds socken och 1909 ett röse vid Torslunda i Tierps socken. De undersökta fornlämningarna var av mycket olika karaktär och daterades till olika
delar av bronsåldern (se Fig. 3).
Eftersom så få gravar var kända sedan tidigare och bebyggelsen var ännu
mer okänd blev dessa undersökningar mycket viktiga och påverkade bilden av
områdets bronsålder i stor utsträckning. Intressant är även att vid dessa tre
undersökningar framkom ett material som har tydliga paralleller i södra Skandinavien. Dessa platser har fått en stor betydelse för den övergripande bilden av
områdets bronsålder.

Figur 3. Karta över del
av Uppland, med
några av de platser
som diskuteras i texten. Karta av författaren; grundkarta ©
Lantmäteriet.
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Figur 4. Hågahögen, strax utanför Uppsala, som den ser ut i dag. Hågahögen undersöktes 1902–03, och har blivit en stark symbol för Upplands bronsålder. Foto av
författaren.

Värt att nämna är att det runt denna tid även påträffades ett stort depåfynd från
i huvudsak period V–VI på Härnevi prästgårds ägor, Härnevi socken i Uppland. Omlindat med läder påträffades ett söndrigt hängkärl som innehöll ca 50,
till större delen sönderbrutna, bronsföremål. Bland annat kan nämnas en spjutspets, en bältekupa, ett glasögonspänne samt flera nålar. Föremålen hade troligen deponerats i slutet av period VI (Ekholm 1921:55f., XVf.; Rundkvist
2015:61).
Högen i Håga
Den mest kända fornlämningslokalen från Upplands bronsålder är troligtvis
Håga som ligger strax utanför Uppsala. Platsen är mest känt för den stora
bronsåldershögen, även kallad kung Björns hög (Fig. 4). I området och längs
Hågadalen finns flera andra lämningar från bronsåldern, bland annat kan nämnas kulthus, skärvstenshögar och en fornborg. Flera av dessa har genom åren
undersökts (se t.ex. Almgren 1905; Olausson 1995; Victor 2002).
Två av fornlämningarna i Håga, den stora högen samt det stora kulthuset
som ligger i närheten av högen, hade tidigt dragit till sig intresse. De omnämns
redan i Rannsakningar efter antiqviteterna från 1600-talet. Fornlämningarna i Håga
omnämns senare i flera olika arbeten, inte minst frågan om platsen varit den
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vikingatida kung Björns säte har varit omdebatterad. Det stora kulthuset tolkades som en början till en kyrka och har även ibland kallats för kung Björns
kyrka. Redan på 1600-talet utfördes utgrävningar av högen, men inga fynd påträffades eftersom man inte grävde till det innersta av högen (Almgren
1905:3ff.).
I början av 1900-talet undersöktes delar av Hågahögen och det stora kulthuset. De arkeologiska undersökningarna av fornlämningarna i Håga beskrevs
ingående av Oscar Almgren (1869–1945) i boken Kung Björns Hög och andra fornlämningar vid Håga från 1905. Förutom den stora högen och delar av det stora
kulthuset (kallas av Almgren för hustomtning) undersöktes även några mindre
högar från järnåldern (Almgren 1905:40ff.).
År 1902 hade Hågahögen fångat prins Gustav Adolfs intresse och redan på
hösten samma år påbörjades undersökningarna av det stora kulthuset i Håga.
Undersökningen av kulthuset fortsatte även under våren nästkommande år.
Endast en mindre del av kulthuset undersöktes. Det påträffades inte några fynd
som kunde datera kulthuset och det är intressant att Almgren daterade kulthuset till yngre järnåldern (Almgren 1905:40; Fig 5.). Kulthuset har vid senare
undersökningar daterats till bronsålder, såsom andra undersökta fornlämningar
av detta slag (se t.ex. Schönbäck 1952; Victor 2002:161).
Under hösten påbörjades även utgrävningen av Hågahögen. Orsaken till att
undersökningarna av högen inte kunde vänta tills den kommande våren var att
prinsen inte skulle vara i Uppsala under våren. Undersökningarna av centralgraven hann inte bli klara innan vintern. Utgrävningen av Hågahögen var därför
tvungen att avbrytas och graven täcktes igen. Innan dess hade svärdet och glasögonspännet påträffats. När grävningen återupptogs under våren fanns en lervälling i och under graven. Det var ur denna lervälling som flera av föremålen
under besvärliga förhållanden plockades fram (Almgren 1905:1, 24; Victor
2002:154).
Högen som var mellan 43–49 meter i diameter hade en högsta höjd på 8,75
meter. Det visade sig att högen var uppbyggd av torv som lagts över ett central
röse. Almgren tolkade gravens uppbyggnad som att det i centrum av graven
hade det funnit en träkammare som troligen hade inhyst en manslång kista
bestående av en kluven ekstock. I graven påträffades brända ben och flera föremål av brons och guld. Den döde hade fått med sig bland annat ett svärd, ett
glasögonformat spänne, två rakknivar, två pincetter (Almgren 1905; Ekholm
1921:29ff.). Utifrån föremålen i graven kunde den daterades till period IV. Att
lägga benen i en manslång kista var ”oväntat” i denna period utan hörde snarare
till början av period III. Man bör dock notera att det inte påträffades en hel
ekkista utan att det var flera olika iakttagelser som gjorde att man tolkade det
som att det funnits en ekkista, bland annat hade fibrerna på ekträet som påträffats vid svärdet samma riktning som den förmodade kiständen. Dessutom låg
de kringspridda fynden av ben och fornsaker samtliga inom ett långsträckt område som sammanföll med den förmodade kistan (Almgren 1905:24).
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Figur 5. På bilden syns delar av det stora kulthuset, även kallat ”kung Björns
kyrka”, i Håga, Uppland. Foto av författaren.

De brända benen analyserades av professor Edvard Clason som kom fram till
att benen kom från en individ som varit av eller under medellängd med en rätt
gracil uppbyggnad. De brända benen var så små att de endast med svårighet
kunde bestämmas. Det fanns enligt Clason inget som hindrade att benen skulle
kunna komma från en kvinna. Den begravdes kön har alltså bestämts utifrån
gravgåvorna och inte utifrån benen (Almgren 1905:31; Victor 2002:154). Helena Victor har föreslagit att det i och med den dubbla uppsättningen av rakknivar, pincetter och dubbelknappar finns en möjlighet skulle kunna röra sig
om en dubbelbegravning (Victor 2002:154).
De rika föremålen i graven och deras ursprung har diskuterats av flera forskare. Almgren menade att åtminstone de ”förnämligare” av föremålen var tillverkade i Danmark (Almgren 1905:47). Sune Lindkvist har dock senare hävdat
att grankvistmotivet på svärdet i stället talar för att svärdet är från Sverige och
möjligen uppländskt (Lindqvist 1913:84).
Eftersom gravhögar av ”afskalade torfor” vid denna tid inte var kända i Sverige, men var kända från Danmark och Norge, ansågs relationen mellan Danmark och Uppland viktig (Almgren 1905:17). Almgren föreslog att det eventuellt funnits kontakter mellan Danmark och Uppland:
Man vore nästan frestad att i detta fall antaga ett alldeles speciellt inflytande från
Danmark till Upland med förbigående af det öfriga Sverige (möjligen kunde
man tänka på byte från ett bronsålderns vikingatåg), men rådligast torde dock
vara att iakttaga försiktighet med dylika slutsatser. (Almgren 1905:46)
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Almgren menade att man i framtiden skulle kunna påträffa liknande gravar i
södra Sverige som kan fylla ut lyckan mellan Danmark och Uppland och att
”… hela företeelsen skall då få karaktären af en helt vanlig kulturström, som
från Danmark bredt sig öfver hela bronsåldersbygden i Sverige” (Almgren
1905:47). Senare har flera högar undersökts i Sverige och högar av torv har
påträffats. Tanken på kontakter som gått direkt mellan Uppland och Danmark
eller Nordtyskland under bronsåldern är något som framförts fler gånger i
forskningen.
I och med att gravar uppbyggda av torv var så ovanliga diskuterar Almgren
teorin om att jordlagret skulle kunna ha varit påfört senare, men anser det vara
osannolikt (1905). I högen påträffades även flera härdar samt obrända ben av
främst nöt (67 %), får (19 %), svin (9 %), hund (3 %) samt enstaka ben av häst,
rådjur, gädda och gås (Almgren 1905; Victor 2002:156). Även obrända, spjälkade ben från minst tre människor påträffades. Dessa ben tolkade Almgren
som att människorna inte bara hade offrats utan även blivit uppätna ”till den
döde höfdingens ära”, alltså som en form av kannibalism (Almgren 1905:44; se
mer om obrända ben och inhumationsgravskicket i kapitel 9).
Både till utformning och till innehåll gav Hågahögens tydliga kopplingar till
södra Skandinavien och Danmark där flera högar tidigare hade undersökts. De
tidigare kända gravarna från Upplands bronsålder var de ovan nämnda från
Solvallen i Ärentuna socken och från Jordslunda i Alunda socken. Dessa gravar
var av en helt annan karaktär än Hågahögen. Därför var undersökningen av
graven mycket viktig. Hågahögen har fortsatt att vara unik då inga liknande
gravar har påträffats i området. Genom sin speciella karaktär har Hågahögen
och bronsålderslandskapet i Håga fortsatt att vara av stor vikt för förståelsen av
bronsåldern i mellersta Uppland.
Hyddan i Boda
I början av 1900-talet skedde även andra intressanta undersökningar som dock
inte rönt lika stor uppmärksamhet som utgrävningarna i Håga. 1905 lämnades
ett väldigt speciellt utformat spänne, besläktad med Bornholmsspännen, in till
Statens historiska museum (Fig. 6). Spännet hade påträffats i Boda i Breds
socken och kunde dateras till period IV. Redan följande år genomförde Oscar
Almgren en undersökning av fornlämningen. På platsen påträffades ett ovalt
9,5×7 meter stort stenlager som tolkades som resterna av en hydda. Det fanns
en antydan till ingång på ena långsidan och en eldstad. Över större delen av
”hyddgolvet” fanns det ett lerkliningslager. Det fanns även fynd av keramik och
tänder från nötkreatur. Fornlämningen tolkades som resterna av en hydda och
spännet som att det gömts på insidan av hyddans bakvägg. Almgren ansåg att
spännet utgjorde ”ett nytt vittnesbörd om den nära släktskap mellan uppländska och sydskandinaviska fynd under bronsålderns fjärde period, varpå
Hågafyndet gaf så många prof” (Almgren 1912:133).
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Figur 6. ”Hyddan i Boda”, Breds socken, Uppland, undersökt under tidigt 1900-tal. I
”hyddan” påträffades ett mycket speciellt spänne som daterats till period IV. Från
Ekholm 1921:38–39, efter Almgren 1912.

Boplatser från bronsåldern var vid denna tid ytterst sällsynta och ”hyddan”
ansågs därför vara den första i Norden som hade undersökts i helhet. På grund
av dess utseende drog Almgren flera paralleller till husurnan från Hammar i
Skåne (Almgren 1912; Ekholm 1921:37). Husurnan tolkades av många som en
avbildning av hur husen såg ut vid denna tid. Bilden av hyddan och husurnan
färgade länge bilden av hur man såg på bronsålderns bebyggelse i området
(Victor 2002:34). Det var först under andra hälften av 1900-talet som långhus
från bronsåldern blev kända (Svanberg 2006:127; Victor 2006:114). I och med
att kunskapen om bronsålderns bebyggelse har ökat har ”hyddan” i Boda tolkats på flera olika sätt, bland annat som en skärvstenshög (Thedéen 2004:41).
Andra har tolkat anläggningen som någon form av lerklinad byggnad eller ett
kulthus (Victor 2002:54; Larsson 2006:122).
Röset i Torslunda
I början av 1900-talet skulle ytterligare en rik grav undersökas, även denna innehöll fynd med koppling till områden söderut. Denna grav var från äldre
bronsåldern och låg i Torslunda i Tierps socken. Värt att nämna är att norr om
Torslunda gård påträffades redan 1891–1892 ett depåfynd från period I. Det
innehöll en spjutspets, en massiv skafthålsyxa och en kantyxa (Ekholm 1921:iv).
I maj 1909 påträffades i Torslunda i samband med odling en sönderbruten
spiralprydd halskrage och en miniatyrdolk. Under ledning av Knut Stjerna
(1874–1909) inleddes undersökningar på platsen, men eftersom han avled
samma år publicerades inte resultaten från undersökningarna. Trots det rika
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innehållet i en av gravarna, ett röse från den äldre bronsåldern, har platsen inte
uppmärksammats i samma utsträckning som de två ovan nämna undersökningarna i Håga och Boda (se dock Bergerbrant 2007:121; Renk 2007).
Gunnar Ekholm har skrivit om undersökningarna i Torslunda både i
”Bronsålder i Uppland” (1911) samt lite mer ingående i Studier i Upplands bebyggelsehistoria – Bronsålder (1921). I det senare arbetet utifrån redogörelser från en
av deltagarna, Werner Göransson. De båda beskrivningarna skiljer sig åt på
några viktiga punkter.

Figur 7. Fynden från
Torslunda, Tierps
socken, Uppland.
Från Ekholm
1921:15.
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Vid ”offerlunden” i Torslunda skall det ha funnits ett ca 500 kvadratmeter stort
gravfält, varav ungefär hälften undersöktes. Vid dess norra del fanns två avlånga
rösen eller stenflak. Det sydligaste och större av dessa gravar var, i likhet med
flertalet av de andra undersökta gravarna, en brandgrav som innehöll kol, krukskärvor och benbitar (Ekholm 1921:13).
Den andra graven, som låg i närheten av var de tidigare fynden hade påträffats innehöll en skelettgrav i nord-sydlig riktning. Vid undersökningen påträffades en dubbelknapp, en liten bälteplatta och sex runda hängprydnader. Fynden
har daterats till period II (se Fig. 7). Dessutom påträffades en spets av en flintdolk samt rikligt med keramikskärvor. Utanför gravarna fanns keramik och två
tjocknackiga grönstensyxor. Gravfältet hade troligen anlagts på en boplats från
stenåldern och keramiken kom från denna boplats. Det var endast graven med
de många bronsföremålen som med säkerhet kunde bestämmas till bronsåldern.
Till denna grav hörde troligen även en tutulus som 1913 påträffades i åkern
söder om graven. De sex hängsmyckena ansåg Ekholm vara importerade från
områden söder om Östersjön, troligen Ungern (Ekholm 1921:13ff., VIII). Typen har dock enligt Bergerbrant en bredare spridning (Bergerbrant 2007:121).
I sin artikel ”Bronsålder i Uppland” från 1911 skriver Ekholm att det endast
skulle röra sig om en grav och att föremålen skulle komma från en brandgrav.
Han drar då slutsatsen att: ”Ett bland de många egendomliga dragen i detta
fynd är dess vittnesbörd om eldbegängelsen under en tid, från vilken man eljest
mest känner obrända lik” (Ekholm 1911:228). Exempel på brandgravar från
äldre bronsålder var kända från den tidigare omnämnda graven från Solvallen i
Ärentuna socken (Ekholm 1921:228). I den senare artikeln skriver han dock att
det skulle röra sig om en skelettgrav, och kommenterar de tidigare uppgifterna
med att dessa grundade sig på uppgifter från en deltagare vid utgrävningarna.
Graven från Torslunda har trots sitt rika innehåll inte alls fått samma uppmärksamhet som Håga och Boda. Det kan finnas många orsaker till detta. En
av anledningarna kan ha varit att det aldrig publicerades en riktig rapport, eftersom Knut Stjerna avled och materialet har därmed inte blivit lika känt. En
annan anledningarna kan även vara att mycket av forskningen som har bedrivits
om Upplands bronsålder har fokuserat på den yngre bronsåldern i området. En
annan förklaring skulle kunna vara att det rör sig om en kvinnograv, vilket gör
att den inte har tolkats på samma sätt i termer av hövdingadöme som om det
skulle ha rört sig om en mansgrav.
Det som är intressant i detta sammanhang är att föremålen i denna äldre
bronsåldersgrav visar en sådan tydlig koppling söderut. Sophie Bergerbrant
menar att graven kan indikera att sydskandinaviska kvinnor flyttade från södra
Skandinavien (Skåne, Danmark och Schleswig-Holstein) till Uppland under
period II (Bergerbrant 2007:121).
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Gunnar Ekholm och bronsåldern i Uppland
I början av 1900-talet tog Knut Stjerna initiativet till att låta det arkeologiska
seminariet vid Uppsala universitet landskapsvis sammanställa och bearbeta
fynden från stenålder och bronsålder. Trots att Knut Stjerna avled 1909 fortsatte projektet. Gunnar Ekholm (1884–1974) arbetade med Uppland (Kjellén &
Hyenstrand 1977:17).
Gunnar Ekholm skrev ett flertal arbeten om bronsålder i Uppland, bland
annat ”Bronsålder i Uppland” från 1911 och den mer omfattande Studier i Upplands bebyggelsehistoria – Bronsålder från 1921. En stor del av dessa arbeten ägnas åt
de kända bronsföremålen och deras kontexter. En viktig del är även de fåtaliga
arkeologiska undersökningar som utförts i området, framför allt de ovan
nämnda undersökningarna i Håga i Bondkyrko socken, Boda i Breds socken
och ”offerlunden” vid Torslunda i Tierps socken som hade utförts några år
tidigare.
I Studier i Upplands bebyggelsehistoria – Bronsålder, som utgör en utförlig genomgång av bronsåldern i Uppland, finns förutom de kapitel som tar upp den äldre
och yngre bronsålders fynd och fasta fornlämningar även kapitel om hällristningar, ortnamn samt fyndfördelning och nivåförhållanden (Ekholm 1921).
Studiet av landskapsutvecklingen och de kända fyndens förhållande till landskapet utgör en betydande del av arbetet. Det var enligt Ekholm strandsförskjutningen som var grunden för Upplands rika utveckling under perioden
(Ekholm 1921:129). Ekholm var den förste som relaterade de arkeologiska
fynden och fornlämningar till nivåförhållanden i Uppland och på många sätt var
detta arbete banbrytande (Kjellén & Hyenstrand 1977:17, 20; Ling 2013).
En betydelsefull del av boken Studier i Upplands bebyggelsehistoria – Bronsålder
handlar om hällristningar. Ekholm studerar bland annat hällristningarnas placering i landskapet. I början av 1900-talet hade antalet kända hällristningar i Uppland ökat, från fem till ett 30-tal (Ekholm 1921:2, 80). Först under 1910-talet
hade en större mängd hällristningar påträffats genom att vetenskapsmän mer
systematiskt hade börjat studera dem. Detta gjorde att även privatpersoner
började leta efter hällristningar och till följd av detta upptäcktes många nya
ristningar (Kjellén & Hyenstrand 1977:12).
Gravskicket i Uppland var fortfarande till stor del okänt, och endast ett fåtal
gravar hade undersökts och daterats till perioden. På kartan i slutet av Ekholms
bok finns endast sju gravfynd redovisade (Svanby i Tierps socken, Hvarsta i
Fröslunda socken, Torslunda i Tierps socken, Solvallen i Ärentuna socken,
Norby i Bondkyrko socken, Rotängen (Jordslunda-graven) i Alunda socken och
Hågahögen i Bondkyrko socken; se Fig. 8). Av dessa daterades två till period I,
två till period II, en till period III, en till period IV och en till period V. De
flesta av dessa ”gravar” saknade brända ben och tydliga överbyggnader och
Ekholm skriver ”Äfven de mer hypotetiska graffynden ha betecknats som sådana” (Ekholm 1921:XXVIII). De enda av de förmodade gravarna där det påträffats ben var Hågahögen, Jordslundagraven samt Solvallen i Ärentuna sock47

en. De andra eventuella gravarna räknades som gravar på grund av att föremål
hade påträffats i framför allt olika förhöjningar i marken. Som exempel kan
nämnas att en yxa från Svanby samt en från Annelunds har räknats som gravfynd eftersom de påträffades i förhöjningar i åkerjorden på samma sätt som den
tidigare omnämnda Ärentuna-spetsen hade gjort. Holkyxan från Norby samt
spjutspetsen från Hvarsta ansågs troligen komma från störda flatmarksgravar
eller sammansjunkna mindre högar (Ekholm 1921:26f.).

Figur 8. År 1921 var endast ett fåtal ”gravar” kända från bronsåldern i Uppland. På
kartan finns bl.a. de då kända gravarna utmarkerade. Från Ekholm 1921: Karta.
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Kunskapen om gravskicket i området var alltså fortfarande mycket dåligt. Även
rösena som fanns i landskapet skulle enligt Eklund kunna var från bronsåldern,
som det hade visat sig att de var i andra områden. Även undersökta rösen i
Uppland såsom det i Torslunda hade visat sig vara från perioden. Ekholm menar dock att eftersom rösena har en så annorlunda spridningen än bronsåldersfynden måste det antas att de till stor del kommer från senare perioder (Ekholm
1921:28). I kontrast till de fåtalen gravar som var kända från bronsåldern stod
de rika depåfynden från samma period. Ekholm menade att många av de lösfynd som påträffats som inte var votiv- eller depåfynd, i själva verket kom från
förstörda gravar (Ekholm 1921:27, 49).
Ett tema som genomgående diskuteras av Ekholm i boken är hur Uppland
påverkats av influenser från andra områden, framför allt från Centraleuropa.
Detta kunder bland annat ses i en del importföremål. Redan i tidigare arbeten
var dock Ekholm kritisk till att se föremål som import och menar att flera av de
föremålsformer från bronsålderns första tid som räknas som importföremål
snarare är resultat av en inhemsk utveckling som delvis påverkats av främmande typer (Ekholm 1911:225).
Bronsföremålen
När Ekholm skrev den ca 30 sidor långa artikeln ”Bronsåldern i Uppland” 1911
var 220 bronsföremål kända från 113 olika fyndplatser (1911). Detta är betydligt
fler än de som omnämns i Montelius Bronsåldern i norra och mellersta Sverige (det
femdubbla). Ett antal av de kända bronsföremålen kunde Ekholm datera till
någon av bronsålders sex perioder (se Tabell 1).
Tabell 1. I artikeln ”Bronsålder i Uppland” (1911) använder Ekholm sig av Montelius periodindelning, men endast en del av de kända fynden har placerats in i de olika perioderna även om flera av
fynden innehåller flera bronsföremål. Mälardalsyxan som Ekholm menar ska vara från period III är
inte med i listan. Värt att notera är att denna tidiga indelning av fynden inte stämmer överens med den
senare indelningen i boken ”Studier i Upplands bebyggelsehistoria – Bronsålder” (Ekholm 1921).

Antal fynd
I

19

II

10

III

2

IV

14

V

24

VI

1
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Ekholm betonade den uppländska bronsålderns rikedom genom att jämföra
antalet kända bronsföremål i Uppland med närliggande områden. Södermanland uppvisade 52 fynd innehållandes 137 fornsaker, Västmanland 31 föremål
fördelade på 18 fynd och i områden längre norrut var bronsfynd sällsynta. Endast 29 bronsåldersfynd var år 1897 kända från Finland (Ekholm 1911:218).
Detta kan jämföras med hur bilden såg ut då Oscar Montelius gjorde sin sammanställning (se ovan). Ekholm skriver även att:
Betänker man, att råvaran till det nordiska bronsåldersmaterialet är importerad,
måste det medges, att det tvåhundratjugu i Uppland funna föremålen äro ett
icke obetydligt belägg för styrkan och räckvidden af de mellanfolkliga förbindelserna i den tid, som närupp emot 18:de århundradet före vår tideräknings början. (Ekholm 1911:219)

Några år senare publicerade Ekholm den mer omfattande boken Studier i Upplands bebyggelsehistoria – Bronsålder (1921). Under denna tid hade antalet kända
bronsåldersfynden ökat till 229 vilket enbart skulle vara nio fynd på 10 år om
den tidigare angivna siffran stämmer. Själv skriver dock Ekholm att det rör sig
om ett 20-tal nya fynd (Ekholm 1921:2, Tabell II).
I slutet av Studier i Upplands bebyggelsehistoria – Bronsålder finns en katalog där
fynden är indelade efter period och fyndplats. Det finns även en karta över
Uppland som visar fynden samt de kända gravarna. I katalogen beskrivs fynden
och dess fyndomständigheter noggrant. I katalogen finns inte de föremål som
påträffats vid arkeologiska undersökningar (se Tabell 2).
Av de kända bronsföremålen som kunde dateras var 52 föremål från 49 olika
fynd från äldre bronsåldern (31 från period I, 12 från period II och nio från
period III). De flesta av dessa föremål kommer alltså från period I, medan de
fanns betydligt färre från den senare den av äldre bronsåldern, framför allt period III. Det fanns betydligt fler föremål från yngre bronsåldern och perioden
finns representerat av 165 föremål från 83 olika fynd (32 från period IV, 125
från period V och åtta från period VI). En övervägande del av dessa kommer
från period V (Ekholm 1921: Tabell II). Det sågs som ett tecken på ett uppsving under yngre bronsåldern.
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Tabell 2. Baserad på Ekholm 1921:tab 1. I tabellen kan man se Ekholms fördelning av de kända
föremålen. Den första siffran anger antalet fynd och siffra numer två anger antalet kända föremål.
Tabellen tycks dock enbart ta med de föremål som finns med i Ekholms katalog d.v.s, inte de föremål
som framkommit genom undersökningar. Ekholm själv nämner Håga-högen, hyddan vid Boda och
Jordslunda gravfältet (Ekholm 1921:XXVIII) som sådana undersökningar. Dock borde även undersökningen av röset i Torslunda i Tierps socken räknas till dessa då den omnämns i texten, men saknas i katalogen. Dessutom saknas föremålen från graven i tabellen då Ekholm i texten har daterat
den till period II. Notera att de ”östryska yxorna” saknar datering (Ekholm 1921:13).

Yngre bronsålder
IV
V

SUMMA
Östryska typer
Ovissa typer
Varia
Nålar
Halsringar
Varia
Nålar
Spännen
Halsringar
Bältekupor
Svärd
Spjutspetsar
Holkyxor
Varia
Svärd
Holkyxor
Varia
Spjutspetsar
Holkyxor
Varia
Avsatsyxor
Varia
Spjutspetsar
Kantyxor

Äldre bronsålder
I
II
III

VI

146:229
3
8:9
1:3
2:3
2
5:31
7:21
2
4:17
3
3:5
6
38:40
4:9
2:4
19
3
4
2
6:7
5
3
6
22

Mälardalen i centrum
Efter de stora sammanställningarna i början av 1900-talet publicerades inga
liknande omfattande arbeten om Upplands bronsålder de närmaste årtiondena.
Bronsåldersfynd som påträffats under 1920-talet och 1930-talet sammanställdes
dock 1939 av Greta Arwidsson. Mellan åren 1920–1938 hade ett 40-tal bronsföremål påträffats och några platser undersökts (Arwidsson 1939). I stället publiceras flera olika artiklar, inte sällan med fokus på yngre bronsålder. I artiklarna
porträtteras ofta den yngre bronsåldern som en storhetstid för Mälardalen och
artiklarna har titlar som ”En svensk bosättning i östra Ryssland omkring 1000
före Kristus” (Nerman 1918), ”Yngre bronsåldern – en första svensk vikingatid” (Nerman 1954), ”Periferisk bronsålderskultur” (Arbman 1934) och ”Mälardalen som kulturcentrum under yngsta bronsåldern” (Arbman 1938).
Som titlarna på dessa artiklar avslöjar handlade fler av dem om den yngre
bronsåldern som en storhetstid och expansiv period med bland annat en expansion österut (se t.ex. Nerman 1954; se mer i del III). Även kontakter med
andra områden betonades, bland annat mellan Tröndelag och Uppland (Arbman 1938:105).
51

Teorier om en storhetstid för Mälardalen baserades bland annat på att antalet föremål av brons var betydligt fler under den yngre bronsåldern än under
den äldre. Även Hågahögen från period IV var ett tecken på områdets rikedom
men även självständighet. I flera av arbetena från denna tid lyfts Mälardalens
egna materiella uttryck fram och Mälardalens ställning som en egen region eller
eget område betonas.
Från att Ekholm skrev sin stora sammanställning över bronsåldern och fram
till 1950-talet blev även flera fornlämningar kända och undersökta. Fornminnesinventeringar inleddes i Uppland under slutet av 1940-talet och fortsatte i
olika perioder fram till 1960-talets början (Kjellén & Hyenstrand 1977:18).
Framför allt var det antalet kända gravar som ökade men även antalet hällristningar och platser som tolkades som boplats- och verkstadsfynd (Schönbäck
1959:52; Stenberger 1960:64; Kjellén 1976).
Under 1920-talet kom antalet kända hällristningar i sydvästra Uppland att
öka drastiskt. Redan under 1920-talet påbörjade Einar Kjellén inventeringar
efter hällristningar och under 1920-talet påträffade han ca 120 lokaler i Boglösa
socken och Villberga socken samt del av Vårfrukyrka socken (Kjellén & Hyenstrand 1977:12). 1976 publicerades en stor sammanställning över de då kända
hällristningarna i området (Kjellén 1976). Följande år publicerade Einar Kjellén
och Åke Hyenstrand Hällristningar och bronsåldersamhälle i sydvästra Uppland (1977).
Det utfördes även flera undersökningar av lokaler som tolkades som lämningar efter bosättningar och bebyggelse såsom Alsta i Nysätra socken (1927–
1928) och Skälby i Vårfrukyrka socken (1931–1932) (Bellander 1938; Arwidsson 1939; Schönbäck 1959; Oldeberg 1960; Stenberger 1960). Nedan ska några
av de undersökningar som utfördes nämnas mer ingående eftersom dessa är
platser som ofta omnämns i berättelsen om Upplands bronsålder.
En av de undersökta platserna var lämningar efter en plats för bronsgjutning
som låg på Skälby gårds ägor, ca 3,5 kilometer nord-nordost om Enköping i
Vårfrukyrka socken. 1931 och 1932 undersökte Andreas Oldeberg två stycken
skärvstenshögar. I den första högen påträffades en stor mängd gjutformsfragment, ca ett 400-tal, samt ett stort antal skärvor av deglar, ca 200 stycken. Dessutom påträffades lerklining, keramik, ett mindre antal djurben och att fåtal
andra artefakter. Den andra högen innehöll ett fåtal fragment av gjutformar och
deglar, men desto mer keramik och ben (Oldeberg 1960:6f.). Platsen har givit
ovanligt mycket spår efter bronsgjutning i form av deglar och gjutformsfragment.
1931 undersöktes en stensättning eller röse vid byn Ulleråker i Simtuna
socken i sydvästra Uppland. Fornlämningen fick benämningen ”Ulleråkers
slott”. Den utgjordes av en fylld rektangulär nord-sydlig orienterad stensättning
eller röse som var 45 meter långt och som störst nio meter brett. Redan 1930
hade de sydliga delarna av den undersökts. I de sydliga delarna påträffades en
grav 1,75×2,50 meter med en stor mängd brända ben och en rakkniv av brons,
troligen från period V. Strax norr om brandgraven påträffades några få brända
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ben, en hästtand och en skrapa av gulbrun flinta. Ytterligare norr om detta påträffades skärvor efter ett lerkärl, hästtänder och kolrester, som inte tolkades
som någon brandgrav. De övriga fynden fanns i den mer norra delen av fornlämningen där man fann en avsatsyxa av brons, spjutspets av brons, spets av
grå flinta och en dolk av brons från period II. Föremålen ansågs troligen vara
importerade från Sydsverige eller Danmark (Drakenberg & Gustawsson 1934).
Det utförs även flera forskningsgrävningar. En av de undersökta platserna
från denna tid som ligger ca sju kilometer nordost om Uppsala är Broby i Börje
socken. Fornlämningslokalen som kanske är mest känd för en undersökning av
ett så kallat kulthus undersöktes i forskningsundersökningar under flera omgångar under 1949–1950 och 1954–1957 samt slutet av 1960-talet (Schönbäck
1952, 1959; se mer om Brobylokalen i kapitel 6 och Appendix 1 och 2). I artiklarna som redovisar resultatet för undersökningarna presenterar Bengt Schönbäcks nya iakttagelser om förbindelser och kontakter med andra områden.
Dessa teorier baserades bland annat på keramiken som påträffats (Schönbäck
1959; Kjellén & Hyenstrand 1977:18). Även två andra viktiga lokaler undersöktes vid denna tid, Darsgärde i Skederids socken och Dragby i Skuttunge socken,
båda i Uppland. Under åren 1956–1962 utfördes ett omfattande arkeologiskt
arbete i Darsgärde. På platsen undersöktes en fornborg och ett gravfält från
järnåldern. I detta sammanhang är det de lämningar från bronsåldern som fanns
på lokalen. På platsen påträffades stora mängder keramik. Det som gör Darsgärde lokalen så speciell är att keramiken på många sätt skiljer sig från keramiken på andra bronsålderslokaler i området (Ambrosiani 1958, 1959, 1964; se
mer i kapitel 9). Undersökningarna av det omfattande gravfältet i Dragby påbörjades 1958 och fortsatte sedan i flera år. Dragby är mest känt för den hällkista som påträffades i ett stort röse på gravfältet. I röset påträffades även flera
gravar från bronsåldern. Även på det omkringliggande gravfältet fanns gravar
från bronsåldern (Stenberger 1960; Rydh 1962; se mer ingående om Dragby i
kapitel 6.)
Under framför allt slutet av 1950- och början av 60-talet undersöktes alltså
dessa tre stora välkända bronsålderslokaler i Uppland. Dessa lokaler, som
sinsemellan är ganska olika varandra, har varit mycket viktiga för tolkningen av
bronsålder i området. Det var inte de enda bronsålderslokalerna som undersöktes i Uppland vid denna tid. Som exempel kan såsom exempelvis Ål i Vårfrukyrka socken som undersöktes 1969. Där påträffades nio anläggningar, varav
fem gravar, tre husgrundsliknande anläggningar och en rektangulär stenram
(Magnusson 1973).
Värt att nämna är att flera intressanta platser undersökts utanför Uppland
som självklart är av stor betydelse för förståelsen av bronsåldern i Mälardalen.
Inte minst i Södermanland såsom Hallunda i Botkyrka socken som undersöktes
1969–1971 (se t.ex. Jaanusson 1971, 1981).
De senaste stora sammanställningarna av bronsålderns föremål i Uppland
var Andreas Oldeberg Die ältere Metallzeit in Schweden (1974) och Evert Baudous
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Die regionale und chronologische Einteilung der jüngeren Bronzezeit im Nordischen Kreis
(1960) som bland annat behandlade föremål från äldre respektive yngre bronsåldern. Arbetena är uppbyggda på olika sätt. I Oldeberg är katalogen uppbyggd
efter olika fyndpaltser landskapsvis. Baudou studerar i stället olika föremålskategorier och deras förekomster. Bland annat finns flera kartor som visar olika
föremålskategoriers spridning i Sydskandinavien.
Thomas B. Larsson baserade sin avhandling från 1986 The Bronze Age metalwork in southern Sweden på Baudous och Oldebergs arbeten. Bland annat har
han studerat spridningen av bronsföremål i landet. Eftersom Larsson inte har
utgått från landskapen i sitt arbete utan har en annan indelning kan det var svårt
att jämföra med andra både tidigare och senare undersökningar. Jämfört med
de sydligaste delarna av Sverige kan man se att det inte påträffats särskilt många
bronsföremål i Mälardalen (Larsson 1986). Sedan dessa sammanställningar har
dock fler föremål blivit kända, bland annat genom de omfattande arkeologiska
undersökningarna som utförts i Uppland under senare tid.

Slutet av 1900-talet och början av 2000-talet
Under slutet av 1900-talet och början av 2000-talet har intresset för bronsålder i
Uppland ökat och flera olika arbeten om tidsperioden har publicerats. Flera av
de olika arbetena om bronsålder i Mälardalen och Uppland har inriktat sig på
frågor kring olika fornlämningskategorier som är vanliga i området såsom exempelvis kulthus, fornborgar, hällristningar och skärvstenshögar (se t.ex. Kjellén 1976; Kjellén & Hyenstrand 1977; Hjärthner-Holdar 1993, 1998; Olausson
1995; Coles 1995, 2000; Victor 2002; 2007a; Thedéen 2004; Ling 2013). Dessa
typer av fornlämningar är inget som enbart förekommer i Mälardalen utan de
finns även i andra delar av Sverige och ”det sydskandinaviska bronsåldersområdet”. Även olika föremålskategorier såsom keramik har behandlats i flera olika
arbeten (se t.ex. Jaanusson 1981; Eriksson 2002, 2003, 2009). De olika arbetena
från senare år har på olika sätt bidragit till att öka kunskapen om Mälardalens
bronsålder, men även satt in de olika fornlämningskategorierna i ett större
sammanhang. Några av de olika fornlämnings- och fyndkategorierna kommer
att behandlas mer ingående nedan.
Det har även publicerats flera artiklar och rapporter om resultaten från olika
exploateringsundersökningar, bland annat i samband med nybyggnationen av
vägarna E18 och E4. Dessa undersökningar har gett ny kunskap om bronsålder
i området, inte minst på grund av att dessa platser delvis skiljer sig från tidigare
undersökta platser och att dessa undersökningar är så omfattande. I samband
med E4 undersökningarna publicerades även flera omfattande böcker med
artiklar om olika aspekter av förhistorian i Uppland. Flera av artiklarna behandlar bronsåldern (se t.ex. Victor 2007a; Renck 2007, Hjärthner-Holdar et al.
2008). En populärvetenskaplig bok om undersökningarna och Upplands för54

historia med titeln Försvunnen värld: om den största arkeologiska utgrävningen någonsin i
Sverige skrevs av Maja Hagerman (2011).
Under senare år har fler stora bronsålderslokaler undersökts i Uppland.
Bland dessa kan nämnas Vrå i Knivsta socken, Ryssgärdet i Tensta socken,
Skärgårdstad i Österåkers socken, Sommaränge skog i Viksta socken, Apalle i
Övergrans socken, Nibble i Tillinge socken och Skeke i Rasbo socken (Äijä
1991; Eriksson 2002; Ullén et al. 2003; Forsman & Victor 2007; HjärthnerHoldar et al. 2008; Artursson et al. 2011; Larsson 2014). De ovan nämnda lokalerna är stora och komplexa lokaler. Flera olika kategorier av fornlämningar
som skärvstenshögar, stensättningar, boplatslämningar och ”kultiska och rituella lämningar” har påträffats på dessa platser.
Då dessa har undersökts på grund av att platsen ska exploateras och primärt
inte på grund av att fornlämningslokalerna som sådana har ansetts särskilt intressanta skiljer de sig mycket till utseende från tidigare kända stora bronsålderslokaler i Uppland, exempelvis Håga, Broby och Dragby som valdes ut på
grund av de synliga fornlämningarna. De nya undersökta lokalerna har ofta inte
lika många tydliga synliga fornlämningar ovan mark. Genom de stora exploateringsundersökningarna har det därmed uppkommit en möjlighet att undersöka
en annan typ av platser än de tidigare ”typiska” bronsålderslokalerna som länge
färgat bilden av bronsåldern. I och med undersökningarna har en annan mer
”okänd” del av bronsålderns lämningar uppmärksammats vilket delvis har givit
upphov till nya frågor och nya perspektiv. Dessutom har det vid undersökningarna funnits helt andra möjlighet att öppna upp och undersöka stora områden.
Vid äldre undersökningar av i exempelvis Håga och Broby har endast mindre
delar av lokalerna undersökts, framför allt koncentrerat på tydliga synliga fornlämningar medan områden mellan dessa inte undersökts. Därmed saknas helhetsbilden av lokalen. Vid de stora exploateringsundersökningarna har man
däremot haft möjlighet att undersöka även mer otydliga konstruktioner, som
exempelvis vid Sommaränge skog. I och med de nya undersökningarna har man
fått en delvis ny bild av bland annat gravskicket under denna period.
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Kapitel 4. Mälardalen under bronsåldern

Mälardalen och inte minst dess norra delar, brukar ofta ses som den nordligaste
utposten eller periferin av det område som ibland kallas för ”det sydskandinaviska bronsåldersområdet” (även om området även brukar innefatta delar av
Norrlandskusten) (se t.ex. Ekholm 1911:218; Jensen 1986:27). Värt att notera är
att inom ”det sydskandinaviska bronsåldersområdet” finns det variationer och
regionala skillnader. Det finns bland annat vissa skillnader i de förhistoriska
lämningarna i Mälardalen och Uppland från denna tid om man jämför med de
mer sydliga områdena (se t.ex. Thedéen 2004; Eriksson 2005:237; Lindström
2011:520). Från flera håll har det därför framförts kritik mot att placera in Mälardalen i ett sydskandinaviskt mönster och istället har områdets egna regionala
identitet betonats (se t.ex. Ekholm 1921; Thedéen 2004; Victor 2007a).
I detta kapitel kommer Mälardalens relation till övriga delar av det ”sydskandinaviska bronsåldersområdet” att studeras. En viktig aspekt i detta är hur Mälardalen som område har diskuterats, vilka fornlämningstyper och föremål som
ansetts vara typiska eller utmärkande för Mälardalen och framför allt Uppland.
Syftet är inte att ge en heltäckande bild av bronsålderns fornlämningar i
nordöstra Mälardalen, utan istället att lyfta fram några av de företeelser som är
karaktäristiska för bronsåldern i området: skärvstenshögar, kulthus, hällristningar och det varierade gravskicket. Även förekomsten av bronsföremål i Uppland
kommer att diskuteras. Dessa är även kategorier som varit viktiga i diskussionen
om regionala skillnader och regionalitet under bronsålder och i kritiken mot att
se Mälardalen som en del av en sydskandinavisk bronsålder.

Sydskandinavisk bronsålder?
På många kartor eller illustrationer är ”det sydskandinaviska bronsåldersområdet” inritat eller på något annat sätt markerat. Oftast täcker det ovan nämnda
området Danmark, södra Sverige upp till och med Uppland samt delar av norrlandskusten, södra delarna av Norge samt en del längs Finlands kust, men
ibland möter man även andra begränsningar av området. Som exempel kan
nämnas Jørgen Jensen Danmarks oldtid där stora delar av norra Sverige och
Norge är med i det som kallas för nordisk kultur under sen bronsålder (Jensen
2002:333). Detta även fast stora delar av norra Sverige har en annan fornlämningsbild än södra Sverige under bronsåldern.
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Begreppet ”det sydskandinaviska bronsåldersområdet” är på många sätt ett
problematiskt och ifrågasatt begrepp. Även om det finns många grundläggande
likheter inom detta stora område finns även stora lokala variationer och skillnader. Dessa lokala skillnader och variationer i det arkeologiska materialet från
bronsåldern i Sydskandinavien är en fråga som har uppmärksammats och av
flera olika forskare (se t.ex. Ekholm 1921; Baudou 1960; Larsson 1986; Paulsen
1989, Skoglund 2005, 2007, 2009). Bilden av en enhetlig bronsålder över hela
detta område har kritiserats och ifrågasatts. Gunnar Ekholm skrev redan på
1920-talet:
Det måste dock framhållas, att öfverensstämmelsen under yngre bronsålder företrädesvis gäller de allmänna dragen, den tekniska färdigheten och stilkänsla. I
fråga om detaljerna är likformighet ej längre så stark framträdandet som förut –
en hel del lokala skiftningar kunna iakttagas. (Ekholm 1921:69)

Användandet av begrepp som ”sydskandinavisk bronsålder” är därmed problematisk och kan leda till att detta mycket stora geografiska område lätt uppfattas som en enhet och därigenom att olika fenomen och föremål tolkas på
samma sätt, efter liknande mönster, även då det finns uppenbara skillnader
inom den materiella kulturen som bevarats till i dag. Det går inte heller att förutsätta att liknande eller likadana föremål eller fornlämningstyper inom de olika
områdena har haft samma betydelse. För att komma bort från detta begrepp
används ibland istället Skandinavien eller Sydskandinavien, men vilka områden
som avses med detta kan variera avsevärt och fortfarande syftar man ofta på
någon form av sydskandinavisk gemenskap och generella förklaringar för hela
området.
Det har framförts kritik mot begreppet ”sydskandinavisk bronsålder” eftersom det ger en förenklad bild som bortser från de olika variationerna inom
området. Bland annat har Sophie Bergenbrant ställt sig kritisk till att använda
ett begrepp som den nordiska bronsålderskulturen (”the Nordic Bronze Age
culture”) för ett så stort geografiskt område med så stora regionala skillnader.
Bergerbrant påpekar att det finns stora skillnader mellan södra Skandinavien
och de norra delarna av det nordiska bronsåldersområdet. Det finns betydligt
fler likheter och paralleller mellan Skåne, Danmark och Schleswig-Holstein och
andra delar av Europa än med exempelvis norrlandskusten (Bergerbrant
2007:11).
Även Finlands kustzon som en del av ett ”sydskandinaviskt bronsåldersområde” har ifrågasatts. Den finska arkeologen Mika Lavento menar att den finländska kustzonen inte kan ses som en del av en ”skandinavisk bronsålderskultur”. Istället för att se kustzonen som en del av ett sydskandinaviskt bronsåldersområde betonar han kontakter såväl söderut, österut som västerut (Lavento 2009).
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Många av de fornlämningskategorier som är vanliga i Mälardalen under
bronsåldern såsom kulthus, hällristningar, rösen och skärvstenshögar finns
spridda över stora delar av södra delarna av Skandinavien eller inom det så
kallade ”sydskandinaviska bronsåldersområdet”. De olika kategorierna har dock
inte en jämn spridning över hela detta område, utan det finns olika koncentrationer i olika områden. De förekommer rikligt i vissa områden, medan de är
ovanliga eller saknas i andra. Det är inte heller så att i de områden där det finns
mycket av en kategori av fornlämningar så som exempelvis hällristningar,
automatiskt finns en stor mängd av de andra kategorierna. Till viss del kan
denna spridningsbild bero på hur välinventerade och väl undersökta olika områden är, men det är inte hela orsaken.
En av de viktigaste utgångspunkterna för att studera regionala skillnader har
varit bronsföremålen och deras spridning. Vissa föremålsformer av exempelvis
nålar, halsringar och spännen förekommer i mindre begränsade områden under
bronsåldern vilket gör att man kan se regionala skillnader i dess spridning (Ekholm 1921; Baudou 1956:19, 1960; Larsson 1986). Även de enskilda föremålens
fyndkontexter är viktiga eftersom det inte går att förutsätta att föremålen har
haft samma betydelse i olika områden. Liknande föremål kan förekomma i olika
sammanhang och därmed har kanske föremålen även haft en skillnad i betydelse. Exempelvis har Susanne Thedéen visat att svärd inte deponeras i gravar
under äldre bronsålder i Södermanland och att rakknivsuppsättningar finns i
både mans- och kvinnogravar, något som skiljer dem från högar i södra Skandinavien. Detta skulle enligt Thedéen kunna visa på hur föremålen ändrar betydelse i rummet (Thedéen 2004:197f.).
Samtidigt är det viktigt att inte enbart studera föremålens spridning för att
identifiera regionala grupperingar och skillnader. Även andra delar av fornlämningsmaterialet såsom exempelvis gravarnas konstruktion, gravinventariets och
depåfyndens sammansättning samt i vilken frekvens som olika fornlämningskategorier förekommer i de olika områdena är viktigt (jfr. Baudou 1956:19).
Trots att regionala skillnader alltså har uppmärksammats och studerats har
det framförts kritik mot att de variationer som finns i det arkeologiska materialet har fått underordnad betydelse vid tolkningar av bronsålderns samhälle och
kultur. Istället för att uppmärksamma och studera dessa skillnader och variationer har man snarare letat efter det gemensamma och det generella. Det har
därför framförts att mer hänsyn bör tas till olika områdens specifika drag vad
gäller materiell kultur och fornlämningsbild då man studerar bronsåldern
(Thedéen 2004; Skoglund 2005; Victor 2007a:251; Ling 2013:100f.).
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Mälardalen som område
Mälardalen, och främst de norra delarna, ligger som tidigare nämnts, i periferin
av det område som vanligen ses som det skandinaviska bronsåldersområdet
(t.ex. Eriksson 2005:237), eller som Ekholm uttrycker det:
Den uppländska jordens rikedom på minnen från denna förhistoriska period är
mycket märkligare, som längre norrut dylika fynd äro ytterligt sällsynta. Från
Norrland och Dalarne finnas i Statens historiska museum ej mer än sex bronsåldersfynd. Äfven om man tar i betraktande, att fyndens antal står i ett visst förhållande till landets uppodling, kan denna fördelning ej tolkas på annat sätt, än
att Uppland är den nordligaste af bronsålderns stora kulturbygder i Sverige.
(Ekholm 1911:218)

Mälardalen kan på samma sätt som det ses som perifert i förhållande till det
sydliga även anses ligga vid gränsen mot något annat, ”det östliga” och ”det
nordliga”.
Det har sedan länge framhållits att fornlämningsbilden i Mälardalen, och inte
minst dess norra del, på många sätt skiljer sig från den mer ”typiska bronsåldersbilden” i södra Skandinavien. Detta har gjort att Mälardalen ofta lyfts fram
som ett eget område eller region under bronsåldern. Olika fornlämningskategorier som är typiska för bronsåldern såsom högar, rösen, skärvstenshögar, urnegravfält, hällristningar och kulthus har på olika sätt diskuterats då det bland
annat gäller förekomst och spridning.
Genom åren har flera forskare ifrågasatt Mälardalens roll i ett Sydskandinaviskt bronsåldersområde. Exempelvis Gunnar Ekholm var kritisk till de forskare som betonar enheten inom det ”nordiska området” och ansåg i stället att
det fanns regionala skillnader. Att en föremålstyp som påträffats i Danmark
saknas bland de fåtal fynd som vid denna tid var kända från Uppland kunde
enligt Ekholm inte tillmätas någon betydelse, men om föremålet även saknades
i övriga delar av det mellansvenska materialet kan man däremot tolka det som
skillnader i materialets sammansättning. När det dessutom saknades fynd i
Danmark av vanliga former såsom mälardalsyxan kunde detta ses som ett bevis
för regionala skillnader (Ekholm 1921:69).
Även Holger Arbman menade att ”det sydskandinaviska området” inte var
enhetligt och lyfte fram Mälardalen som ett ”självständigt och betydande kulturområde under yngre bronsåldern och övergångstiden till järnåldern” (Arbman 1938:105):
Genom de senare årens forskning har det allt tydligare visat sig, att det sydskandinaviska området under bronsåldern ingalunda bär en enhetlig prägel. Differenserna äro påtagliga och tydligt avgränsande kulturområden kunna urskiljas. Så intager Mälardalen under bronsålderns yngre skede tydligen i viss mån en dominerande ställning i Östersjöområdet och uppvisar en kultur med självständiga drag.
(Arbman 1938:84)
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Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att det även finns de forskare som har
betonat kontakter med och influenser från södra Skandinavien. I början av
1900-talet lyfte exempelvis Oscar Almgren fram dessa kontakter, inte minst på
grund av det som kommit fram vid undersökningarna i Håga och i Boda (Almgren 1905).
Under senare år har det återigen höjts flera röster för att betraktat Mälardalen eller östra Mellansverige, eventuellt tillsammans med delar av Östergötland
som en egen region (se t.ex. Thedéen 2004:196; Victor 2007a; Lindström
2011:520). Helena Victor skriver till exempel:
Den materiella kulturen indikerar att Mälarlandskapen utgör en egen region som
inte odiskutabelt kan jämföras med sydskandinaviska fenomen utan bör studeras
för sin egen skull. (Victor 2007a:252)

Gemensamt för Östergötland och Mälardalen är enligt Jonathan Lindström
exempelvis en gemensam typ av holkyxor, en hög andel svin bland hällristningsfigurerna, många skärvstenshögar, en delvis avvikande bronsgjutningsteknik samt frånvaron av exceptionella metallföremål. Lindström anser dock att
regionen trots sina särdrag har en tydlig kulturell samhörighet med Sydskandinavien (Lindström 2011:520).
En fråga som hör samman med synen på Mälardalen som egen region eller
område är även hur man kan se och studera kontakter och interaktion med
andra områden i det arkeologiska materialet. Det är på grund av att det finns
delvis andra kontaktvägar än de i södra Skandinavien som Mälardalens bronsålder kan förstås. Värt att notera att även inom Östergötland finns det regionala
skillnader och variationer (Kaliff 1999).
Mälardalens läge vid Östersjön och Östersjöns betydelse som något som
förenar och knyter samman olika områden under bronsålder har lyfts fram av
många forskare, inte minst under senare år (se t.ex. Gustavsson 1997; Kaliff
1999; Feldt 2005; Lindström 2011:511; Ling 2013; Wehlin 2013). Det har även
framförts teorier om hybridkulturer i främst kustområdena och tankar om en
gemensam, större Östersjöregion (Feldt 2005; Eriksson 2009; Wehlin 2013).
Joakim Wehlin föreslår att samhällena runt Östersjön under den yngre delen av
bronsåldern och äldre förromersk järnålder bör ses som ingående i en hybridkultur eller en baltisk bronsålderskultur. Han betonar även vikten av ett maritimt perspektiv på flera av den yngre bronsålders företeelser såsom exempelvis
mälardalsyxor, husurnor, skeppssättningar, fornborgar och höjdbosättningar
(Wehlin 2013:52). Gunilla Runesson, som har studerat bronsålder på Gotland
föreslår att det är dags att dela upp den sydskandinaviska bronsåldern, och
skapa även en ”östskandinavisk bronsåldersgren” (Runesson 2014:67).
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Bronsålderns landskap i Uppland
Under bronsåldern förändras landskapet i Uppland. Strandlinjen förskjuts kraftigt i Mälardalen under loppet av bronsåldern. Detta göra att landskapets utseende förändras snabbt och nya markområden blir tillgängliga (Victor 2007a:250;
Landström 2012:80ff.). Detta sågs som en av anledningarna till områdets rikedom under yngre bronsåldern (Ekholm 1921).
Det finns fler olika fornlämningskategorier som förknippas med bronsålder i
Uppland såsom skärvstenshögar, kulthus och rösen. Utmärkande för bronsålder i området är den stora mängden skärvstenshögar i Mälardalen. Både skärvstenshögar såväl som bronsföremål är kraftigt koncentrerade till de centrala och
sydvästra delarna av Uppland (Jensen 1986).
Björn Ambrosiani kunde i sin studie från 1964 av Attundalands och Södertörns förhistoria urskilja tre olika fornlämningsmiljöer från bronsålder och möjligen äldsta järnåldern i området. Den första miljön består av stensättningar och
rösen på hällemark. Den andra består av små runda och flacka stensättningar.
Den tredje av spridda runda, kvadratiska och oregelbundna stensättningar med
låg fyllning och tydlig kantkedja. Anläggningarna är ibland upplagda kring flytblock. Han identifierar ytterligare en fornlämningsmiljö som består av skärvstenshögar och rösen och som framför allt förekommer i ett stråk från Uppsalatrakten mot Roslagskusten vid Öregrund (Ambrosiani 1964:60).
Under senare år har bronsålderns landskap i Uppland studerats av bland annat Lars Landström och Örjan Hermodsson (Landström 2012; Hermodsson
2015).

Föremålen
Föremål av brons har varit av central betydelse när bilden av bronsåldern har
vuxit fram. Detta gäller inte minst områden såsom Uppland där det länge var
bronsföremålen som utgjorde bronsåldern, medan gravar och bosättningar i
stort sätt var okända. Värt att poängtera är dock att mängden bronsföremål är
väldig ojämnt spritt över landet och de kända bronsföremålen från Uppland
inte är speciellt många jämfört med södra Sverige (Baudou 1960; Larsson 1986).
I slutet av 1800-talet och början av 1900-talet var, som tidigare nämnts, inte
speciellt många bronsföremål kända från Uppland. I Oscar Montelius arbete
Bronsålder i norra och mellersta Sverige innehåller uppgifter om 33 kända bronsåldersföremål av brons som påträffats på 19 olika fyndplatser i Uppland (Montelius 1871–1873). Under 1900-talet har antalet kända fynd ökat markant, inte
minst genom de många arkeologiska undersökningarna som utfördes. Samtidigt
kommer dessa nya fynd från andra kontexter och utgör till stor del av olika
fragment som gör att siffrorna är svåra att jämföra med tidigare sammanställningar. Thomas Eriksson och Lena Grandin gjorde 2008 en sammanställning
över de då kända bronsföremålen från Uppland. Sammanställningen, som san62

nolikt inte var heltäckande, utgick ifrån de bronser som fanns digitalt i Statens
Historiska museums register samt från ett urval av nyare publicerade undersökningar (Eriksson & Grandin 2008:326). Enligt Eriksson och Grandin fanns det
nästan 600 föremål och fragment, från ca 190 fyndplatser, som kan dateras till
bronsåldern i Uppland. Enbart sex fyndplatser (Torslunda, Härnevi, Dragby,
Apalle, Ryssgärdet och Håga) som har mer än 10 föremål. Fyra av dessa platser
(Apalle, Ryssgärdet, Härnevi och Torslunda) står de för 199 fynd d.v.s. en tredjedel (Eriksson & Grandin 2008:326). Även i Broby har fler än 10 bronsföremål
påträffats (se Appendix 1).
Vid exempelvis Ekholms sammanställning 1921 kom de flesta fynden från
lös- och depåfynd och det var troligen först och främst praktfynd som uppmärksammades och lämnades in (jfr. Eriksson & Grandin 2008:325). Det finns
en stor skillnad mellan den senare tidens fynd då det bland annat gäller fragmenteringsgrad och mängden brons, då boplatsfynden till stor del består av
kastade eller tappade små föremål eller fragment. Av de 34 bronserna i Ryssgärdet påträffades 55 % med metalldetektor och vägde i genomsnitt 1,6 gram
(Eriksson & Grandin 2008:329).
Eftersom ett fåtal platser bidrar med en så stor del av föremål i Erikssons
och Grandins sammanställning och det saknas liknande arbeten från andra
områden är dessa resultat svåra att jämföra med andra delar av Sverige. Om
man i stället tittar på Oldebergs och Baudous sammanställningar som visar en
bild av hur det såg ut innan flera av de stora exploateringsundersökningarna ser
man att fynden från bronsåldern i Mälardalen och framför allt Uppland inte är
speciellt många (Baudou 1960; Oldeberg 1974; Larsson 1984). I de spridningskartor som finns i Baudou kan man se att nästan alla föremål har en tydlig koncentration i Danmark och sydligaste delen av Sverige, medan endast ett fåtal
föremål påträffats i Mälardalen. Ett undantag är den så kallade mälardalsyxan
som uppvisar en annan spridning. Denna yxtyp kommer att diskuteras mer
ingående i del III eftersom den har varit central i diskussionen inte bara om
östliga kontakter utan även om Mälardalen som ett eget område med egna kontakter med omvärlden. En viktig fråga i flera olika sammanhang är i vilken utsträckning som Mälardalen har influerats från södra Sverige eller om influenserna kommit från andra områden. Evert Baudou skriver:
Mälardalsyxornas förekomst anger en viss grad självständighet inom Mellansverige, som också visar sig i förbindelser med Norge västerut och med Finland
och Ryssland österut. Men samtidigt märks det starka dansk-skånska inflytandet
i snart sagt varje annat föremål än mälardalsyxor, framför allt i det till sin karaktär och, som det synes, även till sitt ursprung danska fyndet från Håga i Uppland. (Baudou 1956:25f.)

En intressant fråga som studerats av Eva Hjärthner-Holdar är förekomsten av
de tidigaste järnföremålen och dess spridning i Sverige. Järnet har inte inledningsvis använts till smycken utan till nyttometall såsom kantbeslag, ringar,
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eggredskap och gjutstöd (Hjärthner-Holdar 1993:183). I Eva Hjärthner-Holdars
studie av järnets introduktion i Sverige uppvisar två områden, Mälardalen och
Västsverige, äldre förekomster av järnmetallurgi än övriga Sverige. Rester efter
järnframställning finns åtminstone från slutet av period IV och de äldsta järnföremålen kan dateras till period III. Antalet kända platser är ganska få, men
skulle tendensen hålla i sig så skulle man kunna se dessa områden som primära
upptagningsområden för järnteknologin i Sverige (Hjärthner-Holdar 1993:183).
Enligt detta skulle det alltså röra sig om en teknik som inte kommer söderifrån
utan snarare från andra områden, troligen österifrån (se vidare del III).

Kulthusen
På flera bronsålderlokaler återfinns spår efter konstruktioner som har tolkats
som kulthus, en term som innehåller många olika variationer. Det finns två
huvudgrupper av kulthus från bronsåldern, dels kulthus av så kallade stengrundstyp och dels kulthus av stolphustyp (Victor 2002, 2007a). Kulthus av
stengrundstyp finns bland annat på flera kända bronsålderslokaler såsom Håga
och Broby i Uppland och Kivik i Skåne.
Nedan kommer framför allt kulthus av stenhusgrund att behandlas. I detta
sammanhang kommer inte tolkningen av dessa fornlämningars funktion att
diskuteras ingående utan istället är den senare årens diskussion om ursprung,
spridning och datering som är det viktiga. I texten kommer benämningen kulthus att användas eftersom det är den benämning som ofta har använts i litteraturen även om det finnas flera andra benämningar såsom Brobyhus, stengrunder och husgravar (se t.ex. Schönbäck 1959; Victor 2002, 2006; Svanberg 2006;
Fig. 9).

Figur 9. Ett av kulthusen i Broby, Börje socken, Uppland, vid de arkeologiska undersökningarna i slutet av 1940-talet. Från Schönbäck 1952: Plansch 11.
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Figur 10. De kända
kulthusens av stengrundstyp utbredning i
Sverige. Karta av författaren, baserad på
Victor 2002:80.

Helena Victor har i sin doktorsavhandling Med graven som granne från 2002 studerat kulthusen från bronsåldern i Sverige. Enligt Victor finns det ca 80 kulthus
som har daterats till bronsålder i Sverige (Fig. 10). Ett 60-tal av dessa är kulthus
av stengrundstyp. Anledningen till att så få kulthus av stolphus typ är kända
beror troligen på att de inte är synliga innan undersökning och därmed svåridentifierade.
Kulthus av stengrundstyp har en varierande storlek men är vanligen mellan
12–25 meter långa och 6–12 meter breda (Victor 2006:115). Väggarna, som
normalt består av vallar med sten eller jord blandat med sten, är breda och husen saknar tydliga ingångar. I vissa områden finns även skärvsten i väggarna. De
kulthus som har undersökts har givit få fynd (för en vidare diskussion om kulthusen utformning se Victor 2002, 2006). I de flesta av de undersökta kulthusen
av stengrundstyp saknas stolphål som tyder på att det funnits en takkonstruktion.
Några av kulthusen från bronsåldern har undersökts, bland annat ett av
kulthusen i Broby, de två kulthusen i Håga i Uppland, och även kulthus i
Gualöv i Skåne och Agdatorp i Blekinge. I flera fall har dock endast delar av
dem undersökts (Schönbäck 1959; Victor 2002; Svanberg 2005, 2007).
De så kallade kulthusen har av flera forskare tolkats som just en form av kultanläggningar och där av benämningen. På senare år har Fredrik Svanberg framfört en teori om att de skulle kunna vara en form gravmonument som konstru65

erats i samband med enskilda dödsritualer och att de istället bör benämnas husgravar (Svanberg 2006, 2007:124f.).
Kulthus av stengrundstyp finns enligt Helena Victor i de flesta delar av det
område som brukar räknas in i ”den skandinaviska bronsåldersfären” (Victor
2002:77). Spridningskartorna visar dock att de inte finns spridda i hela området
utan framför allt finns i Mälardalen samt i södra Sverige. Bohuslän, Närke och
Dalarna saknar kulthus av stengrundstyp och i Östergötland finns endast ett
känt. I Danmark finns enbart ett kulthus av stengrundstyp som liknar de i Sverige, kulthuset i Sandagård (Victor 2002:69ff.).
Kulthus av stengrundstyp tycks därför inte finnas inom hela det område som
brukar betraktas som den skandinaviska bronsåldersfären. Kulthusen spridning
sammanfaller inte helt med andra koncentrationer av andra företeelser från
bronsåldern såsom exempelvis hällristningar och depåer. Exempelvis finns som
tidigare nämnts inga kända kulthus av stengrundstyp i Bohuslän där det finns
en stor mängd hällristningar (Victor 2002:77, 2007).
Dateringen av kulthusen är osäker eftersom endast ett fåtal av dem har
kunna daterats. Många av dem har daterats utifrån den miljö som de återfinns i.
Helena Victor vill placera de flesta av dem i äldre bronsåldern eftersom hon
menar att flera dateringar bland annat från kulthusen i Hågahagen (det mindre
kulthuset i Håga) pekar på en sådan datering (Victor 2006, 2007). Även andra
platser har en datering som pekar på äldre bronsålder. Fredrik Svanberg anser
istället att det inte finns några belägg på kulthus av stengrundstyp före period
III. I stället ser Svanberg dem som att de kan dateras till period III och framåt.
De flesta av dem är troligen från period IV, även om yngre kan förekomma
(Svanberg 2006:127). Svanberg menar även på att det är i den mellersta och
yngre bronsålderns gravmiljöer som kulthusen finns (Svanberg 2006:127). Fynd
och anläggningar som finns i och runt kulthuset behöver inte vara samtida med
kulthusets uppförande, utan kan ha en senare datering (Victor 2006:120).
De flesta kulthusen av stengrundstyp återfinns i Mälardalen och Helena
Victor har även föreslagit att Mälardalen skulle kunna utgöra deras ”ursprungsområde” (Victor 2002:80, 2007a:251f.). Fredrik Svanberg anser dock att det
behövs fler dateringar från Mälardalen och att det saknas indikationer på att det
finns en skillnad i anläggningstid mellan norr och söder (Svanberg 2006:127).

Skärvstenshögarna
Det finns många olika aktiviteter där stenar, genom upphettning, spricker och
”går sönder” och blir till skärvig sten och skörbränd sten. Det finns även många
sätt att behandla den skärviga stenen och skärvsten återfinns i många olika kontexter, bland annat i skärvstenshögar, men även som fyllning i stensättningar.
Skärvstenshögarna är en omdiskuterad fornlämningskategori och det har genom åren framförts flera olika teorier om hur och varför de har uppkommit.
Skärvstenshögarna är dock långt ifrån en enhetlig fornlämningskategori och det
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finns en stor variation beträffande bland annat deras datering, konstruktion,
innehåll och kontext. Även om det tycks finnas några kategorier fynd som förekommer i skärvstenshögarna medan andra saknas så finns det stora skillnader
mellan olika skärvstenshögar då det gäller mängden fynd som påträffats vid
undersökningar (Karlenby 1999).
Skärvstenshögar finns i flera olika områden i Sverige, men framför allt finns
de vid Östkusten, men med en klar koncentration till Mälardalen (Victor 2007a;
Fig. 11). I Uppsala län finns ca 3550 skärvstenhögar vilket utgör 54 % av alla
kända skärvstenshögar i Sverige (Victor 2007a:239). I Skåne och Danmark saknas i stor utsträckning skärvstenshögar även om det vid senare årens exploateringsundersökningar har påträffats sådana. Där finns istället i hög grad områden
med härdgropar (Kaliff 1999:100; Hellerström 2007:244).
Ett av problemen med skärvstenshögar är att de är svårdaterade, inte minst
på grund att de ofta byggts och brukats under en längre tid. Utifrån bland annat
fynd av keramik i skärvstenhögarna har de vanligen daterats till framför allt
yngre bronsålder-äldre järnålder (Lundquist 1991; Thedéen 2004:142f.; Victor
2007a). 14C-dateringar som utförts visar däremot att många av dem hör hemma
i äldsta och mellersta bronsåldern, men det finns även dateringar från yngre
bronsåldern och äldsta järnåldern. Problemet med 14C-proverna är att om det
bara tas ett prov i högen visar det inte hela högens användningstid utan kanske
bara slutet av användningsidén (jfr. Thedéen 2004:143; se även Victor 2007a).

Figure 11. Skärvstenshögar i Sverige.
Det finns en tydlig
koncentration av
skärvstenshögar i
Uppland. Den högra
bilden visar registrerade skärvstenshögar i Västmanland,
Uppland och Södermanland. Strandlinjen motsvarar
havsnivån vid mitten av bronsåldern.
Från Victor
2007:238, 240.
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Skärvstenshögarnas dateringar tycks även variera över olika regioner i Sverige.
Majoriteten av de daterade skärvstenshögarna i Uppland, Södermanland och
Västmanlands län kan hänföras till äldre bronsåldern, men det finns även de
som dateras till yngre bronsålder (Jensen 1986:20; Victor 2007a:241 och där
anförd litteratur). Skärvstenshögarna i Östergötland och på Västkusten tycks i
stället i högre grad ha sin tyngdpunkt i mellersta bronsåldern (Lundquist 1991;
Thedéen 2002:242).
Diskussionen om skärvstenshögar har ofta landat i frågan om vad de har
haft för ”funktion”. Många tidiga tolkningar av fenomenet skärvstenshögar har
fokuserat på praktiska funktioner och att de skulle utgöra ”avfallshögar” med
rester efter exempelvis bronsgjutning, ölbryggning, läderproduktion, matlagning
m.m. (se t.ex. Kjellén & Hyenstrand 1977:22; Elfstrand 1995:24ff.). Länge såg
man dem därför som en boplatsindikator. Skärvstenshögarna har även tolkats
som ”resurshögar” snarare än avfallshögar där innehållet har kunnat användas
som gödningsmedel på åkrarna eller krossats som magring (Ericsson A. 2002).
Det har även funnit andra tolkningar (se t.ex. Bellander 1938; Kaliff 1994; Karlenby 2011). Under senare år har skärvstenshögarna och ”skapandet” av den
skärviga stenen kopplats samman med rituell praktik, kult och kremation bland
annat på grund av att de ofta återfinns i områden som tolkats som grav- och
kultområden och det faktum att flera av dem innehåller brända ben från människa (se t.ex. Rundkvist 1994; Thedéen 2004; Noge 2009). Det har även föreslagits att skärvstenen skulle vara skapad just för att skärvstenen var ett önskvärt
material i sig (Kaliff 1997, 1999, 2007).
I detta sammanhang är det kanske inte så intressant att gå djupare in på alla
dessa olika tolkningsförslag utan i stället utgå från att det kan vara olika aktiviteter som har gett upphov till högarna och att högarna kan tolkas på många olika
sätt, bland annat beroende på i vilka miljöer de påträffas och vad de innehåller.
Betydelsen av dem kan även ha varierat över tid (jfr. Karlenby 1999; Thedéen
2004; Victor 2007a:248). Leif Karlenby har exempelvis studerat 19 skärvstenshögar från Mälardalen. Av dessa innehöll exempelvis inga skärvstenshögar från
äldre bronsålder rester efter gjutning eller bronsprodukter. Under yngre bronsåldern förekom det dock. Detsamma gäller människoben (Karlenby 1999:120).
Som tidigare nämnts finns skärvstenshögar främst på Östkusten och framför
allt i Mälardalen. En av orsakerna till den stora mängden skärvstenshögar på
Östkusten som har föreslagits är att i Mälardalen, Gotland och Östergötland
finns stenar om lättare spricker vid upphettning (Larsson 1986:151). Detta kan
dock inte vara den enda anledningen. Vad har man haft för aktiviteter som har
skapat dessa? Varför finns det då så många skärvstenshögar just i Uppland?
Helena Victor anser att det är stora variationer hos de rituella traditionerna som
gör att det finns olika mycket skärvsten i olika områden. Det som från början
var en praktisk lösning senare blev en lokal tradition och ett utryck för den egna
identiteten (Victor 2007a:240ff.). Det behöver ju inte vara något i just riten som
gör att det skapas stora mängder skärvsten i området. Det skulle även kunna
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förklaras med att något produceras som gör att det blir stora mängder
skärvsten.

Gravskicket
Gravskick under bronsåldern har varierat inte bara över tid utan även mellan
olika delar av södra Skandinavien. På många sätt skiljer sig det kända gravskicket i Mälardalen från de sydliga delarna av Sverige. I Uppland saknas exempelvis
den äldre bronsålderns storhögar, även om Hågahögen från period IV utgör
något speciellt som jag kommer att återkomma till senare. Från den yngre
bronsåldern finner vi gravar eller bendepositioner i skärvstenshögar, stensättningar, rösen, otydliga stenkonstruktioner och ibland helt omarkerade medan
urnegravfält som de som påträffats i Skåne såsom Gualöv, Svarte fiskeläger och
Simris saknas (Hansen 1923; Stjernquist 1961; Arcini et al. 2007)
I norra Mälardalen är de kända gravarna ganska ovanliga. Enstaka gravar har
undersökts, men endast ett fåtal gravfält (Eriksson 2005). En förklaring till att
de finns så få kända gravar från den äldre bronsåldern i området är att de kan
vara svår identifierade. Förutom rösen finns även ett gravskick med små otydliga stensättningar eller lager med endast en mindre mängd brända ben som
bland annat har påträffats vid undersökningarna i Sommaränge Skog. Där
kunde åtta stenkonstruktioner med brända människoben dateras till senneolitikum – bronsålder period II och fyra till period II–III. Helena Victor menar att
fynden från Sommaränge skog indikerar att kremeringstraditionen i Uppland är
mycket äldre än man tidigare anat. Hon föreslår även att Uppland kan vara ett
innovationsområde där gravskicket introducerades redan under slutet av senneolitikum för att vara etablerat under bronsålder period I–II (Victor
2007a:236f.).
Susanne Thedéen argumenterar för att det under yngre bronsåldern och
äldre järnåldern förekommer tre parallella gravskick i Södermanland. Det första
är nybyggnationer samt återbruk av rösen. Det andra är gravfält, ofta med
många mindre stensättningar, som i många fall utgår från ett eller flera större
rösen. Det tredje gravskicket är gravfält med stensättningar vid skärvstenshögar
där även skärvstenshögarna kan innehålla begravningar (Thedéen 2004:170f.).
En av de gravformer som brukar dateras till bronsålder är rösena. I Uppsala
län är ca 970 rösen kända, varav en del kan vara från järnåldern (Eriksson
2005:237). Endast ett fåtal av rösena i Uppland har undersökts (Hermodsson
2015:69). Rösen förekommer även längs stora delar av norrlandskusten (dessa
kommer att behandlas i kapitel 5).
Susanne Thedéen, som har studerat rösena i Södermanland, menar att man i
många fall inom bronsåldersforskningen har utgått ifrån att högar och rösen
överensstämmer både i kronologiska och innehållsmässiga avseende. Rösena i
Södermanland skiljer sig dock från de sydskandinaviska högarna i flera olika
avseenden (2004:196). Thedéen har visat att det finns stora skillnader mellan de
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sydskandinaviska högarna och de rösen i Södermanland som var en del av hennes studie. Rösena i Södermanland har en annan placering i landskapet, svaga
belägg för centrala skelettgravar, dateringar med en betoning till yngre bronsåldern, lokalisering av bendepositioner invid kantkedjan och andra föremål. Detta
visar enligt henne att det finns en skillnad mellan vilka personer som gravsätts i
högar respektive rösen (Thedéen 2004:196).
Brandgravar, urnegravarna och ”gravar” utan ben
I Mälardalen finns under den yngre bronsåldern ett varierat gravskick, både hur
man har behandlat den dödes kvalevor och utformningen på graven. Nästan
alla gravar som har påträffats har varit brandgravar, men från slutet av bronsåldern finns även flera exempel på skelettbegravningar. Brandgravarna ser inbördes väldigt olika ut, både i konstruktion och i mängden ben som finns bevarade
i graven. I området finns flera svåravgränsade stenkonstruktioner som ofta
innehåller små mängder ben.
Gravskicket med svåravgränsade stenkonstruktioner, deponerade små
mängder brända ben samt spridda brända ben på gemensamma platser utan
individuell markering är vanligt under övergången bronsåldern och äldsta järnåldern, men förekommer under hela bronsåldern och kan spåras tillbaka till
neolitikum (Engström 2007:86).
En fråga som har uppmärksammats, inte minst på senare år, är hur man ska
se på de ”konstruktioner” som ibland brukar dateras till slutet av bronsåldern
och början av järnåldern och som innehåller få eller inga ben (se t.ex. Kaliff
1997, 2005; Häringe Frisberg 2005; Appelgren & Renck 2007; Engström 2007;
Röst 2014, 2016). Frågan aktualiserades inte minst genom de undersökningarna
som utfördes inför byggandet av nya E4 i Uppland där det vid ett tiotal undersökta lokaler påträffades spridda brända människoben vid, i ibland diffusa konstruktioner som i många fall är svåra att skilja från den omgivande miljön.
Ibland var de helt omarkerade. Det fanns mer tydliga konstruktioner där ben
istället saknades eller var väldigt få. Dessa hade en vid datering från senneolitikum och framåt (Engström 2007:77f.). Dessa undersökningar aktualiserade
frågan om vad som är en grav och hur man ska se på de konstruktioner som
innehåller en liten mängd ben eller kanske inga ben alls. Det är vanligt att det i
exempelvis skärvstenhögar påträffas små koncentrationer eller enstaka brända
ben från människa. Frågan är hur man ska se på dessa och om det är relevant
att kalla dessa för gravar. När kan man använda begreppet grav utan att det blir
alltför utvattnat och förlorar sin mening (jfr. Engström 2007:88)? Den varierade
mängden ben som återfinns i gravar eller bendepositioner från den yngre
bronsåldern har diskuterats av många (se t.ex. Kaliff 1997; Thedéen 2004; Appelgren & Renck 2007; Arcini et al. 2007:158; Engström 2007; Röst 2014,
2016).
Bilden av gravfält i södra delarna av Sverige ser annorlunda ut än de i Uppland. Vid samma tid som E4 undersökningarna publicerades fördes en diskuss70

ion som på många sätt skiljde sig från den som fördes om undersökningarna i
Uppland. Utgångspunkten för denna var undersökningen av Gualöv i Skåne. På
platsen undersöktes bland annat spåren efter flera kulthus och gravar. Caroline
Arcini, Elisabeth Höst & Fredrik Svanberg anser att teorier om att inte alla
människor har begravts och att de inte skulle fått med sig alla benen är felaktiga. Att det förefaller så på vissa platser som tidigare studerats såsom exempelvis Ringeby i Kvillinge socken i Östergötland skulle snarare bero på dåliga bevaringsförhållanden samt att det skulle vara svårt att identifiera alla gravar i den
stenbundna miljön (Arcini et al. 2007:158).
Den stora merparten av den yngre bronsålderns gravmiljöer i Skandinavien är
helt enkelt inte särskilt välbevarade, men det är viktigt att i mer specifika tolkningar av gravskicket utgå från de välbevarade exemplen. Slutsatser dragna utifrån vad som kan dokumenteras i mindre väl bevarade miljöer får en bristfällig
logisk bärkraft. (Arcini et al. 2007:159)

Författarna ansåg även att kremeringar inte utfördes på gemensamma bålplatser
på gravfältet, utan istället på individuella bålplatser i direkt anslutning till den
plats där sedan begravningen ägde rum. Ofta består lämningarna efter bålplatserna av gropar som är fyllda av sot och träkol. Lämningar som tidigare har
tolkats som gravar, såsom exempelvis brandgropar eller mindre brandlager
skulle istället kunna utgöra rester efter gravbål (Arcini et al. 2007:145f.). Detta
resonemang får stora konsekvenser för hur olika företeelser från den yngre
bronsåldern ska tolkas och vilken terminologi som bör användas. Enligt Arcini,
Höst och Svanberg bör brandlagar och brandgropar inte betraktas som gravar
(2007:147). Författarna skriver bland annat:
Den presenterade hypotesen kan enligt vår mening redan nu förutsättas vara
korrekt till största delen och med vissa variationer ha en generell giltighet för i
varje fall större delen av den yngre bronsåldern i Skandinavien. (Arcini et al.
2007:146)

Det finns dock många regionala skillnader som gör att det kan vara problematiskt att dra sådana slutsatser. I norra Mälardalen saknas exempelvis liknande
gravfält som de i södra Sverige och Skåne. Då de undersökta gravmiljöerna i
Uppland ofta ligger på impediment och stenig mark är de relativt välbevarade
eftersom de inte förstörts genom jordbruk. Det som är fallet i södra delarna av
Sverige behöver inte vara giltigt för hela det sydskandinaviska området.
En av de stora skillnaderna i gravskicket ligger i avsaknandet av urnegravar i
norra Mälardalen. Istället för dessa urnegravfält återfinns gravarna i norra Mälardalen i skärvstenshögar, stensättningar eller omarkerade gravar. I Sydskandinavien introducerades urnegravskicket redan under period III/IV. Ofta rör det
sig då om sekundärbegravningar i högar eller rösen. Urnegravfält av mer sydskandinavisk karaktär finns i Östergötland (Knape 1997:491; Eriksson
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2009:206). Även i Södermanland har urnegravfält påträffats. Som exempel kan
nämnas Rogstagravfältet, i Tystberga socken, Södermanland är ett urnegravfält
med 9 urnegravar undersöktes (Knape 1997:491). På senare år har även Påljungshage utanför Nyköping undersökts. Båda dessa gravfält har ingående
studerats och analyserats av Anna Röst. På båda dessa platser har de bendepositioner där det påträffats intakta urnor innehållit en stor mängd ben samt i stor
frekvens bronsföremål (Röst 2014:134, 2016).
I Mälardalen och centrala Sverige praktiseras inte urnegravskicket förrän tidigast under period VI (Knape 1997:491). Regelrätta urnegravfält är dock
mycket sällsynta norr om Mälaren, även om enstaka lerkärl finns. Ofta rör det
sig då om sena dateringar från framför allt period VI och kanske in i förromersk järnålder. Det är ofta mindre kärl och små mängder keramik som är bevarade (Eriksson 2009:206).
Även om urnegravfält saknas så påträffas ofta enstaka keramikskärvor i gravarna. Dessa skärvor har i bland ansetts utgöra rester av dåligt bevarade lerkärl
vilket gjorde att gravarna tolkades som urnegravar (Knape 1997:492). Det finns
flera faktorer som påverkar keramikens bevaringsförhållanden. Den förhistoriska keramiken som är bränd vid låga temperaturer är skör och vittrar lätt.
Många av kärlen har sådant gods att de mer eller mindre kan lösas upp (Eriksson 2009:215). I flera fall är det dock uppenbart att det endast har funnits
mycket lite keramik i graven. Anita Knape har tolkat detta som att keramik
skärvan symboliserar kärlet och idén om urnan (Knape 1997:492). Även Thomas Eriksson tar även upp tanken om trasiga eller symboliskt dödade kärl.
Thomas Eriksson menar att trasiga kärl troligen använts både i det dagliga livet
och i gravarna (Eriksson 2009:215).
I detta sammanhang är det inte själva definitionen av vad som är en grav
som är det intressanta utan framför allt den skillnad som finns mellan gravfält i
södra Sverige och i Mälardalen och Uppland vid slutet av bronsåldern. Ett problem med att försöka finna generella tolkningar vad gäller gravskicket för hela
Sydskandinavien är att området under perioden har haft ett varierat sätt att
behandla kvarlevorna efter de avlidna.

Hällristningarna
Hällristningar i Uppland har varit kända sedan 1600-talet, men det var först i
början av 1900-talet som de började påträffas i större mängd. Ett stort antal
hällristningar har sedan dess blivit upptäckta och registrerade, främst genom
Einar Kjelléns omfattande inventeringar (Kjellén & Hyenstrand 1977:14; Fig.
12). Flera andra forskare har arbetat med områdets hällristningar (se t.ex. Ekholm 1921; Coles 1995, 2000; Wessman 2010; Ling 2013).
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Figur 12. Hällristningar i Enköpingstrakten. Foto av författaren.

Hällristningar förekommer spridda i nästan alla sydsvenska landskap. De finns
även i Norge, medan de är ovanliga i Danmark (Kjellén & Hyenstrand
1977:10). Hällristningar finns även i de nordliga delarna av Skandinavien. Hällristningsområdet i Uppland ”gränsar” till det nordskandinaviska hällbildsområdet (jfr. Ljunge 2015:219f.). Det är i detta sammanhang värt att nämna att det
även finns en hällbildstradition i Finland och i Karelen i Ryssland (se t.ex. Lahelma 2008; Zjulnikov 2006; Lobanova 2015). Relationerna mellan de uppländska och nordskandinaviska, liksom mellan de sydskandinaviska och finska
och karelska, hällbildstraditionerna har dock inte undersökts i någon större
utsträckning i tidigare forskning.
Hällristningarna i södra Sverige finns inte i alla de områden där de av fynd
och andra fornlämningar från bronsåldern ”borde” finnas utan i stället ganska
välavgränsade regioner såsom exempelvis områden i Bohuslän (främst norra
och mellersta delen), Skåne (Simrisområdet), Östergötland (främst Norrköpingstrakten), Uppland (Enköpingstrakten) men även i norra delen av Kalmar län
(Västervikstrakten; Kjellén & Hyenstrand 1977:8ff.). Det är lätt att generalisera
likheterna mellan de olika områdena, samtidigt som det finns en regional variation som kan vara av betydelse. Einar Kjellén och Åke Hyenstrand skriver bland
annat:
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Det är lätt att generalisera utifrån likhet och därmed se direkta samband mellan
de olika områdena. Denna följd av arkeologins allmänna metodiska benägenhet
att arbeta med likhetsbegrepp och jämförelser kan innebära att principiella likheter undanskymmer till synes marginella men måhända mycket betydelsefulla
olikheter. (Kjellén & Hyenstrand 1977:8)

I Uppland finns hällristningarna främst i området runt Enköping. I dag finns
472 kända hällristningslokaler med bilder och 1868 med skålgropar i Uppland
(Ling 2013:4f., 21f.). På 1970-talet fanns det ca 1600 kända hällristningar i Uppland (inklusive de med bara skålgropar) och på ca 430 av dessa fanns bilder
(Kjellén & Hyenstrand 1977:7). Av 1170 kända hällristningsytorna med skålgropar år 1977 fanns hela 65 % i åtta socknar (Boglösa, Biskopskulla, Enköpingsstad (Vårfrukyrkodelen), Härkeberga, Litslena, Långtora, Villberga och
Vårfrukyrka (utom Enköping). Av de 432 kända hällristningsytorna med figurer
fanns 96 % inom dessa socknar (56 % fanns i Boglösa socken). Siffrorna kan
delvis bero på att vissa områden är mer välinventerade (Kjellén & Hyenstrand
1977:31). Koncentrationen av hällristningar till Boglösa socken kan bero på
dess maritima läge och på att platsen utgjort en mötesplats för en stor del av
Mälardalen (Ling 2013:95f.). Hällristningsområdet i Boglösa tycks även ha varit
i bruk under hela bronsåldern även om det finns en tyngdpunkt på äldre bronsåldern. Detta skiljer området från andra delar av Skandinavien, som exempel
kan nämnas Bohuslän där olika områden har använts under olika perioder (Ling
2013:97).
En relaterad och omdiskuterad fråga är hur hällristningarnas placering har
förhållit sig till den dåtida strandlinjen, vilken kompliceras av problemen med
att datera de olika ristningarna (Ekholm 1921; Kjellén & Hyenstrand 1977:20;
Ling 2013). Johan Ling har studerat hur hällristningar med figurer ligger i förhållande till den dåtida strandlinjen och menar att majoriteten av hällristningarna låg nära strandlinjen. I sin studie har Ling bland annat kommit fram till att
utav 408 hällar med figurer kan 38 dateras till period I, 184 till period II, 207 till
period III, 89 till period IV, 61 till period V och 6 till period VI och 4 till förromersk järnålder (Ling 2013:86). En majoritet av hällristningarna dateras alltså
av Ling till period II–III. Under period IV och V minskar antalet hällristningar.
Detta skiljer Uppland från Bohuslän där många av hällristningarna är från yngre
bronsålder (Ling 2013:88).
Även bland motiven finns det vissa skillnader. De bohuslänska hällristningarna är de som uppvisar störst variation. Det finns många bilder där människor
förekommer. På de skånska ristningarna är vagnsfigurer och vapenbilder samt
ringfigurer och fotbilder vanliga. Den vanligaste formen av hällristningar i Uppland är förutom skålgropar skeppen. De uppländska hällristningarna uppvisar
inte lika stor variation som de i andra områden som exempelvis Bohuslän (Kjellén & Hyenstrand 1977:10f., 102). Vad betyder dessa skillnader?
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En betydelsefull men kritisk utgångspunkt för tolkningsdiskussionen är att bilder med samma innehåll i olika områden inte nödvändigtvis behöver ha samma
bakgrund och innebörd. Detta generella påstående har tyvärr ej närmare diskuterats, något som har hämmat resonemangen. Det kan därmed vara vanskligt att
oreserverat analysera det uppländska hällristningsområdet utifrån de tolkningsmässiga synpunkter som framförts beträffande andra landskap och i ännu högre
grad utifrån arkeologiska fynd av typen solvagnar från sydskandinaviskt och
kontinentalt område. (Kjellén & Hyenstrand 1977:112)

Johan Ling har gjort en jämförelse mellan hällristningar i Uppland och i Bohuslän och ser att det finns många likheter, men även flera skillnader. Likheterna
ligger bland annat i hällristningarnas placering i landskapet och relationen till
strandlinjen. Skillnaderna ligger bland annat i kronologin, hällristningarna i
Uppland har en tyngdpunkt i äldre bronsåldern medan tyngdpunkten för hällristningarna i Bohuslän ligger i yngre bronsålder. Skepp är dominerande som
motiv i båda områdena, men antropomorfa figurer är vanligare i Bohuslän. Där
har dessa figurer även en mer ”innovativ” utformning än i Uppland (Ling
2013:100f.). Det har framhållits att dessa skillnader mellan hällristningsområdena skulle kunna bero på att de olika områdena har samröre och kontakt med
olika östliga respektive västliga sfärer under bronsåldern (Wessman 2010; jfr.
också Ling 2013:99ff.).
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Kapitel 5. Mälardalen och norra Sverige

Uppland gränsar i norr till det som i vanligt tal brukar kallas för Norrland. Den
så kallade Limes Norrlandicus, en gränszon som ungefärligt följer den norra gränsen av landskapen Värmland, Västmanland och Uppland är en växtgeografisk,
klimatisk och topografisk gränszon som också av många forskare har ansetts
vara en gräns av kulturhistorisk betydelse under sten-, brons- och järnålder (se
vidare diskussion i Loeffler 2005:29ff.; även Broadbent 2001). Det är dock
viktigt att förhålla sig kritiskt till denna gräns och fråga sig vad denna tänkta
gräns hade för betydelse för människorna under t.ex. bronsåldern. Även själva
begreppet ”Norrland” kan kritiseras för att skapa intrycket av ett homogent
område, vilket inte är fallet, vare sig historiskt eller förhistoriskt.
I de norra delarna av Sverige, främst längs kusten, har föremål och fornlämningar, främst rösen, av sydskandinavisk karaktär påträffats. Även ett antal föremål av nordlig karaktär har påträffats i södra Sverige och Mälardalen. Samtidigt ser fornlämningsbilden i norra Sverige ut på ett annat sätt än den i södra
Sverige från samma tid, framför allt i norra Sveriges inland. Inom arkeologi i
Sverige har östliga kontakter och influenser både studerats då det gäller Mälardalen och norra Sverige. I båda fallen har ananino-kulturen och Volga-Kama
området i Ryssland varit centralt, men kontakterna har tolkats på väldigt olika
sätt (se mer i del III).
Norrland är ett vidsträckt geografiskt område med stora variationer i landskapet. Även det arkeologiska materialet uppvisar stora variationer. Per H.
Ramqvist har i en artikel med titeln ”Fem Norrland” diskuterat regional variation under första årtusendet e.Kr. (Ramqvist 2007). Ramqvist delar in norra
Sverige i fem övergripande regioner, med delvis olika historiska utvecklingslinjer. Han betonar dock att dessa fem regioner inte är avskilda från varandra genom några fasta och ogenomträngliga gränser, utan att utvecklingen i en region
ofta påverkar och påverkas av utvecklingen i de andra regionerna, genom olika
ekonomiska, kulturella och politiska processer. Vidare betonar han också att
ingen geografisk region i norra Sverige var isolerad från den omgivande världen,
utan istället var del av den större historiska utvecklingen i norra Europa under
det första årtusendet e.Kr. Även om Ramqvists diskussion rör tidsperioden
efter bronsåldern så är den av intresse för denna studie, eftersom den visar på
behovet av att uppmärksamma och kritiskt granska regionala variationer i det
stora, vidsträckta område som brukar kallas för Norrland.
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Förhistorien i norra Sverige har genom åren ofta framställs som något okänt
och outforskat. I många böcker behandlas de norra delarna av landet som något
separat och annorlunda i förhållande till övriga delar av Sverige (se t.ex. Ekholm
1941; Christiansson 1963; jfr. diskussion i Loeffler 2005; Ojala 2009; Hagström
Yamamoto 2010). I mycket av tidigare forskning har norra Sverige betraktats
som en periferi i förhållande till södra Sverige. David Loeffler har i fem punkter
sammanfattat hur norra Sverige generellt har framställts i tidigare arkeologisk
forskning i Sverige:
1) Norrland was inhabited relatively late.
2) Its population density was low, settlements sparse and of temporary duration.
3) Development was retarded or completely lacking.
4) When changes do occur or progress is made, it is always initiated from without, most often from southern Sweden. And finally,
5) Norrland’s only contribution to the prehistory of the Nation amounts to provisioning its more progressive neighbor with various raw materials, ad infinitum.
(Loeffler 2005:125)

Relationen mellan norrlandskusten och Mälardalen och de södra delarna av
Sverige har varit omdiskuterad. Men det är inte bara den relationen som har
varit omdebatterad. Även relationen mellan kustland och inland har varit föremål för mycket diskussion (se t.ex. Hallström 1942; Christiansson 1963; Baudou
1989; Bolin 1999; Forsberg 1999, 2012).
Sedan slutet av 1800-talet har det funnits en föreställning om en speciell
nordskandinavisk kulturgrupp som skilde sig från Sydskandinavien. Det har
även funnits en diskussion om denna kulturgrupp och samerna och frågan om
samernas tidiga historia och ”ursprung” (Hallström 1929; Christiansson
1963:10; Baudou 1995; Zachrisson 1997; Ojala 2009; Hansen & Olsen 2014).
Under yngre bronsåldern kunde man enligt Holger Arbman se två tydligt avgränsad kulturområden i Sverige, ett nordligt och ett sydligt. Det nordliga området var under stark påverkan österifrån, från ananino-kulturområdet. Enstaka
fynd av ”sydskandinaviska bronser” i det nordliga området och nordliga fynd i
det sydskandinaviska området vittnar om att grupperna hade kontakt med
varandra och det är genom dessa fynd som man enligt honom skall förstå Mälardalens ställning under yngre bronsålder (Arbman 1938:83). Uppdelningen
mellan norr och söder och frågan om samernas historia kan bland annat ses i
detta citat av Holger Arbman:
Under bronsålderns yngre skede kan man inom Sverige tydligt urskilja två från
varandra tämligen väl avgränsade kulturområden, ett nordligt och ett sydligt. Det
nordliga områdets kultur står under stark påverkan från öster, från Ananjinokulturen, som av Tallgren förmodas kunna sträcka sig så långt ned i tiden som
till ca 200 f. Kr. G. Hallström har framställt den hypotesen, att denna östligt färgade kultur skulle ha uppburits av lapparna, som i så fall vid denna tiden österifrån skulle ha invandrat till Nordskandinavien. (Arbman 1938:83)
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I detta kapitel kommer framför allt de sydliga och mellersta delarna av Norrlandskusten och dess relation till Mälardalen under bronsåldern att studeras. En
annan fråga som kommer att lyftas fram är den om relationen mellan inland
och kust i norra Sverige. Detta är stora och komplexa frågor som endast kan
behandlas kortfattat i detta sammanhang. Den nordligaste delen av Sverige och
frågan om östliga kontakter och influenser, framför allt från ananinokulturområdet, kommer att behandlas vidare i del III.

Bronsålder i norr
Det förhistoriska Norrland har av flera forskare betraktats som en periferi i en
kulturell utveckling som har sitt centrum i södra Skandinavien eller Mellansverige (se t.ex. Kristiansen 1987). Kustområdet i Norrland med rösen och ”sydskandinaviska föremål” har av flera forskare framhållits som en del av eller
kraftigt påverkat av det ”sydskandinaviska bronsåldersområdet” (se t.ex.
Baudou 1989). Även andra åsikter har framförts som betonar andra influenser
eller en egen intern utveckling.
Materialet från bronsåldern visar på kontakter med och influenser från
många olika områden, både söder- och österut, men även på en självständig
utveckling inom det norrländska områder (se Baudou 1995:39). Hans Bolin
menar att en uppdelning mellan norra och södra Sverige har förstärkts genom
att de östliga inslagen i till exempel keramik och bronsföremål har lyfts fram då
det gäller norra Skandinavien, samtidigt som de har tonats ned då det gäller
södra Sverige (Bolin 2005:219).
En viktig fråga har därmed varit hur mycket kontakter det funnits mellan de
olika områdena och i vilken omfattning kustområdet i Norrland har påverkats
av influenser från södra Skandinavien. Finns det så stora likheter mellan södra
Skandinavien och den norrländska kusten, och är skillnader mellan kust och
inland så stora, att man kan betrakta kustområdet som en del av en ”sydskandinavisk bronsålder”?
En annan fråga som har diskuterats är om det egentligen är relevant att använda begreppet bronsålder för Norrlands del eftersom antalet bronsföremål
som påträffats är relativt litet. Flera forskare har även ställt sig kritiska till detta
begrepp. Christiansson menar exempelvis att de till antalet få bronsföremålen
och gjutformarna gör att man inte kan tala om en bronsålder (1963:19). Flera
forskare har förslagit andra benämningar på tidsperioden, och även olika benämningar i olika delar av Norrland. Den norske arkeologen Oluf Rygh använde benämningen ”den arktiska gruppen” 1874 på den 7:e Internationella
kongressen för antropologi och arkeologi i Stockholm då han diskuterade den
arktiska stenålderskulturen (Christiansen 1963; Baudou 1995:39).
Tallgren använder begreppet ”Arktisk bronsålder” 1937 i titeln till artikeln
”The Arctic Bronze Age in Europe”. Han menade att ”bronsålderscivilisation79

ens” nordliga gräns i Skandinavien gick från trakten norr om Trondheim till
Upplands norra gräns. Tallgren noterar dock att det fanns en bronsåldersenklav
vid mynningen av Ångermanälven (Tallgren 1937:12). Ibland har begreppet
nordisk bronsålder har använts för kustlandskapet medan begreppet arktisk
bronsålder använts för inlandet (Bakka 1974). Hans Bolin ställer sig kritisk till
begrepp som ”Arctic Bronze Age” och ”Nordic Bronze Age” eftersom begreppen antyder att det finns en tydlig gräns mellan dem (Bolin 1999:132). Mika
Lavento ställer sig på samma sätt kritisk till den starka uppdelningen mellan
inlandet och kustlandet i Finland och menar att det finns mycket som förenar
de båda områdena. Finlands inland ska inte heller ses som en homogen enhet
(Lavento 2005). Det har även påpekats att Finland utgjorde ett gränsområde
som påverkats både från väst och öst (Lavento 2009:125)
Även Evert Baudou menar att den sydskandinaviska bronsåldern inte kan
användas som ett begrepp i norr. I stället föreslås begreppet epineolitikum för
perioden 2000–800 f.Kr. Under denna period levde människorna fortfarande i
en stenålderskultur även om bruket av metall var känt. Efter 800 f.Kr. blir enligt
Baudou skillnaderna mellan Mellannorrland och Övre Norrland så stora att
man kan tala om två olika kulturgrupper. Mellannorrland har en stark anknytning till södra Skandinavien och Baudou använder därför benämningen yngre
bronsålder för detta område. Övre Norrland har däremot, enligt Baudou, en
anknytning österut och här använder han istället begreppet äldre metalltid
(Baudou 1995:53ff.).
Jag använder mig här av begreppet bronsåldern för tidsperioden vilket delvis
kan vara problematiskt. Detta eftersom jag inte vill använda begrepp som betona en åtskillnad mellan de olika områdena. Begreppet bronsåldern får i detta
arbete representera en tidsindelning och inte alla andra aspekter som kan vägas
in.

Föremål av brons
I Oscar Montelius sammanställning i Bronsålder i norra och mellersta Sverige är antalet kända bronsföremål från norra Sverige mycket få. Montelius nämner endast
två stycken, båda från Medelpad: en yxa från Timrå socken och ett svärd från
Njurunda socken. Även 124 föremål av sten som Montelius ansåg vara troligen
”äldre än bronsålderns slut” var kända (Montelius 1871–1873). Ytterligare föremål, en dolkklinga, en kniv och en holkyxa, hade dock 1865 påträffats i Medelpad i Sköns socken, troligen i ett röse (Hallström 1924:261).
Gunnar Ekholm skrev 1941 en artikel med namn ”Norrland – En studie i
landsdelens äldre bebyggelsehistoria och kulturgeografi”. Ekholm betonade i
artikeln hur outforskad den norrländska förhistorien var och att det saknades
såväl akademiska avhandlingar som mer omfattande arbeten om Norrlands
förhistoria. Vidare skriver Ekholm att det även bland akademiker fanns före80

ställningar om att Norrland eller i alla fall de nordligaste delarna av Norrland
inte hade haft någon förhistoria utan fått sin bebyggelse först under medeltiden
(Ekholm 1941:142f.). Antalet kända fynd av bronsföremål var fortfarande få,
endast 25 var kända, vilket kan jämföras med ca 200 fynd med närmare 300
bronsföremål som var kända från Uppland. De kända fynden i norra Sverige
var framför allt koncentrerade till Ångermanlands och Medelpads kustområden.
I kustområdet fanns även de kända rösena, varav en del antogs vara från järnåldern (Ekholm 1941:151f.).
Vid 1960-talet var ett 30-tal bronsfynd kända från Norrland. De flesta av
dessa var från Medelpad. Antalet kända bronsföremål var enligt Stenberger så
få att man utifrån dem inte kunde få någon uppfattning om bronsålderns bebyggelse i området. Kuströsena kunde däremot ses som ett uttryck för bebyggelsen (Stenberger 1964:309f.).
I slutet av 1900-talet var ca 60 bronsföremål och nästan 20 gjutformar från
bronsåldern kända från norra Sverige. Huvuddelen av föremålen (31 st.) utgörs
av yxor och mejslar, medan 15 var svärd. 16 av föremålen var fibulor, nålar
m.m. De flesta av föremålen kan dateras till den senare delen av bronsåldern
(Per III–V) och endast ett fåtal är från den tidigare delen av bronsåldern (Bolin
1999:101f.). Det finns även ca 30 stenyxor av sydskandinavisk karaktär i Mellannorrland (Baudou 1995:102). Det är självfallet inte bara bronsföremål som
påträffats i de norra delarna av Sverige utan även föremål av sten och keramik.

Sydliga och östliga föremål?
Med tanke på Norrlands storlek är antalet påträffade föremål av brons från
bronsåldern få. Som tidigare nämnts har en del av föremålen en sydlig karaktär
eller ursprung, medan ett fåtal andra har en annan utformning som brukar ses
som östlig. De östliga fynden är dock få. Två så kallade ananinoyxor har påträffats i norra Sverige, i Sorsele socken och i Lycksele socken i Lappland (Västerbottens län). Det har dock påträffats flera gjutformar för liknande yxor. I norra
Sverige har även tre mälardalsyxor påträffats (Bakka 1976; Bolin 1999:102f.).
De båda yxtyperna kommer att diskuteras närmare i kapitel 9.
De sydliga föremålen har främst påträffats längs kusterna, men även i inlandet i mellersta Norrland (se Fig. 13). Föremålen av ”östlig karaktär” och gjutformar till liknande föremål har en annan spridning och återfinns i de nordliga
delarna och inåt landet. De olika föremålens spridning och vad denna representerar är något som har varit mycket omdebatterat. De olika föremålens spridning har bland annat behandlats av Egil Bakka (1976) och har även varit del av
diskussionerna om förhållandet mellan Norrlands inland och kustland (se t.ex.
Bolin 1999; Forsberg 2012).
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Figur 13. Kartan visar
bronsföremålens spridning
i norra Sverige. De ”sydliga föremålen” återfinns
främst i kusttrakten. Från
Bakka 1976: Plansch 16.

Att föremål av brons av sydskandinavisk karaktär förekommer i inlandet ser
Stenberger som ett resultat av handel mellan olika folkgrupper i inland och
kustland:
De båda folkgrupperna har stått i förbindelse med varandra och var och en
dessutom med sina stamfränder i söder respektive öster. De har utbytt varor
sinsemellan och därigenom har produkter av sydskandinavisk prägel kommit att
hamna på stenåldersboplatser i det inre. (Stenberger 1964:308)

En del av föremålen av sydskandinavisk karaktär som har påträffats kan vara
tillverkade lokalt. Ett exempel som ofta lyfts fram är en bältesplatta som påträffades i Nysätra socken i Västerbotten. Denna kan möjligen vara tillverkad i
norra Sverige då det finns flera skillnader mellan detta föremål och de som
påträffats i Sydskandinavien (Ekholm 1941:152f.; Stenberger 1964:311).
Spår av bronsåldersboplatser med långhus, liknande de som återfinns i Mälardalen, hade inte påträffats i de nordliga delarna av Sverige. Även keramik av
sydskandinavisk typ saknades och det fanns inte heller gjutformar till ”sydskandinaviska” föremål (Baudou 1995:102). Vid början av 2010-talet påträffades
dock de första spåren efter långhus av sydskandinavisk typ vid Västerbottenskusten. Vid undersökningar i samband med byggandet av den s.k. Västleden
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utanför Umeå i Västerbotten påträffades spår efter flera långhus. Husen vid
lokalerna Klockarbäcken och Sockenvägen var de första i sitt slag norr om
Uppland. Boplatsen vid Klockarbäcken kunde dateras till övergången mellan
äldre bronsålder och yngre bronsålder. Boplatsen vid Sockenvägen var något
yngre och kunde dateras till framför allt yngre bronsåldern (Lindqvist & Granholm 2016). På Klockarbäcken och Sockenvägen påträffades såväl asbestkeramik som keramik av mer sydskandinavisk typ (Heinerud & Larsson 2013). Resultaten från dessa undersökningar är mycket betydelsefulla och innebär att de
konventionella bilderna av norra Sveriges bronsålder, liksom relationerna mellan Mälardalen och norra Sveriges kustland, behöver omprövas.

Kuströsena
Längs den norrländska kusten finns uppskattningsvis mer än tvåtusen kända
rösen. Rösen finns även på den finska sidan av Östersjön samt på den norska
Atlantkusten (Baudou 1959:161; Tuovinen 2002). Ibland ligger de placerade på
höga berg, men oftast återfinns de ca 30-50 meter över havet (Baudou 1968:13).
Det finns även de som ligger på låg höjd över havet. Hallström införde termen
”nykuströsen” för de lågt liggande rösena och ”fornkuströsen” för de högre
liggande. ”Fornkuströsena” daterade han till bronsålder, medan ”nykuströsena”
daterades till järnålder (Hallström 1949:44ff.; Baudou 1968:18). Rösenas utbredning längs kusten har varit en viktig anledning till att man beskrivit förhållandet mellan kust och inland som två skilda kulturer (Bolin 1999:171).
Det finns olika former av rösen, ovala, rektangulära och triangulära, men de
vanligaste är de runda (Baudou 1959:161; Fig. 14). Enstaka skeppssättningar
eller skeppsformiga rösen förekommer upp till Piteåtrakten (Baudou 1959:161).
I de runda och ovala rösena förkommer hällkistor ca 2–3 meter stora. Det finns
även en form av ovala långrösen som kan innehåller flera hällkistor i följd efter
varandra (Stenberger 1964:309). Rösena är svåra att datera och endast i ett fåtal
fall påträffas daterande föremål (Baudou 1959; Stenberger 1964; Forsberg
1999). Flera av rösena har undersökts, men endast få har gett fynd, vilket troligen dels beror på de dåliga bevaringsförhållandena och dels på att många av dem
har blivit förstörda eller plundrade (Baudou 1959:162). Alla kända rösen kan
inte dateras till bronsåldern. I några av de undersökta rösena har exempelvis
järnföremål påträffats. Vissa av dem ligger på så låg nivå över vattnet att de inte
kan vara från bronsåldern, utan måste vara från senare perioder (jfr. Rathje
2001:83ff.).
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Figur 14. Ett röse längs Norrlandskusten, i närheten av Jävre vid gränsen
mellan Norrbottens och Västerbottens län. Foto av författaren.

Evert Baudou har i sin studie Forntida bebyggelse i Ångermanlands kustland – Arkeologiska undersökningar av ångermanländska kuströsena bland annat studerat rösenas
datering. Rösena har daterats genom nivåförhållanden, fynd och jämförelser
mellan de norrländska, sydskandinaviska, finska och nordtrönderska rösenas
konstruktion och fynddateringar (Baudou 1968:22). Baudou kom bland annat
fram till att övergången till brandgravskick skett i överenstämmelse med rösen i
andra delar av Sverige och även med högar i Danmark och Skåne. Genom
denna övergång har han ansett det möjligt att datera rösena till olika delar av
bronsåldern (Baudou 1968:153). I och med att gravskicket utmed norrlandskusten följer de förändringar som sker i gravskicket i södra Skandinavien under
period II–V så anser han det sannolikt att det skett inflyttningar söderifrån
(Baudou 1989:181). Den yngre bronsålderns gravskick i södra Skandinavien
togs inte upp i det norrländska kustlandskapet. I stället fortsatte man att uppföra rösen, även efter att traditionen upphört i södra Sydskandinavien (Baudou
1995:103). Samtidigt är det som tidigare visats svårt att skriva om ett sydskandinaviskt gravskick under den yngre bronsåldern och bilden av brandgravskick
och skelettgravskick i områden som Mälardalen är komplicerad.
Flera forskare har utgått från att rösen och högar är uttryck för samma fenomen fast i olika byggnadsmaterial anpassat efter den lokala miljön (se t.ex.
Kristiansen 1987; Baudou 1995:100). Kristian Kristiansen inleder exempelvis
artikeln ”Center and Periphery in Bronze Age Scandinavia” med:
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It remains an astonishing fact that thousands of impressive stone built barrows
(cairns) are scattered along the coast of the Gulf of Bothnia, hundreds of miles
of the central settlement areas and production areas of the Scandinavian Bronze
Age. We find a similar phenomenon along the Norwegian coast. In an environment dominated by Stone Age technology, with only a few imported bronzes,
these north Scandinavian parallels in stone to the south Scandinavian barrows in
grass and turf have puzzled archaeologists for many decades. (Kristiansen
1987:74)

Det har som tidigare nämnts även framförts kritik mot denna syn. Som tidigare
nämnts har Thedéen kritiserat detta då det gäller de södermanländska rösena
där hon istället har lyft fram flera skillnader (Thedéen 2004; se ovan).
Det har funnits en stor debatt om kuströsena och vad de representerar och
vilken koppling som finns till södra Sverige, men även till Finland och Norge.
Vilka är det som har uppfört rösena och vilken relation hade dessa människor
till södra Sverige respektive Norrlands inland? Flera forskare har sett dem som
ättlingar till en sydskandinavisk befolkning.
Gustaf Hallström menade att rösena i Norrland tillhörde bronsåldern. De
som uppförde rösena ansåg han vara ättlingar till båtyxekulturen. Människorna i
kustlandet var framför allt handelsmän. Kustbebyggelsen var ett resultat av en
exploatering av Norrlands inland och att varor från inlandet efterfrågades i
södra Skandinavien. Huvudanledningen för att etablera bosättningar längs kusten var att hålla handelsleden till Uppland öppen (Hallström 1949:42; Forsberg
1999:251).
Mårten Stenberger såg kuströsena som tillhörande den äldre bronsåldern och
uppförda av ättlingar till en sydskandinavisk befolkning som hade expanderat
norrut under den yngre stenåldern. I inlandet levde i stället en annan befolkning
som försörjde sig på jakt och fiske (Stenberger 1964:307).
Även andra forskare har lyft fram den nära kopplingen till Sydskandinavien.
Evert Baudou som i flera sammanhang har betonat kopplingen mellan rösen
och Sydskandinavien skriver exempelvis:
När man vet att större delen av de omkring 2000 bevarade rösena längs norrlandskusten tillhör bronsåldern och att många av dessa är från yngre bronsåldern, så förefaller en nära förbindelse med Mälardalen under yngre bronsåldern
självklar. (Baudou 1989:181)

Lars Forsberg menar att man, baserat på dateringar utifrån hur rösena ligger i
landskapet, kan se att den äldre bronsålderns rösen framför allt finns i de nordliga delarna. Ju längre söderut man kommer ju mer dominerar rösena och stensättningar från järnåldern. Han framhåller även att detta passar dåligt in på bilden av att rösetraditionen spreds söderifrån längs Norrlandskusten. Han menar
även att man inte bör tala om rösena som resultat av ett fenomen eller en trend
utan att det i stället finns lokala variationer i utvecklingen av gravskicket (Forsberg 1999:258).
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Norra Sverige – en periferi?
I diskussionen om relationen mellan södra och mellersta Sverige och Norrland
är det inte bara rösen och bronsföremål som studerats. Bilden är mycket mer
komplicerad med flera andra kategorier av fornlämningar och fynd. Bland annat
kan nämnas förekomsten av boplatslämningar, hällristningar, skärvstenshögar,
keramik och stenföremål.
Frågan om kustlandets relation till södra Sverige hör även samman med frågan om relationen mellan kustland och inland. Detta är en komplicerad fråga
som har varit omdebatterad och den ligger delvis utanför denna avhandling.
Nedan kommer frågan endast att behandlas i korthet. Det har i huvudsak funnits två olika tolkningsmodeller. Antingen som ett gemensamt kultursystem
vilket innefattar både inland och kustland eller som en kulturdualism med två
olika kultursystem. Flera olika forskare har ansett att det arkeologiska materialet
i norra Sverige visar på två olika kulturer i kustlandet och inlandet. Detta hör
samman med tanken på två olika ekonomiska system, där människorna i inlandet är jägar-samlare medan de längs kusten är jordbrukare (jfr. Bolin 1999:98).
Baudou ser Norrland som tre olika delar: Norrlandskusten, Mellannorrland
med södra Norrlands inland och norra Norrland. Norrlandskusten var beroende av en oavbruten gles inflyttning söderifrån. I Mellannorrlands och södra
Norrlands inland fanns det en viss inflyttning från kusterna i öster och väster.
Under yngre bronsålder börjar även Mellannorrlands inland att knytas till Mälardalen och Sydskandinavien. I norra Norrland tolkas gjutformarna och bronserna av östlig karaktär som lämningar efter direkt eller indirekt utbyte med
Volga-Kama området. Enligt Baudou fortsätter norra Ångermanland och Jämtland att utgöra ett gränsområde under det första årtusendet e.Kr. Vidare menar
han att detta område är en gräns mellan ”en tidig samisk befolkning” i norr och
en ”nordgermansk befolkning” i söder från omkring 800 f.Kr. (Baudou
1989:179ff.).
Under det första årtusendet f.Kr. sker alltså enligt Baudou en förändring
som delar Norrland i en nordlig och sydlig del. Dessa förändringar syns i
materialet genom spridningen av keramik, bronsföremål och gjutformar. Både
asbestkeramik och bronsföremål och gjutformar av ananino-typ finns i Norrland norr om gränsen genom norra Ångermanland och Jämtland. Baudou menar vidare, som ovan nämnts, att man kan anta att gränsen mellan norra Norrland och mellan Norrland var en etnisk gräns under bronsåldern (Baudou
1989:179; Baudou 1995).
Flera forskare har varit kritiska till en uppdelning mellan kustland och inland
och menar i stället att det har varit samma grupper av människor som använde
sig av landskapet på olika sätt. Forsberg skriver:
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One conclusion is that instead of two “cultures”, we might look at the societies
along the coasts of the Bothnian Sea and Gulf as local societies, using various
external stimuli, including the material culture according to their own local strategy. (Forsberg 1999:284)

Hans Bolin menar att om man bortser från de enskilda fornlämningskategorierna såsom rösen utan studerar hela fornlämningsbilden så ser man inga tydliga
gränser eller grupperingar som skiljer kusten från inlandet (Bolin 1999:131f.).
Bolin ser det som att det är samma grupper av människor som rör sig i inlandet
och kusten. Han menar att man utifrån fynden av metallföremål och gjutformar
inte kan se i vilken riktning som influenserna skulle ha verkat, vare sig i kustområdet eller i inlandet (Bolin 1999:105).
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Kapitel 6. Broby, regionalitet och kontakter: En
fallstudie

Ungefär 7 km utanför Uppsala, ca 1,5 km nordväst om sammanflödet mellan
Fyrisån och Jumkilsån, i Broby i Börje socken finns spåren av en omfattande
fornlämningslokal från framför allt yngre bronsåldern (Fig. 15). Fornminnesplatsen ligger på en moränhöjd i en blockig miljö. På platsen finns ett flertal
synliga skärvstenshögar, kulthus och stensättningar. I dag är stora delar av området uppröjt och fornlämningarna är väl synliga, men när de första undersökningarna utfördes, i mitten av 1900-talet, växte det tätt med tall i Broby.
Eftersom fornlämningsområdet i Broby är omfattande och sträcker sig över
flera olika RAÄ nummer kommer den i texten att benämnas som Brobylokalen.
Platsen har främst blivit känd genom de undersökningar som utfördes under
åren 1949 och 1954–1957 av vad som då var Institutionen för nordisk fornkunskap i Uppsala. Resultaten från dessa undersökningar publicerades av Bengt
Schönbäck i två omfattande artiklar (1952, 1959). Bland annat undersöktes ett
av de så kallade kulthusen som finns på platsen. De undersökta fornlämningarna i Broby och fynden som påträffades vid dessa undersökningar har diskuterats i flera olika sammanhang (se t.ex. Schönbäck 1952, 1959; Jaanusson 1981;
Victor 2002; Eriksson 2009). Under åren 1968–1970 utfördes ytterligare undersökningar i Broby. Resultaten från dessa grävningar har tidigare inte sammanställts eller publicerats, men enstaka anläggningar och fynd har behandlats i
olika sammanhang (se t.ex. Hyenstrand 1968:62; Damell 1971; HjärthnerHoldar 1993; för en mer ingående beskrivning av dessa undersökningar se Appendix 1 och 2). Dokumentationen och det arkeologiska fyndmaterialet från
undersökningarna i Broby förvaras vid Museum Gustavianum i Uppsala.
I denna del av avhandlingen kommer Brobylokalen att utgöra ett exempel på
hur en fornlämningslokal i Uppland kan se ut, d.v.s. vilka fornlämningskategorier och fynd som kan finnas representerade på en yngre bronsålderslokal i
området. Brobylokalen utgör, enligt min mening, en bra utgångspunkt för att
mer ingående studera både frågan om regionalitet och östliga kontakter under
Mälardalens och Upplands bronsålder utifrån en konkret plats. Flera av de
fornlämningstyper och fynd, såsom exempelvis kulthus och skärvstenshögar,
som tidigare diskuterats i avhandlingen finns representerade på lokalen. I denna
del av avhandlingen sätts de in och studeras utifrån en lokal kontext. Även frågor om regionelitet under bronsåldern kommer här att exemplifieras utifrån
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denna lokal. Brobylokalen är dessutom en plats som tidigare har uppmärksammats i diskussionen om östliga kontakter och influenser under yngre bronsålder
(se t.ex. Schönbäck 1959; för en mer ingående beskrivning av de enskilda anläggningarna hänvisas till Appendix 1 och 2.).
Brobylokalen är relativt stor och innefattar många olika fornlämningskategorier. Endast en mindre del av de synliga fornlämningarna på platsen har undersökts. Undersökningarna utfördes dessutom för länge sedan, vilket självklart
påverkar metodik och utgångspunkter. Detta har påverkat tolkningarna både av
de enskilda fornlämningarna och av lokalen som helhet. Det är möjligt att om
hela lokalen hade varit undersökt skulle bilden se annorlunda ut. Samtidigt är
antalet undersökta fornlämningar inte avgörande i detta sammanhang eftersom
syftet inte är att tolka den enskilda platsen. Istället är det de olika fenomen som
finns representerade på platsen såsom gravskick och kulthus som kommer att
diskuteras. Det viktiga i detta sammanhang är att ett fenomen förekommer och
inte nödvändigtvis i vilken frekvens det förekommer.

Brobylokalens avgränsning
Brobylokalen är vidsträckt och omfattar flera olika RAÄ nummer. I fornlämningsregistret räknas RAÄ 1 samt RAÄ 19 som ett sammanhörande komplex
men området skall ses som större även om RAÄ 1 och RAÄ 19 utgör de centrala delarna. Inom området ligger de synliga fornlämningarna ganska glest utspridda i små koncentrationer. Samtidigt är det området runt de ”centrala delarna” av brobylokalen rikt på fornlämningar av bronsålderskaraktär. Detta gör
att området är svårt att avgränsa (jfr. Schönbäck 1952, 1959).

Figur 15. Karta över del av Uppland, med Broby-,
Håga- och Dragbylokalen. Utbredningen av Uppsala
är markerad. Den utmärkta strandlinjen motsvarar 20
meter över dagens havsnivå. Karta av författaren;
grundkarta © Lantmäteriet.
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Utifrån den stora förekomsten av skärvstenshögar, men även utifrån enstaka
stolphål, härdar och kulturlager som finns under och i närheten av de undersökta anläggningarna har Brobylokalen tidigare tolkats som en boplats. Även
kulthusen tolkades vid de första undersökningar som spår efter ett boningshus
från bronsåldern (Schönbäck 1952). Även om detta var en hypotes som övergavs vid de fortsatta undersökningarna då kulthuset tolkades som en rituell
konstruktion. Även det stora antalet skärvstenshögar som finns på platsen har
gjort att den tidigare sågs som en boplats. Det är en förenklad bild att enbart se
de skärvstenshögar som förekommer i dessa miljöer som avfallshögar och
kopplade till bosättningar (se kapitel 4). Även härdar och stolphål är vanliga i
denna form av miljöer och behöver inte vara spår av profana byggnader utan
kan vara spår efter aktiviteter som skett i samband exempelvis begravningar.
Brobylokalen kan inte studeras isolerat utan måste ses som en del i ett större
bronsålderslandskap där platser som Dragby i Skuttunge socken och Håga i
Bondkyrko socken har varit viktiga. I området kring Brobylokalen finns många
fornlämningar registrerade. Flera av dessa är av bronsålderskaraktär och utgörs
av skärvstenshögar. Börje socken är med sin 370 registrerade skärvstenshögar
landets i särklass rikaste socken när det gäller antalet skärvstenshögar (Jensen
1986:24). Inom en radie av 2,5 kilometer med Brobylokalen i centrum finns 200
skärvstenhögar fördelade på 78 lokaler, samt fyra rösen och 32 stensättningar
med kal stenfyllning fördelade på 20 lokaler registrerade. Ronnie Jensen gjorde
på 1980-talet en studie av bebyggelsestrukturen i landskapet kring Broby. En
utgångspunkt för detta arbete var att skärvstenshögarna representerade bebyggelse. Inom den del som Jensen betecknar som Brobykomplexet, ett område
med en radie av en kilometer, fanns 63 skärvstenshögar på 19 lokaler, två rösen
i den södra delen och fem röseliknande stensättningar. Det fanns även ett svårbestämt antal runda övertorvade stensättningar (Jensen 1986:24).
Ett par hundra meter söder om Brobylokalen finns ett grav- och boplatsområde (RAÄ 77) bestående av två högar, fyra runda stensättningar, fyra skärvstenshögar (varav en är 18 meter i diameter och är försedd med brätte) samt
fem husgrundsterasser (Jensen 1986:24). Helena Victor har tolkat en av dessa
husgrundsterasser som ett kulthus (Victor 2002:78). Strax intill RAÄ 77 finns
RAÄ 75, RAÄ 161 och RAÄ 78 som utgörs av gravfält och boplatslämningar
som är svårdaterade, men som främst består av stensättningar (FMIS).
Mellan Klinta och Ströja i Börje socken finns RAÄ 70:1. Ett grav- och
boplatsområde bestående av 11 skärvstenshögar och en stensättning. I den SV
delen finns en husgrundsliknande lämning, närmast rektangulär, 16×3 meter
och 0,25 meter hög. Den var omgiven av en svagt markerad ränna, 0,5 meter
bred och intill 0,15 meter djup med rundade hörn. I östra kanten av dessa ligger
ett 0,8 meter stort stenblock. Den har tolkats som en eventuellt bortbruten
sentida husgrund (FMIS).
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Figur 16. Bilder från Brobylokalen, Börje socken, Uppland. Delar av lokalen är
uppröjd och fornlämningarna är väl synliga i landskapet. Foton av författaren.
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Flera lösfynd och depåfynd har även påträffats i området. Omkring fyra kilometer nordväst från Broby ligger Altuna, Börje socken. Där har man påträffat dels
ett lösfynd av en holkyxa från period VI dels ett rikt depåfynd från period IV.
Depåfyndet består av en halsring, två armringar, en holkyxa samt nålar, en lång
och ett par kortare (Ekholm 1920a, 1921:64; Arbman 1938:95; Schönbäck
1959:41).

Brobylokalens struktur
I november 1937 och september 1938 upprättade G. A. Hellman, N. P. Tidmark och N. Lagerström en karta över de centrala delar Brobylokalen (delar av
RAÄ 1 och RAÄ 19). På kartan finns 54 fornlämningar upptagna vilket endast
är en liten del av de 125 anläggningar som efter den senaste inventeringen är
kända på RAÄ 1 och RAÄ 19. Av fornlämningarna på kartan finns 35 inom
området om motsvarar RAÄ 1 och endast 18 fornlämningar finns inom RAÄ
19 (se Fig. 16 och 17). Det är även på den sydvästra sidan (RAÄ 19) som antalet
kända fornlämningar har ökat. Detta kan delvis bero på att det område som
RAÄ 19 täcker är större än det område som finns med på kartan, men detta kan
inte ses som den enda orsaken till det ökade antalet registrerade anläggningar
inom området.
Inom delar av området har de synliga fornlämningarna legat förhållandevis
glest. Förutom de synliga fornlämningarna, som vid undersökningarna ofta har
visat sig vara komplext uppbyggda, har stenkonstruktioner och gravar legat
bredvid eller mellan de synliga anläggningarna utan att vara synliga innan undersökningen. Under många av anläggningarna har det påträffats kulturlager, gropar, härdar och stolphål. Kulturlagret som finns under många av anläggningarna
har inte kunnat avgränsas, men man kan konstatera att kulturlager påträffas
under anläggningar på många skilda delar av området.
De centrala delarna av området, RAÄ 1 och RAÄ 19, kan delas upp i två
områden, den sydvästra delen som motsvarar RAÄ 19 och den nordöstra delen
som motsvarar RAÄ 1. De två områdenas karaktär skiljer sig lite åt, det är tätare
med fornlämningar i det östra området medan de synliga anläggningarna ligger
förhållandevis glest på den sydvästra sidan (Schönbäck 1959:74). Det är på den
sydvästra sidan som de fyra kulthusen eller stenhusgrunderna har påträffats. I
den nordöstra delen av området finner man många av skärvstenshögarna. Huvuddelen av dessa ligger på krönet eller på sydsidan av åsen. En annan typ av
fornlämningar som finns på den nordöstra sidan är flera ofyllda stenkretsar som
ligger på planare mark vid foten av södersluttningen. Huvuddelen av fornlämningarna är exponerade in mot det område som ligger mellan de två områdena.
I åkern mellan dessa områden har skärvsten påträffats. Det är här som en möjlig boplats skulle kunna ligga, men området har inte undersökts arkeologiskt.
93

Figur 17. Karta över de centrala delarna av Brobylokalen, Börje socken, Uppland. Kartan upprättades av G. A. Hellman, N. P. Tidmark och N. Lagerström 1937–1938. Endast en del av de synliga fornlämningarna på lokalen
finns med på kartan. Från Museum Gustavianums arkiv, Uppsala universitet.
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RAÄ 1 är enligt fornlämningsregistret en grav- och boplats inom ett 190×165
meter stort område som består av ca 50 fornlämningar (35 runda stensättningar,
1 rektangulär stensättning, 1 kvadratisk stensättning, ca 16 skärvstenshögar
samt två boplatsvallar). RAÄ 19 är en grav och boplats inom en yta av ca
500×20–350 meter (NÖ–SV) och bestående av ca 75 fornlämningar (1 röse, ca
42 runda stensättningar, 1 halvcirkelformad stensättning, 1 skeppsformig stensättning, 1 rektangulär stensättning, 4 husgrundsliknande stensättningar, 2 resta
stenar, 1 stensträng, 20 skärvstenshögar, 2 terrasseringar samt anslutande markröjda ytor). Inom området finns även delar av ett hålvägsystem. Delar av systemet har av inventerare tolkats som förmodat sentida eftersom vissa av hålvägarna leder till ett närliggande område med fossila åkrar och en hålväg går
samman med en äldre vägsträckning. Denna hålväg antas utgöra en föregångare
till vägsträckningen. Helena Victor har dock framfört tolkningen att vissa av
hålvägarna på Brobylokalen kan vara från bronsåldern (Victor 2007b). Det är
också värt att poängtera att det även på flera andra bronsålderslokaler, såsom
exempelvis Dragby i Skuttunge socken och Sommaränge skog i Viksta socken,
finns spår av hålvägar (Victor 2007b:145).
Som tidigare nämnts bör området troligen ses som större än de ovan
nämnda RAÄ 1 och 19. Till Brobylokalen bör troligen även RAÄ 21 räknas
även om det ligger nedanför de centrala delarna av området. RAÄ 21 utgörs av
ett gravfält (60×45m) bestående av fem stensättningar. Mellan åren 1968–1970
undersöktes anläggningarna A56–A58. Väster om RAÄ 21 finns ett område
med fornåkrar, vilka undersöktes av Uppsala universitet på 1960-talet (FMIS).
Till området hör troligen även RAÄ 10, ett gravfält av ca 10 fornlämningar. En
speciell fornlämning på detta gravfält är en ca 20 meter lång och fyra meter
bred ”skeppsformig stensättning”. Stensättningen är byggd av meterlånga block
och ligger på ett monumentalt krönläge. Anläggningen uppmärksammades
redan av Schönbäck (1959:57). Inga undersökningar av den har utförts så det
går därför inte klart att avgöra om den är från bronsåldern. Flera förekomster
av skålgropar har även registrerats på Brobylokalen (Broström et al. 2010).

De arkeologiska undersökningarna
De arkeologiska undersökningarna i Broby har skett i flera omgångar i regi av
Uppsala universitet. Den numrering som har använts för de undersökta anläggningarna kommer från den karta som upprättades av G. A. Hellman, N. P.
Tidmark och N. Lagerström mellan åren 1937–1938. Anläggningarna A56–A60
finns inte med på denna karta eftersom A56–A58 ligger något väster om det
område som kartan täcker. Var A60 varit lokaliserad inom området är oklart (se
Fig. 18).
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Figur 18. De undersökta fornlämningarna på Brobylokalen, Börje socken, Uppland
(förutom skärvstenshögen A60, vars läge är oklart). Karta av författaren, baserat på
fältdokumentationen i Museum Gustavianums arkiv, Uppsala universitet.

Under 1949 undersöktes A46 (ett så kallat kulthus eller Brobyhus) och A42 (en
skärvstenshög) och under åren 1954–1957 undersöktes anläggningarna A34 (en
cirkelrund stenkrets), A38 (en stensättning), A43 (en stensättning), A51 (en
stensättning) samt A53 (en stensättning). Resultaten från dessa utgrävningar har
utförligt redovisats i två artiklar från 1950-talet av Bengt Schönbäck (Schönbäck
1952, 1959). Undersökningar utfördes framför allt på områdets västra delar.
Nya arkeologiska undersökningar på lokalen påbörjades under 1968 och
fortsatte sedan under tre år. De arkeologiska undersökningarna inom området
mellan åren 1968–1970 koncentrerades helt på tydliga och redan kända anläggningar, framför allt på områdets östra del samt inom RAÄ 21, ett område något
väster om RAÄ 19. Områden mellan de synliga fornlämningarna har inte undersökt i någon större utsträckning. Vid utgrävningarna undersöktes anläggningarna A2 (en skärvstenshög), A3 (en skärvstenshög), A20 (en skärvstenshög), A29 (en stensättning), A44 (en cirkelrund stenkrets), A56 (stensättning
med mittblock), A57 (stensättning), A58 (stensättning), A60 (en skärvstenshög)
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samt ett par formation som har kallats för ”rännor” som låg i dalsänkan väster
om området och antogs vara hålvägar. ”Rännorna” hade innan undersökning
tolkats som hålvägar av arkeologerna men av geologerna som bäckfåror.
Undersökning påbörjades även på A13, A22 och A55, men dessa slutfördes
aldrig.
Vid de olika undersökningarna på platsen har en större mängd fynd påträffats. Framför allt bränd lera och keramik, föremål av sten, knack/malstenar
men även deglar och gjutformar samt föremål av järn. På platsen har även ett
antal bronsföremål såsom exempelvis olika bronsfragment, en skålhuvudnål, en
bygelnål, ringar, rakknivar och en kam påträffats. Flera av dessa påträffades i
vad som tolkats som gravar, medan andra påträffades utan någon direkt koppling till ben (för beskrivningar av de undersökta anläggningarna, se Appendix 1
och 2).

Fornlämningar och deras paralleller
De undersökta fornlämningarna har främst bestått av skärvstenshögar och
stensättningar. Dessa har haft olika konstruktion och utformning, och många
av dem har en ganska komplicerad och svårtolkad uppbyggnad. Oftast har endast själva den synliga fornlämningen undersökt och inte områden runt denna. I
vissa fall har endast området innanför kantkedjan undersökts.
Redan vid de första undersökningarna på slutet av 1940-talet kunde man
konstatera att det funnits ett kulturlager på platsen när kulthuset anlades. Det
kunde även konstaterats att kulturlagret norr om kulthuset hade fortsatt att växa
efter att kulthuset uppförts. Spridningscentrum för detta mörka lager var A42,
en skärvstenshög, som låg ca 10 meter nordost om huset. Kulturlagret tolkades
av Schönbäck som spår efter en boplats, men värt att notera är att hela lokalen
från början tolkade som en boplatslokal (Schönbäck 1952:32). Även vid undersökningarna av flera andra anläggningar kunde man se att det omgivande kulturlagret har fortsatt att växa efter att anläggningen har anlagts. Bland annat
utanför stencirkeln A34 var kulturlagret kraftigare utanför stencirkeln än innanför. Även stensättning A53 var överhöljd med ett kompakt kulturlager (Schönbäck 1959).
Kraftiga kulturlager kunde även konstateras under de stora skärvstenhögarna
A2 och A20. Under anläggningarna A29 finns det däremot inga uppgifter om
ett kulturlager. I anslutning till anläggningen påträffades däremot gropar och
stolphål. Även i anslutning till andra skärvstenshögar och stensättningar gropar
och/eller stolphål. Under anläggningarna inom RAÄ 21, d.v.s. A56, A57 och
A58, påträffades varken kulturlager, gropar eller stolphål, men dessa låg som
tidigare nämnt nedanför de centrala delarna av området.
På platsen har de aktiviteter som har skapat kulturlagret fortsatt att ske efter
att de stora anläggningarna uppförts. En intressant fråga blir vilka aktiviteter
som har skapat dessa kulturlager och varför kulturlagren i vissa fall tycks ha fått
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växa över stensättningarna. De aktiviteter som ha skapat kulturlagren måste i
alla fall delvis vara samtida med gravarna eftersom kulturlager förekommer
både under, vid sidan om och över anläggningarna. Vid de tidigare dateringarna
som skett av kulturlagret utanför A34 kunde två helt skilda dateringar konstateras.
Kulthus
Ett av de fyra kulthusen av stengrundstyp som finns i Broby har undersökts.
Efter denna undersökning har fornlämningskategorin ofta gått under benämningen ”Brobyhus” i forskningen. När de första undersökningarna inleddes på
platsen var det med syftet att undersöka de synliga husgrunderna och få mer
kunskap om bronsålderns bebyggelse. De första undersökningarna tolkades
även efter dessa förutsättningar. Kulthuset sågs som en lämning efter bebyggelse (se Schönbäck 1952). Redan efter några år hade dock tolkningarna förändrats till en betoning på någon form av rituell konstruktion (Schönbäck 1959).
Det undersökta kulthuset i Broby uppvisar många typiska drag för kulthus,
men även vissa särskiljande drag (se mer i kapitel 4 om kulthusens konstruktion). Bland annat fanns det en öppning i muren som har tolkats som en ingång.
Det fanns även en utbyggnad.
Som tidigare nämnts finns ett 60-tal kända kulthus av stengrundstyp i Sverige. Majoriteten av dessa finns i Mälardalen (Victor 2002). Kulthusen i Södermanland, Västmanland och Uppland ligger i princip alltid på moränhöjder i en
mycket blockrik terräng. Denna miljö är inte unik för lokaler med kulthus utan
är även typisk för många av Mälardalens övriga bronsålderslokaler (Victor
2002:115).
Skärvsten, skärvstenshögar och gravar av skärvsten
Flera av de anläggningar som har undersökts inom Brobyområdet har varit
skärvstenshögar eller andra former av anläggningar innehållande eller uppbyggda av skärvig och skörbränd sten. Som tidigare nämnts är Börje socken är
med sin 370 registrerade skärvstenshögar landets på skärvstenshögar i särklass
rikaste socken och 200 av dessa finns inom en radie av 2,5 kilometer med
Brobylokalen i centrum (Jensen 1986:24).
Inom områdena RAÄ 1 och RAÄ 19 finns tillsammans 36 skärvstenshögar
registrerade och det finns även flera skärvstenshögar i angränsande fornminnesområden. Skärvstenshögarna finns lokaliserade över hela fornlämningsområdet, sida vid sida med andra typer av anläggningar såsom stensättningarna och
kulthusen. De ligger dock tätare inom RAÄ 1 än inom RAÄ 19. Inom lokalen
tenderar skärvstenshögarna även att vara placerade på ett mer framträdande
läge än övriga gravkonstruktioner, såsom stensättningarna. Bengt Schönbäck
skriver om detta:
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Till skillnad från flertalet andra genom fynd bestämbara bronsåldersgravar ligger
Brobygravarna i allmänhet icke på några särskilt dominerande lägen i terrängen.
Det kan observeras, att sådana utvalda lägen däremot ära mycket vanliga för de
talrika skärvstenshögarna inom området. (Schönbäck 1959:74)

Vid de första undersökningarna undersöktes endast en skärvstenshög som inte
innehöll några brända ben som tolkats som grav. Vid de senare undersökningarna har flera av de undersökta skärvstenshögarna innehållit koncentrationer av
brända människoben som tolkats som gravar. Gravbegreppet i dessa miljöer är
mycket komplicerat (se vidare kapitel 4).
Som på andra platser är uppdelningen mellan stensättning och skärvstenshög
inte är så enkel. Inom lokalen är det som tidigare nämnts inte bara de typiska
skärvstenshögarna som innehåller skärvsten utan skärvsten återfinns även i
andra anläggningar såsom stensättningarna samt mellan anläggningarna och i
kulturlagret. Väldigt många av de undersökta anläggningarna på lokalen tycks
innehålla skärvsten, men i många fall kan detta vara rester av ett uppkastat kulturlager. Utifrån den dokumentation som finns från utgrävningen kan det vara
svårt att avgöra om anläggningarnas fyllning innehållit skärvsten eller inte. Stensättningen A57 har exempelvis en jord och skärvstensfyllning. Även A46, A44
samt A58 innehöll skärvsten, även om det i A44 troligen är en del av kulturlagret. Gränsen mellan vad som är att betrakta som en stensättning och vad som
utgör en skärvstenshög är inte alltid klar.
Flera olika skärvstenhögar har undersökts på lokalen: A2, A3, A20, A42 och
A60. Anläggningarna A2, A3 och A20 låg alla placerade på den nordöstra delen
av området på moränhöjden (RAÄ 1), A42 låg på den sydvästra delen och A60s
placering fortfarande är något osäker.
De undersökta skärvstenshögarna ligger i många fall direkt på ett kulturlager
och förhållandet mellan kulturlagret och anläggningarna kan ibland vara svårt
att avgöra. Det finns inget i fynden som tyder på att det skulle vara en avsevärd
tidsskillnad mellan dem. Snarare finns det mycket som tyder på att de aktiviteter
som har skapat kulturlagret är samtida med skärvstenshögarna och stensättningarna.
De undersökta skärvstenshögarna visade sig vara olika i sin karaktär, både då
det gäller uppbyggnad och då det gäller mängden och typen av fynd som påträffas i dem. I några av skärvstenshögarna (A2, A3 och A20) påträffades även
brända ben från människa som tolkats som gravar (se mer nedan). Även i A 42
fanns det brända ben men det är oklart om dessa kommer från människa. Även
om dessa gravar hade en varierad utformning, bland annat då det gäller mängden ben och föremål i graven.
Storleksmässigt skiljde det inte speciellt mycket mellan de undersökta skärvstenshögarna, alla hade en diameter på ca 10 meter, förutom A42 som hade en
diameter på sex meter. A2 var dock högre än de övriga skärvstenshögarna. Två
av de undersökta skärvstenshögarna A2 och A20 begränsades av väl lagda
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kantkedjor. A20 begränsades av en dubbelkantkedja som inte var koncentrisk i
förhållande till själva skärvstenshögen. I A2 påträffades förutom kantkedjan
påträffades även en dold inre ring av större stenar. De två andra undersökta
skärvstenhögarna A3 och A60 saknade kantkedjor och hade mer otydliga begränsningar. I centrum av skärvstenshögarna A3 och A60 påträffades flera stora
stenblock. I A3 påträffades även en stenpackning.
Det är intressant att fynden och uppbyggnaden av skärvstenhögarna varierar
inom en och samma lokal. I vissa fall har man valt att bygga prydliga högar av
skärvsten med kantkedja medan man i andra fall samlat dem i mer oregelbundna högar. Detta visar på skärvstenshögarnas komplexitet och att skärvstenen som material används på många olika sätt.
Skärvstenshögar som är olika till sin karaktär men ligger inom ett och samma
område har bland annat diskuterats av Susanne Thedéen. Vad olikheterna beror
på är oklart. Beror olikheterna på kronologiska skillnader, olika konventioner
som förändras med tiden, eller har de funnits är skärvstenshögarna samtida
men av andra anledningar har man valt att konstruera dem olika samt lägga
olika typer av föremål i dem (jfr. Thedéen 2004:146).
Det är inte ovanligt att det förekommer kantkedjor i skärvstenshögarna.
Även tolkningen av de vanligen förkommande kantkedjorna har varierat och
detta har även delvis berott på hur man har sett på skärvstenshögarna som
avfalls och boplatslämningar eller som något annat. De har exempelvis tolkats
som tillkomna för eldfarans skull eller som stöd åt den växande skärvstenshögen, så att den inte skulle flyta ut på sidorna (Rentzhog 1967:72). Kantkedjor
har även tolkats på helt andra sätt som inte utgår från att de i första hand hade
en praktisk funktion, utan en mer symbolisk innebörd (Nylén 1958).
Intressant är att de två skärvstenshögarna som har kantkedjor, A2 och A20,
kan ha använts för sekundära begravningar eftersom det finns relativt tydliga
gravar högt upp i anläggningen. Dessa gravar ligger båda mycket ytligt och kan
möjligen ses som sekundära gravar eller också har man efter att dessa gravar
anlagts slutat att lägga skärvsten på skärvstenshögen. En intressant fråga blir
även om dessa kantkedjor har varit synliga och om dessa skärvstenshögar på
grund av sin form valts ut för sekundära begravningar. Kantkedjorna i skärvstenshögarna A2 och A20 i Broby har troligen enbart delvis varit synliga. De
dubbla kantkedjorna i A20 kan knappast ses som uppförda i ett praktiskt syfte.
Brända ben från människa i skärvstenshögarna
I A2 påträffades högst upp i anläggningen en begravning med rensade ben och
hartstätning. Benen kom från två individer, en vuxen 20–59 år och ett barn i 1–
6 årsåldern. I skärvstenshögen A2 förekom det flera brända ben från människa
utanför den tydliga begravningen. Flera av dessa tillhör dock troligen samma
med den ovannämnda graven. I koncentrationen av brända ben påträffades
flera bronsföremål: en kam, en dubbelknapp, en fingerring, en skivhuvudnål
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samt ett band (armband?) av brons. Föremålen har paralleller från många olika
platser i södra Sverige, men även i närområdet.
Det mest speciella fyndet utgjordes av en liten bronskam med ett halvcirkelformat överstycke med genombruten ornamentik. I centrum av det halvcirkelformade överstycket finns ett solkors/hjulkors och på var sin sida om denna
finns två motstående S former. Annan ornamentik återfinns på båda sidorna av
kammen (se Fig. 19).
Kammar från yngre bronsålder är relativt ovanliga som gravfynd. Broholm
redovisar för Danmark enbart 6 gravfynd av kammar från period IV, för period
V tre gravfynd och för period VI inga gravfynd med kammar (Broholm
1949:10, 47f., 79). Liknande kammar har påträffats på ett par andra platser i
Sverige. Bland annat i ett stenröse i Halland tillsammans med en bronsdolk,
knivblad och en syl (SHM 1796). Kammen har samma form, storlek och i centrum av det halvcirkelformade överstycket finns ett hjulkors. På kammen från
Halland finns dock ingen dekoration. Denna kam har daterats till period V
(Montelius 1917:59, 91). Ytterligare en kam som uppvisar stora likheter med
kammen i Broby har påträffats vid undersökningarna vid de stora gravfälten vid
Svarte fiskeläger i Balkåkra socken i Skåne. I det västra gravfältet påträffades i
grav 8 en kam tillsammans med brända ben och delar av en spiralarmring i en
urna med ”fullständigt stenskydd” (Hansen 1923:128).

Figur 19. Den lilla bronskammen
som påträffades tillsammans med
flera andra bronsföremål i en grav
i skärvstenshögen A2, Broby,
Börje socken, Uppland. Foto av
författaren.
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I graven i Broby påträffades även en dubbelknapp. Under yngre bronsålderns
finns dubbelknappar i huvudsak under period IV och påträffas i både kvinnosåväl som mansgravar (Baudou 1960:87). Baudou har delat upp dubbelknapparna från period IV i fyra olika huvudgrupper. Dubbelknappen i Broby motsvarar bäst grupp tre. Den tredje gruppen visar enligt Baudou på influenser från
det västliga Centraleuropa (Baudou 1960:87). Dubbelknappar har även påträffats vid de närbelägna lokalerna i Håga och Dragby. Ett stort antal dubbelknappar (12 st.) återfinns i det stora depåfyndet i Härnevi, Härnevi socken (Ekholm
1921:xv).
I skärvstenshögen påträffades flera fragment och föremål av brons, en
bronssmälta, ett bronsfragment, ytterligare ett bronsfragment som eventuellt
kan utgöra del av rakkniv och en bronsring. Inga brända ben påträffades i direkt
anslutning till dessa.
I skärvstenshög A20 påträffades några koncentrationer av brända ben från
människa. Flera mindre bendepositionerna samt spridda brända benen i skärvstenshögen kan komma från människa, men då dessa ben inte har återfunnits i
arkivet så det skulle även kunna röra sig om djurben.
En grav påträffades även ytligt under en täcksten i den övre delen av A 20
påträffades. Graven innehöll ca 790 gram brända ben från en vuxen individ 20–
59 år tillsammans med ett järnföremål, 21 bitar av keramik, 35 bitar bränd lera
och 170 bitar hartstätning. Föremålet utgjordes troligen en bälteshyska (Hjärthner-Holdar 1993:169).
I skärvstenshögen A20 kunde man förutom den ytliga begravningen konstatera andra tydliga begravningar där brända ben påträffades med föremål av
brons. Bland annat påträffades i södra delen brända ben tillsammans med en
såg eller rakkniv av brons. Benen tillhörde en man som var över 40 år när han
dog (Sjöling, se Appendix 2). Även i den nordöstra delen av en anläggning
fanns brända ben från en man, som var över 40 år när han dog. I graven fanns
även en fragmentarisk bronsspiral samt några krukskärvor. Ytterligare en grav
påträffades. I denna fanns ben från ett barn i åldern 1–6 år (Sjöling, se Appendix 2).
Även i skärvstenshögen A3 påträffades ca 67 gram brända människoben.
Det är dock oklart var i anläggningen de påträffades.
I skärvstenhögarna påträffades som tidigare nämnts en stor mängd fynd.
Fynd påträffades i alla de undersökta skärvstenshögarna, men frekvensen varierade mellan dem. Fynden bestod främst av lerklining, keramik, brända samt
obrända ben men även fragment från deglar och gjutformar samt föremål av
sten i form av malstenslöpare, knackstenar och i ett fall en yxa. Föremålen av
metall påträffades främst i olika gravar men en del metallföremål påträffades
även utan direkt koppling till brända ben. Detta väcker frågor om hur man
egentligen ska tolka de fynd som påträffas i skärvstenshögarna. Den stora
mängden skärvstenshögar på Brobylokalen och i dess omgivning väcker även
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frågan vilken aktivitet eller aktiviteter som kan ha skapat skärvstenen och varför
det finns så många skärvstenshögar på vissa lokaler (se diskussion i kapitel 4)
Det varierade gravskicket
Vid undersökningarna i Broby har man kunnat konstatera att det inom lokalen
finns ett mycket varierande sätt att behandla de brända benen från människa.
Brända ben återfinns i stensättningarna och i många av de undersökta skärvstenshögarna. Bräda ben har även påträffat i anslutning till större stenar
(Schönbäck 1959). De gravar som påträffades vid undersökningarna har varierade mycket både i utseende och i innehåll.
Vid undersökningarna påträffades brända ben i de flesta av skärvstenshögarna och i eller i anslutning till nästan alla stensättningar. Koncentrationer av
brända ben som tolkats som brandgravar påträffades både i stensättningarna,
A29, A34, A38, A43, A51, A53, A56 samt A57, och i skärvstenshögarna A2,
A3, samt A20. Värt att notera är att alla dessa brända ben inte har bestämts till
människa. Benen från undersökningarna 1968–1970 har analyserats av Emma
Sjöling (se Appendix 2). Från de äldre undersökningarna har en koncentration
bestämts av Gejvall (nr 51B). De andra koncentrationerna har inte bestämts
men fler av dem kan även utgöras av djurben (Therese Ekholm muntligen).
Detta påverkar dock inte den övergripande bilden av det varierade gravskicket
på platsen.
I flera av de undersökta anläggningarna påträffades även skelettgravar. Det
mycket varierade gravskicket uppmärksammades av Schönbäck vid undersökningarna i Broby:
De uppräknade gravarna visar en provkarta på olika gravläggningsformer: jordande under en avlång stensättning (utan kista?), brandgraven i lerkärl eller i en
stor kolfylld grop, den omarkerade depositionen av rena eller kolblandade ben i
stensättningen eller därutanför och till sist den enkla, till synes nonchalanta utströendet av benen ovanpå stensättningen. (Schönbäck 1959:72f.).

Det varierade gravskick man finner i Broby är enligt Schönbäck en del av den
mellansvenska bronsålderstraditionen, medan man i södra Sverige har ett betydligt mer enhetligt gravskick (Schönbäck 1959:73).
Vid de tidigare undersökningarna påträffades flera koncentrationer av
brända ben som inte var synliga innan undersökningen. De senare undersökningarna fokuserade som tidigare nämnts på de tydligt synliga fornlämningarna,
och området utanför och mellan dessa har inte undersökts. I närheten av A34
framkom exempelvis två koncentrationer brända ben i anslutning till markfasta
block och runt A43 påträffades omarkerade brända ben, A43E, A43F och
A43G. Dessa tolkade Schönbäck som gravar. Även vid flera andra undersökta
stensättningar fanns gropar med brända ben (Schönbäck 1959). Stensättningarna visade sig även vara mycket komplicerade och innehöll flera koncentrationer
brända ben. Schönbäck skriver:
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Det förefaller som om groparna utnyttjats för gravläggningar snart efter det eldarna slocknade i dessa gjutarhänder. Icke i någon av groparna funnos spår av
att de någon längre tid stått öppna, och den kolhaltiga fyllningen med spridda
ben nådde ände ned till botten i samtliga gropar. (Schönbäck 1959:84)

Även i andra anläggningar påträffades gropar med brända ben som har tolkats
som gravar. Schönbäck har tolkat det som att ”lämningar efter det dagliga livet
på boplatsen har utnyttjats för gravläggningar” (Schönbäck 1959:82).
Några koncentrationer av brända ben som utgör relativt tydliga gravar har
påträffat ibland annat A2, A20, A29, A51, A56 samt A57 där en större mängd
brända ben har påträffats med metallföremål eller andra omständigheter som
gör att de tolkats som tydliga gravar. Men i flera andra av de undersökta anläggningarna påträffades även små koncentrationer av brända ben samt enstaka
brända ben. Mängden brända ben i koncentrationer varierade kraftigt, allt ifrån
enbart ett fåtal brända ben till upp till ca 800 gram. Man har tidigare kunnat se
att det i gravar från yngre bronsåldern är det vanligt att enbart en liten mängd
av benen från en människa deponeras i graven (Kaliff 1997, 2007). Det finns
även ett par koncentrationer som innehåller en mindre mängd brända ben samt
bronsföremål (Fig. 20). I många fall är benmängden i benkoncentrationerna
mycket litet och rör sig ibland enbart om ett fåtal ben. Även om de brända
benen kommer från en människa behöver detta inte i sig innebära att det rör sig
om en grav. Brända ben från människa påträffas även i stolphål, brunnar och
kulturlager (se t.ex. Thedéen 2004:175 och där anförd litteratur).
Även om keramikkärl saknas (utom möjligen i A51B) har benen påträffats i
avgränsade koncentrationer som gör det troligt att benen funnits i någon annan
form av behållare. Det har ibland påträffats enstaka keramikskärvor i gravar
som möjligen kan representera hela keramikkärl.

Figur 20. Skålhuvudnål av
brons som påträffades i stensättningen A56, Broby, Börje
socken, Uppland. Foto av
författaren.
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Skelettgravar i Broby
I flera av de undersökta stensättningarna, A34, A43, A53 och A57 finns konstruktioner eller spår av obrända ben som gör att dessa kan tolkas som skelettbegravningar. Bevaringsförhållandena för de obrända benen har varit dåliga och
de har varit mycket fragmentariska. Skelettgravar från yngre bronsåldern har
påträffats på flera olika platser i Uppland men även i andra delar av Mälardalen
(se diskussion i del III).
Vid de tidigare utgrävningarna i Broby fann man flera konstruktioner som
tolkats som skelettgravar även om mycket lite av benen fanns bevarade. I A53
påträffade man en rektangulär stensättning som var två meter lång (N–S) och
en meter bred. Under denna stensättning låg obrända skelettrester av människa.
Dessa var mycket upplösta men man kunde konstatera delar av lårbenen samt
upplösta rester av kraniet med bevarade rester av tandemalj. Vid fotänden låg
en eneggad, decimeterlång kniv av brons. Skelettgraven låg delvis ovanpå fyllningen till två större gropar innehållandes brandgravar. Groparna var således
äldre än skelettgravarna. Intressant är även att skelettgraven i sin tur överlagrades av en eller flera yngre brandgravar (Schönbäck 1959). Det fanns inga fynd
som daterar dessa gravar men två stycken 14C-prover togs i de gropar som låg i
anslutning till skelettgraven. Provet från den ena gropen A53B har gett en datering till 2730±90 BP. Provet från den andra gropen A53C har gett en datering
till 2470±90 BP. Skelettgraven som delvis låg ovanpå dessa gropar måste alltså
vara yngre än dessa dateringar.
Vid de tidigare undersökningarna på lokalen har man även påträffat andra
konstruktioner som tolkades som troliga skelettgravar. I en stensättning A34
som bestod av en stenkrets påträffades bland annat två avlånga stensättningar
som sannolikt täckte varsin skelettgrav. Under den ena stensättningen påträffades sönderfallna rester av obrända ben, den andra täckte ett delvis bestämbart
grunt schakt. Mellan stenarna låg en syl av brons. Även i A43 fanns det rektangulära konstruktioner. Möjligheten att detta var en grunt anlagd skelettgrav
kunde inte uteslutas (Schönbäck 1959:66).

Figur 21. Bronsnål som påträffades i en grav med obrända ben i stensättningen
A57, Broby, Börje socken, Uppland. Öglan och halsen är dekorerade. Vid de
obrända benen påträffades även ett föremål av järn. Foto av författaren.
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I stensättningen A57 påträffades spår efter flera skelett. Under en stensättning
påträffades en mängd obrända ben som var upplösta till pulver. De obrända
benen syntes i marken, men de kunde inte tillvaratagas. I centrum av anläggningen påträffades ett kranium, vilket tolkades som ett barnkranium på grund
av dess storlek. Ytterligare ett kranium påträffades i stensättningen. Det fanns
således spår av minst två skelett i graven, men troligen rör det sig om tre. På
den gamla markytan i A57 i närheten av de obrända benen påträffades en bygelnål av brons. På den gamla markytan påträffades även ett föremål av järn.
Skelettgraven överlagrades av en brandgrav.
Bygelnålen var ornerad och det fanns en liten ögla på den (Fig. 21). På öglan
finns dekorationer i form av punkter. Det finns även uppgifter om att en järntråd påträffades i samband med bygelnålen. På delen ovanför bygeln finns dekoration i form av streck i grupper om tre och tre. En liknande bygelnål som
den i Broby har påträffats på Åsbygravfältet i Eskilstuna, i Åsby nr 15, grav 1
(se bild i Damell 1985:43). Åsbynålen daterades till slutet av bronsåldern eller
början av järnåldern. Bygelnålen i Åsby är representant för en nåltyp som även
är känd från två gotländska fynd (Damell 1971:46).
Bygelnålar har även påträffats i närområdet. Bland annat förekom en bygelnål i en skelettgrav i Gränby, Ärentuna socken (se kapitel 9). En bygelnål och
en skålhuvudnål påträffades även i en grav vid Dragby, Skuttunge socken (Rydh
1962:61).
Keramik
Keramik har varit bland de vanligaste fynden på Brobylokalen. Keramiken från
de tidigare utgrävningarna utgjordes av ca 1850 skärvor (Jaanusson 1981:34).
Keramiken från grävningarna utförda 1949 utgjordes av ca 500 fragment från
åtminstone ett 30-tal kärl. Inga hela kärl påträffades (Schönbäck 1952:33). Även
vid undersökningen som utfördes mellan åren 1954–1957 påträffades stora
mängder keramik. Även i detta fall rörde det sig om enstaka eller fåtaliga skärvor från många olika kärl. Endast undantagsvis fann man större delar av kärl
som kan tolkas som deponerade. Den största keramikmängden fanns i A38
med ca 1 000 skärvor av minst 75 olika kärl (Schönbäck 1959).
Även vid undersökningarna under åren 1968–1970 framkom mycket keramik. Keramiken påträffades i huvudsak i skärvstenshögarna, framför allt i de
stora skärvstenshögarna A2 och A20, men även i kulturlagren. Keramikfynden i
de undersökta stensättningarna var dock få. Inga hela kärl har påträffats vid
undersökningarna och det tycks främst röra sig om många bitar keramik från
flera olika kärl. Det är få av bitarna som har kunnat ge indikation på krukornas
form. Vid dessa undersökningar påträffade man inte några kärl som använts
som använts som gravurnor. I vissa fall påträffades dock enstaka bitar keramik
invid små koncentrationer av brända ben. Om dessa brända ben skulle visa sig
komma från människa kan man kanske tänka sig att keramikskärvorna i dessa
106

sammanhang hade en speciell betydelse. Kanske ska de ses som en form av
symboliska gravkärl eller urnor (jfr. Knape 1997; Eriksson 2009:223).
Hille Jaanusson har behandlat keramiken från de tidigare undersökningarna i
Broby i sin bok om keramiken från Hallunda (Jaanusson 1981). Vid Broby var
ytbehandlingsfrekvensen 59 % rabbad, 32 % slät, 5 % glättad, 5 % strimmig
och 0,2 % imiterat textilintryck. Enligt Jaanusson är andelen strimmig keramik
hög men åtminstone 45 % av den strimmiga keramiken kan hänföras till ett och
samma kärl. En liknande genomgång av keramiken har ännu inte genomförts
för de senare undersökningarna. Keramiken i Broby kan jämföras med andra
lokaler såsom RAÄ 41 och 136 Prästgården, Björklinge socken, Uppland, där
andelen strimmig keramik var ca 30 %. Dessutom påträffades en mindre andel
textilintryck keramik. Lokalen har daterats till yngre bronsåldern och till och
med ca 200 e.Kr. (Hjärthner-Holdar 1993:42). Den strimmiga keramiken är
intressant eftersom vissa forskare har sett den som tecken på influenser från
östliga områden (se vidare diskussion i kapitel 9).
Dekor var relativt ovanligt bland keramiken från Broby, och den vanligaste
formen av dekor är inristade linjer. Flera av keramikfynden var dock på grund
av sin dekoration intressanta. I en större keramikkoncentration i A20 påträffades flera delar av ett kärl med flera olika ytbehandlingar. Både botten och mynningen på detta kärl saknas så kärlets form kan inte rekonstrueras. Kärlet har
varit delrabbat, och den ej rabbiga delen dekorerad med tre parallella vågräta
linjer. Denna form av semi-rabbade kärl är ovanlig i Mälardalen (Jaanusson
1981:40).
Mer udda är de fyra bitar av asbestkeramik, troligen tillhörande ett och
samma kärl, med imiterad textilkeramik som påträffades i A38 (Schönbäck
1959:102; Jaanusson 1981). Den imiterade textilkeramiken i Broby har troligen
dekorerats genom att man rullat makramésnoddar över ytan (Eriksson
2009:127). Asbestkeramiken finns både norrut och österut där det är vanligt
med både textilkeramik och imiterad textilkeramik (Hulthén 1991:19ff.).
Deglar och gjutformar
Flera fynd av degelfragment och gjutformsfragment på lokalen tyder på att
bronsgjutning skett på platsen. Både vid tidigare utgrävningar och undersökningarna mellan 1968–1970 påträffades fragment både av deglar och av gjutformar. Degelfragment har bland annat påträffats i A44. I anläggningen påträffades även nio stycken gjutformsfragment samt en bit brons, möjligen slagg.
Även i andra anläggningar påträffades gjutformsfragment. De delar som gick att
identifiera tillhörde alla gjutformar för grov bronstråd. Möjligen kan det vara
för en halsring, då de är något bågformade.
Fynd efter gjuteriverksamhet är tämligen vanliga i Uppland i vad som förefaller vara mycket ordinära boplatsmiljöer. I Mälardalen tycks den bronsmetallurgiska kunskapen ha varit tämligen spridd. Detta kan möjligen indikera att
kontrollen från samhället sida varit låg i detta område, i alla fall i fråga om
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spridningen av den metallurgiska kunskapen (Hjärthner-Holdar 1993:187).
Fynd efter bronsgjuteri har påträffats på flera platser såsom det omfattande
fyndet av deglar och gjutformar i Skälby i Vårfrukyrka socken i Uppland (Oldeberg 1960).
De degelfragment som man påträffat som är tillräckligt stora för att säga något om formen tyder på att deglarna har haft en oval form. Liknande flera av de
deglar som påträffades i Skälby.

Liknande platser
Lokaler av grav- och kultkaraktär som påminner om bronsålderskomplexet i
Broby, med förekomst av kulthus och gravar, kan man finna på flera olika platser i Uppland. Det är dock mycket ovanligt att lokaler är så omfattande som
den i Broby. Björn Ambrosiani har identifierat en typ av lokaler som är vanliga i
ett stråk från Uppsalatrakten mot Roslagskusten vid Öregrund. Dessa lokaler
består av grupper av skärvstenshögar och rösen som ligger i anslutning till en
smal (ofta i sen tid uppodlad) dalgång på utmarkerna mellan de äldre järnåldersbebyggelserna. Liknande lokaler förekommer sparsamt i de södra delarna
av landskapet (Ambrosiani 1964:60).
En liknande lokal i Uppland bestående av skärvstenshögar, stensättningar
och kulthus ligger i Simtuna-Skensta, Simtuna socken (RAÄ 122). Enligt FMIS
finns där sex skärvstenshögar, ett röse, 17 runda stensättningar samt ett kulthus.
Gravfältet innehåller dock betydligt fler gravar och andra konstruktioner än vad
som uppmärksammats vid inventeringar (Victor 2002:83).
En annan mycket intressant lokal i detta sammanhang är en undersökt lokal i
Sonö och Norrmarjum i Söderby-Karls socken i Uppland (RAÄ 182–183). Området var beläget i en blockterräng. Åren 1962–1963 undersöktes ett stort område med bland annat 50-talet skärvstenshögar, stensättningar och husgrundsliknande anläggningar. Husgrunderna ligger endast med en meters mellanrum.
Den ena husgrunden var 12×8 meter stor med en NO-SV orientering. Det
intilliggande huset var något större 15×9 meter och med samma orientering.
Många skärvstenhögar var placerade i anslutning till jordfasta block. En hög
dolde dubbla stenkretsar (Ambrosiani 1964:51, 62; Hyenstrand 1968:65f.;
Victor 2002:114). Jannusson har uppskattat mängden strimmig keramik till ca
13 % vilket är en ovanligt stor andel, samtidigt som andelen rabbig keramik var
förhållandevis liten, ca 15 % (Jannusson 1981:52).
En annan intressant lokal ligger i Trälösa i Vaksala socken i Uppland (RAÄ
92–93) där en större och två mindre skärvstenshögar samt en husgrundsliknande konstruktion undersöktes (Renzhog 1967:77f.).
På senare år har bland annat flera lokaler med skärvstenshögar undersökts,
såsom Sommaränge skog i Viksta socken och Ryssgärdet i Tensta socken,
Nibble i Tillinge socken och Skeke i Rasbo socken (Forsman & Victor 2007;
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Hjärthner-Holdar et al. 2008; Larsson 2014). Dessa har undersökts genom exploateringsundersökningar.

Håga och Dragby
Inom ett inte allt för långt avstånd från Brobylokalen finns flera andra kända
lokaler som daterats till bronsåldern, framför allt kan nämns Håga som ligger ca
6-7 kilometer från Broby och Dragby i Skuttunge socken som ligger ca 11
kilometer från Broby. Mellan Håga och Broby finns det många likheter med
kulthus och skärvstenshögar. I Dragby finns inte dessa fornlämningskategorier
representerade. Intressant är dock att dessa bronsålderslokaler, som troligen är
delvis samtida, med olika karaktär ligger så nära varandra.

Figur 22. Gravfältet i Dragby,
Skuttunge socken,
Uppland. Röset
med hällkistan är
nr. 88. Från Stenberger 1960:69.
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Dragby i Skuttunge socken
En annan lokal som ligger förhållandevis nära Broby är gravfältet i Dragby i
Skuttunge socken. Undersökningar på platsen påbörjades 1958 och fortsatte
sedan i flera år. Även här var det, liksom i Broby, Institutionen för nordisk
fornkunskap i Uppsala som utförde undersökningarna (Stenberger 1960). Fornlämningslokalen i Dragby är främst känt genom ett stort röse som undersöktes
och den hällkista från sennolitikum som påträffades i röset. I röset påträffades
även flera gravar från bland annat yngre bronsåldern. Det övriga gravfältet innehåller ca 500 stensättningar som har daterats till yngre bronsålder och äldre
järnålder. Det finns även ett hålvägsystem på lokalen (se t.ex. Stenberger 1960;
1961; Jaanusson & Silven 1962; Rydh 1962; se Fig. 22).

Figur 23. Dragbyröset, Skuttunge socken, Uppland. I röset undersöktes en
hällkista, men även flera gravar från yngre bronsålder. Från Rydh 1962:9.
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Dragbyröset, ett komplicerat uppbyggt röse som använts som begravningsplats
under olika perioder, undersöktes 1959–1961. Enligt de 14C-prover som togs
vid undersökningarna var tidsskillnaden mellan de yngsta och äldsta gravarna i
röset minst 1 900 år (Jaanusson & Silvén 1962:26; se Fig. 23). Primärgraven var
en hällkista av senneolitisk typ, 3,2 meter lång. Runt detta fanns ett röse med en
kantkedja. Kantkedjan inneslöt två ofullständiga stenkretsar. Gravrummet har
använts under en längre tid för begravning av obrända lik. För varje ny begravning har likrester från de föregående begravningarna flyttats undan till kistans
inre del. Skelettdelarna har delvis varit sammanhängande då de förflyttades.
Sammanlagt hade minst 30 individer begravts i kistan som omgavs av ett lågt
röse i höjd med sidostenarnas övre kant. De föremål som påträffades gav ingen
upplysning om hällkistans anläggningstid. 14C-prover tagna på det kollager som
täckte de två sista individerna ger datering till 3175±80 (ca 1215 f.Kr.; Jaanusson & Silvén 1962:26). Hällkistan slutade att användas under mitten av äldre
bronsåldern. Det finns inget som tyder på att de två sista individerna skulle ha
begravts mycket senare än de övriga.
Vid slutet av den äldre bronsåldern höjdes röset med en påbyggnad omgiven
av en kantkedja. Tiden mellan den sista begravningen i hällkistan och byggandet
av röset kan inte ha varit lång. Påbyggnaden innehöll 12 sekundära begravningar, alla av dessa utgjordes av brandgravar. I flera av dessa påträffades föremål av
brons, framför allt rakknivar, pincetter och dubbelknappar. Gravarna med
bronsföremål har utifrån fynden kunnat dateras till olika delar av bronsåldern.
Dessutom togs fler 14C-prover. Dessutom påträffades fyra mindre samlingar av
brända ben. Röset har troligen använts som begravningsplats från äldsta delen
av period III (möjligen senare delen av period II) till slutet avbronsåldern. Under järnåldern anlades på ett antal stensättningar på röset. Det går inte att avgöra hur lång tid som förflutit mellan dessa. Den yngsta av dessa har daterats
till vendeltiden (Jaanusson & Silvén 1962).
Under yngre bronsålder togs även området runt röset i anspråk för begravningar. Två olika gravskikt har påträffats, ett övre och ett undre. De undre gravarna bestod av småstenspackning, medan det övre gravskicket var byggda av
ett större stenmaterial. De undre gravarna kunde dateras till yngre bronsåldern
och äldsta järnåldern. Gravarna i det övre skiktet tycks härröra från sen förromersk järnålder (Rydh 1962).
Det är troligt är att de äldsta gravarna är de som ligger i närheten av röset
och att gravfältet därefter har växt ut mot söder. Gravarna i det undre gravskiktet ligger mycket tätt. Det behöver inte ha varit så ursprungligen, utan området
kan ha förtätats med nya gravar över tiden. Eventuellt har det funnits en
”platsbrist” på grund av den närliggande sjön (Rydh 1962).
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Håga i Bondkyrko socken
Den kanske viktigaste platsen i sammanhanget är den kända bronsålderslokalen
i Håga, Bondkyrko socken, Uppland. Platsen är främst känd genom den fyndrika bronsåldershögen, ”Kung Björns hög”, samt det stora kulthuset, ”Kung
Björns kyrka”, som undersöktes i början på 1900-talet (se kapitel 3). I Håga
finns ytterligare ett kulthus, flera skärvstenshögar och fornborgen Predikstolen
som ligger ca 3 km söder om Hågahögen. Flera undersökningar har utförts på
området. Bland annat har det stora kulthuset ”Kung Björns kyrka”, ytterligare
ett kulthus samt flera skärvstenshögar undersökts (Victor 2002).
Den äldsta registrerade fornlämningen i Håga låg inte vid området kring den
stora högen utan i ett område bredvid som brukar gå under benämningen
Hågahagen (Victor 2002). Under senneolitikum byggdes förmodligen en hällkista på platsen. Det ”lilla” kulthuset i Håga, som ligger i Hågahagen, anlades
under slutet av period II eller början av period III. Vid denna tid anlades även
fornborgen Predikstolen. Kulthuset i Hågahagen förstördes redan under slutet
av period III eller början av period IV. Ungefär vid samma tid anlades det stora
kulthuset nedanför Hågahögen. Under mitten av period IV uppförs Hågahögen. Under period V brinner troligen Predikstolen. Under period V ”återvände
man till” till kulthuset i Hågahagen, och begravde flera personer samt deponerade keramik i kulthusets närhet. Under bronsålderns sista århundrade kan man
se ett parallellt bruk av de båda kulthusen, vilket speglar ett nytt förhållningssätt
till kulthusen. Även i det stora kulthuset påträffades anläggningar och keramik
från period V–VI (Victor 2002:178ff.). I skärvstenshögarna som fanns runt
kulthuset i Hågahagen påträffades flera gravar. Flera av dessa bestod av små
koncentrationer brända ben.
Håga är en mycket intressant jämförelselokal till Brobylokalen. Detta beror
inte enbart på grund av det korta avståndet, ca 6 km, mellan lokalerna, utan
framför allt på grund av att lokalerna, som båda måste ses som olika former av
centralplatser, existerade samtidigt. Lokalerna måste ses i förhållande till
varandra. Håga har på grund av högen och det stora kulthuset, men även fornborgen i Hågadalen, ett mer monumentalt uttryck. Brobylokalen uppvisar dock
en stor mängd enskilda fornlämningar.
Det finns många likheter mellan Håga och Broby, samtidigt som det finns
några viktiga skillnader. Både Håga och Broby låg båda mycket strategiskt till i
fråga om kommunikation både under äldre och yngre bronsålder (Victor
2002:153). På båda lokalerna finns det kulthus samt skärvstenshögar som innehåller gravar. I Håga finns två kulthus medan det finns fyra i Broby. Det stora
kulthuset i Håga är dock betydligt större än de kulthus som finns i Broby. Den
största skillnaden är den stora gravhögen som finns i Håga men även fornborgen och platsens monumentalitet.
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Broby: kontakter och influenser
Brobylokalen är en stor och omfattande lokal med flera olika slags fornlämningar. I den blockrika miljön finns både tydligt synliga skärvstenshögar, stensättningar och kulthus, men även anläggningar med en mer oklar avgränsning
och otydligt utseende. På platsen finns även ett kulturlager innehållande bland
annat obrända djurben. Det finns även påträffats gropar i anslutning till de
undersökta skärvstenshögarna och stensättningarna.
Flera av de fornlämningskategorier som påträffats i Broby har diskuterats
mer ingående i tidigare delar av avhandlingen. I materialet från de undersökningar som har utförts på platsen finns flera företeelser som utgör en bra utgångspunkt för att diskutera Mälardalen som område under bronsåldern, och
som även visar på de olika kontaktnät som fanns i Mälardalen under bronsåldern.
Intressant är att det finns så stora skillnader mellan olika platser som ligger
så nära varandra och är delvis samtida såsom exempelvis Broby, Håga och
Dragby, men även om man jämför med andra lokaler i Uppland, t.ex. Darsgärde, Sommaränge skog och Ryssgärdet.
De första undersökningarna utfördes på platsen för att man ville få mer kunskap om bebyggelsen i Uppland under bronsåldern. Byggelse från perioden var
mycket okänd och representerades främst genom Boda. De ”husgrunder”
(kulthusen) som fanns i Broby ansågs vara en bra utgångspunkt. De tidigaste
tolkningarna av lokalen var att skärvstenhögarna och kulthusen utgjorde lämningar efter en bosättning (Schönbäck 1952). Redan några år senare såg tolkningarna helt annorlunda ut och kulthuset uppfattades inte längre som ett bostadshus (Schönbäck 1959). Skärvstenshögar har dock fortsatt att tolkas som
lämningar efter bebyggelse eller bosättning. Ronnie Jensen skriver exempelvis i
sin studie av landskapet runt Broby:
Efter de senare decenniernas diskussion är de flesta nu överens om att skärvstenshögar i allmänhet utgör avfallshögar på eller i direkt anslutning till boplatser
och därför säkert indikerar sådana. (Jensen 1986:19)

Skärvstenshögarna i Broby, såväl som på många andra platser, har visat sig vara
komplicerat uppbyggda, och det finns stora variationer i deras uppbyggnad och
innehåll. Flera av dem innehåller dessutom koncentrationer av brända ben som
tolkats som gravar. Som tidigare nämnts finns skärvstenshögar i flera olika områden i Sverige, men framför allt vid ostkusten och med en tydlig koncentration
till Mälardalen (Victor 2007a:239).
Det finns ett varierat gravskick på platsen. Koncentrationer av brända ben
återfinns i flera av stensättningarna och skärvstenshögarna. På platsen finns
även flera inhumationsgravar. Variationerna inom begravningssätten inom
Brobylokalen kan inte enbart förklaras med kronologiska skillnader, då de olika
begravningssätten tycks ha existerat parallellt. Många av gravarna har varit svåra
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att datera eftersom de saknar daterbara fynd. Särskilt har de gravar som tolkats
som skelettgravar varit svåra att datera eftersom bevaringsförhållandena för de
obrända benen varit dåliga och benen var mycket fragmentariska vilket omöjliggjort en 14C-datering. Det varierade gravskicket och förekomsten av skelettgravar i Broby visar på hur en yngre bronsålderslokal kan se ut i dessa delar av
Uppland och vilka variationer det finns i hur man har behandlat den dödes
kropp. Det visar även på de skillnader som finns i begravningsskicket mellan
södra Sverige och dessa delar av Uppland.
När det gäller situationen för de föremål som har påträffats vid undersökningarna ser bilden lite annorlunda ut. Den tydligaste kopplingen till södra Sverige finns kanske genom några av bronsföremålen. Flera av de föremål som
påträffats har en ”sydlig” prägel. I graven i skärvstenshög A2 påträffades en
kam, dubbelknapp, skivhuvudnål, ring och ett bronsband. Inte minst bronskammen har tydliga paralleller till fynd från södra Sverige. På platsen har även
en stor mängd keramik påträffats. En del av keramiken har drag som ibland har
uppfattats som ”östliga” (se mer i kapitel 9).
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Sammanfattande diskussion: Upplands
bronsålder

Under 1900-talet har antalet kända föremål och kända och undersökta fornlämningar från bronsålder i Uppland ökat markant. I slutet av 1800-talet och början
av 1900-talet var bronsåldern i området relativt okänd och outforskad. Endast
ett fåtal bronsföremål och enstaka gravar och hällristningar hade påträffats. Mot
bakgrund av detta är det inte så förvånande att de undersökningar som skedde i
början av 1900-talet fick mycket stor betydelse för hur bronsåldern i området
tolkades. Några av de mer omtalade fornlämningslokalerna i mellersta Uppland
såsom exempelvis Hågahögen och ”hyddan” i Boda undersöktes i början av
1900-talet och både undersökningsmetodik och tolkningar utgick ifrån den
tidens kunskap och förståelse för förhistorien. Hågahögen har sedan visat sig
exceptionell och den är vare sig en typisk eller vanlig fornlämning i området.
Hågahögen och de föremålen som påträffades i den blev på många sätt en
symbol för Mälardalens yngre bronsålder. Utifrån bland annat högen tolkades
den yngre bronsåldern som en glansperiod för Uppland och Mälardalen. Detta
var något som skulle få stor betydelse för tolkningar av Mälardalens kontaktnät
och relationen mellan Mälardalen och områden österut under yngre bronsålder.
Det fanns tydliga paralleller mellan de fynd som påträffades vid undersökningarna av Hågahögen, Boda och Torslunda och de södra delarna av Skandinavien, vilket förstärkte bilden av kopplingar mellan Danmark och Uppland.
Trots detta såg forskare såsom Oscar Montelius och Gunnar Ekholm att det
fanns regionala skillnader. Detta kunde man se i spridningen och utformningen
av bronsföremålen, framför allt mälardalsyxan (Montelius 1917; Ekholm 1921).
Under 1900-talet har även en helt annan fornlämningsbild från bronsåldern i
Mälardalen och Uppland blivit känd. I och med att fokus förskjutits från de
kända fornfynden mot en bredare fornlämningsbild, som tar hänsyn till flera
olika fornlämningskategorier och fynd, har en delvis annan bild av områdets
bronsålder vuxit fram.
Bronsföremålen har fortsatt att varit centrala i tolkningen av bronsåldersperioden och de har även varit viktiga för diskussionen om regionalitet och många
av de regionala indelningarna till stor del bygger på olika typer av bronsföremål
(t.ex. Ekholm 1921; Baudou 1956:19, 1960; Larsson 1986).
I och med att en större del av fornminnesmaterialet har blivit känt har bilden
av att det finns skillnader mellan Upplands bronsålder och Sydskandinavien
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stärkts. Flera forskare har lyft fram olika aspekter på hur den materiella kulturen
från främst yngre bronsålder i Mälardalen skiljer sig från Sydskandinavien,
framför allt då det gäller gravarnas utformning, förekomsten av skelettgravar
och spridningen av mälardalsyxan, men även då det gäller olika typer av keramik och den stora mängden skärvstenshögar. Även de företeelser där det finns
klara paralleller mellan Uppland och södra delar av Sverige som exempelvis
förekomsten av kulthus, hällristningar och liknande bronsföremål finns det
olikheter och variationer mellan regionerna som komplicerar bilden (se t.ex.
Victor 2002, 2007; Thedéen 2004; Wessman 2010; Ling 2013). Man måste även
komma ihåg är att det inom områden som exempelvis Uppland finns lokala
variationer (se t.ex. Hermodsson 2015).
Det kan tyckas anmärkningsvärt att medan Mälardalens relation till sydliga
och östliga områden har diskuterats så har områdets relation till områden norrrut inte uppmärksammats i någon större utsträckning (se dock Bolin 1999;
Forsberg 1999, 2012; jfr. Holmblad 2010). Detta är speciellt anmärkningsvärt
då Mälardalen men även Norrlandskusten vanligen setts som den nordliga periferin av det ”sydskandinaviska bronsåldersområdet” (Kristiansen 1987), även
om detta områdes nordliga gräns varit omdebatterad.
Begreppen ”sydskandinavisk bronsålder” eller ”nordisk bronsålderskultur”
har under framför allt senare år ifrågasatts av flera forskare. Ett problem med
begrepp som sydskandinavisk bronsålder eller den sydskandinaviska bronsålderskulturen är att det lätt bidrar till en bild av ett homogent område under
bronsåldern. Visserligen finns det många likheter inom området, men när man
mer ingående studerar de enskilda fornlämningstyperna så finner man stora
skillnader. Detta gäller inte minst den yngre bronsålderns gravskick. Det går
inte att förutsätta att företeelser som kulthus, skärvstenshögar, rösen och föremålen har haft samma innebörd inom hela detta stora område. Det är samtidigt
viktigt att komma ihåg att begreppen gravar, skärvstenshögar, kulthus, rösen
och hällristningar är begrepp och kategorier som vi har skapat för att kunna
arbeta med ett mångfacetterat arkeologiskt material och en komplex förhistoria.
Det kan finnas stora skillnader och variationer inom dessa kategorier.
Genom att Mälardalen har ansetts utgöra en periferi till södra Skandinaven
är det lätt att se området som ”en sämre version” av bronsåldern söderut. Bland
annat är mängden bronsföremål i Mälardalen bara en liten del av det som återfinns i de sydligaste delarna av Sverige. Mälardalen kanske inte är en blek kopia
utan snarare något eget som färgas av sina egna kontaktnät och geografi (jfr.
t.ex. Victor 2007a:251).
Enligt min mening är det inte en framkomlig väg att skapa nya regioner utan
det viktiga är att försöka komma bort från bilden av den enhetliga ”sydskandinaviska bronsåldern”. De lokala variationerna och skillnaderna bör uppmärksammas och studeras. Annars är det lätt att man fastnar i bilden av en stor sydskandinavisk bronsåldersregion där alla de olika delarna kan tolkas efter samma
mönster.
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Det har förts fram olika möjliga tolkningar av varför den materiella kulturen
i Mälardalen ser ut på ett eget, delvis annorlunda, sätt. En vanlig teori har varit
att det under slutet av bronsåldern funnits någon form av kontakter med områden österut och att interaktion med dessa områden har påverkat den materiella
kulturen i Mälardalen, vilket kan ses bland annat när det gäller gravarna, keramiken och mälardalsyxorna (se t.ex. Arne 1926; Arbman 1934, 1938; Nerman
1918, 1942, 1954; Baudou 1956; Jaanusson 1981; Meinander 1985; HjärthnerHoldar 1993, 1998; Karlenby 2002; Feldt 2005; Eriksson 2009; Wehlin 2013).
Framför allt i början av 1900-talet hörde tanken på Mälardalen som en egen
region, delvis särskild från det sydskandinaviska området, samman med teorier
om den yngre bronsålder som en storhetstid för Mälardalen med expansion
bland annat österut. Kanske fanns det en vilja att lyfta fram den egna regionen
med egna kontaktnät och en egen förhistoria värd att studera, och kanske handlade det också om en vilja att lyfta fram en region som hamnat i skuggan av
södra Sverige och Danmark?
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DEL III. Mälardalen och östliga kontakter
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Bronsåldern i Skandinavien är en tidsperiod där kontakter och interaktion mellan olika delar av Europa har varit centrala för tolkningar och förståelsen av
perioden. Genom olika kontaktnät fick människor i Skandinavien tillgång till
brons och bronsföremål. Flera forskare har även studerat hur inte bara föremål
har spridits i dessa kontaktnät utan även tankar och idéer har spridits över stora
avstånd genom Europa. Samtidigt är detta inte en tanke som stått oemotsagd,
utan flera kritiska röster har hörts.
Inom den svenska arkeologiska forskningen har det länge funnits ett intresse
av att studera kontakter med och influenser från områden på andra sidan Östersjön. Detta gäller inte minst studiet av vikingatiden där resorna längs de stora
floderna i Ryssland länge har uppmärksammats och studerats (se t.ex. Jansson
2006; Svedin 2007). Inom bronsåldersforskningen har dock intresset för att
studera det östliga området inte varit lika stort. I stället har blickarna riktat söderut, mot Danmark och kontinenten.
Även om mycket av fokus har legat på kontakter med främst central och Sydeuropa har även teorin om att det skulle funnits kontakter österut under slutet
av bronsåldern länge diskuterats inom arkeologin. I början av 1900-talet uppmärksammade den finske arkeologen A. M. Tallgren i flera arbeten att det fanns
likheter mellan det arkeologiska fyndmaterialet i Volga-Kama området och
bronsåldersmaterial i Mälardalen (Tallgren 1916:369ff.). Det har gått 100 år
sedan Tallgren publicerade sin avhandling om den östryska bronsåldern, men
många av de tankar och idéer som han framförde ligger fortfarande till grund
för hur vi ser på östliga kontakter under bronsåldern. Under denna tid har det
samtidigt hänt mycket i Europa som förändrat relationerna mellan Sverige och
Ryssland, väst och öst. Den historiska utvecklingen under 1900-talet har haft
stor betydelse för hur frågan om östliga kontakter har studerats. Utvecklingen
av arkeologi i Ryssland och Sovjetunionen har påverkat hur östliga kontakter
har studerats i Sverige. I detta arbete ligger fokus på arkeologi i det Ryska imperiet och Sovjetunionen under tidigt 1900-tal eftersom det var då som frågan om
östliga kontakter mest livligt diskuterades inom arkeologin i Sverige. Det var
under denna period som bilden av Mälardalens bronsålder till stor del skapades.
I de norra delarna av Sverige finns spår efter kontakter med områden och
människor österut. Spår efter östliga kontakter i norra Sverige har ofta diskuterats separat från utvecklingen i Mälardalen. Detta trots att det är samma område, ananino-kulturområdet vid floderna Volgas och Kamas sammanflöde i
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Ryssland, som varit i centrum för diskussionen både i norra Sverige och i Mälardalen. Därför är det även intressant hur man har sett på kontakterna och
influenser österifrån i det arkeologiska materialet i norra Sverige.
I denna del kommer frågan om hur östliga kontakter behandlats inom den
svenska arkeologin att studerats. En utgångspunkt är de olika fornlämningskategorier och fornlämningstyper i Mälardalen som av vissa forskare setts som
påverkade av östliga influenser. För att följa diskussionen om kontakter under
bronsåldern kommer tre olika arkeologiska företeelser att studeras mer ingående. Detta gäller två typer av bronsyxor, de så kallade mälardalsyxorna och
ananinoyxorna, skelettgravskicket i Mälardalen och fynden av keramik i Mälardalen. Dessa tre företeelser har diskuterats på olika sätt inom den arkeologiska
forskningen.
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Kapitel 7. Arkeologi i Ryska imperiet och
Sovjetunionen

Den ryska/sovjetiska historien har under 1900-talet varit mycket omvälvande.
Detta gäller inte minst den första hälften av 1900-talet med revolution, inbördeskrig och två världskrig, men även med omfattande sociala och kulturella
förändringar inom Sovjetunionen och perioder av mer eller mindre öppenhet
mot omvärlden. De omvälvande förändringarna av samhället under 1900-talet
påverkade naturligtvis även forskningen och vetenskapen och därmed även
arkeologin. Det är samtidigt viktigt att komma ihåg att arkeologin i Sovjetunionen inte har varit densamma under hela perioden, utan att både de teoretiska
utgångspunkterna för forskningen samt de dominerande arkeologiska intresseområdena har varierat över tid.
Det utfördes mycket arkeologisk forskning och många arkeologiska undersökningar i Sovjetunionen vilket man bland annat kan se genom de många publikationerna från denna tid. I serien Sovjetskaja Archeologitjeskaja literatura – bibliografitjeskij ukazatel som sammanställer utgivna artiklar och böcker inom arkeologi fanns exempelvis mellan åren 1958–1962 ca 8 000 och åren 1979–1981 ca
12 000 vetenskapliga artiklar och böcker om arkeologi registrerade. Detta visar
på vilken mängd arkeologisk litteratur som publicerades, men eftersom nästan
allt om rysk och sovjetisk arkeologi har skrivits på ryska har mycket av denna
forskning varit, och är fortfarande, okänd i Sverige.
Det finns flera olika forskare som har arbetat med olika aspekter av den sovjetiska och ryska arkeologihistorien. Redan i början av 1950-talet skrev Mikhail
Miller en bok om arkeologi i Sovjetunionen som på många sätt är mycket kritisk till den sovjetiska arkeologin (1956). Millers bror, den kände arkeologen A.
A. Miller arresterades 1933 och dog två år senare 60 år gammal i ett läger i Karaganda (Klejn 2012:278). Denna bok har varit mycket inflytelserik på hur man
inom västerländsk forskning har sett på den sovjetiska arkeologin. Några år
senare skrev A. L. Mongait en bok om arkeologi i Sovjetunionen. Boken översattes senare till engelska (Mongait 1955). En annan forskare som skrivit viktiga
verk om ryska arkeologihistoria är N. I. Platonova (se t.ex. 1989, 2008). Hon
har bland annat publicerat monografin Istorija archeologitjeskoj mysli v Rossii (’Det
arkeologiska tänkandets historia i Ryssland’; 2010).
Andra forskare som har arbetat med olika aspekter av de rysk arkeologihistoria är V. F. Gening (1982), som skrivit om 1920- och 1930-talets marxist123

iska arkeologi,), Pavel M. Dolukhanov (1993, 1995, 1996) och Victor Shnirelman som bland annat arbetat med nationalism, framför allt under början av
1900-talet (1995, 1996). Arkeologin i det Ryska imperiet innan Revolutionen
har bland annat behandlats av G. S. Lebedev (1992), I. L. Tichonov (2003,
2007) och Musin (2009). Bruce Trigger skriver också sovjetiska arkeologi i sitt
verk A History of Archaeological Thought (2006). En rysk forskare som har skrivit
om arkeologin under 1920- och 1930-talets Sovjetunionen och det öde som
drabbade många arkeologer, i form av repression under Stalintiden, är A. A.
Formozov (1998, 2004). Även O. S. Svesjnikova har skrivit om arkeologi under
1930–1950-tal (2009).
En av Rysslands mest kända arkeologer L. S. Klejn har i flera arbeten studerat den sovjetiska arkeologi historia. Hans arbete Fenomen Sovetskoj Archeologii
(först utgiven på ryska 1993) översattes bland annat till tyska (1997). En omarbetad och utökad version av detta verk har publicerats på engelska med titeln
Soviet Archaeology: Trends, Schools, and History (2012), vilken i dag utgör den mest
ingående diskussionen om den ryska arkeologihistorien som är tillgänglig på
engelska. Ett omfattande och mycket viktigt arbete är Klejns verk i två volymer
om den ryska arkeologins historia (publicerad på ryska med titeln Istorija
Rossijskoj Ackheologii; 2014a, 2014b; se mer om Klejns omfattande vetenskapliga
produktion i Leach 2015).
Det finns även en mycket omfattande forskning om vetenskapshistoria under sovjettiden. Framför allt har Stalintiden och de stora förändringarna inom
kulturområdet har studerats mycket. Forskningen om kulturpolitiken under
Stalintiden har bland annat behandlats av Sheila Fitzpatrick (1974a, 1974b,
1976) och Yuri Slezkine (1991, 1996). Den sovjetiska arkeologin och vetenskapshistorien är självfallet ett mycket omfattande ämne som jag endast kan
beröra i korthet i detta sammanhang. Jag kommer framför allt att fokusera på
hur synen på etnicitet, diffusionism och migration har förändrats med tiden.
Dessa frågor är viktiga för diskussionen om eventuella östliga kontakter under
bronsåldern i Mälardalen och hur man har sett på dessa frågor inom den arkeologiska forskningen i Ryssland och Sovjetunionen.

Arkeologi i det Ryska imperiet
Långt innan de första arkeologiska undersökningarna utfördes inom det Ryska
imperiet hade många fornlämningar dragit plundrare till sig och flera av de stora
kurganerna, inte minst i södra Ryssland och Sibirien, hade plundrats redan kort
tid efter att de uppförts (Miller 1956:10). De första mer ”arkeologiska” undersökningarna i Ryssland utfördes under Peter I (den stores) regim, under tidigt
1700-tal (Dolukhanov 1995:325). Under Peter den store inleddes ett mycket
omfattande reformationsarbete inom stora delar av samhället såsom ekonomi,
kultur och militären. Vid denna tid vände sig även landet mer västerut och man
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arbetade därför för att finna ”bevis” för att Ryssland var en del av Europa
(Dolukhanov 1996:200). Peter den stores tid var även en vändpunkt för utvecklingen vetenskap i det Ryska imperiet. Flera av hans dekret från 1718 initierade insamling och bevarande av artefakter (Tikhonov 2007:446). Föremål
skulle dessutom ritas av på den plats där de påträffades (Miller 1956:14). De
tidigaste arkeologiska undersökningar i det Ryska imperiet inriktades, som på så
många andra platser, på fornlämningar som skulle kunna tänkas innehålla värdefulla föremål, så som exempelvis kurganer. Fortfarande under början av
1800-talet betraktades arkeologin främst som ett sätt att finna värdefulla föremål, och då framför allt klassiska och skytiska artefakter (Miller 1956:9;
Shnirelman 1996:22). Under en lång tid inriktades arkeologin i det ryska imperiet främst på tre områden: klassiska studier, orientaliska studier samt slaviska
lämningar och lämningar från Rus-riket. Intresset för den klassiska arkeologin
uppstod redan i slutet av 1700-talet då man påträffad klassiska fornsaker i södra
Ryssland (Shnirelman 1996:221). Detta intresse för den klassiska världen var
delvis ideologiskt styrt och hörde samman med den gamla 1500-tals tanken om
Ryssland och Moskva som ”det tredje Rom” (Dolukhanov 1995:327f.).
1846 grundades ”Ryska arkeologiska sällskapet” i Sankt Petersburg och 1859
inrättades
den
”Kejserliga
Arkeologiska
Kommissionen”
(IAK;
Императорская Археологическая комиссия), även den i Sankt Petersburg
(Dolukhanov 1995:327). IAK blev den högsta arkeologiska institutionen i Ryssland och hade ansvar för att se efter fornlämningarna i Ryssland samt att ge
tillstånd för undersökningar på både statlig och privat mark (Miller 1956:24f.).
Officiellt var alla arkeologiska undersökningarna underställda IAK men exempelvis Baltikum hade relativt stor självständighet (Lang 2006:15). IAK kom att
ha en viktig funktion inom arkeologin fram till Revolutionen (se vidare Musin
2009). I början av 1800-talet ökade intresse för arkeologi och framför allt ”det
gamla Rus”. Bland annat blev pjäser och litteratur om ”det gamla Rus” före den
mongoliska erövringen populära och gamla manuskript och krönikor publicerades. Detta intresse var delvis inspirerat av rysk patriotism under och efter
1812 års krig med Napoleon (Shnirelman 1996:221). Under slutet av 1860-talet
blev den ”slaviska arkeologin”, som var influerad av pan-slavisk nationalism,
viktig och vid denna tid arbetade nästan alla arkeologer med frågor rörande
slavisk förhistoria (Dolukhanov 1995:328, 1996:202; Shnirelman 1996:225). Vid
undersökningar av antika fornlämningar i södra Ryssland under 1800-talet utvecklades metoder inom den ryska arkeologin som var baserade på att stora
ytor öppnades och att detaljerade stratigrafier dokumenterades (Dolukhanov
1995:328).
På många sätt liknade arkeologin inom det Ryska imperiet den som bedrevs i
övriga Europa och under början av 1900-talet fram till första världskriget influerades den ryska arkeologin mycket av den europeiska vetenskapen (Miller
1956:39). Första världskriget, revolutionen och inbördeskriget innebar att nästan inga arkeologiska fältarbeten utfördes mellan 1914 och 1922 (Miller
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1956:38f.). Revolutionen skulle dock inte direkt innebära några större förändringar för arkeologin, dessa kom först några år senare.

Finska arkeologer i det Ryska imperiet
Från 1809 och fram till den ryska revolutionen var Finland ett storfurstendöme
under det Ryska imperiet. Finland deklarerades dig självständiga den 6 december 1917.
Under 1870- och 1880-talet fanns ett stort intresse bland finska arkeologer
för att studera Ryssland och Sibirien. Målet var bland annat att finna finnarnas
ursprung och rötter och därför var den Ural-Altajska bronsåldern och den tidiga järnåldern speciellt viktiga (Salminen 2007a, 2007b:39). Volga-Kama området och ananino-kulturen spelade en central roll i den finska arkeologin under
flera årtionden på grund av synen på den som en länk mellan Sibirien och det
europeiska Ryssland (Salminen 2007b:41). De finska arkeologernas arbete är
viktigt ur ett svenskt perspektiv eftersom mycket av den tidiga kunskapen om
arkeologin i det Ryska imperiet kom från dem. Några viktiga personer i detta
sammanhang är Matthias Alexander Castrén (1813–1852), Johan Reinhold
Aspelin (1842–1915) och Aarne Michaël Tallgren (1885–1945).
Kunskapen om Volga-Kama områdets förhistoria och ananino-kulturen
inom arkeologin i Sverige kommer framför allt från finska forskare och deras
arbeten. Forskare som M. A. Castrén, J. R. Aspelin och A. M. Tallgren var under 1800-talet och tidigt 1900-tal intresserade av förhistoria i Ryssland (Salminen 2003a:272). Vid början av 1900-talet var Finland fortfarande ett storfurstendöme under det Ryska imperiet och det fanns många finska arkeologer som
tittade österut i sina arbeten. Finlands status som ett autonomt storfurstendöme
i det Ryska imperiet gjorde att finska arkeologer kunde resa och studera i hela
Ryssland (Kokkonen 1985:4). Vid denna tid var mycket av arkeologin i Finland
inriktad på att finna det finska folkets rötter. Det var även viktigt att lyfta fram
det finska språket (Salminen 2003a:44, 275, 2006).
Filologen, lingvisten och etnologen Matthias Alexander Castrén (1813–1852)
var den förste forskaren från Finland som utförde arkeologiska undersökningar
i Ryssland. Castrén ansåg att Altaj hade utgjort de finsk-ugriska folkens urhem
(Salminen 2003a:271, 2003b:102, 2016).
J. R. Aspelin grundade bland annat Finlands nationalmuseum, Finska fornminnesföreningen och den finska statliga fornminnesvården (Tallgren 1944:65).
Aspelin studerade 1872–1874 i Moskva samtidigt som han samlade information
för sin doktorsavhandling. Han sökte spår i det arkeologiska materialet efter en
”finsk-ugrisk migration” västerut från Altajbergen. I detta sammanhang var
bronsåldern viktig då Aspelin ansåg att samma bronsålderskultur hade funnits i
Volga-Kama området och i Sibirien. Många forskare var kritiska till teorin, men
den motbevisades först 1908 av Tallgren (Nordman 1968:62; Salminen
2003a:271). Aspelin ifrågasatte inte Castréns teori om Altaj, men såg en enhetlig
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bronsålderskultur som sträckte sig från östra Ryssland till västra Sibirien (Salminen 2003:102, 2007b:39). Den kända fornlämningsbilden såg dock mycket
annorlunda ut. När Aspelin skrev sin avhandling 1875 kände han till åtta stycken bronsåldersfynd i Ryssland (vilka visserligen innehöll flera föremål) samt
ananino-gravfältet (Tallgren 1937:1).
Även om finska arkeologer länge hade haft intresse för Volga-Kama området väcktes intresset i Sverige först i början av 1900-talet. Detta efter att det
uppmärksammats att det fanns likheter mellan yxor i Mellansverige och i VolgaKama området i Ryssland.
De mest inflytelserika arbetena då det gäller förbindelser mellan Mälardalen
och områden österut under bronsåldern var A. M. Tallgren arbeten. Tallgren
disputerade år 1911 på en avhandling med titeln Die Kupfer- und Bronzezeit in
Nord- und Ostrussland, där han bland annat gjorde en ny tolkning av bronsåldern
i Ryssland. Det var också första gången som någon behandlade den östliga
bronsåldern i finsk arkeologi (Salminen 2003:108, 2007b:43).
Ur ett svenskt perspektiv var Tallgrens arbeten mycket viktiga eftersom han
såg likheter mellan det arkeologiska materialet vid Volgakröken och bronsåldersföremål som påträffas i Mellansverige (Tallgren 1911a:169ff.; Nerman
1945:314f.). I senare arbeten föreslog han att det hade funnits en svensk bosättning i Volga-Kama området omkring 1000 f.Kr. (Tallgren 1916; se mer i
kapitel 8).
I avhandlingen behandlas bland annat mälardalsyxornas rumsliga spridning,
en fråga som han återkommer till i flera andra arbeten (Tallgren 1911a, 1916,
1919b, 1937). Tallgren publicerade även flera betydelsefulla artiklar som behandlade frågor om arkeologi i Ryssland (t.ex. Tallgren 1911a, 1919a, 1919b,
1925, 1936; se Kuzminych & Salminen 2014 för en sammanställning av Tallgrens många arbeten om arkeologi i Ryssland och Sovjetunionen; se även
Kuzminych et al. 2014). Tallgren skapade även tidskriften Eurasia septentrionalis
antiqua (ESA) som gavs ut mellan 1926 och 1938 i tolv volymer och ytterligare
en 1954 som innehöll Tallgrens bibliografi samt en bibliografi av tidigare nummer av ESA. Tallgren var redaktör tillsammans med först U. T. Sirelius och
senare Ilmari Manninen (Kokkonen 1985:3). I tidskriften publicerades en rad
viktiga artiklar om studier av förhistoriska perioder i Ryssland.
Efter Revolutionen och Finlands självständighet i slutet av 1917 blev det
dock svårare för arkeologer att samla information österifrån och under 1930talet stängdes Sovjetunionen för utlänningar (Salminen 1994, 2003a, 2003b).
Tallgren genomförde sin sista viktiga resa till Sovjetunionen 1935 (Salminen
2003a:272).
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Revolutionen och den nya ekonomiska politiken (NEP)
Den regim som kom till makten efter Revolutionen var mycket inriktad på
vetenskap och bland annat sökte man svar i vetenskapen för att kunna modernisera den ryska ekonomin (Trigger 2006:326). Från 1917 fram till slutet av
1920-talet fortsatte arkeologin på många sätt som innan revolutionen och den
sovjetiska arkeologin under 1920-talet påminde på flera sätt om den som bedrevs i väst vid samma tid (Shnirelman 1995:124). Det berodde bland annat på
att många av arkeologerna behöll de tjänster som de haft innan revolutionen.
Det kan tyckas märkligt, men Sovjetunionen behövde till en början experter
med speciella tekniska och professionella kunskaper och erfarenheter på olika
positioner i samhället. Tanken var att Sovjetunionen med tiden skulle utveckla
och forma en ny intelligentsia genom att bland annat ”proletärerna” skulle få en
viss förtur till högre utbildningar (Fitzpatrick 1974b:267). De ”gamla” forskarna
fortsatte till stor del att arbeta vidare med samma metoder som tidigare (Miller
1956:40, 58; Bulkin et al. 1982:274; Shnirelman 1996:226). På Sankt Petersburgs
(Petrograd) universitet arbetade samma personer som tidigare förutom några
som gått i exil eller dött i krigen (Tikhonov 2007). Den 18 april 1919 ersattes
Kejserliga Arkeologiska Kommissionen (IAK) av Ryska akademin för den materiella kulturens historia (RAIMK; Российская Академия истории
материальной культуры). I samma dekret proklamerades att alla historiska och
arkeologiska monument på det ryska området var statlig egendom (Dolukhanov
1993:150). RAIMK:s vetenskapliga karaktär skiljde sig inte mycket från den
tidigare IAK och de gamla medlemmarna av IAK blev nu medlemmar av
RAIMK. Som tidigare hade RAIMK bestämmanderätt över alla arkeologiska
aktiviteter och institutioner inom R.S.F.S.R. (Ryska Socialistiska Federativa
Sovjetrepubliken; Miller 1956:46f.).
Perioden 1921–1928 i Sovjetunionen brukar vanligen benämnas NEP (ry.
Novaja Ekonomitjeskaja Politika), ”Nya Ekonomiska Politiken”. Det är en benämning på de riktlinjer för Sovjetunionens ekonomiska politik vilka antogs
1921 efter social oro och flera uppror, som bland annat berodde på livsmedelsbrist och ekonomisk misär. Den nya ekonomiska politiken innebar en viss öppenhet som bland annat innebar en återgång till en privat sektor inom småindustri och jordbruk. Denna öppenhet gällde dock inte alla områden i samhället:
The ”soft” line was not liberal. It operated within a framework of ideological
control through censorship, security police, state monopoly of the press, and restriction of private publishing. There was room for difference of opinion among
Communists on the proper scope of activity of these institutions; and their conduct could be critized by Communists. But this license was not extended to the
non-Communist intelligentsia, since it was the object of control. (Fitzpatrick
1974b:268)

128

1922 bildades Sovjetunionen och 1924 omorganiserades RAIMK till Statliga
akademin för den materiella kulturens historia, (GAIMK; Государственная
Академия истории материальной культуры). Deras förste ledare var N. Ja.
Marr som stannade på platsen fram till sin död 1934 (Miller 1956:46; Dolukhanov 1995:150).
Under NEP fanns det öppna kontakter mellan de sovjetiska arkeologerna
och arkeologer i utlandet. Sovjetiska arkeologer kunde utan hinder publicera sig
i utländska tidskrifter och utländska arkeologer kunde besöka Sovjetunionen,
såsom exempelvis A. M. Tallgren och T. J. Arne (Arne 1929; Miller 1956:55f.).
Under 1920-talet och framför allt mellan 1922 och 1925 var det vanligt med
en tvärvetenskaplig syn inom arkeologin och man kombinerade arkeologi, etnologi och antropologi (Koryakova 2003:240). Många av de arkeologiska tolkningarna baserades vid denna tid på teorier om migration och diffusionism och
en acceptans för begreppet arkeologiska kulturer (Shnirelman 1996:229). Under
slutet av 1920- och början av 1930-talet avvisades tanken om migration inom
sovjetisk arkeologi och i stället såg man en koppling mellan begrepp som migration med rasism, imperialism och militär expansion. Avfärdandet av migration kan ses som en kritik mot de västerländska, särskilt de tyska, tankarna om
folkförflyttningarna som svar på förändringar inom det arkeologiskt material. I
stället för migration så kom N. Ja. Marrs teorier om ”inhemsk” utveckling att
spela en viktig roll inom den sovjetiska arkeologin (Klejn 1994; Shnirelman
1995:126).

N. Ja. Marr och M. N. Pokrovskij
Under 1920- och 30-talet kom ett antal personer att ha mycket stor betydelse
för utvecklingen av arkeologin i Sovjetunionen. En av dessa var historiken och
internationalisten M. N. Pokrovskij (1868–1932). Under 1920-talet och tidigt
1930-tal var den så kallade ”Pokrovskijskolan” dominerande inom de historiska
disciplinerna. Pokrovskij motsatte sig den förrevolutionära historieskrivningen
och såg det gamla Ryssland som en imperialistisk polisstat. Samtidigt försökte
han lyfta fram de icke ryska folken och såg begreppet ”rysk historia” som något
som inte tog hänsyn till det mångkulturella Ryssland (Shnirelman 1995:120).
Under 1920-talet hade Pokrovskij stor betydelse, men på 1930-talet blev han i
stället baktalad och under 1940-talet förlorade han sin betydelse. På den 22:a
partikongressen 1961 rehabiliterades han som en god bolsjevik, men det kvarstod en viss försiktighet om honom som historiker (Asher 1972:49, 57).
En av de personer som skulle få stort inflytande över arkeologin var N. Ja.
Marr (1865–1934), även han internationalist. Marr var orientalist med ett lingvistiskt och arkeologiskt intresse och kanske mest känd för sin ”Japhetic theory”
eller ”theory of stages”. Han var även den förste ledaren av GAIMK (se vidare
Platonova 2010:226ff.; Klejn 2014b:97ff.). Marr ansåg att språket var en produkt av socio-ekonomiska strukturer och var därmed klassrelaterat (Dolukha129

nov 1995:330). Vidare ansåg han att förändringar i språk berodde på förändringar inom den socioekonomiska organisationen. Likheter som fanns mellan
språk berodde därför på utvecklingen inom de olika samhällena och inte deras
historiska samhörighet (Shnirelman 1995:127; Trigger 2006:227f.). Eftersom
han såg etnicitet som något som förändrades över tiden, fanns det därför ingen
mening med att sammankoppla någon etnisk eller språklig grupp med några
arkeologiska kulturer (Shnirelman 1995:126). Problemet med etnicitet ignorerades ofta (Dolukhanov 1996:204). Marrs teorier var komplicerade, och är svåra
att sätta sig in i, men Shnirelman (1995:121) har dock listat flera viktiga slutsatser i Marrs senare arbete:
First, according to Marr’s theory, all modern languages, as well as people themselves, were of mixed ancestry, i.e. they emerged from close interrelations
among various populations in the deep past. Secondly, autochthonous development was claimed to be of primary importance, and it took place locally and
continuously from one stage to the next through the integration of adjacent
groups. According to this perspective, migrations played a lesser role or were altogether rejected. Thirdly, Marr pointed out that languages, race, culture, religion, and the like were historical phenomena and, thus, under a state of permanent change, a condition which meant that it made no sense to look for any rigid correlations among them. Fourthly, culture and languages, including the most
ancient ones, were not only mixed, but also structured according to social class
differentiation. In other words, Marr treated ethnicity as a result of ethnic stratification that emerges from inter-group or inter-tribal integration. (Shnirelman
1995:121)

En av anledningarna till att Marrs teorier fick så stort inflytande kan bero på att
hans idéer stämde väl samman med de politiska tankarna vid denna tid
(Shnirelman 1995:122). Hans teorier skulle få stor betydelse för hur man tolkade arkeologiskt material, inte minst för synen på diffusionism och migration:
One of the immediate consequences of the adoption of Marr´s theories by the
young Soviet archaeologist was the total rejection of the concepts of cultural development which were at that time the prevailing paradigm in the west. Marr´s
concepts were based on autochthonous development: hence, both diffusionism
and migrationism were denounced as ‘bourgeois nationalism and racism’.
(Dolukhanov 1995:331)

Kort efter Marrs död i december 1934 försvann många av hans teorier och
under 1937–1938 års terror skulle många av hans anhängare drabbas. Under
1940-talet upphörde Marrismen att appliceras inom arkeologin. I stället kom
gradvis det förrevolutionära ”etno-kulturella paradigmet” tillbaka (Dolukhanov
1995:337; Slezkine 1996:852):
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Marr was not formally expelled from the Marxist pantheon, however, so that
Soviet ethnologists from various disciplines found themselves in a no-man’sland between two worlds that had nothing to do with each other: the official
blood-and-soil nationalism and the no less official socioeconomic Marrism.
(Slezkine 1996:853)

Synen på Marr och hans teorier skulle dock förändras i början av 1950-talet.
Under sommaren 1950 skriver Stalin flera artiklar i tidningen Pravda (20 juni, 4
juli och 2 augusti) där han tar avstånd från Marrs teorier och kallar dem för
”vulgär-marxism” (Stalin 1978 [1950]; för mer om Stalins aktiva roll i författandet av artiklarna, se Pollock 2005:275f., 2009:124ff.).

De första femårsplanerna och slutet på NEP
År 1928 kom den första femårsplanen som även innebar slutet på NEP. Målet
med femårsplanen var bland annat att industrialisera landet. Denna övergång
innebar många stora förändringar, och många människor drabbades mycket
hårt. Bland annat förbjöds privata initiativ och ägande inom industri, handel
och jordbruk. Tvångskollektiviseringen ledde bland annat till omfattande svält
på landsbygden. Det förekom även en häftig kritik mot det man ansåg vara den
”borgerliga ideologin”. Kyrkor stängdes och det skedde även en omvandling av
konst, litteratur och vetenskap till kommunistisk propaganda (Miller 1956:72).
Från slutet av 1920-talet stängdes en del museer medan andra omorganiserades efter nya principer. Detta ledde bland annat till att stora kulturella värden
förlorades, många samlingar försvann och värdefulla föremål såldes till utlandet
(Shnirelman 1996:232). Denna omvälvande period mellan 1928–1931 har
ibland kallats för kulturrevolutionen (se t.ex. Fitzpatrick 1974a). De stora förändringar som skedde inom kulturområdet var inget isolerat fenomen utan
hörde samman med större, än mer genomgripande förändringar i samhället.
Kampanjen mot den kulturella ”högern” kan ses som en perifer del av den
stora kampanjen mot de ”högerkrafter” inom politiken som ifrågasatte bland
annat industrialiseringens höga tempo i den första femårsplanen, tvånget mot
bönderna vid insamling av spannmål och kollektiviseringen av jordbruket (Fitzpatrick 1974a:34f.). Under 1930- och 1940-talet introducerades särskilda lagstiftningar för att skydda arkeologiska och historiska monument (Shnirelman
1996:233). För arkeologin medförde de nya omfattande byggnadsprojekten
under denna period, till exempel de stora kanalbyggena, att stora undersökningar av arkeologiska lämningar utfördes, framför allt under 1930- och 1940-talet
(Tallgren 1936:140; Miller 1956:63). Det var först i slutet av 1920-talet och början av 1930-talet som marxismen introducerades inom arkeologin, framför allt i
Stalins version (Shnirelman 1995:124). Detta medförde bland annat att man
studerade samhällens och kulturers utveckling (Dolukhanov 1995:330). Under
slutet av 1920-talet hade det inom de flesta ämnen kommit nya forskare som
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var utbildade inom det sovjetiska systemet. Även inom arkeologin hade det
under andra delen av 1920-talet kommit en ny generation arkeologer som kritiserade den äldre arkeologin, bland annat den äldre generationens studier av
artefakter som kallades ”naked artifactology”:
The Montelian typology method was abandoned as a product of bourgeois evolutionism which made fetishes of artifacts and improperly interpreted history in
biological terms. (Bulkin et al. 1982)

De nya arkeologerna som hade fått betydande akademiska positioner var uppväxta med och trodde på de nya tankarna om en världsrevolution och kommunismens seger. Bland den nya generationen av arkeologer spelade S. N. Bykovskij (1896–1936) en viktig roll, som en trogen anhängare till Marr. Senare
skulle även han drabbas hårt han arresterades för att sedan skjutas (Shnirelman
1995:124).
Med tiden tog en ny arkeologi form. Arkeologiska lämningar skulle studeras
för att förstå det samhälle som hade producerat dem. Tidigare begrepp och
koncept såsom stenålder, bronsålder och järnålder förbjöds då de ansågs borgliga (Miller 1956:78–79).
Because of their concern with social change, Soviet archaeologists revived an interest in cultural evolution as well as associated concepts of development and
progress, at a time when diffusionism was in the ascendant in North America
and the rest of Europe. (Trigger 2006:337)

En person som skulle få stor betydelse för utvecklingen av arkeologi var V. I.
Ravdonikas (1894–1976). Klejn har i sin bok Soviet Archaeology kallat honom
för ”The Red Demon of Archaeology” (Klejn 2012:216). I slutet av 1929 avgav
Ravdonikas en rapport till GAIMK där det framfördes skarp kritik mot flera
framträdande arkeologers åsikter. Det förslogs även att den gamla arkeologin
skulle ersättas av en ”marxistisk historia av materiell kultur”. Bland forskarna
fanns åsikten att migrations- och rasteorier var en del av både arkeologi och
etnologi och att de skulle ses som ett sätt att samla historisk data. Bara att ha ett
speciellt namn för studiet av ”primitiva folk” sågs som en hyllning till kolonialism (Slezkine 1991:481). Det var bland annat därför som Marr och hans studenter ville avskaffa den ”borgerliga arkeologin” och ersätta den med ”den materiella kulturens historia” (Shnirelman 1995:127).
Flera forskare har framhållit att det finns många likheter mellan ”New archaeology” och principer som framhölls av Ravdonikas (Bulkin et al. 1982:272;
Dolukhanov 1995:332f.; Koryakova 2003:204).
Genom att man intresserade sig för samhället bakom föremålen studerade
man även hur människor levde. Intresset för de vanliga människornas liv gjorde
att man utförde storskaliga horisontella undersökningar av bland annat boplatser än i väst (Trigger 2006:334f.). Under 1930-talet utvecklades arkeologin
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mycket med bland annat genom nya sätt att utföra fältdokumentation
(Tjisjevskij 2008). Nya undersökningstekniker som utvecklades, bland annat att
stora ytor öppnades vid utgrävningar öppnades samt att stratigrafier dokumenterades detaljerat ledde bland annat att till man kunde hitta de första paleolitiska
boplatserna på 1930-talet (Dolukhanov 1995:330; Tigger 2006:335).

Tid av terror
Under 1930-talet, framför allt mellan åren 1934–1939, utförde Stalin stora utrensningar i det sovjetiska samhället. Under de första åren på 1930-talet drabbades även flera arkeologer hårt av repressalier framför allt mellan åren 1930–
1934 (Formozov 1998:203). Flera arkeologer sändes till läger eller exil, medan
andra sköts (Formozov 1998, 2004; Klejn 2012:28; Salminen 2014:410). Arresteringar började bland Pokrovskijs kollegor och studenter samt hos Marrs
anhängare. Den ovan nämnda Bykovskij fängslades, för att sedan skjutas. Han
anklagades bland annat för ”scholastic pseudo-academic reasoning that turned
scholars away from concrete research and destroyed archaeology as a discipline” (Shnirelman 1995:130).
Under mitten av 1930-talet stängde Josef Stalin kontakterna med väst vilket
fick stora konsekvenser även för arkeologin. För de sovjetiska forskarna innebar detta svårigheter att få tillgång till västerländsk litteratur och stora svårigheter att publicera i utländska tidskrifter. Efter 1934 försvinner de sovjetiska artiklarna från Eurasia Septentrionalis Antiqua (ESA) och 1938 utkommer det sista
numret (Miller 1956:94f.). Tallgren skriver att den arkeologiska publiceringen i
Sovjetunionen nästan helt stod stilla efter 1930 (Tallgren 1936:148). 1935 gjorde
Tallgren sin sista mer omfattande resa till Sovjetunionen (Salminen 2014:410).
När Tallgren besökte Sovjetunionen 1935 upplevde han att mycket har förändrats sedan hans senaste resa som skett sju år tidigare. Många av museerna var
stängda för omorganisering av samlingarna enligt nya principer. Man hade upphört med att ordna samlingarna efter principen sten-, brons- och järnålder. Det
nya målet var att visa den ekonomiska och sociala utvecklingsprocessen. Han
märkte även att de gamla arkeologiska metoderna hade förkastats och att forskare han tidigare mött hade ersatts med nya forskare som hade den nya ideologiska skolningen. På vissa forskningsinstitut som han besökte mötte han inte
någon av dem som hade arbetat där vid hans tidigare besök 1928 (Tallgren
1936:148f.).

Det andra världskriget
År 1934 kommer en ny vändpunkt inom arkeologin då det gällde synen på nationalism och det finns många olika orsaker till detta. Från mitten av 1930-talet
kunde man se en förändring från internationalism till först sovjetisk nationalism
för att sedan övergå till etnisk nationalism (Shnirelman 1995:129, 1996:233). En
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orsak var det ökande militära hotet från nazisterna i Tyskland och man ansåg
att ryssarna var de som kunde försvara Sovjetunionen. Samtidigt hade den ryska
patriotismen och etniska självuppfattningen försvagats under alla år av internationalism. Som ett svar på den tyska nazistiska forskningen letade sovjetiska
forskare efter slaver nästan överallt (Shnirelman 1995:134; Curta 2002:218).
Under början av 1934 blev rysk historia och kultur ”rehabiliterad” och historiska fakulteter öppnade åter igen på universiteten. Många av de idéer och teorier som utvecklades under 1930- och 40-talet fortsatte att dominera den sovjetiska arkeologin under en lång tid framåt (Shnirelman 1995:130). Vid mitten av
1930-talet börjar man åter tala om perioder såsom sten-, brons- och järnålder
och man kunde även prata om migration (Miller 1956:109). Under sent 1930-tal
börjar sovjetiska forskare att studera ”ethnogenes” vilket bland annat innebar
att försöka hitta sätt att skilja etniska distinktioner från andra kulturella variationer för att kunna spåra olika nationaliteters rötter. Återigen kom fokus på
fenomen som etnicitet, migration, kultur, diffusionism och assimilation (Bulkin
et al. 1982:276; Shnirelman 1995).
Med Tysklands anfall på Sovietunionen 1941 utbröt det ”stora fosterländska
kriget” (som är den ryska benämningen på kriget mellan Tyskland och Sovjetunionen 1941–1945). Återigen förändrades allt i samhället och självfallet även
arkeologin. Den 7 november 1941 höll Stalin ett tal på Röda torget då han räknade upp flera förrevolutionära ryska historiska hjältar som skulle tjäna som
patriotiska förebilder under kriget: Alexandr Nevskij, Dmitrij Donskoj, Kuz´ma
Minin, Dmitrij Pozharskij, Alexandr Suvorov och Mikhail Kutuzuv. Dessa
namn kom senare att återupprepas i flera andra sammanhang (Brandenberger
2001:278). Under den tyska belägringen av Leningrad (nuvarande Sankt Petersburg) evakuerades ett stort antal av det arkeologiska institutets anställda. Under
det andra världskriget minskade antalet arkeologiska undersökningar drastiskt,
även om ett fåtal fortfarande utfördes (Tarakanova 1946).

Tiden efter Stalin
I mars 1953 dör Stalin och efter en intern maktstrid inom kommunistpartiets
innersta krets efterträddes han av Nikita Chrusjtjov. En viktig vändning i Sovjetunionens historia är det hemliga tal som Nikita Chrusjtjov (1894–1971) höll
vid den 20:e partikongressen 1956 då han kritiserade bland annat personkulten
och utrensningarna under Stalin. Detta ledde till avstaliniseringen och rehabilitering av många tidigare dömda. På den 22:a partikongressen rehabiliterades till
exempel Pokrovskij som en god Bolshevik (Asher 1972:57).
Under 1960-talet övergavs helt tanken på ”autokton” utveckling och successivt återvände man till idéerna om diffusionism och migration (Doluchanov
1996:205). I början behandlades migration inom landets gränser, men senare
studerade man även områden utanför landet (Bulkin et al. 1982:277).
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Under andra hälften av 1950-talet fram till mitten av 1960-talet skedde
många förändringar inom arkeologin. Man introducerade bland annat lagstiftning som krävde att byggföretagen skulle se till att områden var undersökta
innan man började bygga på dem. Stora byggprojekt i början av 1950-talet ledde
till att antalet arkeologiska undersökningar ökade kraftigt (Bulkin et al.
1982:277). Det i arkeologin i Sverige uppmärksammade gravfältet i Akozino
upptäcktes 1952 och utgrävningar på platsen utfördes 1956, 1958, 1971 och
1972. Sammanlagt undersöktes 110 gravar (Meinander 1985:15).
På 1970-talet var arkeologin mindre politiskt styrd än vissa andra historiska
discipliner, vilket gjorde ämnet attraktivt för studenter. Under 1960–1980-talet
pågick en stor teoretisk diskussion inom den sovjetiska arkeologin. Efter att
Sovjetunionen upplöstes skedde en minskning av teoretiska arbeten, bland
annat på grund av den svåra ekonomiska situationen. Ett problem för de sovjetiska arkeologerna var dock att man hade begränsade kontakter med sina västerländska kollegor (Koryakova 2003:242, 250).

Arkeologi i Ryska Federationen
I och med Sovjetunionens upplösning förändrades förutsättningarna för arkeologin, inte minst då det gällde den ekonomiska situationen eftersom finansieringen av forskningen till stor del varit statlig och den formen av finansiering
minskade drastiskt. Bland annat fick vissa projekt läggas på is och det blev svårare för biblioteken att köpa in utländsk litteratur och för förlag att trycka litteratur, men det blev även svårare med samarbete över gränserna i de nya länderna som uppstod efter det forna Sovjetunionen (Dulukhanov 1993:154;
Chernykh 1995:139f.). Samtidigt som kontakterna med väst blev bättre så blev
kontakterna inom det forna Sovjetunionen lidande (Koryakova 2003:244). En
annan följd var att den Sovjetiska Vetenskapsakademin slutade att existera och
de arkeologiska instituten i Moskva och Sankt Petersburg blev i stället en del av
den Ryska Vetenskapsakademin (RAN; Dulukhanov 1993:154). Efter 1991 har
det även blivit möjligt att studera vissa områden, såsom Ural, som tidigare var
en stängd militär zon (Koryakova & Epimakhov 2007:xxi).
Under senare år har allt mer litteratur om den ryska arkeologiska forskningen
blivit tillgänglig via Internet. Detta gör att den omfattande forskning som utförs
i Ryssland har blivit mycket mer lättillgänglig även utanför landets gränser, även
om språkproblem fortfarande kvarstår.
I dagens Ryssland har olika former av nationalistiskt tänkande ökat i betydelse, vilket även påverkar hur människor relaterar till det förflutna (se t.ex.
Shnirelman 2015a, 2015b; Kolstø & Blakkisrud 2016). En intressant idérörelse
är den så kallade eurasianismen, som betonar det europeiska Rysslands gemenskap med Asien, vilken har vuxit i inflytande under senare år (se t.ex. Bassin et
al. 2015). Detta innebär dock inte nödvändigtvis att den arkeologiska forsk135

ningen i sig har blivit mer nationalistisk. Det finns idag betydligt mer av kontakter med utländsk arkeologi, vilket även innebär internationella utbyten och gemensamma forskningsprojekt av olika slag. Internationell arkeologisk litteratur
används också idag i betydligt större utsträckning än under sovjettiden.
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Kapitel 8. Östliga kontakter och influenser
under den yngre bronsåldern

Under hela 1900-talet har frågan om kontakter och interaktion över Östersjön
varit viktig för studiet av Upplands bronsålder. I denna diskussion har VolgaKama området och ananino-kulturområdet i Ryssland varit centrala. Viktiga
frågor har varit i vilket område som olika företeelser har sitt ursprung, i vilken
riktning som kontakterna gått, och därmed vilket område som har varit det
dominerande och som påverkat det andra.

Mälardalen och Volga-Kama området
Vid studiet av interaktion mellan Mälardalen och områden österut under den
yngre bronsåldern har den så kallade ananino-kulturen (Ананьинская
культура) eller ananino-kulturområde i Volga-Kama området i Ryssland har
varit central. Ananino-kulturområdet har inte bara av intresse vid studiet av
Mälardalens bronsålder utan även för motsvarande period i de nordliga delarna
av Sverige. Båda i Mälardalen och i norra Sverige har bronsyxor påträffats (så
kallade mälardalsyxor respektive ananinoyxor) som uppvisar stora likheter med
yxor som påträffats i Volga-Kama området. Diskussionen om yxorna och om
ananino-kulturområdet betydelse för utvecklingen i de olika delarna av Sverige
har dock följt två på många sätt olika linjer (se kapitel 9).
Själva begreppet ananino-kultur är dock ett komplicerat begrepp som inom
den ryska arkeologin har varit omdiskuterat (se t.ex. Korenjuk 2000;
Kuzminych 2000). Medan man inom den svenska arkeologin, ofta ganska oreflekterat, använt sig av termen ananino-kultur för detta mycket stort geografiskt
område har situationen sett annorlunda ut inom arkeologin i Ryssland. Redan
tidigt inom den sovjetiska arkeologin blev begreppet ananino-kultur kritiserat. I
samklang med den sovjetiska teorin om ”stadier” benämndes den i stället för
ananino-epok. Ananino-kultur och ananino-epok kom sedan att användas synonymt under en längre tid (Kuzminych 2000:105).
Vid ett möte i Perm 1964 uppstod en diskussion om begreppet ananinokultur och de lokala variationer som fanns inom det område som ananinokulturen täckte. Vid mötet beslutades att begreppet ”ananino kultur-historiskt
område” istället skulle användas i artiklar och föredrag. Detta var inte bara ett
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ifrågasättande av begreppet ananino-kultur utan även ett ifrågasättande av kulturbegreppet i sig (Kuzminych 2000:106; Tjizjevskij 2008). Inom den ryska
arkeologin möter man därför oftast termen ”ananino kultur-historiskt område”
(AKIO) (Ананьинская Культурно-Историческая Область; АКИО), även om
andra benämningar också förekommer (Tjizjevskij 2008).
Under slutet av 1900-talet ifrågasattes inte bara förekomsten av ananinokulturen utan även av ett ”ananino kultur-historiskt område”. Det har dock
framförts kritik mot denna syn bland annat på grund av de likheter som finns i
gravskicket (Korenjuk 2000:113). Värt att notera är dock att det finns forskare
som anser att det finns stora variationer i gravskicket och delar upp ananinokulturområdet just på grund av dessa skillnader i gravskicket (se Tjizjevskij
2008). Det förekommer fler indelningar av ananino-kulturområdet, där bland
annat ananino-kultur är en av de mindre kulturerna som identifierats inom det
större kulturområdet (se t.ex. Patrusjev 2000; Tjizjevskij 2008; Koryakova &
Epimakhov 2007:253f.; se mer nedan).
Termen ananino-kultur som används i den svenska litteraturen och ofta syftar på det större geografiska området är alltså problematisk och ger en förenklad bild av den komplexa förhistorien i området. I och med att termen används skapas bilden av att stora delar av östra Ryssland är ett stort enhetligt
område när det istället finns stora variationer. I texten kommer jag därför att
använda mig av benämningen ananino-kulturområde för att beskriva det större
området.
Det är inte avsikten att i denna del av avhandlingen ingående behandla de
arkeologiska spåren från exempelvis begravningar och bosättningar i VolgaKama området under det sista årtusendet f.Kr., eftersom detta faller utanför
studiens ramar. Syftet är istället att studera vilken betydelse som forskningen
om förhistorien inom ananino-kulturområdet har haft för tolkningen av bronsåldern i Mälardalen.
Det finns omfattande lång historia av forskning om förhistorien i VolgaKama området i Ryssland och ett stort antal arbeten har publicerats, så som
exempelvis arbeten av P. V. Alabin, A. M. Tallgren, A. V. Zbrujeva, A. Ch.
Chalikov, V. S. Patrusjev, S. V. Kuzminych, R. D. Goldina, V. N. Markov och
A. A. Tjizjevskij (se t.ex. Alabin 1860; Tallgren 1911a, 1919a, 1919b; Zbrujeva
1952; Patrusjev 1975; Chalikov 1977; Patrusjev & Chalikov 1982; Kuzminych
1996, 2000, 2014; Parzinger 1998; Goldina 1999, 2000; Tjizjevskij 2002, 2008,
2011; Markov 1997, 2007). Under senare år har det utkommit flera omfattande
publikationer om ananino-kulturområdet, såsom antologierna U istokov archeologii Volgo-Kamja (k 150-letiju otkrytija Ananinskogo mogilnika (’Om Voga-Kama
arkeologins rötter (till 150-jubilet av upptäckten av ananinio-gravfältet’;
Kuzminych & Tjizjevskij 2009) och Ananinskij Mir (’Ananino-världen’;
Kuzminych & Tjizjevskij 2014).
Flera forskare inom den ryska och sovjetiska arkeologin har diskuterat ananino-kulturgruppens kopplingar till nutida folkgrupper, i synnerhet olika finsk138

ugriska folkgrupper, såsom udmurter, mari och komi (se t.ex. Asjichmina &
Vaskul 1997; Goldina 1999; Patrushev 2000). Sökandet efter de finsk-ugriska
folkgruppernas historia i Volga-Kama området kan ses som en del i det större,
och över tid föränderliga, forskningsintresset för etnohistoria och etnogenes
under den sovjetiska och postsovjetiska tiden (för mer om etnogenetisk forskning och nationalism, se Shnirelman 1995, 1996; Slezkine 1996; Klejn 2013; se
även diskussionen i kapitel 7), men även som del i ett större internationellt intresse för finsk-ugrisk historia och språkhistoria.
I detta sammanhang är det intressant att nämna det så kallade ”seimaturbino fenomenet” (eller det ”seima-turbino transkulturella fenomenet” som
det ibland kallas i rysk forskning) som är knutet till spridning av bronshantverk
och särskilda bronsföremål, såsom yxor och dolkar, under äldre bronsålder,
vilken sträcker sig över stora delar av västra och södra Sibirien och det europeiska Ryssland, ända till Finland och Sverige (se vidare Tjernych & Kuzminych
1989; Chernych 1992, 2012; Carpelan & Parpola 2001; Forsberg 2012:39ff.;
Lavento 2012:39ff.). Seima-turbino fenomenet är uppkallat efter gravfältet
Seima vid Nizjnij Novgorod vid sammanflödet av Okafloden och Volgafloden
samt gravfältet i Turbino nära Perm vid Kamafloden. En holkyxa tolkad som
en seima-typ, liksom en holkyxa tolkad som en så kallad maaninka-typ (en speciell finsk typ av holkyxa som av vissa forskare förknippats med östliga influenser, se Meinander 1954:41ff.; Lavento 2001:122) har påträffats i Uppland (se
Ekholm 1921:67; Bakka 1976:19; Forsberg 2012:41). Seima-turbino fenomenet
har av forskare tolkats som ett exempel på långväga kontaktnätverk mellan
Volga- och Uralområdena och nordvästra Ryssland och Fennoskandien under
tidsperioderna före ananino-perioden.

Figur 24. Karta över del av Ryssland med några av platserna som
nämns i texten. 1) Achmylovo-gravfältet, 2) Akozino-gravfältet, 3)
Ananino-gravfältet. Karta av författaren.
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Figur 25. Kartan visar utbredningen av olika arkeologiska kulturer under
tidig järnålder i det europeiska Ryssland, vilka betraktats som finskugriska kulturgrupper, enligt V. S. Patrusjev: 1) Ananino-kultur 2)
Achmylovo-kultur, 3) Gordodets-kultur (se t.ex. Smirnov & Trubnikova
1965), 4) Djakovo-kultur (se t.ex. Krenke 2011), 5) Textilkeramiskt
område. Det finns även andra varianter av representationer av ananinokulturområdets utbredning, vilket diskuteras i avhandlingen. Notera att
delar av Mälardalen är markerat som del av det textilkeramiska området,
vilket är en kartbild som man ofta möter inom den sovjetiska och ryska
arkeologin. Från Patrusjev 2000:90.

Ananino-kulturområdet
Ananino-kulturen brukar vanligen dateras till ca 700/600–200 f.Kr. men dateringsfrågan är komplicerad och flera forskare har ansett att dateringen bör flytttas tillbaka, inte minst på grund av att dateringarna av vissa kulturgrupper i
steppområdena i södra Ryssland har flyttats bakåt under senare år. Ananinokulturens datering har till stor del baserats på importföremål från dessa kulturgrupper (se Yushkova 2012 och där anförd litteratur).
Ananino-kulturområdet täcker ett område som sträcker sig framför allt längs
floden Kama och dess bifloder såsom Vjatka, Tjusovaja och Belaja. Till kulturområdet räknas även delar längs floden Volga i närheten av dess sammanflöde
med Kamafloden (Koryakova & Epimakhov 2007:252; Fig 24). Det är dock ett
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betydligt större område som har påverkats av ananino-kulturområdet. Flera
ryska forskare har diskuterat kontaker mellan ananino-kulturområdet och områden i nordost (såsom i Komi Republiken, se Asjichmina & Vaskul 1997) och
längre österut mot Sibirien (Goldina & Chernyhk 2005; Parzinger 2006). Mark
Kosmenko har i flera arbeten studerat ananino-kulturområdets inflytande västerut, under tidig järnålder i ryska Karelen (se t.ex. Kosmenko 2009a:148ff.,
2009b).
Flera olika forskare har även gjort flera olika indelningar av ananinokulturområdet i mindre kulturgrupper. Enligt Koryakova och Epimakhov består ananino-kulturen av omkring 11 grupper (Koryakova & Epimakhov
2007:252). Det finns även andra indelningar av kulturgruppen. På flera ställen
möter man exempelvis en uppdelning mellan den östliga ananino-kulturen och
den västliga achmylovo-kulturen. Patrusjev anser att achmylovo-kulturen uppstår i mötet mellan det textilkeramiska området, som i Ryssland sträcker sig från
Kama till den finska gränsen. Achmylovo-kulturen kombinerar, enligt Patrusjev,
västliga och östliga drag (Patrushev 2000:91; se Fig. 25.).
Kuzminych utvecklade en hypotes om att det skulle finnas en akozinokultur. Han fick även medhåll från andra forskare som har vidareutvecklat
denna hypotes (Tjizjevskij 2008:33). Tjizjevskij delar upp ananinokulturområdet i en rad oberoende kulturer: postmaklasjevskaja
(постмаклашеевская), akozino (акозинская), ananino-kultur med snör keramik
(ананьинская культура шнуровой керамики) och ananino-kultur med kamoch snörkeramik (ананьинская культура гребенчато-шнуровой керамики;
Tjizjevskij 2008:5 och där anförd litteratur). Det finns således många olika indelningar av området, vilket gör bilden av förhistorien i området komplicerad.
Ananino-kulturen namngavs efter ett gravfält vid byn Ananino i Vjatka guvernementet i nuvarande Republiken Tatarstan. Gravfältet upptäcktes på 1850talet av K. I. Nevostrujev och I. V. Sjisjkin (far till den kände ryska landskapsmålaren I. I. Sjisjkin; Goldina 1999:168). Delar av gravfältet undersökts 1858 av
P. V. Alabin med närvaro av I. V. Sjisjkin (Alabin 1860; se även Nevostrujev
1871). På en dag påträffades 48 skelett och 150 föremål. Sammanlagt undersöktes 47 gravar och stenkonstruktioner på gravfältet under detta tillfälle. Under de
följande trettio åren utfördes flera ytterligare undersökningar på gravfältet
(Goldina 1999:168; Koryakova & Epimakhov 2007:252; Tjizjevskij 2008:7).
Undersökningarna av ananino-gravfältet var vid denna tid en mycket viktig
händelse inom den ryska arkeologin och undersökningarna av gravfältet tilldrog
sig stort intressere bland forskare, både från Ryssland och från utlandet (Goldina 1999:168; Kuzminych 2000).
A. M. Tallgren och M. G. Chudjakov utgick från Montelius arbete och daterade ananino-kulturen till slutet av bronsålder (Kuzminych 2000:105). Med
tiden påträffades allt fler järnföremål och ananino-kulturområdet kom att betraktas som en som en järnålderskultur.
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Den tidiga järnåldern i Volga-Kama området var en tid med stora förändringar i bland annat gravskick, med rikare och mer varierat gravskick. Det skedde även en förändring i bebyggelse tradition med bland annat befästa boplatser
(Patrushev 2000:89). Produktionen av järnföremål ledde bland annat till nya
föremålsformer. Det var även en dynamisk tid med kontakter och interaktion
med flera områden (se t.ex. Patrushev 2000:89; Chizhevskii 2010; Goldina &
Chernykh 2005; Tjizjevskij 2008). Det är även viktigt att komma ihåg att kontakter med Skandinavien enbart har varit en liten del utan det är framför allt
kontakter och interaktion med andra områden som exempelvis steppområderna
kan ses i det arkeologiska materialet (Goldina & Chernykh 2005).
Tjizjevskij, som bland annat har studerat gravskicket inom ananinokulturområdet, har delat upp undersökningarna av begravningsskicket i området i tre faser. Den första fasen utgörs av undersökningarna av ananinogravfältet. Den andra fasen utgörs av perioden mellan 1880-talet och 1927.
Under denna tid undersöktes 300 gravar på 10 gravfält. Dessutom skedde flera
undersökningar av befästa höjdboplatser eller gorodishche. I början av 1920-talet
publicerades även ett antal studier om ananino-kulturen (se Tjizjevskij 2008:7;
Goldina 1999:168). Den tredje fasen sträcker sig från 1927 fram till idag. Från
1930-talet skedde stora förändringar i hur arkeologin utfördes i Sovjetunionen.
Detta innebar bland annat att kvalitén på fältdokumentationen förbättrades
avsevärt. Vid denna tid påbörjade även A. V. Zbrujeva sin forskning om förhistorien i området (Tjizjevskij 2002, 2008).
1952 utkom Zbrujevas omfattande bok om ananino-kulturområdet: Istorija
Naselenija Prikamja v Ananinskuju Epochu (’Befolkningen vid Kamaflodens historia under ananino-epoken’; Zbrujeva 1952). Boken gavs för övrigt ut endast ett
par år efter Stalins artiklar om ”Marxismen och språkvetenskapens frågor” i
Pravda, där han tar avstånd från Marrs teorier som ”vulgär-marxism” (Stalin
1978 [1950]; se kapitel 7). Detta förhållande avspeglas i Zbrujevas förord till
boken, där hon hyllar ”Stalins geniala teser” om de nuvarande folkens språks
djupa rötter i forntiden, liksom Stalins förödande kritik av Marrs ”antihistoriska, vulgariserade ’stadieteori’ som haft ett sådant skadligt inflytande även på
arkeologiska arbeten” (Zbrujeva 1952:5; författarens översättning). Dessa uttalanden ger en påminnelse om den tid och de krav som rådde för forskningen i
Sovjetunionen när Zbrujeva gav ut sitt arkeologiska.
I boken daterar Zbrujeva ananino-kulturen till 800–300 f.Kr. Perioden indelade hon i tre olika faser: den äldre 800–500 f.Kr., mellan 500–400 f.Kr. och
den sista 400–300 f.Kr. (Zbrujeva 1952:7). I boken finns en karta publicerad
som visar de då kända fornlämningar i Volga-Kama området. Huvuddelen av
de kända fornlämningarna återfinns i områdets östra delar. Inom den västra
delen av området är endast ett fåtal fornlämningar markerade (1952:15). På
kartan finns endast tre bosättningar (goradishche) markerade inom det västra
området. De stora gravfälten är ännu inte undersökta. Detta bör man även
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komma ihåg i tolkningarna som alltså inte bygger på material från de västra
delarna.
I Sverige är ananino-kulturområdet mest känt genom undersökningarna av
de stora gravfälten Akozino (Акозинсий могильник) och Achmylovo
(Старший Ахмыловский Могильник; eg. ’Det äldre Achmylovo-gravfältet’)
och framför allt genom de bronsyxor som påträffades i många av gravarna.
Gravfältet Akozino vid Volga upptäcktes 1952 och under åren 1956, 1958,
1971 och 1972 undersöktes ca 110 gravar. På Achmylovo-gravfältet som undersöktes mellan 1962–1977 fanns 1011 gravar, däribland dubbel-, kollektiv- och
kammargravar (dödshus), men den vanligaste formen var ensamgravar där den
döde lagts på rygg (Patrusjev 1975; Parzinger 1998; Fig. 26). I boken Volzjskije
Ananintsy redovisar V. S. Patrusjev och A. Ch. Chalikov de undersökta gravarna
på Achmylovo-gravfältet (Patrusjev & Chalikov 1982). Undersökningarna av
dessa gravfält blev kända i Sverige genom en artikel av Meinander (1985:15f.).
Betydligt fler gravar och gravfält i området har undersökts. Mellan åren
1938–2001 undersöktes exempelvis 43 olika gravfält. På dessa undersöktes
mellan två och 944 gravar (Tjizjevskij 2008:8). Kända är gravfält är bland annat
Akozino, Novomordovskij, Zujevskij, Achmylovo och Persjinskij.
Det finns många likheter i gravskicket över hela ananino-kulturgruppen men
även några viktiga skillnader. Ananino-kulturområdet har som tidigare nämnt
delats upp i en rad oberoende kulturer: post-maklasjevskaja, akozino, ananinokultur med snörkeramik och ananino-kultur med kam- och snörkeramik.
Tjizjevskij menar att det dessa representera olika etniska grupper inom det ananino-kulturhistoriska området (Tjizjevskij 2008:5; Fig. 27).
Även om det finns flera skillnader i gravskicket finns vissa generella drag.
Gravfälten som ofta saknar markering ovan mark ligger vanligen lokaliserade
nära floder och på höjdlägen. De döda har placerats i ovala eller rektangulära
gropar med fötterna riktade mot floden. Även om det saknas markering ovan
mark så har det föreslagits att det har funnits små ”dödshus” av trä på gravarna.
Från några platser finns det även resta stenar med avbildningar. De flesta av
gravar är enkelgravar, men det förekommer även dubbelgravar och kollektivgravar. Det finns även ett antal sekundärgravar på gravfälten som innehåller
separata skallar eller ben som rengjorts från vävnad (Koryakova & Epimakhov
2007:255f.).
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Figur 26. Karta över Achmylovo-gravfältet i de västra delarna av Volga-Kama
området. Från Patrusjev & Chalikov 1982:8.
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Figur 27. Föremål från tre av de undergrupper (kulturgrupper) av det ananino-kulturhistoriska
området, som föreslås av A. A. Tjizjevskij (från vänster till höger): akozino-kultur, postmaklasjevskaja-kultur, och ananino-kultur med kam-snörkeramik. Från Tjizjevskij 2008:149,
153, 168.

Tjizjevskij har studerat gravskicket inom ananino-kulturhistoriska området
(2002, 2008). I en specialstudie, utifrån fem undersökta gravfält, som han anser
ingår i den så kallade akozino-kulturen, som sammanlagt bestod av 564 gravar,
har han delat in gravkonstruktionerna i tre olika typer: Den största gruppen är
gravar i gropar i marken (484 st.), den andra gruppen består av gravar med
stenklädda väggar (5 st.) och den tredje gruppen av gravar med träkistor (24 st.;
Tjizjevskij 2002:9). De flesta gravarna består framför allt av enkelgravar. Gravar
för två eller fler personer är väldigt ovanliga. Detsamma gäller kremationsgravar. Däremot är kenotafer vanliga. Ungefär en av sex gravar saknar spår av ben
från människa. I gravarna finns det en ojämn fördelning av föremål vilket har
tolkats som början på en social stratifiering (Tjizjevskij 2008). I 141 av gravarna
som ingår i denna studie har det påträffats holkyxor av akozinsko-melarskie typ
(som anknyter till mälardalsyxorna i Sverige; Tjizjevskij 2002:10).
Karaktäristiskt för akozino-kulturen är enkla trästolpar som markering för
gravar ovan mark. Utmärkande fynd från akozino-kulturens gravar är bland
annat ”ishackor” av järn, mälardalsyxor, yxor av järn, dolkar, nålar och gravar
som ligger placerade i grupper (Tjizjevskij 2008:33ff.). Yxorna utgör alltså endast en del av det rika fyndmaterial som finns i gravarna från denna period (se
Fig. 27).
I Volga-Kama området finns inte enbart de stora gravfälten. Det finns även
spår efter både öppna och befästa bosättningar samt efter tillfälliga jaktstationer
De befästa höjdboplatserna kan vara stora och fungera som administrativa och
religiösa centrum, men det finns även mindre befästa boplatser. De öppna boplatserna är större, men innehåller även färre arkeologiska fynd (Koryakova &
Epimakhov 2007:253f.).

”Den yngre bronsåldern – en första svensk vikingatid”
I början av 1900-talet skrev Tallgren flera arbeten om frågan spridningen av
mälardalsyxor, ananinoyxor och kontakter mellan Volga-Kama området och
Mälardalen (se t.ex. Tallgren 1911a, 1916, 1919b, 1937). I arbetet från 1911
visade Tallgren att det fanns likhet mellan yxor som påträffats i Mälardalen och
i Volga-Kama området. I detta arbete tar han inte ställning till hur eventuella
kontakter mellan dessa områden kan ha fungerat (Tallgren 1911a). Redan
samma år skriver han:
Ju mer jag övervägt saken, desto livligare har jag blivit övertygad om, att Upplandstrakten under den yngre bronsåldern verkligen stått i en synnerligen livlig
förbindelse med det stora bronskulturområde, vars centrum befann sig i närheten av nuvarande Kasan, och utan tvivel har beröringen främst bestått i handelsförbindelser, vilka kanske just förskaffade Uppland dess stora maktställning
(Håga-graven, Mälar-celterna) under den yngre bronsåldern. (Tallgren 1911b:29)
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Tallgrens arbete fick ett stort genomslag och en kort tid efter arbetet publicerades skrev forskare som Sune Lindqvist, Oscar Montelius och Birger Nerman
om mälardalsyxans spridning i öster (Lindqvist 1913; Montelius 1917:48; Nerman 1918).
Enligt Tallgren hade forskare länge antagit att den sydskandinaviska bronsålderskulturen (som omfattade ”Skandinavien och Östersjökusten”) och den
östryska (från floden Oka längs Volga och Kama till Uralbergen och de stora
västasiatiska stäpperna) inte hade varit i kontakt med varandra. I området mellan dessa saknades dessutom bronsföremål nästan totalt vid denna tid (Tallgren
1916:364).
För de norra delarna av Sverige såg situationen annorlunda ut. Genom åren
hade enstaka bronsföremål som ansågs komma från den ”östryska kulturen”
påträffats både i Finland och i norra Sverige. Utifrån dessa fynd hade man antagit att det i slutet av bronsåldern skett en folkförflyttning av östliga stammar
västerut mot Finland och norra Sverige, men inte någon i motsatt riktning
(Tallgren 1916:365; Fig. 28):
För öfrigt voro de östra bronssakerna i Finland och annorstädes simpla och bevisade ett lågt kulturstadium, hvarför man ej ansåg de östliga förbindelserna ha
varit af större betydelse ens för Finland. (Tallgren 1916:365)

Figur 28. Karta av A. M. Tallgren som visar utbredningen av de ”skandinaviska”
och ”östryska” bronsålderskulturerna. Från Tallgren 1916:364.
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I artikeln ”Sveriges förbindelser med Ryssland under bronsåldern” (1916) diskuterar Tallgren kontakter mellan Mälardalen och Volga-Kama området. Utifrån bland annat mälardalsyxans spridning framförde Tallgren teorier om att det
även funnits kontakt mellan Mälardalen och Volga-Kama området. Tallgren
själv ansåg att i dessa kontakter utgjorde Skandinavien den givande parten i
förbindelserna och kontakterna. Hans resonemang byggde framför allt på den
rumsliga spridningen av de då kända mälardalsyxorna. Vid denna tid kände
Tallgren till 26 ”mälardalsyxor” i Ryssland. Detta inkluderade de yxor som hade
en så kallad ”degenererad form”. I Sverige var något fler yxor kända, ca 40
exemplar (Tallgren 1916:367ff., Fig 29). Ett annat argument för att yxtypen
hade sitt ursprung i Skandinavien var att det saknas prototyper till yxan inom
Volga-Kama området. Något som även det tyder på att den utvecklats någon
annanstans. Mälardalsyxan å sin sida ansågs ha utvecklats ur äldre former.
Det inflytandet som hade funnit från Mälardalen över området hade enligt
Tallgren skett över längre tid eftersom han ansåg att formen upptagits i ananinoyxan. Tallgren framför även tanken på att kontakterna inte bara skett genom handelsresor utan att det även måste ha funnits skandinaviska kolonier i
Volga-Kama området (Tallgren 1916):
Man måste a priori tänka sig, att denna förbindelse icke upprätthållits enbart genom långa handelsresor. Det måste ha funnits skandinaviska kolonier i Ryssland
under bronsålderns yngre period, alldeles som under vikingatiden. (Tallgren
1916:370)

Tallgrens teorier fick stor acceptans och genomslagskraft bland arkeologer i
Sverige. Nermen skriver exempelvis några år senare i artikeln ”En svensk bosättning i östra Ryssland omkring år 1000 före Kristus”:
Tallegrens upptäckter om den svenska bosättningen i Östryssland under yngre
bronsåldern tillhör de allra vackraste, som under senare år gjorts inom arkeologin. (Nerman 1918:196)

De kartor som Tallgren publicerade över yxans spridning och det ”germanska”
och ”östryska” bronsåldersområdet blev centrala och återkommer i flera olika
publikationer av olika forskare (se t.ex. Ekholm 1920b, 1921:47; Arbman 1938;
Nerman 1918, 1954).
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Figur 29. Karta av A. M. Tallgren som visar utbredningen av de ”skandinaviska”
och ”östryska” bronsålderskulturerna. Från Tallgren 1916:364.

I Volosovo i närheten av Murom i Vladimir Oblast hade 1910 V. A. Gordtsov
undersökt tio skelettgravar. Vid gravfältet påträffades tillsammans med lösfynd
11 yxor varav åtta tolkades som en ”svensk typ”. I en grav påträffades en yxa av
Mälartyp samt något som beskrevs som ett tutulusliknande föremål och en
klubba av sten (Tallgren 1937:39f.). Dessa gravar sågs därför som ytterligare
bevis på kontakter mellan Mellansverige och Ryssland. Många år senare skulle
Birger Nerman utifrån fynden tolka graven som:
Graven bör därför visserligen ha rymt en i Ryssland född man, men en man
med skandinaviska traditioner. Att två av tre föremål i samma grav förete mellansvenska inflytelser visar, att dessa i östra Ryssland böra ha varit jämförelsevis
starka och därför icke ha varit hastigt övergående. (Nerman 1954:270)

Yxorna av mälartyp som påträffades i Volosovo har, enligt Tadeusz Sulimirski,
varit tillverkade av metall från Kazan-området (Sulimirski 1970:333). Man har
senare ställt sig frågande till om det tutulusliknande föremålet verkligen är
skandinaviskt eller influerat av Skandinavien (Meinander 1985).
I sin artikel ”Yngre bronsåldern – en första svensk vikingatid” i Fornvännen
1954 vidareutvecklar Nerman de teorier som framförts av Tallgren. I artikeln
finns en mycket illustrativ karta över ”den svenska expansionen österut under
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yngre bronsåldern”. På kartan är två områden i Ryssland, hela Finland (förutom
sydvästra kusten) samt kusten längs Baltikum markerade som ”området, vari
svenska föremål anträffats eller svenska inflytelser gjort sig gällande (Fig. 30).
Säkerligen ha på flera håll inom dessa även svenska kolonier varit för handen”.
Den finska västkusten markeras som ett område med en svensk befolkning
(Nerman 1954:265). Två områden i Ryssland är markerade på kartan, VolgaKama området och området vid Murom där gravfältet i Volosovo hade undersökts. I området har man även påträffat flera mälardalsyxor (Tallgren
1937:34ff.). Det är även dessa två områden som finns med på flera av Tallgrens
kartor över spridningen av skandinaviska fynd i Ryssland och det är fortfarande
dessa områden som oftast diskuteras i samband med östliga kontakter under
bronsåldern, i alla fall vad gäller mälardalsyxorna (Hjärthner-Holdar 1998).
Det är just teorier på ”svenska kolonier” i området som under första hälften
av 1900-talet återkommer i flera olika arbeten. I den ovan nämnda artikeln fördjupar sig Birger Nerman i frågan om kontakter österut under bronsåldern och
han diskuterar även varför denna, som han såg det, expansion från Sverige har
ägt rum (Nerman 1954). En av anledningarna, enligt hans mening, kan ha varit
att klimatförändringar vid mitten av bronsåldern minskade möjligheterna att
föda befolkningen och att detta kan ha lett till utvandring som sedan övergått
till handelskontakter (Nerman 1954:262, 280):
Men oavsett om det inträtt ett folköverskott eller ej, ger den historiska erfarenheten vid handen, att en kultur, som befinner sig i stark utveckling, ofta tar sig
utlopp i expansion. (Nerman 1954:262)

I artikeln diskuterar Nerman dock inte enbart frågan kolonier i Volga-Kama
området utan även om det förekommit kontakter med Kaukasus (1942, 1954).
Enligt Nerman fanns det ganska många nordiska föremål från period IV–VI av
bronsåldern och period 1 av järnåldern som visade på inflytande från den kaukasiska formvärlden. Nerman räknar upp ett antal föremål som var påverkade
av den kaukasiska formvärlden, bland annat en fågeltutulus från Blekinge samt
toppiga bronsspiraler (Nerman 1954:275). Spiralavslutningarna hade setts som
typiska för Kaukasus. Även om Nerman såg spiraltutelusen som troligen tillverkad i Skandinavien, hade den uppenbara kaukasiska förebilder (Nerman
1942:14). Ett föremål som har tolkats som ”ett otvetydigt kaukasiskt föremål”
är en bröstnål från ett depåfynd från period V som påträffats i Rovalls i Vänge
socken på Gotland (Nerman 1954:274):
Vad förbindelserna åt nordväst beträffar, få vi räkna med, att sådana gått över
de förmodade mellansvenska kolonierna vid och väster om stora Volgakröken.
Men då vi genom fynd veta, att Kauskasus även sträckt sina förbindelser till området norr om Svarta havet och på vattenvägarna norr ut därifrån, ha väl de västligare vägarna genom Ryssland till Skandinavien, vilka ju äro kortare, varit de
vanligare, kanske främst Dnjestrlinjen. (Nerman 1954:280)
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Figur 30. Karta från Birger Nermans artikel ”Den yngre bronsåldern –
en första svenska vikingatid” från 1954. Kartan visar ”den svenska expansionen österut under yngre bronsåldern”. Det streckade området vid
Finlands kust visar var det enligt Nerman funnits en svensk befolkning.
De andra markerade områdena visar ”områden vari, svenska föremål
anträffats eller svensk inflytelse gjort sig gällande. Säkerligen ha på flera
håll inom dessa även svenska kolonier varit för handen”. Från Nerman
1954:265.

Det var inte bara långväga kontakter till Volga-Kama området som studerades
utan även kontakter över Östersjön. ”Skandinaviska kolonier” och befolkning
kunde spåras till stora delar av Östersjöområdet vilket man även kan se på den
ovan nämnda kartan.
Längs Finlands västkust har föremål av skandinavisk karaktär samt en stor
mängd rösen påträffats. I den äldre diskussionen var detta ganska oproblematiskt och den finländska kusten ansågs av flera varit befolkade med människor
med anknytning till ”det sydskandinaviska” området eller haft en ”svensk befolkning”. På flera kartor är exempelvis den finländska kusten markerat som ett
område med en svensk/skandinavisk befolkning. Birger Nerman såg exempelvis skandinaviska bosättningar i Finland. Det gick dock enligt Neman inte att
avgöra om det funnits en skandinavisk befolkning under stenåldern eller om
151

den var inflyttad under bronsåldern (Nerman 1954:267). Sedan början av 1900talet har den förhärskade teorin om bronsålder i Finland varit att landet utgjorde periferier till två stora bronsålderskulturer med en klar gräns emellan
dem. Kustzonen var en periferi till västligt bronsålder där centrum låg i södra
Skandinavien och Centraleuropa. De inre delarna av landet influerades av impulser från kulturer som fanns i området mellan Volga och Oka i Ryssland. Det
har även antagits att det inte har funnits så mycket kontakt mellan de två grupperna (Lavento 2005:755).
Tallgren skriver att föremålen från Finlands äldre bronsålder hade påträffats
i landets sydvästra kusttrakter. Alla föremålen var av sydskandinavisk karaktär.
Under yngre bronsåldern är antalet föremål fördubblat och finns över ett större
område. Detta tolkar Tallgren som:
Man ställde då detta förhållande i samband med det nyss konstaterade uppsvenska bronsålderscentrum: vår bronsålder är ju huvudsakligast skandinavisk,
dess uppbärare torde ha varit svenskar. Genom att bronsåldercentrum nu låg
mycket närmre Finlands kuster än förr, under den äldre bronsåldern, då den legat i Stor-Danmark, hade denna kultur nu kraft att sprida sig i vårt land och frigöra sig från sitt geografiska beroende af kusten längst i sydväst. (Tallgren
1916:363)

Det har hittats tusentals rösen längs kusten och dessa har haft en viktig betydelse för tolkningen av bronsåldern. Kunskapen om kustzonens bronsålderskultur bygger därför till stor del på rösen (Lavento 2009:125). Enstaka föremål
som hör samman med den skandinaviska bronsålderskulturen har även påträffats längre norrut i Finland. Det finns två stora depåfynd av sydskandinaviska
bronsåldersföremål i norra Finland. Det ena påträffades i Inari och innehöll fyra
halsringar, tre armringar och en rakkniv av sydskandinavisk typ samt en yxa av
östlig typ (Meinander 1954:229, Tafel 17). Vid Sodankylä påträffades fyra svärd
(Meinander 1954:229, Tafel 16).
På dessa kartor är även delar av Baltikum markerat som en svensk eller
skandinavisk befolkning. I artikeln ”Det baltiska kulturområdet” skriver Ekholm:
Vad som under storhetstiden var frukten av en medveten politik, det framgick
under det förhistoriska skedet såsom en följd av rådande förhållanden kring Östersjön: den svenska stammens kulturella och därmed sammanhängande merkantila supremati över lägre stående grannfolk. (Ekholm 1920b:216)

Birger Nerman diskuterar Baltikum där några fynd av skandinavisk typ från
äldre bronsåldern hade påträffats. Skandinaviska föremål hade endast påträffats
i Estland och eftersom de hade flera paralleller till det ”nordiska kulturområdet” i Finland torde de i huvudsak kommit därifrån. Under den yngre bronsåldern blir de skandinaviska inslagen starkare. Nerman menar att det är främst
från Gotland och Mellansverige som inflytelserna kommer (Nerman 1954:271).
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Nerman tolkade det som det funnits skandinaviska kolonier i Baltikum. Denna
tolkning byggde inte bara på föremål utan även på likheter i gravskicket:
Det skulle emellertid vara förhastat att enbart av förekomsten av mellansvenska
och gotländska föremålsformer i Balticum under yngre bronsåldern draga slutsatser om en skandinavisk bosättning där. Åtskilliga av föremålen har upptagits
ur inhemska gravar och behöver endast vittna om handelsförbindelser eller förbindelser av annat slag över Östersjön.
Men vi äga även grupper av gravar av skandinavisk typ under yngre bronsålder i Balticum och kunna därför draga slutsatser om skandinaviska kolonier under denna tid. (Nerman 1954:272)

Det Nerman menade med gravar i detta sammanhang var rösen eller kummel
eller stenblandade högar. I några av dessa hade skandinaviska föremål påträffats. Nerman såg förbindelser främst från Gotland eftersom skelettgravskicket
inte var känt från Mälardalen vid denna tid. Samtidigt påpekar Nerman att gravskicket i detta område var mycket okänt. Det hade dock påträffats en halsring
som var karaktäristisk för Mälardalen (Nerman 1954:273). Enligt Birger Nerman var det uppenbart att det funnits nära förbindelser mellan Gotland och
Mellansverige under yngre bronsåldern. Han ansåg att Mellansverige hade varit
den givande parten (Nerman 1954:261). En av de diskuterade fornlämningskategorierna är skeppsättningarna (se t.ex. Nerman 1954). Nerman tolkar skeppssättningarnas spridning österut som ett belägg för svenska kolonier i de östliga
områdena:
Ett stycke in i den första järnåldersperioden upphöra de mellansvenska och gotländska förbindelserna öster ut. Orsakerna får sökas i den vid övergången mellan brons- och järnåldern inträffande kulturnedgången i Norden, främst förorsakade av den stora klimatförsämringen. Den försämrade klimatet drev stora delar av befolkningen att utvandra, de kvarvarande nedsjönko i fattigdom om förmådde ej upprätthålla de befruktande förbindelserna med rika utomnordska
områden (Nerman 1954:284).

Birger Nermans artikel ”Bronsåldern – en första svensk vikingatid” publiceras
vid en tid då långväga kontakter allt mer börjar ifrågasättas. Bilden av en västlig
expansion lever dock till viss del kvar.
I den boken Prehistoric Russia från 1970 har författaren Tadeusz Sulimirski ett
avsnitt med rubriken ”The Scandinavian trade”. Boken är ett av de få översiktsverk på engelska som behandlar den ryska förhistorien. Mycket av hans resonemang i artikeln bygger visserligen på Tallgrens arbeten, men han skriver även
om en skandinavisk expansion i området trots att han inte anser att det rör sig
om en migration utan om handel (Sulimirski 1970).
Ett återkommande sätt att under första delen av 1900-talet beskriva dessa
kontakter är att jämföra bronsåldern med resor österut under vikingatiden.
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Parallellerna till vikingatiden ser man tydligt i Nermans titel, men redan Tallgren
gjorde dessa paralleller (se t.ex. Tallgren 1916; Nerman 1954):
Förhållandena mellan Sverige och Finlands kuster skulle således varit de samma
som under en långt senare tid, under vendel- och vikingatiderna. Men liksom
svenskarnas härtåg och kolonier då sträckte sig ej allenaste till Finland, utan
äfven, och hufvudsakligast, långt in i Ryssland, så synes förhållanden hafva varit
likadant under den yngre bronsåldern.
Några märkliga arkeologiska fynd tycks dessutom bevisa, att det varit just
uppsvenskarna som färdats i östviking under yngre bronsåldern, och detta förklarar Mälarlandskapens ledande ställning och rikedom under sagda period.
(Tallgren 1916:363f.)

Parallellerna mellan bronsåldern och vikingatiden användes för att förtydliga
denna bild av människor som under bronsålder rest österut, liksom under vikingatiden, för att skapa kolonier eller bedriva handel i Ryssland (se t.ex. Tallgren 1911a; Arbman 1938; Nerman 1954).

Östliga influenser i Mälardalens bronsålder
Vid mitten av 1900-talet började formen av kontakterna med Volga-Kama området allt mer ifrågasättas. Detta skedde under samma tidsperiod som migration
ifrågasattes som tolkningsmodell. Mårten Stenberger var kritisk till att se en
östsvensk invandring i Ryssland bland annat eftersom materialet var alltför
begränsat för en sådan tolkning. En mer sannolik förklaring, enligt Stenberger,
var istället handelsförbindelser (1964:213):
Att ett par karaktäristiska mälardalsyxor uppenbarar sig i Ryssland behöver bara
betyda att de förts dit med handel västerifrån och kanske inte genom direkthandel utan som bytesvaror i många led. Detta är i och för sig viktigt, utgör belägg
på fortsatt kontakt i mellan öster och väster i dessa nordliga trakter. Om svenska
bosättningar har de emellertid ingenting att berätta. (Stenberger 1964:214)

Enligt Evert Baudou var det uppenbart att det fanns ett samband mellan Mälardalsyxorna och de ryska yxorna, men att det inte gick att avgöra på vilket sätt
(Baudou 1954:248).
Även den skandinaviska kolonisationen i Finland skulle ifrågasättas. Tallgren
hade sett en direkt skandinavisk kolonisation i kustområdena denna bild ifrågasattes senare av Aarne Äyräpää och C. F. Meinander som inte betonade det
skandinaviska inflytandet lika mycket. De såg en inhemsk utveckling som hade
påverkats av ett fåtal personer som hade immigrerat från Skandinavien till Finland (Lavento 2009:131). Meinander stödde tanken att det skulle förstås som
kulturkontakter snarare än migration även om han inte helt motsatte sig idén
(Tuovinen 2002:57).
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Vid mitten av 1900-talet undersökts Darsgärde och Broby i Uppland. Vid
undersökningarna av dessa lokaler påträffades bland annat en stor mängd keramik. Bland denna keramik fanns ytbehandlingar såsom den strimmiga keramiken som hade likheter med keramik i Finland och Baltikum (Ambrosiani
1959; Schönbäck 1959). Det fanns även likheter i gjutformar mellan områdena
och Schönbäck fann även paralleller mellan gravarna i Broby och Åland
(Schönbäck 1959:78). Schönbäck tolkar likheterna i keramiken inte bara som en
del av ett skandinaviskt inflytande över Baltikum utan även på östliga och sydöstliga influenser i Mälarområdet (Schönbäck 1959:100). Mårten Stenberg skriver om Uppland:
Här, i detta landskap, har på senare tid spårats en lokal, östligt färjad kulturgrupp
från övergångstiden mellan sydsvensk brons- och järnålder som skänker ökad
relief åt bilden av kulturell gemenskap mellan delar av den skandinaviska halvön
och världen i öster. Liksom landbryggan mellan Finland och Sverige naturligt
förmedlat östliga kulturinflytelser till nordskandinavien, vid denna tid liksom tidigare, har ålandsöarna bildat de naturliga brofästena för en förbindelseväg mellan forntidens Uppland och södra Finland. (Stenberger 1964:313f.)

I mitten av 1980-talet skulle Volga-Kama området och mälardalsyxorna återigen
bli aktuella då C. F. Meinander publicerade artikeln ”Akozino, Achmylovo och
mälaryxorna” (1985). I artikeln redogör han bland annat för undersökningarna
av de stora gravfälten Achmylovo och Akozino som tidigare hade undersökts i
omgångar. Detta var den första artikeln som på svenska behandlar undersökningarna av dessa omfattande gravfält. Meinander visar bland annat på den
stora mängden mälardalsyxor och ananinoyxor som hade påträffats vid dessa
undersökningar. Han lyfte även fram den ryska forskningen som har skett på
området. Meinander tog däremot inte ställning till vilket område som utgjort
yxans ursprungsområde.
Sedan dessa arbeten har det funnits ett ökat intresse av att studera östliga
kontakter och flera forskare har arbetat om frågor om kontakter över Östersjön
under yngre bronsåldern (se t.ex. Hjärthner-Holdar 1993, 1998; HjärthnerHoldar & Risberg 2002, Karlenby 2002; Bolin 2004, 2005; Feldt 2004, 2005;
Eriksson 2009, 2012; Vasks 2010; Ojala & Ojala 2013; Wehlin 2013; Ojala
2014; Sperling 2016).
Eva Hjärthner-Holdar har i flera arbeten fört fram tanken att det skulle ha
funnits östliga influenser på Mälardalen under yngre bronsåldern och har föreslagit att introduktionen av järnmetallurgi kommer österifrån (Hjärthner-Holdar
1993, 1998; Hjärthner-Holdar & Risberg 2002). Eva Hjärthner-Holdar har studerat de äldsta järnföremålen som påträffat i Sverige (1993, 1998). De äldsta
föremålen av järn kan dateras till period III och från slutet från period IV finns
rester av efter järnframställning i form av slagg och ugnsrester (1993:183). I
studien uppvisar två områden, Västsverige och Mälardalen, en äldre förekomst
av järnmetallurgi än övriga Sverige. Det är även i dessa områden som det finns
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förekomst av mälardalsyxor och strimmig keramik (Hjärthner-Holdar
1993:183). Detta har Hjärthner-Holdar tolkat som att det förekommit giftermålsallianser:
Jag menar att kontakter, i form av giftermålsallianser, med kulturgrupperna utmed floderna Oka, Volga och Kama medförde en kunskapsöverföring i form av
järnteknologin från ryskt till svenskt område. (Hjärthner-Holdar 1998:43)

S. V. Kuzminych har publicerat flera artiklar om mälardalsyxan och dess spridning (t.ex. Kuzminych 1992, 1993, 1996). Han har ifrågasatt bilden av att kontakter och influenserna har kommit från Skandinavien och gått österut och
istället förespråkat att kontakterna skulle ha haft motsatt riktning. Under senare
tid har östliga influenser blivit allt mer aktuellt i forskningen om Mälardalens
bronsålder och återkommer i nästan alla arbeten som behandlar Upplands
yngre bronsålder.
Det har inte utförts så mycket arkeologisk forskning om bronsåldern i nordvästra Ryssland (Yushkova 2012:130). Enligt Yushkova har man påträffat fyra
stycken skandinaviska föremål i nordvästra Ryssland (dock finns fem fyndplatser med på kartan). Det rör sig om en spjutspets, två kantyxor och en yxa.
Spjutspetsen är av en typ som finns från slutet av period II–tidig period IV.
Montelius ser det som en ledartefakt för period III (Yushkova 2012:134f.).
Yxorna tillhör äldre bronsålder och yxan period II–V, men eftersom den är så
liten anser hon att den är från period V (Yushkova 2012:133). Intressant är att
flera av dessa fynd är från äldre bronsåldern, medan den period som man vanligen lyfter fram när det gäller östliga kontakter är den yngre bronsåldern.
Antalet kända bronsfynd från bronsåldern i Finland är fortfarande relativt litet, inte mer än 200. Dessa bronsfynd är i huvudsak koncentrerade till sydvästra
Finland. Keramik förekommer endast på ett fåtal boplatser men visar på kontakter mellan Finland och områden öster-, väster- och söderut. Det skandinaviska inflytandet på keramiken har inte varit särskilt betydande (Lavento
2005:755, 2009:125ff.).
I samband med att allt fler forskare har uppmärksammat östliga influenser i
Mälardalen har även Östersjöns betydelse diskuterats i större utsträckning. Östersjöns betydelse för utvecklingen av bronsåldern i Mälardalen är dock ingen
ny tanke. Tallgren skriver bland annat i artikeln ”Sveriges förbindelser med
Ryssland under bronsåldern”:
Östersjön har för de nordiska folken under bronsåldern mutatis mutandis haft
ungefär liknande betydelse som Egeiska hafvet för Mykenekulturens uppbärare.
(Tallgren 1916:362)

Det har även visat sig att det finns många gemensamma drag bland de arkeologiska lämningarna från bronsåldern i detta område. Joakim Wehlin som har
studerat kontakter i Östersjöområdet menar att några av de gemensamma dra156

gen är skeppssättningar, keramik, gravar, höjdbosättningar (Wehlin 2013:36ff.).
Skeppssättningar från yngre bronsåldern finns spridda i hela det område som
Wehlin kallar för det ”egentliga Östersjöområdet” (från de danska sunden till
Ålands hav exkluderande Finska viken och Rigabukten), men med koncentrationer på Bornholm, Öland, Gotland, i nordöstra Småland, Södermanland och
på Åland (Wehlin 2013:44).
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Kapitel 9. Tre fallstudier: Yxor,
inhumationsgravskick och keramik

Nedan följer en mer ingående studie av tre olika kategorier av fynd och fornlämningar: bronsyxor (mälardalsyxor och ananinoyxor), keramik och inhumationsgravskicket. Studiet av dessa kategorier visar på hur likheter i det arkeologiska materialet i Mälardalen och i områden österut har tolkats som resultat av
kontakter och interaktion mellan människor i dessa områden under bronsåldern. Tolkningarna av kontakternas karaktär och hur dessa har fungerat i praktiken har varierat under 1900-talet och början av 2000-talet.

Yxor av brons
Den vanligaste typen av artefakter från den yngre bronsåldern är holkyxan. Det
finns ca 1 600 kända holkyxor från perioden (Baudou 1960; Larsson 1986:62).
Baudou har delat in holkyxorna från yngre bronsålder i det sydskandinaviska
området i 20 undergrupper (Baudou 1960:16ff.). Den stora mängden kända
yxor och deras olika spridning gör att de har ansetts utgöra en bra utgångspunkt
för att studera frågor om regionala skillnader (Baudou 1953, 1956; Larsson
1986).
Två av de typer av holkyxor från yngre bronsålder som påträffats i Sverige är
så kallade mälardalsyxor och ananinoyxor (ananinoyxorna är inte med i
Baudous indelning eftersom de har en mer nordlig utbredning). Mälardalsyxan
och ananinoyxan återfinns i olika områden i Sverige. Mälardalsyxorna påträffats
främst i mälarlandskapen och mellersta Sverige medan ananinoyxorna, och
främst gjutformar till dessa, har en nordlig spridning (Fig. 31 och Fig. 32). Vad
som gör dessa yxor speciella är att yxor med ett liknande utseende har påträffats
i Ryssland, med en stark koncentration i Volga-Kama området. Inom den ryska
arkeologin kallas denna yxa numera för akozinsko-melerskie yxan (KAM; se
t.ex. Kuzminych 1996).
Redan i början av 1900-talet uppmärksammades att det fanns likheter mellan
en speciell sorts yxor som framför allt påträffats i Mälardalen och yxorna i Ryssland, vid Volga-Kama området (Tallgren 1911a:169ff.). En viktig fråga inom
arkeologin har därefter varit varför det finns liknande yxor i de båda områdena
och om yxornas spridning kan bero på att det funnits kontakter mellan områ159

dena under slutet av bronsåldern. Oscar Montelius skriver exempelvis om mälardalsyxan och dess spridning i boken Minnen från vår forntid:
Många yxor af denna typ äro anträffade i Mälarelandskapen och närliggande delar af mellersta Sverige, där de tydligen äro gjutna. I södra Sverige är typen sällsynt, och i Danmark förekommer den icke. I Norge äro dylika holkyxor funna.
Detsamma är förhållandet i Finland och de trakter af Ryssland, som ligga kring
öfre Wolga och dess bifloder: ett vittnesbörd om förbindelser mellan dessa trakter och vårt land redan under så aflägsen tid. (Montelius 1917:46)

Att yxor som uppvisar flera likheter har påträffats i två områden på så långt
avstånd från varandra har väckt många frågor och olika teorier. Flera forskare
har skrivit om mälardalsyxan och dess motsvarighet i Ryssland och dess spridning i Sverige och Ryssland (se t.ex. Tallgren 1911a, 1916; Ekholm 1921; Nerman 1954; Baudou 1953, 1960; Stenberger 1964; Patrusjev 1975; Meinander
1985; Kuzminych 1996; Hjärthner-Holdar 1998; Eriksson 2009; Yushkova
2011). En central fråga har varit vilket område som utgör yxornas ursprungsområde som d.v.s. vilket område som har varit det ”dominerande” i kontakterna och som har påverkat det andra. Samtidigt finns det flera forskare som har
betonat att det trots att det finns likheter mellan yxorna som påträffats i Sverige
och Ryssland det fortfarande finns många olikheter (se t.ex. Baudou 1953:248).
I Ryssland finns det även många olika varianter av yxtypen som inte har någon
motsvarighet i Sverige (se t.ex. Patrusjev 1975; Kuzminych 1996).

Figur 31. En mälardalsyxa från Rasbokil socken i Uppland och en ananinoyxa
från Gamla Uppsala socken i Uppland. Museum Gustavianum, Uppsala universitet. Foto av författaren.
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Figur 32. Spridning av akozinsko-melarskie yxor/mälardalsyxor, ananinoyxor
och gjutformar till de båda yxtyperna. Den övre bilden visar ananinoyxor och
gjutformar till ananinoyxor. Den undre bilden visar akozinsko-melarskie
yxor/mälardalsyxor och gjutformar till akozinsko-melarskie
yxor/mälardalsyxor. Från Kuzminych 1996.
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Ananinoyxan har som tidigare nämnts en nordlig spridning i Sverige. Endast ett
fåtal yxor har påträffats i Sverige. Däremot är fynd av gjutformar till yxorna
något vanligare, men det rör sig fortfarande om ett fåtal fynd. I Finland ser
situationen liknande ut (Bakka 1976; Meinander 1954; Lavento 2016).
Det är intressant att både ananinoyxan och mälardalsyxan återfinns i samma
område i Ryssland (Fig. 32). Även om yxtyperna har en lite olika spridning
inom Volga-Kama området, där ananinoyxan främst finns i de östra delarna
medan Akozino-Melarskie yxan framför allt finns i de västra delarna, har de
påträffas på samma gravfält såsom Akozino och Achmylovo (Patruchev 1975;
Meinander 1985). Trots att de båda yxtyperna återfinns i samma område i Ryssland har deras förekomst i Sverige och betydelsen yxornas spridning ofta behandlats separat.
Nedan kommer jag först att diskutera de mälardalsyxor som påträffats i
Skandinavien och framför allt Sverige under avsnittet ”Mälardalsyxan”. Sedan
kommer jag att ta upp yxorna som påträffats i Ryssland och tolkningen av
dessa. Efter detta kommer frågan om sambandet mellan dessa två förekomster
av yxor att studeras. Även ananinoyxorna och deras spridning i norra Fennoskandien kommer att diskuteras.

Benämning av yxorna
Genom åren har det funnits många olika varianter på hur de olika yxor av mälardalstyp som påträffats i Ryssland respektive Mälardalen har benämnts.
De yxor som påträffats i Sverige benämns vanligen mälardalsyxa även om
man i äldre litteratur bland annat möter ”mellansvensk yxa” (se t.ex. Lindqvist
1913). På senare år har Hans Bolin föreslagit att yxan inte bör kallas mälardalsyxan utan i stället även inom den svenska arkeologin gå under benämningen
akozino-melarskie eller akozino-mälaryxa eftersom dess utbredning inte kan
avgränsas till något geografiskt kärnområde (Bolin 2005:226). Denna benämning skulle överensstämma mer med den benämningen som ofta förekommer
inom den ryska litteraturen. Ofta möter man även benämningen akozinskomelarskie (KAM; se t.ex. Kuzminych 1996).
Frågan är dock hur yxorna ska benämnas och om yxorna i Ryssland och
Sverige bör ha samma namn. Värt att notera är att det även om det finns likheter mellan några av de yxor som påträffats i Mälardalen respektive Volga-Kama
området finns det även stora variationer och många former som inte finns representerade i båda områdena. I den äldre litteratur på svenska benämns ofta de
yxor som påträffats i Ryssland för mälardalsyxor (ibland inom citationstecken)
eller celt av mälartyp (se t.ex. Tallgren 1916; Ekholm 1921; Baudou 1953). Den
ryska benämningen akozinsko-melarskie har fått allt mer genomslagskraft även
inom den svenska arkeologin, även om benämningen mälardalsyxor fortfarande
förekommer. Ofta används begreppen som synonymer (se t.ex. HjärthnerHoldar 1998; Bolin 2004; Eriksson 2009).
162

Även inom den ryska litteraturen finns det olika benämningar av yxan:
akozinoyxor, akozinsko-melarskie (KAM), melarsko-akozinskie (меларскоакозинские), men även melarskie kelty (меларские кельты) eller kelty tipa
melar (кельтов типа Мелар) (Patrusjev 1971, 1975; Kuzminych 1993). I engelskspråkig litteratur har exempelvis Maria Yushkova använt termen ”Mälar
axes” på yxor funna såväl i Skandinavien som i Ryssland (2012).
Det finns dock enligt min mening vissa problemet med att använda samma
benämning på yxorna i Volga-Kama området som dem som påträffats i Sverige.
Genom att använda samma begrepp på yxorna inom de båda områdena finns
det en risk att det skapas en alltför enhetlig bild av yxorna. Det är viktigt att
komma ihåg att det finns stora variationer mellan yxorna som påträffats i de
olika områdena, och det är bara en liten del av de yxor som kallas för mälardalsyxor respektive akozinsko-melarskie som har en likhet mellan sig. Det finns
även flera olika varianter som inte återfinns i båda områdena. Yxor har även
påträffats i andra områden, såsom Finland och Baltikum.
Jag kommer att fortsätta att använda termen mälardalsyxor för de yxor som
påträffats i Mälardalen, och akozinsko-melarskie för de yxor som påträffats i
Ryssland. När det gäller de ananino-yxor som påträffats i bland annat de norra
delarna av Sverige kallas dessa för ananinoyxor såväl i Sverige som i Ryssland.
Detta ska inte ses som ett ställningstagande i frågan om yxornas ursprung.
Dessa benämningar används framför allt för att det är de vedertagna begreppen. Enligt min mening är det viktigt att även studera de skillnader som finns
mellan yxtyperna, deras utformning och inbördes variation. Benämningen används inte för att ta ställning i frågan om ursprung eller spridning.

Figur 33. Mälardalsyxa som påträffats i Håga,
Bondkyrko socken, Uppland. Från Montelius
1871–1873:214.
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Mälardalsyxan
Redan 1872 skriver Oscar Montelius i Bronsålder i norra och mellersta Sverige att det
fanns en sorts holkyxa som var vanlig i mälarlandskapen och Närke, men sällsynt i övriga delar av Norden. En sådan yxa hade bland annat påträffats i Håga,
utanför Uppsala (Montelius 1872:42, 340f.; Lindqvist 1913; Ekholm 1921:43).
Speciellt många yxor rörde det sig dock inte om. Två yxor var kända från Uppland, en från Västmanland, två från Södermanland och en från Närke. Denna
sorts yxa var av den typ som senare kommit att gå under benämningen mälardalsyxa (Fig. 33).

Figur 34. Mälardalsyxans spridning i Skandinavien. Från Baudou 1960: Karta 10.
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Mälardalsyxan, eller yxa av mälardalstyp som den även ibland har kallats, är en
typ av holkyxa av brons som har påträffats på flera platser i framför allt mellersta Sverige, men med en koncentration till Mälardalen. Fynd av mälardalsyxor finns även på bland annat Bornholm i Danmark, Norge, Finland och
Baltikum (Baudou 1953, 1960; Eriksson 2009:247; Fig 34.). I Estland, Lettland,
Litauen och Vitryssland har ett antal fynd av yxor av mälardalstyp påträffats
(Yushkova 2012). I Litauen förekommer en mälardalsyxa i den så kallade
Vaškai-depån. Det finns även flera fynd av gjutformar för yxor av mälardalstyp
som upptäcktes vid utgrävningar vid den befästa höjdboplatsen Narkünai i
Litauen (Janse 1929; Merkevičius 2006). Yxor av mälardalstyp har även påträffats på Gotland (Hansson 1927; Wehlin 2013:38f.) och Åland (Lavento
2001:122). De norska yxorna brukar räknas som en egen undergrupp (Baudou
1960; för mer om den norska typen, se Melheim 2015; jfr. även diskussion i
Engedal 2010). Fynden av yxor av mälardalstyp (eller så kallade akozinskomelarskie yxor) i Ryssland diskuteras vidare nedan.
Mälardalsyxan är en ganska lång holkyxa med en lång holk och en typisk ornering som besår av 4–5 parallella vulster kring holken ungefär i samma nivå
som öglan. Från mynningen går dessutom det ned på varje sida av yxan en list
som strålar samman med två andra lister (Baudou 1960; Stenberger 1964:213).

Figur 35. Mälardalsyxan har en kustnära spridning i norra Mälardalen. Från
Eriksson 2009:251.
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Yxorna har nästan uteslutande påträffats som lösfynd och ofta med oklara fyndomständigheter. Det finns exemplar som kan komma från förstörda gravar,
men det är osäkert (Eriksson 2009:250; SHM 14809). En mälardalsyxa har även
påträffats i Darsgärde i Skederids socken och en vid Svanby i Tierps socken
(Ambrosiani 1964:14; Renck 2004). Yxan vid Svanby påträffades ca 400 meter
bort från en arkeologisk undersökning i samband med arbeten i åkermarken
(Appelgren & Häringe Frisberg 2005:5). Möjligen kan även ett fragment av en
holk från en mälardalsyxa påträffats vid undersökningar vid gården Berget i
Gamla Uppsala. Bronsfragmentet påträffades i utkanten av en grav. Det är dock
mycket osäkert om fragmentet är en del av en mälardalsyxa (Göthberg et al.
2014:189).
I Mälardalen är mälardalsyxan inte ovanlig utan ca 30 % av de bronsyxor
med datering till yngre bronsålder som har påträffats i Mälardalen är just mälardalsyxor och andra östliga holkyxor (Bolin 2005:223). Det finns en skillnad i
spridning mellan mälardalsyxorna och andra yxtyper. De flesta mälardalsyxorna
i norra Mälardalen har en kustnära spridning, till skillnad från de ”skandinaviska
holkyxorna” (Eriksson 2009:251; Fig. 35).
Tabell 3. Mälardalsyxor som har påträffats i Skandinavien och Baltikum. Baserat på Baudou
1960. Mälardalsyxor som har påträffats efter denna tidpunkt är inte med i tabellen.
B1a

86
1
5
1

B1b

10 Norge
1 Danmark
1 Gjutform Norge
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Sverige
Norge
Finland
Lithauen

B2a

9
229
4
1

Danmark
Sverige
Norge
Gjutform Sverige

B2b

2 Danmark
24 Sverige

B2c

3 Danmark
41 Sverige

B2d

18 Sverige

Den mest omfattande studien av mälardalsyxor funna i Sverige har utförts av
Evert Baudou. Han har även gjort en indelning av yxorna i undergrupper
(Baudou 1953, 1960). Enligt Baudous indelning av yxor är mälardalsyxan en del
av gruppen holkyxa med förlängd hals Tüllenbeile mit verlängertem Hals (B). Gruppen består annars av Mälartyp (B1) och den Skånska typen (B2). Mälartypen är
indelad i två undergrupper, Mellansvensk form (B1a) och Norsk form (B1b).
Den skånska typen (B2) som är indelad i fyra olika grupper: en huvudform
(B2a), en dekorerad variant av den skånska typen (B2b), en odekorerad blandform mellan den mellansvenska Mälartypen och den skånska typen (B2c) och
en dekorerad blandform mellan den mellansvenska Mälartypen och den skånska
typen (B2d; Baudou 1960:19ff.; Tabell 3).
Yxornas utveckling, datering och spridning i Sverige
Mälardalsyxan i Sverige har inte påträffats i några kontexter som klart kan datera yxan. I och med att den varken har påträffats i gravar eller depåer är den
svårdaterad. Frågan om mälardalsyxans datering har dock varit viktig. Inte
minst i förhållande till de liknande yxor som påträffats i Ryssland eftersom
yxornas datering skulle kunna utgöra ett argument i diskussionen om vilket
område som utgör yxtypens ursprungsområde.
Dateringen av mälardalsyxan har, bland annat på grund av avsaknaden av
andra sätt att datera yxan, främst utgått från yxornas utseende. Detta har gjort
att dateringen av yxorna har varierat ganska kraftigt över tid (se t.ex. Baudou
1953:245; Meinander 1985:33).
I början av 1900-talet var det många forskare som såg mälardalsyxan som en
utveckling av tidigare yxformer. Sune Lindqvist skrev 1913 artikeln ”De
svenska holkyxorna från bronsåldern” som bland annat behandlar mälardalsyxorna och dess relation till andra yxtyper i Sverige. Utifrån de då kända fynden
av mälardalsyxan ansåg Lindqvist att yxformen utgjorde en starkt utpräglad
lokalform. Utbredning var ”inom Norden begränsad till dess norra del” (Lindqvist 1913:79). Den nordligaste yxan i studien var påträffad i Medelpad. Sune
Lindqvist kunde se en utveckling från kilformiga holkyxor, som var en uppsvensk form, till mälardalsyxan. Även om det saknades mellanformer mellan
yxorna. Bland annat jämför han linjerna på mälardalsyxans egg med de kilformiga yxorna ”...de å eggplanets öfre del äga samma tre fina upphöjda linjer
(ehuru starkare konvergerande), som utgjorde den karaktäristiska egenheten för
de äldre, rent kilformiga svenska yxorna” (Lindqvist 1913:85). Vidare skriver
han om tvärlinjerna vid öglan att: ”De utgör den naturliga utvecklingen af den å
tidigare svenska holkyxor allmänt bevarade lindningsimitationen” (Lindqvist
1913:86). Även dessa linjer fanns på de kilformiga yxorna. Han daterar mälardalsyxan till period IV (Lindqvist 1913:85ff.; Ekholm 1921:44).
Även Gunnar Ekholm har i olika sammanhang diskuterat yxans utveckling. I
det tidiga arbetet från 1911 placerade Ekholm de tidiga formerna av mälardalsyxan redan i period III eftersom han anser att ”yxans allmänna karaktär och
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framför allt i den af smala, upphöjda linjer bestående orneringen mera ansluter
till den föregående periodens finare och sirliga former” (Ekholm 1911:231). De
horisontella linjerna på yxan kopplar även Ekholm samman med rudiment av
en ombindning. På andra holkyxor sitter dessa tvärband vid holkens mynning
men på mälardalsyxan finns de ett stycke ned (Ekholm 1911:231). Detta hör
enligt Ekholm samman med att yxtypen utvecklats ur avsatsyxan:
Enligt min mening sammanhänger detta med att typen uppkomit ur afsatsyxan,
på hvilken ombindningen af naturliga skäl koncentrerar sig till nere vid afsatsen.
… Är den här framställda teorin om typens uppkomst riktig, måste man emellertid förlägga dess tidigaste former till tredje perioden, enär denna är den sista,
under vilken afsatsyxan uppträder. (Ekholm 1911:231)

I Studier i Upplands bebyggelsehistoria förtydligar han att han anser typen utvecklad
ur avsatsyxor från period II och att deras äldsta former kan tillhöra period III
samtidigt som det finns utlöpare ned i period V (Ekholm 1921:44). Oscar Montelius ansåg att mälardalsyxorna var ”ättlingar” till holkyxor från period III och
daterar den till period IV (Montelius 1917:46).
Ekholm ställer sig dock frågande till sambandet mellan mälardalsyxorna och
flera av de kilformiga yxor som Lindqvist för fram i sin artikel. Ekholm anser
det typologiskt omöjligt att härleda mälardalsyxan med dess fina linjer från de
kilformiga yxorna och deras starkt ”uppsvällda” ränder. Men att det fortfarande
gör att några av mälardalsyxorna skulle kunna var från period III, men att de i
huvudsak kommer från senare perioder (Ekholm 1921:44f.). Gunnar Ekholm
studerade även hur man kan se utvecklingen från mälardalsyxa till den skånska
typen. De äldsta yxorna har enligt Ekholm en cirkelrund genomskärning. Med
tiden blir tvärsnittet ovalt och eggen blir mer utsvängt och holkens mynning
trattformad. Även dekoren förändras (Ekholm 1911:231).

Figur 36. Spridningen av mälardalsyxor i Sverige, utifrån deras datering. Enligt
Evert Baudous datering skulle de äldsta yxorna finnas i Mälardalen. Från Baudou
1953:247.
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T. J. Arne daterade yxan till övergången mellan period III och IV (Arne
1909:19). Tallgren vill placera yxan i period IV (Tallgren 1916:387f.). Hackman
daterar den till period IV eller V period (Hackman 1903:3). De flesta tycks därför placera yxorna i framför allt i period IV. Det finns dock skillnader mellan
olika yxor som gör att de kan ha en delvis olika datering.
Det har även gjorts försök av Evert Baudou att studera utvecklingen av yxan
under yngre bronsåldern och därmed kunna datera olika yxor tilll olika dalar av
den yngre bronsåldern (1953). Evert Baudou har daterat mälardalsyxan till huvudsakligen period IV d.v.s. 1100–900 f.Kr.. Denna datering utgår från att holkyxor från period V–VI ofta har en vertikal list på vardera bredsida inuti holken. Lister fungerade som stöd för skaften och gjorde att yxan inte kunde vrida
sig. Dessa lister saknas på äldre yxor. Baudou datering av yxor bygger till stor
del på om det finns vertikala stödlister på vardera bredsida inne i holken. Enligt
Baudou har holkyxor som har kunnat dateras till period V eller VI genom
slutna fynd nästan alltid dessa lister, medan dessa lister aldrig finns i yxor i
slutna fynd som är daterade till period IV eller tidigare. Enligt detta resonemang
måste de yxor som i svårbestämda fall har lister höra till period V, medan de
som saknar lister antingen kommer från period IV eller V. Denna metod har
varit av särskild betydelse då Baudou har daterat mälardalsyxorna (Baudou
1953:242). De flesta mälardalsyxorna saknar lister och bör därför daterats till
period IV, men att det finns flera yxor som har drag såsom stödlist och utsvängd egg som gör att de i stället hör till period V (Baudou 1953:242; Fig. 36).
Utifrån dessa dateringar visar Baudou hur yxan har spridits från kärnområdet
i Mellansverige, men även hur det under de senare perioderna skapas yxor med
lokala särdrag (Baudou 1953:246). I Baudous studie finns 76 stycken Mälardalsyxor. Inga av dessa har hittats i något slutet fynd. Åtta stycken har vertikal
skaftstöd som gör att Baudou placerar dem i period V. Ytterligare 15 yxor placeras i period V eftersom de har så utsvängda eggar. Detta eftersom den kraftigt utsvängda eggen är ett drag som aldrig förekommer under period IV, men
är regel under period V (Baudou 1953:246). De typologiskt äldsta är en grupp
om 12 yxor som saknar skaftstöd, har raka sidor och rak egg. Baudou anser
dock att det är så stora likheter mellan dessa yxor och dem från period V att
dessa yxor måste tillhöra period IV. Han motsätter sig de forskare som vill
datera de tidiga yxorna till period III. Den största gruppen yxor (41 stycken)
ligger mellan dessa två grupper, eftersom de saknar skaftstöd och har något
utsvängt eggparti (Baudou 1953:246).
På grund av att de flesta av yxorna av den skånska typen har skaftstöd anser
Baudou att typen uppstår i slutet av period IV. Alltså är mälardalsyxan äldre än
den skånska typen (se nedan). De senare finns även kvar längre fram i tiden än
mälardalstypen (Baudou 1953:252):
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Jämfört med mälardalstypen är den skånska typen mycket klumpig. … Idén till
överstycket kan ha kommit från Mälardalen, men för övrigt uppstår typen självständigt i Skåne. (Baudou 1953:250)

De tidigaste yxorna förekommer i Södermanland, Uppland, Västmanland,
Närke och Östergötland. Grupp två förekommer i detta område, men även i
Västergötland, på Gotland och i Medelpad. Period V-yxorna finns i Södermanland, Uppland, Närke och Östergötland samt i Västergötland, Bohuslän, Halland, Småland, Skåne och Gotland. Detta visar enligt Baudou att mälardalsyxan
successivt spridits från sitt kärnområde i Mellansverige (Baudou 1953:246).
Yxorna i Västergötland har flera särdrag som visar att de tillverkats i Västergötland (Baudou 1953:246).
Även Meinander noterar att mälardalsyxan saknar den inre stödlisten som
vanligen finns på yxor från yngre bronsålder, men ser detta som ett tecken på
att yxan inte tillhör den inhemska metallurgiska traditionen (Meinander
1985:33). Eva Hjärthner-Holdar tar inte ställning till yxans datering, men om
man gör en stilanalys enligt Bertil Almgren så passar formgivningen bäst in på
stil VI, även om det finns fall som passar bäst med stil IV. Samtidigt påpekar
Hjärthner-Holdar att yxorna ”inte behöver passa in i den nordiska formgivningen om de skulle visa sig vara tillverkade i det ryska området” (HjärthnerHoldar 1998:38). Bertil Almgren placerar själv in yxorna i stil IV (1987:30). Om
man menar att yxan skulle vara tillverkad inom ett annat område är det svårt att
datera yxorna utifrån avsaknaden av stödlister och en stilistisk utveckling.
Det finns en 14C-datering som togs 1958 från skaftrester på en mälardalsyxa
från Västeråker socken i Uppland och som gav värdet 2330±90 BP (HjärthnerHoldar 1998:38). Vid en kalibrering ger det med ett sigma värdet 720–200 BC,
men med en tyngdpunkt i intervallen 550–350 BC (Eriksson 2009:250). Detta
skulle ge en sen datering om man jämför med dateringen utifrån utseendet på
yxan. Dateringen har skett på skaftet och daterar egentligen skaftet och inte
yxan som kan vara äldre.

Akozinsko-melarskie yxan
De ryska motsvarigheterna till mälardalsyxorna, vanligen kallad för akozinskomelarskie yxa, har studerats av flera forskare inom den sovjetiska och ryska
arkeologin. I Volga-Kama området i Ryssland har en stor mängd så kallade
akozinsko-melarskie yxor påträffats. I Volga-Kama området har omkring 270
yxor påträffats (Kuzminych 1996:9).
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Figur 37. Schema över ”utvecklingen” av holkyxor på gravfältet Achmylovo. Till
vänster är akozinsko-melarskie yxor och till höger är ananinoyxor. Från Patrusjev
1984:71.

Även inom den ryska arkeologin har likheten med de yxor som påträffats i
Mälardalen uppmärksammats, studerats och diskuterats. Även deras relation till
den så kallade ananinoyxan har diskuterats (se t.ex. Patrusjev 1971, 1975;
Kuzminich 1992, 1993, 1996 och där anförd litteratur). Akozinsko-melarskie
yxan i Volga-Kama området har av Kuzminych daterats till 700–500-tal f.Kr.
Kuzminych 1993, 1996:22). Denna datering har dock flyttats bakåt i tiden eftersom de importföremål som gravarna och därmed yxorna daterats utifrån
numera anses vara äldre än de gjorde förut. Det har därför föreslagit att dateringen av ananino-kulturen och därmed yxorna bör flyttas tillbaka till sent 900tal – sent 700-tal (Yushkova 2012:144 och där anförd litteratur).
Det finns stora variationer i akozinsko-melarskie yxans utformning. Därför
har yxan delats in i flera olika undergrupper (Patrusjev 1975; Chalikov 1977;
Kuziminych 1993; Fig 37). Det är värt att notera att det finns flera av dessa
grupper med yxor som inte har någon motsvarighet i Mälardalen.
I en artikel i Sovetskaja Archeologija från 1975 studerar V. S. Patrusjev yxorna i
Ryssland. Han delar in de ryska yxorna i fem större grupper med några undergrupper (se Fig. 38). I grupp I når eggplanet till holkmynningen och bryter av
tvärlisterna. Grupp II består av yxor där halsen är förlängd ovanför tvärlisterna.
Tvärs över tvärlisterna löper en vertikal list. Yxorna i grupp III liknar yxorna i
grupp II, men på bredsidan av yxan finns två avlånga fördjupningar. Yxorna i
Grupp IV saknar mittlist, men har urgröpningar liknande grupp III. Grupp V
har karaktär av en restgrupp (Patrusjev 1975; Meinander 1985:20). Även de
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yxor som var kända i Skandinavien har placerats in i dessa grupper. Enligt
Patrusjev återfinns de skandinaviska yxorna i 3 av de fem grupperna, I (1 st.), II
(5 st.) och III (43 st.). Majoriteten av yxorna ska enligt honom finnas i grupp III
(43 av 49) (Patrusjev 1975:38). Problemet är att dessa yxors utseende inte
stämmer in på yxor av mälardalstyp i Skandinavien. Grupp III karaktäriseras
bland annat av halvmåneformade ”urgröpningar” något som sakas på de mälardalsyxor som påträffats i Sverige. Det är framför allt yxorna i grupp II som
påminner om de yxor som har påträffats i Skandinavien (jfr. Hjärthner-Holdar
1998:38).

Figur 38. V. S. Patrusjevs indelning av akozinsko-melarskie yxorna i flera
olika kategorier. Efter Patrusjev 1975:30.

S. V. Kuzminych har gjort en annan indelning av yxorna än Patrusjev. I
Kuzminychs indelning är det yxorna i grupp 4 som motsvarar de yxor som
påträffats i Sverige (Kuzminych 1983:89; se Fig. 39). Denna variant av yxor är
dock relativt ovanliga i Volga-Kama området. Det finns 26 exemplar av grupp
4, 12 exemplar av den närbesläktade grupp 22 och 11 exemplar av grupp 4/22.
På de stora gravfälten, som Achmylovo, tillhör endast 12 av de 157 yxor som
påträffades grupp 4 (åtta yxor tillhörde grupp 22 och tre tillhörde grupp 4/22).
Ett annat exempel är Akozino-gravfältet där tre exemplar av grupp 4 påträffades (en av grupp 22). På gravfältet påträffades 41 yxor (Kuzminych 1996:9).
Även om yxor av grupp 4, 22 och 4/22 utgör en mindre del av de yxor som
påträffats i Volga-Kama området så är det denna typ av yxa som påträffats i
områden västerut. I Kuzminychs sammanställning har 10 exemplar av grupperna 4, 22 och 5 påträffats i Finland, Karelen och i de norra delarna av europeiska
Ryssland. 11 exemplar har även påträffats i Estland, Lettland, Litauen, Polen,
Vitryssland och de centrala delarna av europeiska Ryssland. Även om enstaka
exemplar av andra yxformer har påträffats utanför området, så intar dessa
grupper en särställning (Kuzminych 1996:10).
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Figur 39. Indelning av akozinsko-melarskie yxorna, såsom den presenteras av S. V.
Kuzminych. Enligt Kuzminych förekommer 109 yxor av typ 4 i Sverige, Norge
och Danmark. I Finland och Karelen finns 11 yxor av typ 4, två gjutformar till
yxor av typ 4, samt en gjutform till yxor av typ 20. Från Kuzminych 1983:89.

Den största gruppen av akozinsko-melarskie yxor i Volga-Kama området har
daterats till 700–500 tal f.Kr. (Kuzminych 1993, 1996:22). Gruppen 4, 22 och
4/22 har påträffats i kontexter daterade till 500-tal (Kuzminych 1996:22). Som
nämnts ovan har dock forskare föreslagit att dateringen av akozinsko-melarskie
yxan bör ändras till sent 900-tal – sent 700-tal (Yushkova 2012:144). Hur detta
skulle påverka dateringen av grupp 4, 22 och 4/22 är dock oklart.
Yxorna i Ryssland påträffas i en annan kontext än mälardalsyxan. Till skillnad från yxorna i Sverige påträffas inte yxorna främst som lösfynd utan finns i
gravar. Många akozinsko-melarskie yxor i Ryssland har påträffats vid undersökningarna av de två omfattande gravfälten Akozino (Акозинский могильник)
och Achmylovo (Старший Ахмыловский Могильник) vid mellersta Volga.
Dessa gravfält har även varit viktiga inom den svenska diskussionen, även om
yxtyperna också förekommer på flera andra platser. De är inte heller de enda
kända och undersökta gravfälten i området. Till exempel upptäcktes och undersöktes mellan åren 1938–2001 43 gravfält som innehöll mellan två och 944
begravningar (Tjizjevskij 2008:8).
Vid undersökningarna av Akozino-gravfältet påträffades 43 holkyxor av
akozinsko-melarskie typ samt 19 av ananinotyp (Meinander 1985:15). På
Achmylovo-gravfältet påträffades 296 yxor varav 190 yxor av ananinotyp och
154 av akozinsko-melarskie typ (Patrusjev 1975:28, Meinander 1985:15f.). De
båda yxtyperna förekommer alltså på samma gravfält men är ovanliga i samma
gravar. I fem av gravarna på Achmylovo-gravfältet ska det ha påträffats både
mälardalsyxa och ananinoyxa (Patrusjev 1975:29). Meinander ställer sig dock
frågande till tre av dessa (Meinander 1985:25).
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Mälardalsyxans/Akozinsko-Melarskie yxans ursprung och
spridning
Den stora frågan inom den svenska arkeologin rörande mälardalsyxan och
akozinsko-melarskie yxan har varit vilket område som har utgjort deras ursprungsområde, dvs. vilket område som har varit det dominerade och som
påverkade det andra området.
A. M. Tallgren uppmärksammar i Die Kupfer- und Bronzezeit in Nord und
Ostrussland likheter mellan yxor påträffade i Volga-Kama området och yxor från
bland annat Mälardalen. I detta arbete tar Tallgren inte ställning till yxans ursprung utan frågan om yxtypen ursprungligen uppstått på skandinaviskt eller
ryskt område lämnas öppen (Tallgren 1911a:183; jfr. Eklund 1921:47f.). Tallgrens arbete blev mycket betydelsefullt för studiet av mälardalsyxor.
I artikeln ”De svenska holkyxorna från bronsåldern” som utkom 1913 skriver Sune Lindqvist om mälardalsyxan och dess utveckling. Eftersom det fanns
flera olika varianter och besläktade former av yxan i Volga-Kama området, av
vilka flera saknades i det nordiska området, menade Lindqvist att yxans förekomst i Sverige kunde vara en följd av påverkan österifrån. Ytterligare ett argument för detta var att yxans samband med de äldre yxformerna i Sverige var
oklart. Samtidigt ansåg Lindkvist att yxan var lokalt tillverkad såväl i Sverige
som i Volga-Kama området. Lindkvist skriver bland annat:
Det synes mig då vara frestande att äfven uppfatta det karaktäristiska i ornamentiken hos de behandlade svenska holkyxorna som ett utslag af den på deras tid
rådande beröringen mellan Sverige och Ryssland. De svenska holkyxorna äro i
så fall en nationell produkt, framsprungen under påverkan af inflytelser såväl
från sydväst som från öster. (Lindqvist 1913:89)

Tallgren återkom till frågan om yxans ursprung i flera andra arbeten såsom
exempelvis ”Sveriges förbindelser med Ryssland under bronsåldern” från 1916.
I detta arbete tar han en tydligare ståndpunkt och ser yxorna som skandinaviska. Dessa tolkningar byggde bland annat på att det ansågs sakna ”prototyper
eller förfäder” till mälardalsyxorna inom Volga-Kama området och yxorna
kunde därför inte ha utvecklats ur de lokala formerna utan måste i stället ha
hämtats utifrån. Eftersom yxtypen var vanlig i Skandinavien ansåg Tallgren att
influenserna måste ha kommit därifrån (Tallgren 1916:369):
Hvad typens förekomst i Ryssland beträffar, så må genast anmärkas, att den där
uppträder främmande bland det öfriga inventariet från bronsåldern. Den saknar
där prototyper eller ››förfäder›, och kan således ej ha utvecklats sig ur de lokala
formerna, utan har hämtats utifrån. När nu denna synnerligen karakteristiska typ
är allmän i Skandinavien, men totalt saknas annorstädes, kan det ej vara tvifel
om, att vi i Ryssland då ha att göra med skandinaviskt inflytande (Tallgren
1916:369).
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Värt att komma ihåg är att vid tiden för dessa debatter var endast ett fåtal yxor
kända och de hade främst påträffats som lösfynd. Exempelvis fanns det då
Tallgren skrev artikel ”The Arctic Bronze Age in Europe” (1937) omkring 35
stycken kända skandinaviska bronsåldersfynd i Ryssland (troligen inkluderar de
30 mälardalsyxor som man hade funnit). Samtidigt hade man funnit ca 30
stycken mälardalsyxor i centrala Sverige (Tallgren 1937:30f.). Antalet kända yxor
i centrala Sverige och i Ryssland var alltså ungefär lika många. Tallgren är dock
säker på yxans ursprung och skriver:
The mälar type is certainly Swedish and its eastern and northern spread indicates
a powerful S w e d i s h expansion, not vice versa. (Tallgren 1937:36)

Tallgrens arbete fick stor genomslagskraft inom den svenska arkeologin och
likheten med de ryska yxorna fördes sedan fram av flera forskare. Forskare som
Gunnar Ekholm och Birger Nerman skriver om hur mälardalsyxan spridits till
Ryssland (Ekholm 1921; Nerman 1954). Det fanns heller ingen motsättning
mellan denna syn och att yxorna utvecklats ur äldre former eftersom Mälardalen ansågs utgöra dess ursprungsområde.
I mitten av 1900-talet började bilden av en spridning av yxtypen från Mälardalen till Volga-Kama området. Evert Baudou studerade yxorna i flera arbeten
(Baudou 1953; 1960) Evert Baudou menade att det finns detaljer på yxorna som
visar att de yxor som påträffats i Ryssland troligen är av östrysk tillverkning.
Exempelvis hade inga av de yxor som påträffats i Sverige 3 horisontella linjer
(som de vanligen har i det ryska området) utan de har istället 4, 5 eller 6. Samtidigt anser han att det finns ett uppenbart samband mellan yxorna (Baudou
1951:248):
Att de ryska »mälardalsyxorna» står i samband med de svenska är uppenbart.
Men på vad sätt kan ännu inte avgöras. Därmed är också frågan om den svenska
mälardalstypens uppkomst förbunden. (Baudou 1953:248f.)

Även Mårten Stenberger behandlar kortfattat frågan om mälardalsyxorna spridning och ursprung i den boken Det forntida Sverige (1964). Boken var länge det
grundläggande standardverket om svensk förhistoria. Stenberger föreslår att en
likartad utveckling av yxorna inom Ryssland, Baltikum och Norden kan bero på
inflytande från Lausitzkulturen där det finns yxor med liknande form som mälardalsyxorna (Stenberger 1964:213f.). Tallgren diskuterade redan 1939 möjligheten att mälardalsyxan i Sverige skulle kunna höra samman med yxor i norra
Tyskland, även om dessa yxor saknade den karaktäristiska ornamentiken och
saknade bra datering (Tallgren 1937:37f.). Även Baudou diskuterar relationen
mellan yxorna, men placerar yxorna i Lauzitskulturen något senare än de tidiga
mälardalsyxorna, period V och VI (Baudou 1960:19ff.).
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Under mitten av 1900-talet började den kända spridningsbilden av mälardalsyxorna att förändras. Genom stora undersökningar av gravfälten Akozino
och Achmylovo i Ryssland påträffades en stor mängd yxor. Den kraftigt förändrade spridningsbilden fortsatte att vara okänd för arkeologer i Sverige. Samtidigt var detta en tid då östliga influenser inte studerades särskilt mycket inom
den svenska arkeologin.
Meinander publicerade 1985 artikeln ”Akozino, Achmylovo och mälaryxorna”. I artikeln redogör Meinander bland annat kortfattat för de undersökningar som utförts i Ryssland av gravfälten Akozino och Achmylovo och för de
yxor som påträffats på gravfälten. Frågan om yxans ursprung hålls öppen av
Meinander. Meinander framhöll att eftersom yxorna inte har påträffats i depåer
eller gravar i Mälardalen och att de saknar den inre stödlist som finns i andra
holkyxor från yngre bronsåldern så tyder det på att de inte tillhör den inhemska
metallurgiska traditionen. Han föreslår i stället att det etablerades kontakter
mellan Volga-Kama området och Mälardalen vid en tid då metalltillförseln söderifrån blev mindre (Meinander 1985:33):
Kan man tänka sig att kontakterna mellan Mälarområdet och de rika metallproducerande områdena vid mellersta Volga etablerades vid en tidpunkt och i en situation då metalltillförseln från söder tröt och då det också i övrigt försiggick en
immigration österifrån? Men visst kan man också tänka sig att en sådan metallström från öster till väster förde förkärleken till den västliga typen österut över
Ananino-kulturens gränsmarker. (Meinander 1985:33)

Även Eva Hjärthner-Holdar ifrågasatte tanken på kontakter och influenser från
Mälardalen som påverkat utformningen av yxorna i Volga-Kama området. Hon
föreslår i stället kontakter i motsatt riktning, bland annat på grund av avsaknaden av gjutformar i Sverige för mälardalsyxor. En annan orsak kan enligt
Hjärthner-Holdar ha varit den stora metalltillgången i Volga-Kama områdets
närhet i Uralbergen. Det fanns starka band österut genom exempelvis den
strimmiga keramiken och textilkeramiken (1993:24). Kopplingen mellan Mälardalsyxan och det textilkeramiska området hade redan tidigare lyfts fram av flera
forskare (se Kuzminych 1996 och där framförd litteratur).
S. V. Kuzminych har i sina arbeten visat på spridningen av mälardalsyxorna
och Akozinsko-Melarskie yxorna (1993). Denna bild har sedan blivit reproducerad i flera arbeten (se t.ex. Hjärthner-Holdar 1993; Eriksson 2009). Ett problem
med de spridningsbilder som visas över yxorna är att de inte tar hänsyn till de
olika varianter av yxor utan istället ofta presenterar en bild av alla yxor som
klassificerats som mälardalsyxor eller akozinsko-melarski. Då det gäller Skandinavien presenteras således alla yxor, utan att diskutera de kronologiska skillnaderna och eventuell spridning inom området. Genom detta blir alla yxor samma
sak, även om det finns kronologiska skillnader och olika grupper såväl inom
materialet i Skandinavien som i Ryssland. Är alla yxor verkligen samma sak och
hur påverkar det i så fall synen på yxorna och dess spridning?
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Det saknas gjutformar för yxorna i Sverige för de yxor av mälardalstyp som
finns i Mellan- eller Sydsverige. Avsaknaden av gjutformar är ett av de argument som brukar framföras för att yxorna skulle vara tillverkade på annan ort
(Hjärthner-Holdar 1998:38). Det har påträffat en gjutform i Vilhelmina socken i
Lappland till en mälardalsyxa av en typ som har en norsk spridning (Eriksson
2009:250). Det finns även en gjutform av täljsten från norra Finland som skulle
kunna vara till för att göra mälardalsyxor, även om den typiska ornamentiken
saknas (Hackman 1903). Gjutformen påminner dessutom om en variant av
akozinsko-melarskie yxan som inte har påträffats i Sverige. Även om gjutformar
för mälardalsyxan för tillfället inte har påträffats i Mälardalen behöver det inte
betyda att yxan inte har tillverkats här. I Baudous sammanställning finns det
även andra yxtyper än mälardalsyxan där endast enstaka fynd av gjutformar har
påträffats (Baudou 1960).
På senare år har de mer kortväga kontakterna över Östersjön betonats av
Thomas Eriksson. Han har tolkat yxorna som tillverkade i Baltikum, Finland
eller Vitryssland, men av koppar från Ural. Anledningen är bland annat att
dessa områden är mer närbelägna än Volga-Kama området. Tolkningen bygger
även på gjutformar som påträffats i Finland och Lettland. Dessutom anser Eriksson att keramiken i Mälardalen uppvisar fler likheter med keramiken i Estland, Lettland och sydvästra Finland än med Volga-Kama området (Eriksson
2009:250, 260). Maria Yushkova som bland annat har arbetat med mälardalsyxor och ananinoyxor i nordvästra Ryssland har en annan tolkning:
All the facts taken togther seem to suggest the different provenances of Ananino och Mälar axes. The Ananino examples should be related to the Volga-Kama
region, while the Mälar axes should be connected with the influence of northern
European manufacturing centres. (Yushkova 2012:145)

Frågan om var yxan har gjutits har även hört samman med varifrån kopparn i
yxan kommer. En sak som skulle kunna ge lite klarhet åt yxornas ursprungsområde är genom att studera metallens sammansättning i yxorna. Om den skulle
skilja sig från övriga yxor i området skulle det kunna tyda på att de tillverkas
någon annanstans. Under senare år har det utförts analyser på flera bronsföremål som påträffats i Sverige. Det har även utförts analyser av metaller i några av
de mälardalsyxor som har påträffats i Sverige. I en studie utförd av Per Kretsen
analyserades sex yxor av mälardalstyp och två holkyxor av nordisk typ som
påträffats i Uppland. Det visade sig att metallen i mälardalsyxorna delvis skiljde
sig från metallen i de övriga yxorna som analyserades. Detta tolkades som om
kopparn i mälardalsyxorna troligen kom från Ural medan så inte var fallet i
holkyxorna av nordisk typ (Kersten 2005:43f.).
Det har även under senare år utförts analyser på flera andra bronsföremål
från olika delar av Sverige. Syftet var att undersöka vilket ursprung som kopparn i de olika föremålen har och hur detta har förändrats över tid (Ling et al.
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2013, 2014). I analysen ingick bland annat 71 föremål av brons. Bland de 71
bronserna som har analyserats finns tre mälardalsyxor (två av dessa UMF 5453
och UMF 6005 var även en del av Krestens ovan nämnda studie). Resultaten
från denna studie visade på att kopparn i två av yxorna skulle kunna komma
från Sardinen och i en av yxorna från Cypern (Ling et al. 2014:120). De två
ovan nämnda studier visar således på olika resultat. Analyser av den norska
varianten av mälardalsyxa har visat på liknande sammansättning som i de nyare
analyserna (Melheim 2015:198f.). Samtidigt är det endast ett fåtal yxor som har
analyserats. Om yxorna skulle vara tillverkade i Mälardalen behöver de inte ha
en annan metallsammansättning än övriga yxor i området.

Ananinoyxan
Ananinoyxorna är korta, flata holkyxor med en linsformig eller sexkantig genomskärning (Meinander 1985:17). Endast tre exemplar av yxan har påträffats i
Sverige, en i Gamla Uppsala i Uppland, en i Sorsele socken i Lappland och en i
Lycksele socken i Lappland (Bakka 1974:18; Bolin 1999:103; Forsberg 2012).
Ett flertal gjutformar till dessa yxor har dock även påträffats i norra Sverige
(Lundholm 1970; Bakka 1976). I Sverige har yxorna en nordlig utbredning men
exemplar har påträffats ända ned i Mellansverige. Den sydligaste har enligt uppgifter påträffats i Gamla Uppsala i Uppland. Detta är dock ett delvis problematiskt fynd eftersom dess fyndomständigheter är oklara (se nedan). I Finland
finns det ett fynd av en ananinoyxa och flera fynd av gjutformar (Forsberg
2012:41ff.; Lavento 2016:175f.).
Paralleller till de ananinoyxor som har påträffats i Sverige finns förutom i
norra Finland även i Volga-Kama området i Ryssland (Patrusjev 1971, 1984;
Kuzminych 1983). Yxorna förekommer alltså i Ryssland i ungefär samma område som akozinsko-melarskie yxorna, d.v.s. i området vid Volga och Kama
flodernas sammanflöde. Dock har de olika yxorna delvis olika spridning inom
detta område. Ananinoyxan har en koncentration i områdets östra delar medan
akozinsko-melarskie yxorna främst finns i de västra delarna (Markov 2007:57).
De olika yxtyperna återfinns även på samma gravfält, exempelvis de stora gravfälten Achmylovo och Akozino (Meinander 1985:17). På Achmylovo återfanns
de två yxtyperna tillsammans endast i några få gravar. Meinander uppfattade det
inte som en kronologisk skillnad mellan dem utan en kulturell. Det finns även
en skillnad i hur de deponeras i gravarna (Meinander 1985).
Ananinoyxans förekomst i Volga-Kama området såväl som i Sverige har tolkats på ett annat sätt än mälardalsyxans spridning. Det har aldrig varit frågan
om teorier om en nordlig svensk expansion i Volga-Kama området eller om
nordliga kolonier. I stället har det östliga området ansetts haft stor betydelse för
utvecklingen i norra Sverige. Något som påbörjades redan under tidigare perioder. Tallgren såg till exempel att det var människorna i Volga-Kama området
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som varit de aktiva och att kontakterna mellan Volga-Kama området och Norrland kan ha varit direkta (Tallgren 1937:22):
The »Lapland» civilisation was dependent on the East Russian. Metal came from
there. But it became partly independent. Several of the socketed axes possess
special local features, unknown in East Russia… The n o r t h e r n connetions
with the Urals across the tundra and forest zone probably played an important
role”. (Tallgren 1937:22)

Den antagna riktningen i kontakterna ledde till tolkningar där Mälardalen genom sin expansion österut påverkade utformningen av ananino-yxan i VolgaKama området, varifrån influenser västerut sedan nådde norra Fennoskandien
(Tallgren 1916:369). Även Hallström har liknande tankegångar:
Belysande för Upplands eller Mälardalens betydelse är att inflytelser därifrån
kunna spåras långt in i östra Ryssland vid mitten av bronsåldern. Där rådde då
bl. a. en östeuropeisk färgad bronsålderskultur, som i sin tur utövat ett starkt inflytande i bl. a. nordvästlig riktning. Östra och delvis norra Finland står i yngre
bronsålder under detta inflytande, som f. ö. kan betraktas som en fortsättning på
en influens, som är påtaglig redan under stenåldern. (Hallström 1942:208)

I diskussionerna om ananino-kulturens påverkan på norra Sverige har frågan
om framväxten av en samisk etnicitet och kultur varit central under lång tid. I
de förnyade diskussionerna om utvecklingen av en tidig samisk etnicitet från
tidigt 1980-tal spelade Volga-Kama området och ananino-kulturen en viktig roll
(se Odner 1983; Olsen 1985; Baudou 1995; jfr. även Hansen & Olsen 2004 och
Ojala 2009). Även Evert Baudou har betonat ananino-kulturens betydelse:
Förutsättningarna för en delning [mellan Övre och Mellannorrland] växer fram
under SN och den äldre bronsåldern men den utlösande faktorn blir mötet och
motsättningen mellan Ananjino-kulturens och den nordliga yngre bronsålderskulturens utlöpare i Norrland som blev möjligt då den norra landvägen mot områdena i öster och sydöst blivit fast etablerade. (Baudou 1989:182)

I norra Sverige är det inte bara kontakter med ananino-kulturen som har diskuterats utan även den efterföljande pianobor-kulturen har varit av betydelse i
diskussionerna om norra Sveriges förhistoria. Kontakter mellan norra Sverige
och Volga-Kama området har troligen haft stor betydelse för järnhanteringen i
Norrbottens kustland. Vid de arkeologiska undersökningarna i samband med
byggandet av en ny järnvägssträckning mellan Kalix och Haparanda vid Norrbottenskusten undersöktes tidiga järnframställningsplatser i närheten av Sangis
(med dateringar från förromersk och romersk järnålder), där dessa östliga kontakter aktualiserades. Vid undersökningarna fann man även ett smycke med
mycket tydliga likheter med pianobor-kulturens föremålsformer i Volga-Kama
området (Bennerhag 2012:65; se även Ramqvist 2014:92f.):
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Den tidiga järnframställningen är troligen kopplad till en fångstkultur med ett
kontaktnät framför allt österut… Sannolikt har kontakten med dessa områden
haft stor betydelse för järnhanteringen i Norrbottens kustområde. Tillsammans
med de samtida dateringarna av järnframställning i norra Finland, finns det
mycket som pekar på att det järnhantverk och den tekniska tradition som finns
etablerad längs Norrbottenskusten under yngre förromersk järnålder, har sitt ursprung i det kontaktnät som skapades med de metallproducerande samhällena
österut, redan under bronsåldern. (Bennerhag 2012:65f.)

Man kan också i sammanhanget nämna det så kallade Jävresmycket (föreslagen
datering till romersk järnålder eller tidig folkvandringstid av Holger Arbman),
som upptäcktes i ett kuströse vid Jävre vid gränsen mellan Norrbotten och
Västerbotten, med av flera forskare föreslagna östliga paralleller, förmodligen i
pianobor-kulturen (Arbman 1933; Stenberger 1954:435; Serning 1960:24).
Om ananinoyxan i Gamla Uppsala
Den sydligaste påträffade ananinoyxan i Sverige kommer enligt fynduppgifterna
från en av de stora högarna i Gamla Uppsala (Östhögen, även kallade Odins
hög; Montelius 1871–1873:41). Att denna betydligt äldre yxa skulle ha påträffats
i den stora högen från järnåldern har ifrågasatts, men fortfarande ingår yxan i
alla sammanställningar över ananinoyxor som påträffats i Sverige. Samtidigt är
det värt att notera att det i närområdet förekommer andra holkyxor som ansetts
ha ett ”östligt ursprung” (en yxa av seima-typ och en yxa av maaninka-typ; Ekholm 1921; se även ovan). Det bör även påpekas att det har påträffats andra
föremål av, vad man ansett vara, östlig härkomst längre söderut i Sverige, såsom
exempelvis en spjutspets i Skåne (se Bakka 1976).
Yxan är en del av den Lundebergska samlingen vid Museum Gustavianum,
Uppsala universitet (nr. 152 i Major Lundebergs katalog). Av de 10 föremålen
från Uppland som daterats till bronsåldern som ingår i den Lundebergska samlingen kommer fem enligt fynduppgifterna från Gamla Uppsala varav två från
de stora högarna (Ekholm 1921:12). Dessa fynduppgifter har dock ifrågasatts.
Montelius ansåg att uppgifterna sannolikt berodde på något misstag (1871–
1873:40). Han väljer även att sätta fynduppgifterna inom citationstecken, något
som Gunnar Ekholm ser som att han inte ger lokalbestämningen något större
värde (Ekholm 1921:12). Ekholm själv är skeptisk till fynduppgifterna och skriver exempelvis om en dolk från period III att ”… men som den ingår i den
Lundebergska samlingen, kan man ej tillmäta dess fynduppgifter alltför stor
betydelse” (Ekholm 1911a:230). Ekholms tvivel blev enligt Sune Lindqvist
starkt ifrågasatta av Lundebergs son (Lindqvist 1915:151). Ekholm ansåg dock
att även om fynduppgifterna är högst tvivelaktiga så har föremålen troligen
påträffats i landskapet (Ekholm 1921:12).
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Inhumationsgravskicket under slutet av bronsåldern
I beskrivningar av bronsålderns gravskick möter man ofta bilden av att brandgravskicket börjar introduceras under äldre bronsålder för att senare ersätta det
tidigare inhumationsgravskiket. Under den yngre bronsåldern var brandgravskicket mer eller mindre allenarådande. Inhuamtionsgravar blir sedan återigen
vanligare först runt Kristi födelse. Så ser bilden dock inte riktigt ut i Uppland.
Brandgravarskicket tycks ha förekommit redan under slutet av senneolitikum
(Forsman 2007; Victor 2007a:237). Från Mälardalen är dessutom ett antal inhumationsgravar daterade till slutet av bronsåldern – äldsta järnåldern kända,
även om de är relativt ovanliga.
Gravar som har tolkats som inhumationsgravar från slutet av bronsålder och
övergången till järnålder är sedan tidigare kända från bland annat Apalle och
Dragonbacken i Övergran socken, Broby i Börje socken, Brillinge i Vaksala
socken, Gränby i Ärentuna socken (Schönbäck 1952, 1959; Magnusson & Sundqvist 1957; Ullén 1996, 2003; SHM 28402). Vid arkeologiska undersökningar
de senaste åren har några nya skelettgravar påträffats i Uppland, exempelvis
Ullnatippen i Täby socken, Forsa i Tensta socken och Vallstanäs i Norrlunda
socken (Nilsson 2001; Aspeborg & Appelgren 2005; Hed Jakobsson & Lindblom 2012). Inhumationsgravar från slutet av bronsåldern – äldsta jänåldern är
inte enbart en företeelse som finns i Uppland utan är även kända från andra
området, såsom Södermanland och Västmanland (se t.ex. Damell 1985:64;
Feldt 2005:146f.).
Det inhumationsgravskick som finns i slutet av bronsåldern har under stora
delar av 1900-talet uppfattats som ett ”nytt” gravskick som återintroducerades
under slutet av bronsåldern. Som så ofta när något ”nytt” uppträder i det arkeologiska materialet har företeelsen förklarats med influenser från andra områden.
Det är därför funnits ett intresse för att studera varifrån detta gravskick har
kommit till Mälardalen. Inte minst eftersom inhumationsgravar tycks saknas i
de södra delarna av Skandinavien under motsvarande tid. Mot bakgrund av
detta har det antagits att gravskicket måste ha kommit från något annat håll.
Blicken har därför vänts sydost och österut. På senare år har bilden bilden av
skelettgravskicket som något utifrån kommande ifrågasatts.

De kända skelettgravarnas utformning
Endast ett fåtal skelettgravar har undersökts i Uppland. Dessa har visat sig ha
olika utformning och det finns stora variationer mellan dem.
Under 14 maj till 2 juni 1947 undersöktes tre fornlämningar vid Brillinge i
Vaksala socken strax nordost om Uppsala (i dag i utkanten av Uppsala). På
platsen undersöktes flera anläggningar varav minst två gravar och en eventuell
”husgrund”. I området fanns även flera skålgropar. Den intressanta graven i
detta sammanhang utgjordes av en ca 3,8×2,9 meter stor och 0,4 meter hög,
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oregelbundet rektangulär fylld stensättning. Den saknade en kantkedja. I gravens östra del påträffades ett i nord-sydlig riktning lager av multnat trä ca
2,25×0,85 meter stort och ca 0,02–0,06 meter djupt. Lagrets rektangulära form
med rundade hörn gav intrycket att vara från en kista. Stenar som var lagda i två
rader har troligen givit stöd åt den kistan. I lagret påträffades resterna av ett
obränt skelett av människa. Det mesta av benen föll sönder vid upptagandet.
Omedelbart öster om kraniet påträffades en 21 cm lång bronsnål med spiralvridet huvud. Det fanns inga andra fynd i graven. Öster om denna grav undersöktes ett flera kvadratmeter stort område. I detta fann man multnat trä och kol.
Området gav intryck av att varit omgrävt tidigare, men möjligen fanns här en
grav av samma typ som den ovan nämnda (Magnusson & Sundquist 1957).
I närheten av den ovan nämnda graven har ytterligare skelettgravar påträffats. 1964 undersöktes ett gravfält i Gränby, Ärentuna socken, Uppland. Gravfältet daterades till förromersk järnålder och vikingatid (SHM 28402). En av
gravarna på gravfältet utgjordes av en hög som var 10 meter i diameter och 0,8
meter hög, delvis med kantkedja. I centrum fanns en närmast rektangulär packning med kantkedja, ca 7×6 meter stor. Under fanns ett 1×1,23 meter stort
fyndförande brandlager med bältehake, två broddar, järnfragment, nitar och
spikar, pärlor, kam, fragment av ett bryne, lerkärl, trärester, brända ben och kol.
I söder strax utanför stenringen fanns keramik och brända ben och i sydväst ett
skärvstenslager med bränd lera, slagg och brända och obrända ben.
Omkring 0,15 meter från brandlagrets västligaste del påträffades en skelettgrav med fynd av skelettrester, två krukskärvor och ca 0,7 liter brända ben. En
meter under den första skelettgraven påträffades ytterligare en skelettgrav. I
denna fanns fynd av en bygelnål av brons, en krukskärva, ett kranium vid gravens fotända och ett kranium vid gravens östra sida (SHM 28402).
I Broby i Börje socken i Uppland har flera gravar (A34, A43, A53 och A57)
som har tolkats som inhumationsgravar undersökts (Schönbäck 1952, 1957; se
kapitel 6 samt Appendix 1). På lokalen kan man se att det inte tycks finnas någon kronologisk skillnad mellan inhumationsgravar och brandgravar. De båda
gravskicken har använts sida vid sida under en tid och att skelettgravskicket inte
har ersatt brandgravskicket. Med tanke på att endast en liten del av Brobylokalen har undersökts är det intressant att så många av de undersökta stensättningarna har innehållit spår efter inhumationsgravar.
Även på senare år har inhumationsgravar undersökts. Med anledning av att
E4 i Uppland fick en ny sträckning undersöktes 2003 i Forsa i Tensta socken en
hög, en stensättning och ett röjningsröse. I detta sammanhang är högen mest
intressant. Högen var ca 12 meter i diameter och ca 1,2 meter hög. Eftersom
den var anlagd på en naturlig moränkulle var den ”byggda” delen av högen
endast 0,7 meter hög. Undersökarnas tolkning av högen är att den anläggs under perioden 1300–1000 f.Kr. Brända ben från en eller flera individer sprids i
högens fyllning. Omkring 500 f.Kr. vid övergången mellan yngre bronsålder
och förromersk järnålder sker ytterligare en begravning i högen. Denna gång
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begravs en individ obränd. Den döde har med sig en keramikskål samt en
järnnål. Kort därefter anläggs ytterligare en grav i högen i form av en bengrop.
Benen i bengropen har daterats till yngre bronsålder-äldsta järnålder (520–390
BC; kalibrerat 1 σ; 760–380 BC, kalibrerat 2 σ; Aspeborg & Appelgren 2005:36).
Graven plundras senare under förhistorisk tid, senast under folkvandringstid.
Inhumationsgraven var svårdaterad. De obrända benen kunde inte dateras
på grund av för lite kollagen (Aspeborg & Appelgren 2005:16). I graven påträffades en järnnål samt keramik som både var svåra att bestämma åldern på.
Järnnålen är troligen från övergången mellan bronsålder och järnålder, men det
skulle även kunna vara från ringnål från vikingatid där själva ringen gått förlorad (Aspeborg & Appelgren 2005:14f.).
I Apalle i Övergarns socken har en skelettgrav från bronsåldern undersökts.
Graven låg på en höjd i bosättningens östra kant och var svårt skadad grav.
Ingen överbyggnad fanns kvar och ben, som delvis låg i oordning inom en 1,35
meter lång och 0,45 meter bred mörkfärgning, och gravgåvor påträffades under
grästorven (Ullén 2003:238f.). I graven fanns en halsring av brons från period V
eller VI (Eriksson 2009:234)
Möjliga inhumationsgravar har även undersökts vid Dragonbacken i Övergarns socken i Uppland. Riksantikvarieämbetet undersökte 1986 och 1989 en
boplats och ett litet gravfält från yngre bronsålder och möjligen äldsta järnåldern (Ullén 1996:7). Gravfältet, som låg på en bergsklack ovanför boplats, bestod av 10 gravläggningar. Åtta i stensättningar och två i skärvstensflack. Tre
stycken stensättningar på gravfältet har tolkats som skelettgravar. De två största
stensättningarna låg centrat på en bergsklack. Båda dessa hade kantkedja. Mellan stensättningarna fanns en mindre stensättning som sakande kantkedja. I alla
tre fanns centrala nedgrävningar. Även om det inte fanns några ben bevarade
tolkades gravarna som inhumationsgravar. I en av de stora stensättningarna
påträffades ett lerkärl i den norra delen av nedgrävningen. I samma stensättning
fanns även en sekundärbegravning bestående av en koncentration rensade
brända ben direkt innanför kantkedjans norr del. Gravfältet var svårdaterat,
men alla gravar kommer troligen från yngre bronsåldern eller gränsen mot förromersk järnålder (Ullén 1996:19ff.). De övriga anläggningar på gravfältet ligger
mellan 810–410 f.Kr. (Ullén et al. 1996:51f., 60ff.; Eriksson 2009:234).
Även om endast ett fåtal inhumationsgravar har undersökts så kan gravskicket dock ha varit betydligt vanligare i slutet av bronsåldern och den äldsta
delen av järnåldern än vad det relativt ringa antalet kända gravar antyder. De
kända skelettgravarna har påträffats vid arkeologiska undersökningar och har i
de flesta fall inga yttre konstruktioner som går att se innan undersökning som
antyder att det skulle rör sig om just skelettgravar. Därför måste graven undersökas för att se om det är en skelettgrav, och som tidigare nämnts är endast en
mindre mängd gravar undersökta i området. Björn Feldt, som har studerat
gravskicket i Södermanland, har i sitt material flera gravar som tolkas som skelettgravar. Feldt har kopplat samman inhumationsgravskicket med den rek183

tangulära formen på gravarna. Samtidigt poängterar han att det i materialet i
studien finns flera rektangulära gravar som innehåller brandgravar. Samtidigt
finns inhumationsgravar som inte är rektangulära (Feldt 2005:139).
I flera av de gravar som har tolkats som inhumationsgravar saknas helt spår
av den begravda och de har därför tolkats som inhumationsgravar utifrån deras
konstruktion (se t.ex. gravarna på Dragonbacken, samt en av gravarna i Broby;
Ullén 1996:19; Schönbäck 1959). Det är därför inte osannolikt att liknande
gravar kan ha förbisetts vid undersökningar om rester efter skelettet saknats.
Karin Äijä nämner exempelvis att det saknas skelettgravar i det undersökta
gravfältet i Skärgårdstad, Österåker socken men att det fanns rektangulära konstruktioner som tyder på sådana gravar kan ha förekommit (Äijä 1991).
Gravarnas datering
Inhumationsgravar som har misstänkts vara från slutet bronsåldern är ofta
svårdaterade på grund av att de ofta saknar daterbara fynd. Dessutom tycks
skelettgravarna från denna period även sakna keramik (jfr. Eriksson 2009:234).
Samtidigt är skeletten, i de fall de överhuvudtaget finns spår efter dessa, ofta
mycket dåligt bevarade och har inte kunna omhändertas och därmed inte heller
dateras.
I några av inhumationsgravarna har det vid undersökningar påträffats fynd
som kunnat datera graven. De skelettgravar som påträffats i Brillinge, Broby
A34, Broby A57, Forsa och Gränby har daterats till yngre bronsålder eller övergången till äldsta järnåldern genom fynd av olika slags bronsnålar. Skelettgraven
i Apalle var svårt skadad av tidigare aktiviteter på platsen, men innehöll en halsring av brons som kan dateras till period V eller VI (Ullén 2003:238f.; Eriksson
2009:234). Det finns dock flera svårigheter med att datera utifrån dessa föremål
då de ofta ger ganska breda dateringar. Exempelvis har nålen i Forsahögen
daterat graven till övergången slutet av bronsåldern – äldsta järnåldern. Nålen
skulle dock kunna vara från en betydligt senare period och utgöra del av en
ringnål från vikingatid. I detta fall har dock graven inte enbart daterats genom
nålen, utan även keramiken pekar på att den är från slutet av bronsålder
(Asperborg & Appelgren 2005:19). Det finns även svårigheter med att datera
nålen i Brillingegraven i Vaksala. En liknande nål har bland annat påträffats på
Bornholm tillsammans med ett stort antal mälardalsyxor. Nålen är svårdaterad
men kommer troligen från period V–VI (se diskussion i Ekholm 1957:273).
Även gravarna i Broby innehåller föremål som pekar på perioden slutet av
bronsåldern eller början av järnåldern. Utifrån föremålen har alltså flera av gravarna daterats till slutet av bronsåldern period V–VI och övergången till äldsta
järnåldern, men dateringarna är osäkra.
Eftersom skelettgravarna i många fall har varit svåra att datera på grund av
avsaknad av fynd och dåliga bevaringsförhållanden för benen har flera gravar
fått generella dateringar utifrån i vilka miljöer gravarna har påträffats. Alltså hur
det övriga gravfältet ser ut. Detta gäller exempelvis skelettgravarna vid Dragon184

backen. Övriga anläggningar på gravfältet ligger mellan 810–410 BC, d.v.s. period V till äldre förromersk järnålder (Eriksson 2009:234).
Genom de svårigheter som finns att datera gravarna är det möjligt att skelettgravar som inte har innehållit identifierbara föremål felaktigt kan ha antagits
komma från senare perioder då skelettgravskicket var betydligt vanligare. Inte
minst gäller detta i de fall då gravarna ligger på gravfält där det även finns gravar från senare perioder. Från förromersk järnålder och romersk järnålder finns
det som nämnts ovan flera kända skelettgravar i Uppland (se t.ex. Wikborg
1996; Eriksson 2009).
Skelettgravskicket under slutet av bronsåldern och den äldsta järnåldern kan
alltså ha varit vanligare än man tidigare anat, men kan ”gömma sig” i det arkeologiska materialet. Det är inte ovanligt att det förekommer flera skelettgravar på
en lokal eller i en och samma stensättning, såsom exempelvis i Broby och
Gränby, och eventuellt även i Brillinge även om denna är mycket osäker. I flera
av de undersökta gravarna, såsom i Broby och i Forsa, finns det brandgravar i
direkt anslutning till, ovanpå eller under skelettbegravningarna. Det ser inte ut
att finnas några kronologiska skillnader mellan de båda begravningsätten, utan
de tycks existera parallellt. Detta var något som Bengt Schönbäck konstaterade
redan vid undersökningarna i Broby under 1950-talet (Schönbäck 1959:73).
Tarandgravar
En speciell typ av tidiga skelettgravar är de så kallade tarandgravarna som har
påträffats i ett mindre antal i Södermanland och Uppland (Modin 1973; Bennett
1975; Feldt 2002, 2003, 2005). Dessa gravar har framför allt behandlats av
Björn Feldt i flera arbeten (Feldt 2002, 2003, 2005).
Tarandgravarna i Sverige består av ett antal hopbyggda celler i rader. Cellerna har en nord-sydlig riktning medan själva tarandkomplexet har en öst-västlig
riktning. Tarandgravarna ligger ofta på gravfält daterade till yngre bronsålder
och/eller äldsta järnålder. Endast ett fåtal av dessa har undersökts. I gravarna
påträffas ofta brända ben, men även nedgrävningar som kan tyda på skelettgravar. Så mycket som 53 % av gravarna har nedgrävningar som tyder på skelettgravar. Bronsfynd är dock ovanliga (Feldt 2002:14).
Gravtypen, som främst finns under yngre bronsålder och förromersk järnålder, men även i romersk järnålder, har även förknippats med områden på andra
sidan Östersjön och östliga influenser. Förutom de fåtal gravar som är kända i
östra Mälardalen är gravtypen framför allt känd från andra sidan av Östersjön, i
Finland, Estland och Lettland (Feldt 2002:13; Lang 2007):
Framväxten av tidiga tarandgravar på båda håll visar att kontakterna funnits vid
bronsålderns avlutning och järnålderns inledning och att förutsättningarna uppenbarligen inte varit alltför olika för att nya och i det närmaste identiska gravtraditioner skulle slå rot. (Feldt 2002:19)
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De typiska tarandgravarna i Finland, Estland och Lettland brukar dateras till
romersk järnålder (Feldt 2002; Lang 2007:191). Då gravtypen ofta har setts som
östliga influenser i Mälardalen är det intressant att gravarna väster om Östersjön
har givit tidigare dateringar än de på den östra sidan (Feldt 2002:14).
Det finns dock form av ”tidiga tarandgravar” som är äldre än de typiska tarandgravarna.
Dessa gravar kan delas in i tre olika kronologiska grupper. Den äldsta av
dessa är grupper består av gravar utan gravgåvor eller med keramikkärl. Denna
typ av gravar kan dateras till ca 700–400-tal f.Kr. Den andra gruppen består av
gravar med föremål som kan dateras till 400–200-tal f.Kr. Den sista gruppen är
gravar med föremål som gör att gravarna kan dateras till 200-talet f.Kr. – första
århundradet e.Kr. (Lang 2007:189). Det finns många olika varianter av de tidiga
tarandgravarna. Valter Lang skriver:
In conclusion, the early tarand-grave is a grave form with several variations that
developed in the Late Bronze Age and the beginning of the Pre-Roman Iron
Age in the coastal zones of northern and western Estonia, south-western and
western Finland, and central Sweden. Similarities in graves, burial customs, and
some grave goods indicate close contacts between the inhabitants of these areas.
(Lang 2007:190f.)

Frågan om vilket område som skulle utgöra tarandgravarnas eventuella ursprungsområde är således mycket komplicerad.

Obrända människoben från andra kontexter
Obrända människoben återfinns inte bara i gravar utan även i flera andra kontexter. Obrända ben har exempelvis påträffats i fyllningen till gravar och i
boplatskontexter såsom i brunnar och gropar.
Vid undersökningarna av den stora bronsålderslokalen i Ryssgärdet i Tensta
socken påträffades tre fynd av obrända ben från människa. Två av dessa var
lösfynd. Det tredje fyndet utgjordes av en del av ett kranium som påträffades i
en grop. Detta kunde dateras till bronsålderns period II (Eriksson 2005:244).
Även i den ovan nämnda Apalle i Övergrans socken har obrända människoben påträffats i andra sammanhang än i gravarna. Ett 14C-prov på ett kraniefragment med snittspår som påträffats i kanten av en skärvstenshög gav dateringen period IV–V. I skärvstenshögen påträffades även en del av ett vadben.
Det går inte att avgöra om dessa ben kommer från samma individ. Även flera
andra obrända ben från människa påträffades i Apalle, bland annat i kulturlagret
och i en av brunnarna på området (Ullén 2003:238f.).
Ytterligare exempel på obrända människoben är de som har påträffats i fyllningen i gravar. Ben från minst tre individer som påträffades i fyllningen till
Hågahögen. Hur dessa ben hade hamnat i högens fyllning var dock oklart. Att
det skulle röra sig om äldre gravar som förstörts när man tagit torv till högen
186

ansåg Almgren som osannolikt eftersom grästorven varit så tunn att den inte
borde påverkat äldre gravar. I stället föreslog Almgren att benen kommer från
människor vilka inte bara har offrats, utan även troligen har blivit uppätna i
samband med begravningen. I högens fyllning fanns även spridda djurbenen
som tolkades som rester efter måltider i samband med högens uppförande
(Almgren 1905:44). Ett annat fall med obrända ben i en högs fyllning kommer
från hög nr 2 från period II–IV vid Kungsbro, i Vretakloster socken i Östergötland (Silvén 1958:57f.).
Även i Kiviksrösets fyllning påträffades obrända ben från människa. Dessa
har daterats till period V (Goldhahn 2013:494). Även i detta fall är det en öppen
fråga om detta är rester efter en grav eller om det finns en annan förklaring.
Joakim Goldhahn drar paralleller till de spjälkade benen från Hågahögen
(Goldhahn 2013:572):
Tvärtemot vad som är brukligt under bronsåldern tillhör alla brända ben från
Bredarörs hällkista den äldre bronsåldern, vilket är märkligt. Därtill har alla identifierade människoben från yngre bronsåldern, då brandgravskicket närmast var
allenarådande i Skåne och södra Skandinavien varit obrända. Det ger intryck av
en innovativ miljö under äldre bronsåldern och en konservativ miljö under
yngre bronsålder. Att fortsätta att deponera obrända människor i Bredarörs
smyckade hällkista kan tolkas som en arkaisk ritual rotad i en flera hundra år
gammal tradition. (Goldhahn 2013:494)

Även i en grav i Kalvshäll i Järfälla socken fanns spridda rester av obrända
människo- och djurben mellan stenarna i röset. Det har tolkats som spår efter
gravritualer, men samtidigt påpekar Bratt att det inte går att avgöra om spåren
kommer från två eller flera människor som har offrats eller om det rör sig om
ben efter tidigare döda som placerats i graven eftersom benen var mycket dåligt
bevarade (Bratt 2003:46).
Att de obrända benen påträffas i dessa olika sammanhang visar på de många
olika sätten som den avlidne individens kvarlevor kunde behandlas under
bronsåldern. De visar även på att obrända ben ibland tycks ha behandlats på
samma sätt som brända ben har gjorts.

Förändringar i gravskicket – intern utveckling eller influenser
utifrån?
En viktig fråga då det gäller dessa ”tidiga” inhumationsgravar är varför detta
gravskick förekommer i Uppland i slutet av bronsåldern. Ofta har man utgått
ifrån att skelettgravskicket försvinner under yngre bronsålder för att sedan
komma tillbaka under den sista delen av bronsåldern och den äldsta järnåldern.
En omdebatterad fråga har därmed varit varifrån traditionen att begrava vissa
individer obrända kommer. Är det på grund av influenser utifrån, lokal utveckl187

ing eller är det den äldre bronsålderns gravskick som lever vidare (se t.ex. Arne
1926; Stenberger 1936; Nylén 1957)?
Mycket av diskussionen om skelettgravar från yngre bronsåldern har utgått
från att det är en ny företeelse som kommer någonstans utifrån och sprids till
Mälardalen. Eftersom det saknas kända tidiga skelettgravar i söder och väster
ansågs gravskicket troligen komma öster eller sydöst ifrån (t.ex. Stenberger
1936:166). Området som influenserna skulle ha kommit ifrån har varierat något.
Områden såsom hallstatt-kulturen, men även områden österut som VolgaKama området har föreslagits (Arne 1926; Stenberger 1936; Nylén 1957; Wikborg 1996; Aspeborg & Appelgren 2005:22).
Länge var skelettgravar från den äldsta delen av järnåldern enbart kända på
Gotland och Öland och dessa gravar utgjorde den självklara utgångspunkten
för studiet av skelettgravskick under perioden (Stenberger 1936:165; Nylén
1957:65). Oscar Almgren ansåg, enligt T. J. Arne, det vara en öppen fråga om
begravningsskicket på Gotland i början av järnåldern kunde förklaras med inhemska orsaker eller med inflytande från keltiskt område. Arne föreslog dock
att uppträdandet av skelettgravar på Gotland även kan komma genom influenser österifrån, över Finland och Baltikum, från den skytiska kulturen. Han
kopplar även samman detta med ananino-kulturen och skriver:
Inom den skytiska kulturen anträffas uteslutande skelettgravar, inom Anánjionkulturen är likbränning sällsynt.
Detta möjliga inflytande från öster bör alltså enligt min mening även tas i beaktande vid försöket att lösa problemet om skelettgravarnas plötsliga och episodiska uppträdande på Gotland cirka 500 före Kr.f. (Arne 1926:28)

I artikeln ”Gotland och den äldsta järnålderns gravskick” diskuterade Mårten
Stenberger de gotländska skelettgravarna från äldre järnåldern och deras ursprung. Stenberger såg de tidiga skelettgravarna på Gotland som ett resultat av
ett inflytande från hallstatt-kulturen, bland annat på grund av att brandgravar
påträffats i nära samband med skelettgravarna på Gotland och att detta förhållande även återfanns på Hallstattgravfältet i Österrike (Stenberger 1936:169).
Stenberger avfärdade tanken att det skulle röra sig om en lokal utveckling och
skriver bland annat:
Det framstår också alltmera tydligt, att jordandet ingalunda får betraktas som
någon intern, från äldre tid nedärvd sedvänja utan har sin grund i utifrån komna
impulser. (Stenberger 1936:167)

Det har även föreslagits att skelettgravskicket spridits från Gotland till Baltikum
(Nerman 1936:73).
Under mitten av 1900-talet undersöktes ett antal skelettgravar, som daterades till slutet av bronsåldern, i Uppland. 1947 undersöktes den ovan nämnda
graven vid Brillinge i Vaksala socken och resultaten publicerades i en artikel 10
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år senare (Magnusson & Sundquist 1957). Ett par år senare publicerade Bengt
Schönbäck undersökningarna av skelettgravar i Broby (Schönbäck 1959). Även
sedan skelettgravarna i Uppland hade blivit kända fortsatte Gotlands förmedlande roll för skelettgravskicket att vara viktig i diskussionen, fastän skelettgravarna i Uppland i många fall tycktes vara äldre än gravarna från äldre järnålder
på Gotland.
Många av dessa tankar och tolkningar om influenser från olika områden utvecklades tidigt och i dag finns ett mycket större känt material av skelettgravar.
Samtidigt finns tanken fortfarande kvar att skelettgravskicket är ett fenomen
som skulle komma utifrån vid övergången mellan bronsålder och äldsta järnålder (se t.ex. Wikborg 1996; Aspeborg & Appelgren 2005:22). Örjan Hermodsson har även förslagit att det skulle kunna röra sig om människor med särskild
status eller människor med utländsk härkomst som har begravts i dessa gravar
(Hermodsson 2015:74). Eftersom benmaterialet har varit så dåligt bevarat är det
även svårt att få en bild av vilka som begravts på detta sätt, exempelvis vilket
kön eller ålder de begravda hade. Många frågetecken finns fortfarande kring det
tidiga skelettgravskicket i Mälardalen och dess eventuella ursprung. Thomas
Eriksson skriver angående detta:
Man ska antagligen inte se de sena [bronsålders] skelettgravarna som en influens
från centrala Ryssland. Snarare bör man söka paralleller på Gotland eller den
östra och sydöstra sidan av Östersjön, något som även nåltyper tyder på. (Eriksson 2009:234f.)

Under senare år har flera forskare ifrågasatt att skelettgravskicket var ett ”nytt”
gravskick som börjat praktiseras efter influenser från andra områden. Istället
har det föreslagits att både inhumationsgravskicket och brandgravskicket
kanske har använts parallellt genom hela bronsåldern (se t.ex. Ullén 1996, 2003;
Eriksson 2005, 2009:234; Feldt 2005; Victor 2007a). Samtidigt är antalet daterade inhumationsgravar få och de gravar som har kunnat dateras tycks hamna i
slutet av bronsåldern. De tydliga exemplen på att skelettgravskicket har funnits
under hela bronsåldersperioden saknas fortfarande, men bilden kan självfallet
förändras i framtiden om fler inhumationsgravar undersöks och dateras.

Keramiken i norra Mälardalen
Ett av de vanliga fynden från bronsålderslokaler i norra Mälardalen är keramik.
Keramik återfinns i många olika sammanhang så som i bland annat boplatskontexter, i stensättningar och i skärvstenhögar. Däremot är det sällan som keramik
har använts som gravkärl i gravar. Ibland förekommer dock enstaka keramikskärvor tillsammans med brända ben. Keramiken kan i dessa fall möjligen ses
som symboliska gravkärl (se ovan).
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Begreppet keramik är ett samlingsnamn för en grupp föremål som har en
mängd olika utformningar och funktioner. Inom den arkeologiska forskningen
har olika drag i keramiken såsom exempelvis form, magring, ytbehandling och
dekor associerats med olika (ibland etniska) grupper. När det uppstår förändringar i traditionen av hur keramiken utformas och dekoreras har det ibland
tolkats som tydliga indikationer på externa influenser (Eriksson 2012:185ff.). Så
är det även med keramiken i Mälardalen, där olika ytbehandlingar såsom den
strimmiga keramiken och textilkeramiken av vissa forskare ansett höra samman
med områden på andra sidan Östersjön. Östliga influenser på keramikmaterialet
har diskuterats sedan 1950-talet då platser såsom Broby i Börje socken och
Darsgärde i Skederids socken i Uppland undersöktes (se t.ex. Ambrosiani 1958,
1959, 1964; Schönbäck 1959; Jaanusson 1981; Reisborg 1989; Hjärthner-Holdar
1998; Eriksson 2002, 2003, 2009, 2012:193).
Keramik från bronsåldern i Mälardalen har behandlats av flera olika arkeologer, bland annat i samband med många av de stora arkeologiska undersökningarna som utförts (se t.ex. Ambrosiani 1959; Schönbäck 1959; Jaanusson 1980;
Reisborg 1989; Eriksson 2002, 2003, 2009, 2012). Den så kallade Otterbötekeramiken som påträffats på Åland, men även i Mälardalen såsom i Broby, har
behandlats av Kenneth Gustavsson (1997).
En viktig studie i detta sammanhang är Hille Jaanussons av keramiken från
den stora Hallundaboplatsen. Hille Jaanusson diskuterar keramiken från Hallunda och jämför den med de sju lokaler i Mälardalen med en större mängd
keramik som vid denna tid var kända: Skrävsta, Igelsta och Tuna i Södermanland och Skälby, Broby, Norrmarjum-Sonö och Darsgärde i Uppland (Jaanusson 1981:33). Men även områden utanför Mälardalen såsom Åland med Otterbötekeramiken samt Asvakeramik i Estland. Jaanusson studerar bland annat
ytbehandlingen av keramiken (rabbad, slät, glättad, strimmig och textil) och
dessa variablers frekvens på de olika lokalerna (Jaanusson 1981:51). I boken om
keramiken från Hallunda diskuterar hon också olika ytbehandlingarnas eventuella östliga bakgrund. Keramiken från Asva har under senare år diskuterats av
Uwe Sperling (2014).
Thomas Eriksson har i flera olika sammanhang studerat keramik från bronsåldern i Mälardalen (se t.ex. 2002, 2003, 2009). Vilket också resulterade i en
avhandling om keramikens utveckling i Mälardalen ca 1500 f.Kr. till 400 e.Kr.
med titeln Kärl och social gestik (2009). I avhandlingen diskuterar han bland annat
östliga influenser på keramiken i Mälardalen. Thomas Eriksson har analyserat
keramikmaterialet från flera undersökningar i främst norra Mälardalen.
Keramiken från Mälardalen uppvisar många olika former och ytbehandlingar
som på många sätt skiljer sig från det kända materialet från södra Sverige. Det
tycks bland annat som att det finns en större variation av kärlformer i södra
Sverige. De skillnader som finns i keramikmaterialet mellan Mälardalen och
södra Sverige kan delvis bero på skillnaden i fyndkontext, men kan även ha
andra orsaker. Keramikmaterialet från Mälardalen kommer främst från boplat190

ser, medan materialet från Skåne främst kommer från gravkontexter (Eriksson
2009:88).
Thomas Eriksson ser i keramiken från bronsåldern åtminstone två olika regionala grupper: Mälardalen respektive Östergötland/Skåne. Östergötland utgör
en gränszon med drag från båda områden (Eriksson 2009:102). Många av de
yttre dragen som är utmärkande för keramiken i Skåne saknas i Mälardalen.
Även valet av leror har varierat och det finns även skillnaden i valet av magringsmedel. Magring med sand och organiskt material är vanligt på skånska
boplatser men saknas i Mälardalen. Vidare saknas även chamotte som magringsmedel i Mälardalen. I norra Mälardalen har man haft en tradition med
förhållandevis fin magring. Kornstorleken har varit proportionell till buktjockleken på det kärl man har tillverkat (Eriksson 2009:101f.). Rabbad keramik med
gropdekor på kärlets övre delar är ovanlig i södra Sverige och kan ses som östliga influenser (Eriksson 2009:247).
Det är värt att påpeka att det inte enbart är östliga drag i keramiken som har
studerats. Även den så kallade Lausitzkeramiken har varit av stor betydelse.
Eriksson menar att det är under äldre bronsåldern finns det likheter mellan
kermiken i Mälardalen och Lausitz-området. Under den yngre bronsålern kan
man inte längre se denna influens i Mälardalens keramik och inga nya Lausitzformer får något genomslag. I Sydskandinavien ser situationen annorlunda ut.
Utifrån keramikmaterialet i Skåne kan man se att kontakterna fortsätter mellan
regionerna (Eriksson 2009:260). Thomas Eriksson kritisk till benämningen
Lausitz keramik och menar att den keramik man påträffar i centrala Sverige
troligen inte var tillverkad i Lausitz-området (Eriksson 2012).
Keramikens utformning i centrala Sverige var ganska konstant under bronsåldern med små variationer. Under bronsålderns period II och III sker ett traditionsbrott i keramikhantverket i Mälardalen. Nya kärlformer införs såsom de
tunnformade kärlen och hankförsedda skålar. De större kärlen är ofta rabbade
medan skålarna ofta är polerade (Eriksson 2009:101). Från period II/III till
period VI finns i regel en fast uppsättning av kärl (Eriksson 2012:187).
Den vanligaste ytbehandlingen i Mälardalen är den rabbade keramiken följt
av den släta keramiken. Keramiken med strimmig yta och textilkermik utgör en
mindre del. Det finns dock lokaler med en avvikande bild (se t.ex. Jaanusson
1981:50ff.; Eriksson 2009). På platser som Hallunda var exempelvis ca 79 %
rabbig keramik och 19 % slät keramik. Endast 2 % av keramiken hade en glättad yta. Den strimmiga keramiken stod för 0,2 % och textilkeramiken 0,1 %.
Broby lokalen uppvisar en liten annorlunda bild med en mindre mängd rabbig
kermik (59 %). Den släta keramiken utgjordes av 32 %, den glättade 5 %,
strimmig 5 % och textil 0,2 % (det är egentligen imiterade textilintryck). Det
finns även platser som uppvisar en annorlunda frekvens. I Norrmarjum-Sonö
hade endast 15 % en rabbig yta, 69 % var slät och 3 % var glättad. Däremot
hade 13 % en strimmig ytbehandling. Den plats som avviker mest är Darsgärde
(Janusson 1981:51; se mer nedan).
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Det har påträffats ett fåtal skärvor av asbestkeramik i Mälardalen men det är
väldigt sällsynt. Fynd har bland annat gjorts i Broby och i Darsgärde (Ambrosiani 1959; Schönbäck 1959). Dessa har klara paralleller i östra och norra Finland
samt norra Sverige (Eriksson 2009:105). Asbestmagrad keramik finns främst i
norra Fennoskandien där det är vanligt med textil- eller imiterade textilintryck
på asbestkeramiken (Hulthén 1991:19). I exempelvis Broby i Börje socken utanför Uppsala påträffades asbestkeramik med imiterat textilintryck (Schönbäck
1959; Jaanusson 1981).

Strimmig keramik och textilkeramik
Vissa av de drag som finns i keramiken från bronsåldern i Mälardalen har likheter inom andra områden, framför allt på andra sidan Östersjön. Olika ytbehandlingar såsom strimmig keramik och textilkeramik har setts som resultat av
kontakter och influenser med andra områden. Även dekoration av keramiken
såsom gropar, kamintryck och tvinnade snoddar har tolkats som östliga influenser. Synen på vad dessa olika ytbehandlingar representerar och vilket ursprung
de har varierar mellan olika forskare.
Inte bara influenser österifrån har spårats i keramiken. Det har även föreslagits att del keramik kunde vara importerad från områden på andra sidan Östersjön. Det är dock svårt att avgöra om keramiken skulle vara importerad. I keramikmaterialet från den kända lokalen i Hallunda har Hille Jaanusson hittat
några exempel på keramik som enligt henne skulle kunna utgöra importvaror
(Jaanusson 1981:124).
En av ytbehandlingarna som finns på keramik från Mälardalens bronsålder
är den så kallade strimmiga keramiken. Den kan ha ganska olika utseende, men
en gemensam nämnare är att ytan har blivit räfflad genom att man har rispat i
ytan eller tryckt in material, såsom exempelvis gräs (Jaanusson 1980, Eriksson
2009:127). Den ”äkta” strimmiga ytbehandlingen är vad man tror ett resultat av
en specifik torkningsprocess, där ett ännu fuktigt lerkärl har svepts in i gräs för
att få en jämnare och långsammare torkning och undvika sprickbildning (Stålbom 1998:118, Eriksson 2002:138). Denna procedur är antagligen analog med
att slå in keramikkärl i tyg, då man framställer textilintryck (Jaanusson 1981: 41).
Strimmighet kan även uppstå genom att den halvblöta eller lädertorra ytan fått
en lätt upprispning genom att man har strukit ett föremål över ytan eller fått
ytan intryckt av exempelvis gräs (Eriksson 2003:88). Den strimmiga keramiken
brukar ofta vara tillverkad av en fin lera vilket gör att godset ofta brukar ha en
”fet” konsistens (Eriksson 2009:92).
Den strimmiga keramiken uppträder på många platser i Sverige under mellersta bronsåldern och äldre järnåldern. Det finns strimmig keramik i bland
annat Skåne och Östergötland, men det är framför allt i den östra delen av Mellansverige som den förekommer. I Thomas Erikssons material från Västmanland och Uppland börjar den strimmiga keramiken att uppträda under period
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IV men bli vanligare vid bronsålders slut och början på järnåldern. På de platser
där den förekommer brukar den strimmiga keramiken endast utgöra en liten del
av keramiken, även om det finns undantag (Eriksson 2009:129ff.).
Den strimmiga keramiken påträffas förutom i olika delar av Sverige även i
södra Finland, Baltikum och i Ryssland. Den förekommer även inom det textilkeramiska området som även brukar förknippas med finsk-ugriska språkgrupper (Jaanusson 1981:44; Eriksson 2009:128). Eva Hjärthner-Holdar lyfter fram
att i området kring Volga-Kama överlappar den östliga ananino-keramiken och
den västliga strimmiga och textilkeramiken (Hjärthner-Holdar 1998:42). Den
strimmiga keramiken finns även på andra platser, som i Polen och i norra Tyskland (Eriksson 2009:127f.). En fråga har därför varit vilken relation som finns
mellan den keramik som påträffats i Sverige och den som har påträffats på
andra sidan Östersjön.
Eftersom den strimmiga keramiken förekommer över så stora områden anser Eriksson att det kan vara svårt att avgöra varifrån traditionen att göra
strimmig keramik har uppstått. Det finns dock strimmig keramik som påträffats
i Mälardalen som enligt Eriksson har drag som klart tyder på östliga influenser.
Det är den keramik där den strimmiga ytan kombinerats med dekor såsom
gropar, stämplar, kam och tvärsnodd. Det finns en tendens att denna keramik
är vanligare i den östra delen av Mellansverige (Eriksson 2009:132).

Figur 40. Utbredning av textilkeramik och imiterad textilkeramik,
enligt S. V. Kuzminych: 1) Imiterad textilkeramik (’Wafer Ceramics’), 2) Textilkeramik (’Net Ware’), 3) Textilkeramikens äldsta
område. Från Kuzminych 1996:10.
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En annan ytbehandling som man återfinner i Mälardalen är den så kallade textilkeramiken. Textilkeramik finns inom ett stort område som sträcker sig från
Volga-Kama området till norra Finland (Lavento 2001). Textilornamentik (eller
imiterad textilornamentik) finns även i norra Sverige och Norge. I många arbeten av ryska arkeologer finns det kartor där även Mälardalen är markerat som
ett område som är en del av en textilkeramisk tradition (se t.ex. Kosmenko
1996; Fig. 40). Andelen textilkeramik i Mälardalen är dock relativt liten.
Charlotte Damm har diskuterat keramikproduktion i norra Fennoskandien
och olika nätverk för överföring av kunskap om teknologier och dekorationer
när det gäller textil- och asbestkeramik (asbestmagring användes i norra Fennoskandien sedan neolitisk tid) i norra Sverige och Norge:
When the Textile ware spread further north and west, into Norway and Sweden,
the vessels were predominantly tempered with asbestos. This may suggest that
the transmission of knowledge (learning networks) was now linked to networks
in the northern and western regions, where the employment of asbestos was
continued. On the other hand, the copying of the textile decoration indicated
positive associations with communities further east. (Damm 2012:59)

Textilkeramiken börjar uppträda sporadiskt i Mälardalen under period II och
III, men enligt Thomas Eriksson är det osäkert om det vid denna tid rör sig om
östligt inflytande, inspirerad söderifrån eller om det skulle kunna röra sig om en
lokal utveckling. Den äldsta strimmiga och textilkeramiken i området saknar
annan dekor av östlig karaktär. Under period V eller senare delen av period IV
börjar dock både den textilintryckta och den strimmiga keramiken uppträda
tillsammans med gropdekor av ren östlig karaktär (Eriksson 2009:247). Lokaler
med ”östlig” keramik i Uppland finns framför allt i landskapets östra delar. Det
finns enligt Eriksson även klart östligt inslag i andra delar av Uppland, men på
lokaler där en större del av keramiken har mer allmän mellansvensk karaktär
(Eriksson 2009:133). Det finns dock några platser som uppvisar större mängd
strimmig keramik, textilkeramik och keramik med gropdekor och som därmed
ofta förekommer i diskussionen.
Den mest uppmärksammade av dessa platser är Darsgärde i Skederids socken i Uppland som undersöktes 1956–1962 (Ambrosiani 1958, 1959, 1964).
Denna lokal uppvisar ett keramikmaterial vars sammansättning skiljer sig från
andra platser (Jaanusson 1980; Reisborg 1989; Eriksson 2009). I Darsgärde
undersöktes delar av en fornborg, ett gravfält samt delar av ett annat gravfält.
Sammanlagt undersöktes 75 gravar. I 51 av dessa påträffades brända ben som
satts ned i hartstätade askar, lerkärl eller utan bevarat hölje i omkring halvmeter
djupa gropar i den ås på vilken gravarna anlagts. Tre gravar har spridda benlager, tre är skelettgravar och de 18 återstående saknade ben (Ambrosiani
1964:9f.) Gravarna har daterats till äldre järnålder utan att preciseras närmare
(Ambrosiani 1964:10).
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I detta sammanhang är det undersökningen av fornborgen och boplatslämningarna som är det intressanta. På krönet av en brant påträffades spår efter
bosättning från två skilda epoker. Lämningarna överlagrade varandra. Den övre
av dessa utgjordes av en vallomgärdad gårdsanläggning från övergångstiden
mellan äldre och yngre järnålder (Stenberger 1964:316). Det understa boplatslagret utgjordes av ett kulturlager som kunde daterats till bronsålderns slutskede. I detta påträffades en större mängd keramik, gjutformsrester, ett par
flintredskap samt avslag från redskapstillverkning av flinta och porfyr. I detta
lager påträffades även en mälardalsyxa (Ambrosiani 1964:14). Till skillnad från
många andra lokaler i Mälardalen innehåller Darsgärde en liten mängd rabbad
keramik, istället är mängden strimmig keramik och textilkeramik större (0,5 %
rabbad, 64 % strimmig och 4,5 % textil; Jaanusson 1980:51). Synnöve Reisborg
ser en något annorlunda frekvens och indelning, men det påverkar inte den
stora bilden. Enligt Reisborg var det möjligt att identifiera 162 olika kärl. 117 av
dessa hade varit dekorerade med intryck av gropar, tvärsnoddsornamentik eller
kamintryck (Ambrosiani 1959; Reisborg 1989:88). Keramiksammansättningen i
Darsgärde skiljer sig från andra fyndlokaler i Mälardalen. Paralleller har därför
sökts på andra sidan Östersjön, i Finland och norra Baltikum (Ambrosiani
1959; Stenberger 1964:317f.).
Även på andra platser finns keramik med dekoration av exempelvis gropar
som kan tyda på östliga influenser, t.ex. en keramikskärva från Hallunda som är
dekorerad med en horisontell rad med gropar och intryck av en dubbelknapp
med ett nordiskt motiv. I Hallunda har man hittat gjutformar till liknande dubbelknappar. Denna kombination av gropar och knappintryck på kärlet indikerar
enligt Jaanusson att kärlet ”konstruerats av en person som troligen hade en
östlig kulturell bakgrund” (Jaanusson 1981:124). Alltså framförs idén att vissa
likheter och sammanblandning av olika traditioner i materialet inte enbart beror
på import av föremålen utan även skulle höra samman med att de människor
som tillverkade de olika föremålen skulle komma från andra områden.
Även Eva Hjärthner-Holdar är inne på liknande tolkningar av materialet.
Enligt henne är det anmärkningsvärt att de strimmiga och textilintryckta kärlen
inom svenskt område i de flesta fall har rent västlig formgivning. Detta tyder
enligt Hjärthner-Holdar på att framställningsteknik och formgivning härstammar från var sin kultursfär:
Om man räknar strimmigheten och textilintrycken som teknik, även om det
finns dekorativa inslag, så skulle det betyda att kvinnor från ryskt område har tagit med sig tekniken men att formspråket förändrats till förmån för det västliga
formspråket, dvs. de strimmiga och textilintryckta kärlen får inom svenskt område en västlig formgivning. (Hjärthner-Holder 1998:43)

Vidare föreslår Hjärthner-Holdar att den typen av allians som kan ha förekommit har varit giftermålsallianser. Denna tolkning grundas både i keramikens
utformning och överföringen av kunskap om järnteknologi (Hjärthner-Holdar
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1998:43). Thomas Eriksson är dock kritisk till att tolka keramiken på detta sätt.
Enligt Eriksson skulle det snarare röra sig om influenser från Baltikum eller
sydvästra Finland än från Ryssland. Från och med period V finns drag i keramiken såsom dekoration av gropar som kan ses som ett resultat av östliga influenser. De östliga dragen inkorporeras sedan i den lokala traditionen under period VI. Keramiken är lokalt tillverkad och östliga drag blandandes med lokala
traditioner (Eriksson 2009:248; 2012:196f.).
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Sammanfattande diskussion: Mälardalen och östliga
kontakter

Interaktion mellan norra Mälardalen och områden österut under bronsåldern är
en fråga som har varit aktuell under stora delar av 1900-talet och början av
2000-talet. Inte minst under senare år är östliga influenser i Mälardalen något
som nästan alltid omnämns i arbeten som behandlar områdets bronsålder. Det
arkeologiska källmaterialet som har studerats är främst olika slags fyndkategorier, såsom yxor och keramik, men även gravformer och metallteknologier.
Detta är kategorier som representerar olika delar av det arkeologiska materialet.
Det är troligen även stora skillnader i hur dessa kategorier skulle ha påverkats
av eventuella östliga kontakter, d.v.s. hur utformningen av föremål eller hur
gravskicket kan påverkas och förändras i samband med kontakter och interaktion med andra samhällen och människor.
I denna del av avhandlingen har tre kategorier studerats mer ingående, de så
kallade mälardalsyxorna, keramiken och inhumationsgravarna. Dessa har alla
varit del i diskussionerna om östliga kontakter och östliga influenser under
bronsåldern. När paralleller till dessa fynd och företeelser har påträffats på
andra sidan Östersjön har det tolkats som att det funnits kontakter mellan områden och att föremålsformen eller företeelsen har spridits från ett ursprungsområde till ett annat område. De tre exempel visar även på de många problem
och svårigheter som har funnits med att studera kontakter mellan de olika områdena, bland annat när det gäller terminologier och kronologier.
Att studera kontakter och influenser i att arkeologiskt material kan vara
mycket komplicerat. Många företeelser finns spridda över stora områden och
ett ursprungsområde kan därför vara svårt att finna. Att liknande föremål eller
företeelser förekommer i två olika områden behöver inte var ett resultat av att
det funnits kontakter mellan dessa områden. Det skulle även kunna röra sig om
en utveckling som skett i de olika områdena oberoende av varandra. När det
gäller inhumationsgravar i Mälardalen sågs det länge som att gravskicket hade
influerats från områden österifrån. Så behöver dock inte var fallet utan gravskicket kan ha funnits i Mälardalen under hela perioden. Antalet kända gravar är
fortfarande få och det går inte att avgöra om de funnits under hela perioden.
Även om gravskicket återkommer under perioden behöver detta inte vara ett
resultat av influenser från andra områden.
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Vissa företeelser finns spridda över ett stort område. Som exempel kan
nämnas keramiken i Mälardalen. Förekomsten av ytbehandlingarna strimmig
keramik och textilkeramik i Mälardalen är något som av vissa forskare setts som
ett resultat av influenser från områden på andra sidan Östersjön. Både strimmig
keramik och textilkeramik förekommer inom många olika områden och det är
svårt att avgöra vad som skulle utgöra ett ”ursprungsområde”, inte minst på
grund av att det kan vara mycket svårt att datera keramik, framför allt när den
inte förekommer i gravkontexter och kan vara svårt att datera utifrån andra
kontexter (Eriksson 2009).
För att kunna studera hur en företeelse har spridits från ett område till ett
annat är även dateringen av denna företeelse inom de olika områdena mycket
viktig. Om ett område ska ses som ett ursprungsområde borde de äldsta dateringarna finnas där. Problemet är att många av dessa företeelser är svårdaterade.
Skelettgravarna i Mälardalen har exempelvis varit svåra att datera. Detsamma
gäller mälardalsyxorna som har daterats utifrån sitt utseende och de stödlister
som finns inuti några av yxorna. Dateringen av keramiken är viktig för att
kunna se influenser åt ett eller annat håll. Thomas Eriksson menar att keramiken som ansetts haft östliga influenser i Mälardalen har en tidigare datering än
man tidigare ansett (2009).
Den viktigaste fyndkategorin för att studera östliga kontakter var länge
bronsyxorna. Återigen visar detta på hur viktiga föremålen av brons har varit
som källmaterial. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att föremål av brons
kan smältas om och bli helt nya föremål, vilket kan påverka spridningsbilden.
De två yxtyperna, mälardalsyxan och ananinoyxan, har olika rumslig spridning i
Sverige. Ananinoyxan och framför allt gjutformar till dessa påträffas främst i de
nordliga delarna av Sverige medan mälardalsyxan finns i framför allt Mellansverige. Båda yxtyperna har likheter med yxor som påträffats i Volga-Kama området. Även i Volga-Kama området har yxorna olika spridning även om de till viss
del förekommer på samma gravfält. Ananioyxorna förkommer främst i öster
medan akozinsko-melarskie yxorna främst förekommer inom de västra delarna.
Frågan om mälardalsyxan och ananinoyxan i Sverige har behandlats på olika
sätt och ofta helt utan att relateras till varandra.
Den arkeologiska forskningen och tolkningen av förhistorien påverkas av
det som sker i det övriga samhället. Den politiska situationen mellan Öst och
Väst i Nordeuropa under 1900-talet har troligen haft stor betydelse för hur
forntiden i området har studerats och uppfattats. För intresset och studiet av
östliga kontakter i Sverige under början av 1900-talet har den finska forskningen om förhistorien i Ryssland varit viktig. I slutet av 1800-talet studerade flera
forskare från Finland förhistorien i Ryssland (Salminen 2003a, 2003b, 2007a).
Vid denna tidpunkt var Finland ett storfurstendöme under det Ryska imperiet
och finska arkeologer hade tillgång till den forskning som bedrevs i Ryssland. I
början av 1900-talet publicerade A. M. Tallgren flera artiklar om förhistoria i
Ryssland som kom att bli mycket viktiga för synen på kontakter mellan Mälar198

dalen och Volga-Kama området, men även mellan norra Sverige och VolgaKama området (se t.ex. Tallgren 1911a, 1916, 1919, 1937). Tallgrens studie av
bronsålder i Ryssland hade under en lång tid mycket stor påverkan och hans
arbeten var avgörande för hur frågan länge diskuterades i Sverige. Artiklar av
exempelvis Birger Nerman (1954) som publicerades långt senare byggde till stor
del på Tallgrens artiklar. Samtidigt omnämnde Nerman inte den
ryska/sovjetiska forskningen, såsom den omfattande boken av Zbrujeva om
ananino-kulturen som publicerades några år tidigare (1952).
I och med att Sovjet stängdes för utländska forskare under 1930-talet blev
den forskning som bedrivs där svårtillgänglig för forskare i väst. I och med att
den forskningen som bedrevs i Sovjetunionen och som numera bedrivs i Ryssland inte har blivit särskilt uppmärksammad eller känd inom den svenska arkeologin kvarlever ofta en gammal bild av förhistorien i Volga-Kama området
bland svenska arkeologer. Ananino-kultur som begrepp används ofta helt oreflekterat. Samtidigt som begreppet ananino-kultur har varit central i diskussionen i Sverige har kunskapen om denna arkeologiska kulturgrupp varit låg vilket
gjort att gamla tolkningar har levt kvar. Detta har påverkat synen på kontakterna eftersom det nästan enbart har handlat om föremålen och nästan aldrig deras
kontext.
I början av 1900-talet var alltså tolkningen av det arkeologiska materialet att
det funnits kontakter mellan Mälardalen och Volga-Kama området under yngre
bronsåldern. I dessa kontakter ansågs Mälardalen ha varit den dominerande
parten. Skandinaviska kolonier hade inte bara etablerats i Volga-Kama området
utan även i andra områden som uppvisade likheter med det arkeologiska
materialet från Sverige, såsom sydvästra Finland och Baltikum. Detta var en
tolkning som fick stor genomslagskraft och som man möter i flera olika arbeten. Denna bild finns kvar i Nermans artikel från 1954. En anledning till detta
kan vara Nermans engagemang i Baltikum under mellankrigstiden, som professor i arkeologi i Tartu. Nerman hade liknande tankegångar finns även om järnåldern (se t.ex. Cassel 2008:42).
Intressant är att det i flera av de tidiga artiklarna, från och med Tallgrens arbeten och framåt, dras paralleller mellan bronsåldern och vikingatiden och resorna i österled. Tallgren skriver exempelvis att: ”Det måste ha funnits skandinaviska kolonier i Ryssland under bronsålderns yngre period, alldeles som under vikingatiden” (Tallgren 1916:370). Paralleller till vikingatid återkommer
senare i flera arbeten av olika forskare. Varför var just bilden av vikingar viktig
då man tolkade bronsålderns Mälardalen som ett expansivt område med handelskolonier långt österut i det europeiska Ryssland? Vad betyder det att det är
just vikingar och bilden av vikingarna som erövrare i öst som man väljer att
knyta an till?
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Man torde få räkna med, att erövringarna i så fall liksom under den verkliga vikingatiden främst ägt rum från Mälardalen, ty härifrån har man expanderat i
olika riktningar. Hågahögen tyder genom sina dimensioner och fyndens prakt på
en makt, som må kallas kunglig: har det funnits ett mellansvenskt-gotländskt
rike, bör därför centrum vid denna tid ha varit förlagt till fastlandet. (Nerman
1954:281)

Tallgrens arbeten blev mycket inflytelserika i Sverige vad gäller synen på de
östliga kontakterna under bronsåldern, och flera andra forskare byggde vidare
på hans resonemang. Mycket av hans tankar reproducerades och levde kvar
länge, kanske för att det ryska materialet blivit alltmer svårtillgängligt för forskarna i väst.
Efter andra världskriget började man inom den svenska arkeologin att avfärda migration som en tolkningsmodell (se Cassel 2008; Naum 2008). Frågan
om östliga kontakter, och kolonier i Volga-Kama området, var därför inte särskilt aktuell. Flera forskare avfärdade tanken på skandinaviska kolonier, och
fokuserade i stället på någon form av handelsförbindelser, eller så tog de inte
ställning till hur kontakterna hade sett ut eller vilken relation som funnits mellan
yxorna i Mälardalen och i Volga-Kama området (se t.ex. Baudou 1953; Stenberger 1964). Det tog även lång tid från det att nya arkeologiska undersökningar
utfördes i Sovjetunionen tills dessa blev kända inom den svenska arkeologin.
Teorierna om svenska bronsålderskolonier i Ryssland, Finland och Baltikum
har sedan länge övergivits och istället är det idag många forskare som framhåller kontakter och interaktion över Östersjön, och i vissa fall östliga influenser i
Mälardalen (se t.ex. Hjärthner-Holdar 1998; Eriksson 2009; Wehlin 2013).
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Kapitel 10. Avslutande diskussion: I
bronsålderns gränsland

Äfven om vi i öfverensstämmelse med TALLGRENS senaste uttalanden i Mälardalsyxornas utbredning i Östryssland se endast e n antydan om merkantila
förbindelser, äga vi dock rätt att betrakta dessa förbindelser såsom uttryck för de
nära förbindelser mellan Sverige och Ryssland, hvilkas första historiska gripbara
uttryck föreligger i Rurikstågen och det ryska rikets grundläggning. Den geografiska förutsättningen för Upplands roll i dessa världshistoriska händelser är dess
läge på förbindelselinjen mellan Skandinavien och Östeuropa. I dessa förhållanden hafva vi i själfa verket att söka en af de viktigaste orsakerna till vårt landskaps framskjutande ställning i Sveriges historiska och förhistoriska tid, icke
minst dess bronsålder. (Ekholm 1921:129)

Med dessa ord avslutas Gunnar Ekholm bok Studier i Upplands bebyggelsehistoria –
Bronsålder från 1921. Att det är just dessa ord som avslutar boken visar på den
betydelse som östliga kontakter under början av 1900-talet ansågs ha haft för
Uppland under den yngre bronsåldern. Flera forskare ansåg att Mälardalen
under den yngre bronsåldern hade haft förbindelser med Volga-Kama området
i Ryssland (se t.ex. Tallgren 1911a, 1916; Montelius 1917; Ekholm 1921; Nerman 1954). Ett rikt Mälardalen hade ”expanderat” österut och etablerat bosättningar såväl i Östersjöområdet såväl som i Volga-Kama området (se t.ex. Nerman 1954). Mälardalens geografiska läge vid Östersjön och förbindelserna över
Östersjön ansågs ha varit en viktig orsak till att området upplevde något av en
glansperiod under den yngre bronsåldern (se t.ex. Ekholm 1921; Arbman
1938:105). När Gunnar Ekholm skrev sin bok var teorierna om kontakter mellan Mälardalen och så avlägsna områden som Volga-Kama området i Ryssland
relativt nya inom arkeologin i Sverige och i boken hålls många frågor om östliga
kontakter öppna och obesvarade.
I detta avslutande kapitel kommer jag att återknyta till de tidigare diskussionerna i avhandlingens tre delar om framväxten av bilden av Mälardalens, och i
synnerhet Upplands, bronsålder, och om frågan om östliga kontakter och influenser under den yngre bronsåldern i Mälardalen.
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Mälardalen – i centrum av periferin?
Under stora delar av 1900-talet och början av 2000-talet har Mälardalens relation till områden österut under yngre bronsåldern varit omdebatterad. Frågan
om interaktion med områden österut har, vare sig det rört sig om teorier om
”svenska kolonier” i Volga-Kama området eller östliga influenser i Mälardalen,
varit starkt sammankopplad med frågor om Mälardalens egna regionala uttryck
under framför allt den yngre bronsåldern. En vanlig förklaring till att den materiella kulturen från bronsåldern i Mälardalen delvis skiljer sig från materialet i
Skåne och Danmark under samma tid har varit att Mälardalen har haft ”egna
kontaktnät” som inkluderar andra områden, inte minst områden österut, vilket
har påverkat fornlämningsbilden.
Även om frågan om kontakter med områden österut ständigt återkommer är
det viktigt att poängtera att det sydskandinaviska området fortfarande spelat en
avgörande roll för hur Mälardalens förhistoria har tolkats. Forskarna har sett en
samhörighet med ”det sydskandinaviska bronsåldersområdet”, men med vissa,
ibland mycket betydelsefulla, kontakter med områden österut:
Huvuddraget under per. 4 blir således ett dominerande danskt-skånskt inflytande med stor enhetlighet både på västnordiskt och östnordiskt område. Inom
Mellansverige märks dock självständiga tendenser och mellansvenskt inflytande
gör sig gällande både väster och österut (under förutsättning att den här gjorda
tidsbestämning av mälardalsyxorna är riktig). (Baudou 1956:26)

Sedan slutet av 1800-talet har det varit känt att fyndens sammansättning från
yngre bronsåldern i Mälardalen till viss del skiljer sig från de sydliga delarna av
”det sydskandinaviska bronsåldersområdet”. Dessa iakttagelser byggde till stor
del på spridningen av de så kallade mälardalsyxorna och deras koncentration till
Mälardalen. I slutet av 1800-talet och början av 1900-talet var bronsföremålen
och deras spridning viktig för tolkningen av bronsåldern i landskapet. Detta
berodde inte minst på att det länge fanns väldigt lite kunskap om gravskick och
bebyggelse såväl i Uppland som i andra områden, vilket gjorde att det var
bronsföremålen var det som man kunde utgå ifrån (se t.ex. Almgren 1905;
Montelius 1917). Det var även en av anledningarna till att undersökningarna av
bland annat Hågahögen i början av 1900-talet fick stor betydelse för bilden av
bronsålder i Uppland.
I och med att allt mer om Upplands yngre bronsålder har blivit känt har bilden stärkts av att den materiella kulturen i Uppland skiljer sig från de södra
delarna av ”det sydskandinaviska bronsåldersområdet”. Sättet att behandla den
avlidnes kropp skiljer sig exempelvis åt. Gravfält som liknar de urnegravfält
som finns i söder saknas i området. I stället återfinns gravar eller bendepositioner i andra sammanhang såsom i bland annat skärvstenshögar, stensättningar
eller som helt omarkerade. Det finns även ett fåtal kända skelettgravar i området.
202

Platser som Broby i Börje socken är ett bra exempel på hur en yngre bronsålderslokal i Uppland kan se ut och vilka fornlämningskategorier som finns
representerade på liknande lokaler. I Broby finns flera skärvstenhögar, stensättningar och kulthus. Om man studerar fornlämningarna i Broby ser man att det
har funnits många olika sätt att hantera den dödes kvarlevor. Brända ben påträffas i skärvstenshögarna, stensättningar, i gropar och omarkerade. På platsen
finns även flera skelettgravar. Samtidigt har föremålen i gravarna såsom exempelvis kammar, dubbelknappar och rakknivar paralleller till föremål som påträffats i Sydskandinavien. Även i det omfattande keramikmaterialet finns stora
variationer som kan pekar på kontakter och influenser från fler olika områden.
Mest utmärkande är de få skärvor av asbestmagrad keramik med imiterat textilintryck som påträffats på platsen.
Det är tydligt att det finns både regionala och lokala variationer inom det
stora sydskandinaviska området. Fornlämningskategorier som skärvstenshögar,
hällristningar och kulthus återfinns inte inom hela detta område. Flera forskare
har under senare år betonat vikten av att studera regionala variationer och skillnader inom det sydskandinaviska bronsåldersområdet (se t.ex. Thedéen 2004;
Skoglund 2005; Victor 2007a:251; Ling 2013:100). Att studera den lokala
bronsåldern är ett sätt att bryta sig loss från den stora sydskandinaviska berättelsen och betona något annat. Det är dock värt att notera att det även inom
Mälardalen och på det lokala planet kan det finnas betydande skillnader.
Det är det som gör begrepp som ”sydskandinavisk bronsålder” så problematiska. Även om det finns många likheter inom detta område, inte minst om man
jämför med andra mer avlägsna övergripande områden, så finns det vissa viktiga skillnader. De regionala skillnaderna gör att begreppet sydskandinavisk
bronsålder blir problematiskt. För Uppland som ligger i utkanten av detta område är det även viktigt att vända blicken mot andra håll och inte fastna i bilden
av en sydskandinavisk bronsålder.
Samtidigt är det enligt min mening inte en framkomlig väg att skapa nya regioner eller indelningar såsom exempelvis en Mälardalsregion. Det löser inte det
grundläggande problemet utan skapar endast nya enheter.

Att vända blicken österut?
Att den så kallade mälardalsyxan framför allt förekom i Mälardalen har varit
känt sedan 1800-talet. Det var först i och med Tallgrens arbeten i början av
1900-talet som yxans spridning i Sverige började kopplas samman med utbredningen av liknande yxor i Volga-Kama området (Tallgren 1911a).
Det finns flera svårigheter när det gäller hur man ska benämna mälardalsyxan och dess ryska motsvarigheter. Inom kategorin ”mälardalsyxan” och
”akozinsko-melarskie yxorna” finns det stora variationer. Det finns enligt min
mening en poäng av att ha olika benämning på yxorna i Ryssland och de som
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påträffats i Sverige eftersom det finns så stora variationer och endast en liten
del av yxorna i Volga-Kama området har likhet med de påträffade i Sverige.
Samtidigt finns det en risk att genom att ha en gemensam benämning för
akozinsko-merlarskie yxorna och mälardalsyxorna kan yxorna uppfattas och
behandlas som en enhet utan att ta hänsyn till lokal utveckling över tid och
rum.
I början av 1900-talet var det alltså fler forskare, exempelvis Holger Arbman,
som ansåg att den yngre bronsåldern hade utgjort en glansperiod för området
(Arbman 1938). Arbman skriver bland annat ”Uppland har under de senare
åren alltmer framhållits, som det mest betydande kulturområdet i Mellansverige
under yngre bronsåldern” (1938:97). Det fanns flera olika anledningar till att
perioden ansåg varit rik. Det fanns exempelvis betydligt fler fynd från den yngre
bronsåldern i Uppland än från den äldre (1921). Inte minst den rika Hågahögen
från period IV blev en viktig symbol för en blomstrande yngre bronsålder i
regionen. Till skillnad från den äldre bronsåldern som hade haft sitt centrum i
Danmark, norra Tyskland och Skåne ansågs Mälardalen ha varit ett centrum
den yngre bronsåldern:
Några märkvärdiga fornfynd från Uppland ådagalade senare, att äfven de uppsvenska landskapen kring Mälaren företett en mycket betydande materiell kultur
under yngre bronsålder. Kulturen visar där ett plötsligt uppsving, och man har
anledning att tänka sig under bronsålderns sista århundraden ett kungavälde i
Uppland med besittningar på andra sidan hafvet (Tallgren 1916:362).

Frågan om kontakter med andra sidan Östersjön hängde alltså samman med
den rikedom som man såg i Mälardalens yngre bronsålder. Relationen till södra
Sverige var självklar, men det kunde inte förklara ”uppsvinget” i Mälardalen
under den yngre bronsåldern.
Under första hälften av 1900-talet tolkades de likheter man såg i materialet
mellan Mälardalen och Volga-Kama området som att det funnits kontakter
mellan de människor som levde i Volga-Kama området och de i Mälardalen.
Vidare ansåg man ofta att dessa kontakter hade utgått från Sverige och det
framfördes även teorier om någon form av skandinaviska kolonier i området
(Tallgren 1915:362; Nerman 1954). Mälardalen ansågs ha varit ett rikt centralområde med ett kontaktnät som sträckte sig över Östersjön (se t.ex. Tallgren
1911a, 1916). På så vis passade både ryska, finska och baltiska kolonier eller
bosättningar väldigt bra in i bilden av ett expanderande och rikt Mälardalen
under bronsåldern. Det är kanske en av anledningarna till att det östliga har
varit en sådan viktig förklaringsmodell. För att det utgör en motpol till det sydliga, och för att det skapar en egen Mälardalsidentitet.
Även om Volga-Kama området har haft en central roll i diskussionen är det
inte det enda området som varit av intresse. Även mer långväga kontakter har
genom åren ibland omnämnts, men framför allt kontakter och utbyte på närmare håll, över Östersjön. Finland, Baltikum och Gotland har då ansetts ha en
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förmedlande roll. Frågan är vilken väg som kontakter gått och hur influenser
har kommit till Mälardalen. Det är egentligen två huvudvägar som har föreslagits för kontakter med områden på andra sidan Östersjön. Vägarna har antingen gått via Baltikum och Gotland eller via Finland och de åländska öarna. Även
de mer långväga kontakterna till Volga-Kama området har i så fall gått genom
dessa områden.
Tallgrens teori om kolonier fanns sedan länge kvar inom arkeologin i Sverige. Kartor som beskriver Volga-Kama området som ett område med ”en
skandinavisk bebyggelse” återfinns bland annat i artiklar av Arbman (1938) och
Nerman (1954). En del av retoriken vid denna tid var att dra paralleller mellan
bronsålder och vikingatiden. Dessa paralleller användes för att förtydliga bilden
av människor från Mälardalen som rest österut, under bronsåldern liksom under vikingatiden, för att grundlägga kolonier eller bedriva handel i Ryssland (se
t.ex. Tallgren 1911a; Arbman 1938; Nerman 1954).
Vid mitten av 1900-talet hade förutsättningarna för att studera kontakter
mellan Volga-Kama området och Mälardalen förändrats avsevärt sedan Tallgrens arbeten. Vid början av 1900-talet var Finland fortfarande ett storfurstendöme under det Ryska imperiet. Detta innebar bland annat att finska forskare
kunde resa och studera i Ryssland (Kokkonen 1985:4). I och med att Stalin
stängde möjligheten för kontakter mellan forskare i öst och väst under 1930talet förändrades förutsättningarna avsevärt även för arkeologin. Tallgren hade
inte längre hade möjlighet att besöka Ryssland och att tidskriften Eurasia
Septentrionalis Antiqua, där många viktiga artiklar om arkeologi i Ryssland och
Sovjet hade publicerats, slutade att ges ut. Detta resulterade i att den forskning
om Volga-Kama området som fortsatte att bedrivas i Sovjetunionen förblev
okänt i Sverige. Tallgrens syn kom därför att finnas kvar länge inom den
svenska arkeologin och ifrågasattes inte (se t.ex. Nerman 1954).
Vid mitten av 1900-talet började kontakter som förklaringsmodell allt mer i
ifrågasättas. Många forskare noterade att det måste ha funnits finnas ett samband mellan yxorna i Volga-Kama området och Mälardalen, men de diskuterade inte hur eller varför (se t.ex. Baudou 1953). Bilden ersattes inte av en ny.
Även om de långväga kontakterna med Volga-Kama började bli allt mer ifrågasatta kom Östersjön att fortsätta att spela en stor roll. Inte minst efter att platser som Broby och Darsgärde, med ett rikt keramikmaterial som anknöt till
keramiktraditioner i områden öster om Östersjön, undersöktes.
Under slutet av 1900-talet och början av 2000-talet blir frågan om kontakter
återigen aktuell. I flera olika arbeten diskuteras bronsålderns kontaktnät, men
utifrån delvis andra teoretiska utgångspunkter än tidigare. Vid denna tid hade
ett helt annat fornminnesmaterial i Volga-Kama området blivit känt genom
bland annat undersökningarna av stora gravfält i västra delen av Volga-Kama
området, såsom Akozino och Achmylovo gravfälten. I Meinanders artikel
”Akozino, Achmylovo och mälaryxorna” redogörs för undersökningarna av
gravfältet och även för den stora mängden yxor som påträffats vid dessa under205

sökningar (Meinander 1985). Den ryske arkeologen Sergej Kuzminych har i
flera arbeten behandlat frågan om akozinsko-melarskie yxornas spridning. Han
ser inte en skandinavisk påverkan på Volga-Kama området utan snarare kontakter som gått i motsatt riktning (1993, 1996, 2000). Liknande tankar har även
framförts av Eva Hjärthner-Holdar (1995, 1998).
Förutom Volga-Kama området har framför allt mer näraliggande områden,
på andra sidan Östersjön, studerats. För Mälardalen har Östersjöns betydelse
som något som förenar länge betonats. Många av de stora fornlämningslokalerna i Uppland såsom Håga och Broby ligger strategiskt vid vatten. Även hällristningarna i Uppland kan ses ur ett maritimt perspektiv (Ling 2013). I många av
de senare modellerna för ett Östersjöområde under bronsåldern ligger Uppland
fortfarande i den nordliga utkanten av området, på samma sätt som de tidigare
kartorna över det sydskandinaviska bronsåldersområdet. Från ett Upplandsperspektiv är det även intressant att titta norrut och mot Finland, områden som
under en stor del av förhistorien har ingått i kontaktnätverk som sträcker sig
österut.
Under hela 1900-talet har således frågan om östliga kontakter varit omdebatterad. Teorier om kontakter med områden österut har under stora delar av
perioden varit en viktig del i studiet av bronsåldern. En skillnad mellan synen
på sydliga kontakter och östliga har varit att medan de sydliga kontakterna och
influenserna har diskuterats i samband med spridande av idéer och föreställningsvärld och hur detta har påverkat bronsålderns samhälle i Skandinavien, så
har de östliga kontakterna nästan uteslutande handlat om spridning av föremål.
Sällan har man diskuterat på viket sätt dessa kontakter skulle ha gått till och om
detta hade någon påverkan vare sig på de människor som bodde i Mälardalen
eller Volga-Kama området under bronsåldern.
Ett centralt begrepp i dessa diskussioner har ananino-kulturen i Volga-Kama
området varit. Det är med ananino-kulturen som det enligt flera teorier skulle
ha funnits kontakter med under slutet av den skandinaviska bronsåldern. Ananino-kulturen har även varit central för studiet av norra Sveriges förhistoria.
Begreppet ananino-kultur är dock problematiskt vilket flera olika forskare i
Ryssland har påpekat. Inte minst på grund av att det täcker in ett så stort geografiskt område med variationer i det arkeologiska materialet. I Sverige har
ananino-kulturbegreppet ofta använts på ett ganska oreflekterat sätt. Detta har
berott på att det funnits väldigt lite kunskap om den arkeologiska forskning
som bedrivits i Volga-Kama området. Mycket lite har blivit känt om ananinokulturen sedan Tallgrens artiklar i början av 1900-talet. Den bild han beskriver
har därför till stor det funnits kvar och inte påverkats av den forskning som har
bedrivits i Ryssland. Den kritiska diskussion som förekommit i Sovjetunionen
och Ryssland har inte haft någon motsvarighet i Sverige där en gammal bild
istället har levt kvar. Därför kan ”det östliga” leva kvar som något exotiskt,
annorlunda och okänt – något som blir utmärkande för och som förstärker
bilden av Mälardalen som en egen region.
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Arkeologi mellan Öst och Väst?
Studiet av östliga kontakter har inte varit oproblematiskt, utan politik och händelser i samtiden har påverkat förutsättningarna för att studera kontakter. 1900talets historia har haft stor betydelse för hur östliga kontakter har studerats och
ifrån vilka utgångspunkter. Skillnader i politik och arkeologisk tradition är något
som man måste ta i beaktande då man studerar arkeologi över nationsgränser.
Detta gäller framför allt då man studerar arkeologin i Ryssland och forna Sovjetunionen som på många sätt har haft en annan utveckling än den i Västeuropa.
Även om dagens nationsgränser inte existerade för de människor som en
gång levde så har dessa gränser i många fall varit svåra att se förbi då man studerar förhistorien. Även om man undviker att använda sig av begrepp som
”svensk förhistoria” eller ”europeisk förhistoria” finns dock ofta gränserna
fortfarande i många fall omedvetet kvar. På många sätt lever uppdelningen
mellan ”Öst” och ”Väst” kvar. På senare år har den kanske till och med blivit
större. Forskare som Hans Bolin och Kerstin Cassel menar att östliga kontakter
och influenser har behandlats på ett annat sätt än sydliga och västliga (Bolin
2005; Cassel 2008). Östliga kontakter har enligt Bolin tonats ned i bronsåldersforskningen i förmån för sydliga (Bolin 2005). Inom arkeologin i Sverige är det
främst kontakter mellan det ”sydskandinaviska bronsåldersområdet” och områden söderut som har uppmärksammats i flera stora studier (se t.ex. Kristiansen
1998; Kristiansen & Larsson 2005; Kristiansen & Suchowska-Ducke 2015).
Tallgrens teorier om kraftiga influenser från Mälardalen i Volga-Kama området, eller till och med skandinaviska kolonier i Ryssland, kan idag tyckas konstiga och sakna empirisk grund. Det kan idag tyckas märkligt att de tidiga forskarna tolkade fyndspridningen som svenska kolonier i Ryssland. Naturligt väcks
tanken varför man såg det just som kolonier och svensk expansion. Berodde
detta på nationalism och viljan att se Sverige och Mälardalen som en ”stormakt” i området eller fanns det andra orsaker?
Det är lätt att i efterhand ifrågasätta tolkningarna och ifrågasätta de olika
forskarnas motiv för sina tolkningar. Men det är viktigt att komma ihåg att
utifrån den kända fornlämningsbilden var inte tolkningen om att mälardalsyxorna spridits från Mälardalen mot Volga-Kama området så främmande. Samtidigt måste man komma ihåg att mycket av diskussionen om östliga kontakter
bygger på Tallgrens arbeten och vid tiden för dessa var endast ett mycket litet
antal fynd kända från både i Uppland och i Volga-Kama området. Dessa tidiga
tolkningar av materialet skedde alltså utifrån en helt annan fornlämningsbild än
de som vi känner till idag.
Studien har visar på hur viktigt det är att inom arkeologin gå tillbaka och
ifrågasätta gamla sanningar. För att förstå tolkningarna är det viktigt att studera
i vilka politiska och vetenskapliga sammanhang som dessa teorier har formule207

rats, bland annat den kända fornminnesbilden. Teorier och frågeställningar
ändras utifrån nytt arkeologiskt material som påträffas.
Relationen mellan Mälardalen och områden österut och spridningen av mälardalsyxan har varit något som forskare som studerat Upplands bronsålder har
varit tvungna att på något sätt förhålla sig till under hela 1900-talet. Men de
olika forskarnas utgångspunkter har påverkats både av teoretiska strömningar
inom arkeologin, den politiska samtiden och den allmänna politiska relationen
mellan Öst och Väst.
I dag är vi en lång väg ifrån hur situationen såg ut under tidigt 1900-tal där
några prickar på en karta kunde tolkas i termer av expansion och kolonier. I dag
finns en mycket mer komplex forntid att ta hänsyn till med exempelvis gravar,
rituella lämningar och boplatslämningar. Tidigare har det ofta handlat om att
definiera i vilken riktning som kontakterna har gått och vilket område som har
utgjort ett ursprungsområde. Förhistorien kan dock inte riktigt ses så enkel utan
var mer dynamisk och komplex.
Syftet med denna avhandling har varit att undersöka hur man inom arkeologin har studerat kontakter mellan Mälardalen och Uppland och områden österut under yngre bronsålder. Studien har visat på de problem som har funnits
och fortfarande finns med att studera interaktion mellan människor i förhistorien över de nutida nationsgränserna. Relationen mellan ”Öst” och ”Väst” har
under långa perioder varit problematisk, och efter några år med bättre relationer
under den postsovjetiska perioden ser situationen idag tyvärr ut att gå i motsatt
riktning. För att kunna gå vidare med frågor om Mälardalens relationer till områden österut är det viktigt med ett utökat samarbete över nationsgränserna.
Det är viktigt att utveckla nya möjligheter för utbyte av kunskap och erfarenheter mellan forskare i de olika länderna och att uppmuntra gemensamma diskussioner kring frågor om dateringar, teknologier och fyndkontexter, över gränserna mellan olika arkeologiska traditioner och terminologier.
Studien har vidare visat att för att bättre förstå relationerna mellan Uppland
och områdena österut är det också nödvändigt att mer ingående studera relationerna mellan Uppland och områden i norra Sverige, en fråga som inte har
uppmärksammats i någon större utsträckning i tidigare forskning.
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Summary

During much of the twentieth century and up to the present time, relations
between Mälardalen and areas in the east during the Late Bronze Age have
been frequently debated. The question of interaction with areas in the east has
been closely connected with questions about the distinctive regional expression
of Mälardalen. That the material culture of the Bronze Age in Mälardalen differs to an extent from the archaeological material in Skåne and Denmark during
the same period has often been explained by the proposition that Mälardalen
had its own, distinctive networks of contacts which included other areas, not
least areas in the east across the Baltic Sea and further east in Russia.
Since the end of the nineteenth century, it has been known that the archaeological material from the Late Bronze Age in Mälardalen diverged in some aspects from the southern parts of the Nordic Bronze Age region. This observation was in part based on the distribution of the so-called Mälar celts and their
concentration in Mälardalen. There was at that time very little archaeological
knowledge about the burial customs and settlements in Uppland. Therefore
bronze artefacts and their distribution became very important for the interpretation of Bronze Age landscapes in the area (see e.g. Almgren 1905; Montelius
1917). Excavations in the early part of the twentieth century at the great mound
in Håga, Bondkyrko parish, the cairn in Torslunda, Tierp parish, and the “hut”
in Boda, Bred parish, also had a great impact on the image of the Bronze Age
in Uppland.
In the early twentieth century, several researchers, such as Holger Arbman,
considered that the Late Bronze Age had been a ‘golden age’ in the region (Arbman 1938). Not least the Håga mound from period IV, with a very rich find
material, became an important symbol for a flourishing Late Bronze Age in the
region. In contrast to the Early Bronze Age, when areas in Denmark, Skåne and
northern Germany were seen as the center, many researchers viewed Mälardalen
as an important center during the Late Bronze Age. The relation with southern
Sweden was seen as obvious, but it could not explain the ‘boom’ in Mälardalen
during the Late Bronze Age. The question of contact with areas across the Baltic
Sea was thus connected with the perceived prosperity in Mälardalen.
With an increasing amount of archaeological material from the period being
recovered, the image of the material culture in Uppsala as being different from
the southern parts of the so-called ‘Nordic Bronze Age region’ was strengthened. It is clear that there are regional and local variations within the large
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southern Scandinavian area concerning, for instance, burial customs and the
distribution of heaps of fire-cracked stones and ‘cult houses’ of the stone foundation type (‘kulthus’). Several researchers have, in recent years, underlined the
importance of studying regional variation and diversity within the Nordic
Bronze Age area (see e.g. Thedéen 2004; Skoglund 2005; Victor 2007:251; Ling
2013:100). Although there are many similarities within this area, not least in
comparison with more distant areas, there are several important differences.
The regional differences make the concept ‘Nordic Bronze Age’ problematic.
When discussing Uppland, which is located in the outskirts of this area, it is
important to turn our gaze towards other areas as well, and not be limited by
images of a homogeneous southern Scandinavian Bronze Age. It is also worth
noting that even within Mälardalen, on a local level, there can be significant
differences. At the same time it is, in my view, not a feasible solution to construct new divisions such as a ‘Mälardalen Bronze Age’ region. It does not solve
the fundamental problem, but will only create new entities.
In the dissertation, eastern contacts are discussed through case studies on
bronze axes, the so-called Mälar celts and Ananino celts, ceramics and inhumation graves. The Broby site, in Börje parish outside of Uppsala, is examined in
order to explore a case study of one specific Late Bronze Age site in Uppland.
At Broby, there is a large amount of stone-settings and heaps of fire-cracked
stones, but also several so-called ‘cult houses’ of the stone-foundation type. The
site exhibits a varied burial custom with, for instance, several inhumation
graves. There is also a large amount of ceramics, including striated ceramics and
some shards of asbestos ceramics.
It has been known, since the nineteenth century that the distribution of the
so-called Mälar celts was concentrated in the Mälardalen region. It was not until
the scholarly work of the Finnish archaeologist A. M. Tallgren in the early
twentieth century, however, that the distribution of the celts in Sweden was
connected with the distribution of similar celts in the Volga-Kama region in
Russia (Tallgren 1911a). Researchers began to interpret similarities in the archaeological material in Mälardalen and the Volga-Kama region as being the
result of interaction and contacts between people living in the two regions. It
was believed by Tallgren and others that the influences originated from Sweden, and theories about some form of Scandinavian colonization in the VolgaKama region were formulated (Tallgren 1915:362; Nerman 1954). Mälardalen
was considered to have been a prosperous central region with a wide-ranging
network of contacts which stretched across the Baltic Sea (see e.g. Tallgren
1911a, 1916). The notion of Scandinavian colonies in Russia, Finland and the
Baltic countries therefore fitted well into the image of an expanding, prosperous Mälardalen during the Late Bronze Age. Perhaps one of the reasons why
eastern contact has been such an important model of explanation is that it establishes an opposition to the southern Scandinavian Bronze Age area and
facilitates a distinctive Mälardalen identity in the Bronze Age.
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Tallgren’s theory of Scandinavian colonies lived on for a long time in archaeological research in Sweden. Maps describing “Scandinavian settlements”
in the Volga-Kama region can be found in articles by, among others, Arbman
(1938) and Nerman (1954). Part of the rhetoric at that time was to draw parallels between the Bronze Age and the Viking Age. These parallels were used in
order to emphasize the image of people from Sweden travelling east, in the
Bronze Age as well as the Viking Age, in order to create colonies or conduct
trade in Russia (see e.g. Tallgren 1911a; Arbman 1938; Nerman 1954).
By the mid-1900s the preconditions for studying contacts between Mälardalen
and the Volga-Kama region had changed considerably since the time of
Tallgren’s works. In the early part of the century Finland was still a Grand Duchy
of the Russian Empire. This meant that Finnish researchers could travel and
study in Russia (Kokkonen 1985:4). But when opportunities for contact between
researchers in the East and the West were closed in the 1930s during the era of
Stalin, the situation for archaeologists also changed drastically. As a result, research in the Volga-Kama region continued to be conducted in the Soviet Union
but its findings remained unknown in Sweden. Tallgren’s views therefore lived on
unchallenged in Sweden for a long time (see e.g. Nerman 1954).
In the mid-1900s, contacts (migration and diffusionism) as a model of explanation came to be increasingly challenged in archaeological research. Many
scholars noted that there must have been a connection between the bronze
celts in the Volga-Kama region and in the Mälardalen region, but they did not
discuss how or why this connection occurred (see e.g. Baudou 1953). The idea
of Scandinavian colonies was questioned, but was not replaced by any new
explanation. Distant contacts with the Volga-Kama region were increasingly
contested, yet the Baltic region continued to play an important role, not least
when sites such as Darsgärde in Skederid parish, and to some extent Broby in
Börje parish – with a rich find material of ceramics connected with ceramic
traditions in areas east of the Baltic Sea – were excavated.
In more recent decades the question of prehistoric contacts has once again
become important in archaeological studies. Bronze Age contact networks have
been discussed in several scholarly works, but from partly different theoretical
perspectives. A lot of new archaeological material has been discovered in the
Volga-Kama region as a result of many new excavations, such as the investigations of several large-scale burial grounds in the western part of the VolgaKama region including the Akozino and Achmylovo burial grounds. During
this period, theories about eastern influences on Mälardalen have been discussed among archaeologists (see e.g. Kuzminych 1993, 1996, 2000, HjärthnerHoldar 1995, 1998; Feldt 2004, 2005; Eriksson 2009). In particular, contacts
with areas across the Baltic Sea have been studied. It has been emphasized that
the Baltic Sea was a “uniting sea”. Many of the large sites in Uppland, such as
Håga and Broby, were strategically located by the water.
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Thus, for a century or more, the question of eastern contacts has been much
discussed and theories of interaction with areas in the east have formed an
important part of the study of the Bronze Age in Uppland. One aspect that
differentiates views of southern as opposed to eastern contacts has been that
while southern contacts have been discussed in connection with the spread of
ideas and cultural and religious institutions, and how these have affected the
Bronze Age societies in Scandinavia, eastern contacts have almost exclusively
been discussed in terms of the spread of artefacts (and to some extent the
spread of metal technologies). Very little has been discussed about how eastern
contacts functioned in practice and what influence they might have had on
societies in Uppland.
Tallgren’s theory of strong influences from Mälardalen on the Volga-Kama
region, even Scandinavian colonies in Russia, may today seem somewhat
strange and lacking in empirical evidence. It is easy for us today to question the
interpretations and motives of past researchers. However it is important to
remember that, given the known archaeological material at that time, the idea
that the Mälar celts had spread from Mälardalen to the Volga-Kama region was
not as strange as it might seem today. One should remember that much of the
discussion on eastern contacts built on the works of Tallgren, and that a very
small amount of finds were known from Uppland and the Volga-Kama region
in the early twentieth century. These early interpretations were thus created in a
situation with a much more limited picture of the archaeological remains than
that which is available today.
The investigation of eastern contacts today is not unproblematic. Political
processes and events in recent times continue to affect the opportunities and
conditions for studying contacts in the past. Twentieth-century political history
has had a great impact on the ways in which eastern contacts have been conceptualized and studied, and from which perspectives this issue has been approached. Differences in political situations and archaeological traditions need
to be taken into account when studying archaeology across national borders.
This is especially important when studying the history of archaeology in Russia
and the Soviet Union, where political, social, economic and scientific developments have differed in many ways from the situation in Western Europe.
Although present-day state boundaries did not exist in prehistoric times,
these boundaries have in many ways influenced the ways in which the past has
been studied. Even if one avoids concepts such as ‘Swedish prehistory’ or ‘European prehistory’, the borders still live on and affect current scholars’ views of
people and culture in the past. One especially important boundary has been the
‘Iron Curtain’ which cut through northern Europe during most of the twentieth
century. Even today, a quarter of a century after the fall of the Soviet Union,
the division between ‘East’ and ‘West’ lives on in northern Europe. Unfortunately, this division has, in many ways, been reinforced in recent years.
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Through the historical analyses of earlier research, this dissertation has
pointed to the importance of re-examining and questioning ‘old truths’ within
archaeological research. In order to be able to understand and value earlier
work, it is important to take into account the scientific and political contexts in
which theories and interpretations were formulated, including among other
things the state of the known archaeological material at that time.
Throughout the past century, researchers who have studied Bronze Age Uppland have been forced to relate to the issue of connections between Mälardalen
and the east, most prominently manifested in the distribution of the Mälar celts.
However, the positions and viewpoints of individual researchers have been affected by theoretical developments in archaeology, political developments in
society – not least in relation to conceptualizations of nationality and ethnicity –
as well as changing general political relationships between ‘East’ and ‘West’.
Today the situation in archaeology is very different from what it was a hundred years ago, when a few dots on a distribution map could be interpreted in
terms of expansion and colonies. Archaeologists today need to take into account a much more complex picture of the past, with a lot of archaeological
remains, such as graves, settlement remains and ritual remains, which were
unknown to earlier researchers. In those days there was a great deal of focus on
determining the direction of contacts (from west to east, or east to west) and
defining which area had been the place of origin. But it is not possible to view
prehistory in such a simplified way – the reality was far more dynamic and
complex. Contacts and interaction are multifaceted and multidimensional cultural, social, economic and religious phenomena, also involving power relations
between individuals and groups of people. How the contacts and interactions
were materialized cannot be explained simply by determining directions of influences or defining areas of origins.
The aim of this dissertation has been to examine how eastern contacts in the
Late Bronze Age have been discussed in archaeological research. The study has
also pointed to problems connected with the investigation of interaction between people in prehistory across present-day national borders. In order to
further investigate the issue of the relations between Mälardalen and areas in
the east, it is important to develop collaborations across the cultural and political border between ‘East’ and ‘West’. It is also important to develop further
opportunities for the exchange of knowledge and experiences between researchers in the different countries, and to encourage joint discussions on issues
of dating, technologies and find-contexts of artefacts, across the borders between different archaeological traditions and terminologies. Furthermore, this
study has also shown that in order to more fully understand the relation between Uppland and areas to the east, it is also necessary to study more in-depth
contacts between Uppland and areas in northern Sweden, which have not been
much discussed in earlier research.
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Appendix 1. Broby, Börje socken
av Karin Ojala

Brobylokalen i Börje socken har varit en viktig plats i studiet av Upplands
bronsålder. Platsen har främst blivit känd genom det kulthus (som också ligger
till grund för benämningen ”Brobyhus”, vilken tidigare användes inom forskningen) som undersöktes på platsen. Keramiken som påträffades vid undersökningarna i Broby har behandlats i många olika sammanhang. På Brobylokalen
har även ett antal skärvstenshögar och stensättningar undersökts, av vilka flera
inte tidigare publicerats.
I detta Appendix redovisas de arkeologiska undersökningar som ägt rum i
Broby. Denna sammanställning baseras på Bengt Schönbäcks artiklar (1952,
1959) och dokumentation och fynd från utgrävningarna som förvaras vid Museum Gustavianums arkiv i Uppsala. Se också diskussionen om Brobylokalen i
avhandlingens kapitel 6.

De arkeologiska undersökningarna 1949–1957
Vid de arkeologiska undersökningarna som skedde i två omgångar mellan åren
1949–1957 undersöktes flera olika fornlämningar inom fornlämningsområdet.
Resultatet från dessa undersökningar har utförligt redovisats av Bengt Schönbäck i två artiklar från 1950-talet (Schönbäck 1952, 1959). Nedan följer en kortfattad sammanfattning av de undersökta anläggningarna som bygger på Schönbäcks artiklar samt handlingar från Museum Gustavianums arkiv. Notera att
endast en liten del av brända benen har bestämts till människa. Flera av de koncentrationer som Schönbäck tolkade som gravar skulle kunna utgöras av djurben.

A34 Stenkrets
På områdets norra del undersöktes en cirkelrund stenkrets A34 med öppning i
sydost. Öppningen var ej ursprunglig med det gick ej att avgöra om cirkel hade
varit helt sluten. Kantkretsen var lagd av 0,7–1,4 meter stora och 0,4–0,7 meter
höga block, flertalet ställd a med en slät sida vänd inåt. Stenkretsen var anlagd
på ett kulturlager som fortsatt växa utanför stenkretsen, medan motsvarande
tillväxt av kulturlagret saknades innanför stenkretsen. Innanför stencirkeln
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fanns ”grovt grus” som bildade ett ”golv”. Nedgrävt i det svarta skärvstensfyllningen, dolda under ”grusgolvet” låg två avlånga stensättningar som sannolikt
täckte varsin skelettgrav. I stencirkelns centrum påträffades under det svarta
skärvstenslagret en härd.
Utanför stenkretsens öppning i sydost och öster om ett lågt markfast block
påträffades ett brandlager med rikligt med brända ben. Omkring 2 meter nordost om A34 påträffades en brandgrav 34B vid en markfast sten. Runt stenens
sydsida påträffades rena brända ben i en tätare samling. I centrum av bensamlingen påträffades keramik, möjligen resterna av en gravurna.

Fig. 1. Stenkrets 34, Broby, Börje socken, Uppland. Från Schönbäck 1959.
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A38 Stensättning
Anläggningen bestod av en rund 7–8 meter stensättning av skarpkantade block
0,4–1,3 meter stora. Stensättningen låg på den södra spetsen av den högre delen
av åsryggen i en svag sluttning mot sydost på områdets östra del. I fyllningen
mellan de stora blocken låg samlingar av brända ben glest spridda inom halvmeterstora områden. Till var och en av dessa samlingar hörde ett enkelt bronsföremål som gravgods. Gravarna låg perifert och ytligt i stensättningen och
tolkades som sekundärgravar. Någon centralgrav kunde inte urskiljas i stensättningen.
Stensättningen vilade på ett lager av gul lera, som bretts ut som ett golvlager
av decimeterstora stenar, inblandat i ett sotblandat kulturlager runt en grop.
Denna del av anläggningen hade en markerad hyddbottenskaraktär som förstärktes av fynd av lerklining, en cirkelrund lerhärd på botten och ett stolphålsliknande grop.

A46 Kulthus
Kulthuset var ca 17,5×7,5 meter stort. Den bestod av en yttre och en inre
skalmur. Fyllningen mellan dessa bestod av större stenar och jordblandat
krosstengrus. Väggarna var ca 2,5 meter breda. Två jordfasta block var en del
av konstruktionen. I den sydvästra delen av kulthuset fanns en ingång. I kulthuset fanns en golvfyllning. Under golvfyllningen fanns även ett äldre skede. I
norr fanns en utbyggnad av obestämd form. I och utanför kulthuset påträffades
flera fynd av bland annat keramik och lerklining.

A42 Skärvstenshög
Skärvstenshögen låg ca 10 meter nordost om kulthuset A46. Den var oregelbunden i formen, ca 6 meter i diameter (sträckte sig dock längre i SV) och ca
0,5 meter hög, men saknade en absolut begränsning. Skärvstenshögen låg på ett
lerlager som hade ungefär samma diameter som skärvstenshögen. Lagret var
ställvis 0,1 meter tjockt och låg direkt på den gamla markytan. Fynden bestod
av keramik, lerklining samt brända och obrända ben.

A43 Stensättning
Anläggningen utgjordes av en närmast rund stensättning bestående av stora
stenar. Den var omgiven av en vällagd kantkedja av skarpkantade stenar. Stenarna i kantkedjan hade en slät sida utåt, vilket var särskilt tydligt i sydost. Det
fattades en sten i kantkedjan i sydväst, vars plats markerades med en fördjupning. I nordost fanns ett spetsigt hörn som möjligen kan bero på att kantstenarna fallit ut.
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Fig 2. Stensättning 43. Broby, Börje socken, Uppland. Från Schönbäck 1959.

Stenkretsens diameter var ca 4,7 meter i norr-sydlig och 5 meter i öst-västlig
riktning. Kantstenarna var ca 0,7–1,2 meter stora och 0,2–0,4 meter höga. Övriga stora stenar var ca 0,6–0,9 meter stora. Fyllningen bestod av 0,1–0,15 meter
stora stenar, skärvstenar, som låg i en mörkfärgad jord. De stora stenarna stack
upp ca 5–10 centimeter ovan fyllningen. Stensättningen låg på ett delvis mörkfärgat lager av gulbrun lera eller mjäla ovanpå den sterila markytan.
Sydost om centrum fanns en fördjupning i stensättningens yta. Där fanns
det i den sterila botten en 0,9 meter och 0,2 meter djup grop fylld med samma
mörka jord som ovanliggande lager samt skarpkantade stenar av en varierande
storlek ca 0,1–0,2 meter stora. På gropens yta fanns obrända ben från djur.
I botten av stensättningen fanns flera små kolblandade bensamlingar som
markerade en eller flera brandgravar (A). Syd och sydost om stensättningen
fanns fyra små brandgravar dels med rena brända ben (E, F, G) och dels kolblandade (D). D Utgjordes av en grund grop ca 0,6 meter stor och 0,3 meter
djup och fylld med mindre stenar. I denna grop påträffades inga fynd. Omedelbart väster om denna påträffades en mörkare fläck i humuslagret ovanpå den
sterila markytan. Inom ett ca 0,6 meter stort område påträffades brända ben (ca
20 stycken), 5 små krukskärvor, 1 flintskärva med bruksretusch och en mindre
mängd kol.
E utgjordes av en oval grop fylld med mörkfärgad jord ca 0,15–0,27 meter
stort innehöll dessutom ett föremål av brons. I botten påträffades ca 10 brända
ben och en krukskärva samt 2 kolflagor.
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Strax nordost om E låg en liten samling brända ben (ca 9 st.) samt en bågformig böjd bronsten med runt tvärsnitt (F). Benen och bronsföremålet låg
inom ett 0,15 meter i diameter.
Även G utgjordes av en oregelbunden grop utan markerade kanter ca 0,35
och 0,1 meter djup. I gropen fanns mörk jord samt ett fåtal stenar 0,1–0,3 meter stora. På gropens botten fanns en samling av brända ben, dessa var dock så
små att de inte kunde tillvaratas.
Förutom brandgravarna fanns två konstruktioner som möjligen kan ha innehållit skelettgravar, även om det inte kunde konstateras säkert (B och C). B
utgjordes av en äldre stenrad som gick ut från stensättningen. Andra enstaka
stenar kunde möjligen tolkas som en stenrad vilket i sådana fall skulle bilda en 3
meter lång och 1 meter bred stenram. Omedelbart sydväst om stensättningen
fanns en avlång stenpackning i nordväst–sydostlig riktning. Den var ca 5×2
meter. Möjligen har det varit en skelettgrav.

A51 Stensättning
Var en rund stensättning 3 meter i diameter. Stenarna i stensättningarna var ca
40-60 centimeter stora och var tätt lagda så det bildades en jämn ytterkant. Mellan stenarna fanns en fyllning av 10–20 centimeter stora skärvstenar. Från centrum låg ett rektangulärt block 50-80 centimeter stort, med en flat översida.
Stensättningen var lagd på en stor grop som var fylld med fet jord. Gropen
var något större än stensättningen och ca 30 centimeter djup. Stenarna var djupt
nedsjunkna i jorden. I gropen påträffades brända ben (Brandgrav A). I koncentration fanns inom ett halveterstort område från centrum mot väster i fyllningens västra del. De tillvaratagna benen utgör endast en del då de var så sköra att
de gick sönder vid upptagandet. På spridda ställen över hela botten påträffades
enstaka keramik skärvor. De flesta av grovt rabbad keramik. I gravlagrets norradel påträffades ett avlångt flinstycke (eldslagningsflinta). I bottenlagret av gropen fanns djurtänder, förmodligen efter djurkäkar. Gropen tolkades av Schönbäck som en härdgrop där senare en grav anlagts.
Omedelbart under stensättningen i öster låg en brandgrav med ett svårt
krossat lerkärl (Brandgrav B). I och utanför urnan låg rena brända ben från
troligen en man. Ytligt bland dem påträffades en bronstråd med omböjning i
ena änden. Denna grav var sekundär i förhållande till bensamlingen i gropen.
Under stensättningens kantstenar i väster fanns en samling rena brända ben
på den sterila grusbotten (Brandgrav D). Denna grav hade anlagts innan den
stora gropen fyllts igen.
I närheten av den stora gropen påträffades ytterligare gropar. I en av groparna (Härd C) påträffades brända ben, keramik skärvor, ett par flintbitar samt
flera degelfragment. Sydväst om den stora gropen fanns ytterligare en grop
(Härdgrop E). I denna påträffades inga fynd.
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A53 Stensättning
Utgjordes av rund stensättning vars sydvästra del borttagits. Ett tiotal 0,4-0,7
meter stora stenar bildade en glest lagd yttre krets ca 4,8 meter stor. Där innanför fanns liknande stenar i mitten och i nordost. De täckte en rektangulär stensättning (A). Fyllningen bestod av skärvsten och sotblandad mylla. I fyllningen
fanns rikligt med keramik, obrända djurben samt enstaka brända ben, flintavslag, degel- och gjutformsfragment. Framför allt i den södra och östra delen.
I centrum fanns en rektangulär stensättning 2 meter lång och 1 meter bred.
Under stensättningen fanns mycket upplösta obrända ben av människa. Vid
fotändan fanns en eneggd kniv av brons. Skelettgraven låg på två äldre gropar. I
en av groparna ca 1,9 meter i diameter och 45 centimeter djup övre del påträffades en koncentration brända ben. Brända ben fanns i hela gropens fyllning.
Dessutom innehöll gropen obrända ben, keramik, deglar och formar och en
flintskärva samt i bottenlagret i nordost ett stycke av en bronsten med runt
tvärsnitt.

Fig. 3. Stensättning 53. Broby, Börje socken, Uppland. Från Schönbäck 1959.

Även brandgrav 53C var lagd i en oregelbunden härdgrop som var nedgrävd
intill nordvästra sidan av ett stort stenblock. Den gick även in under skelettgraven. I gropen påträffades spridda brända ben. Det fanns en koncentration låg
kring ett fragmentariskt lerkärl i gropen, framför allt i lagret ovanpå påträffades
keramik och obrända ben av djur.
Det fanns en ytterligare en kvadratisk stenläggning (53D). Inga fynd påträffades förutom enstaka brända ben. Längs en stor sten påträffades spridda
brända ben och krukskärvor, troligen i samma lager som täckte grop C. I nord248

ost i stensättningen fanns en koncentration av brända ben som sannolikt utgjorde en separat bengömma (53G).
Omedelbart norr om stenarna i kantkretsen fanns en grop. Endast ett fåtal
bitar keramik påträffades i den.

Tidigare dateringar på lokalen
Vid de tidigare undersökningarna på lokalen togs 5 stycken 14C-prover. Dessa
prover togs på olika delar av lokalen. Det första provet togs på en bit kol i lagret utanför A34 på områdets östliga del. Denna daterades till ca 1950±200 BP.
Ytterligare ett prov togs i lagret utanför stenkretsen. Denna tog på en bit harts
som påträffats ca 10 centimeter längre ned i lagret än tidigare prov. Detta prov
gav en datering till ca 2930±100 BP. I tid skiljer det alltså ganska mycket mellan
dessa prover. Det tredje provet togs i en bit harts funnen i fyllningen till stensättningen A38 på områdets västra delar. Denna daterades till 2695±100 BP.
Det fjärde provet kommer från kol som påträffats i A53B, vad som tolkats som
en bronsgjutares smältgrop, som överlagrats av en skelettgrav. Provet daterades
till 2730±90 BP. Det femte provet kommer från A53C som är en liknande grop
som har samma stratigrafi. Detta har gett en datering till 2470±90 BP.

De arkeologiska undersökningar 1968–1970
Vid de arkeologiska undersökningarna som utfördes mellan åren 1986–1970
undersöktes 9–10 fornlämningar (det beror på hur man ser på rännorna). De
undersökta anläggningarna utgjordes av 4 skärvstenshögar (A2, A3, A20 och
A60), samt fem stensättningar av olika karaktär (A29, A44, A56, A57 och A58).
Dessutom undersöktes ett par formationer som man misstänkte var hålvägar
som har kallats för ”rännor” som låg i dalsänkan väster om området. Alla anläggningar utom A2 har totalundersökts. När det gäller A2 undersöktes endast
området innanför kantkedjan. Rännorna undersöktes bara delvis. Efter undersökningarna har anläggningarna återställts så som de såg ut innan undersökning.
A56–A58 låg inom RAÄ 21 som ligger något väster om de centrala delarna av
Brobyområdet och nedanför moränåsen.
Vid undersökningarna framkom en stor mängd fynd. I synnerhet var de undersökta skärvstenshögarna mycket fyndförande. Framför allt påträffades keramik, lerklining, bränd lera samt både obrända och brända ben. Men även en
del föremål av brons påträffades samt ett par föremål av järn.
De osteologiska bestämningarna av det brända benmaterialet har utförts av
Emma Sjöling (se vidare Appendix 2).
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Fig. 4. Skärvstenshög A2, Broby, Börje socken, Uppland. Foton från Museum
Gustavianums arkiv, Uppsala universitet.

A2 Skärvstenshög
Anläggningen A2 var belägen på områdets nordligaste del och utgjordes av en
rund ca 9,5 meter i diameter och 1,5 meter hög skärvstenshög. Anläggningen
syntes före avtorvning som en tydlig förhöjning i markytan ca 11 meter i
diameter. Inga stenar var synliga ovan torven. I skärvstenshögens mitt fanns en
oval fördjupning ca 3,4×1,2 meter och 0,2 meter djup (SSV–NNO). I den ovala
fördjupningen påträffades keramikfragment, brända ben samt kol.
I skärvstenshögens norra kant återfanns ytterligare en anläggning. Den
utgjordes av ca 2,2×1,0 meter (Ö–V) stor stensättning bestående ca 0,15–0,25
meter stora oregelbundna stenar. Den begränsades av 0,15–0,25 meter stora
rundade stenar. Anläggningen syntes fortsätta norrut.
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Den övre delen av skärvstenshögen utgjordes av skärvstensfyllningen, som
bestod av såväl skarpkantade som runda stenar, ca 0,05–0,2 meter stora, och
var jordblandad. I dess nedre del var dock fyllningen helt jordfri med
luftmellanrum mellan stenarna. Längst ned i anläggningen fanns ett svart
kulturlager med obrända ben och lerklining. På profilritningarna kan man
tydligt se hur detta lager fortsätter in under kantkedjan. A2 hade en kantkedja
av ca 0,4–0,6 meter stora stenar samt en inre dold ring av större stenar.
Endast området innanför kantkedjan undersöktes. Skärvsten fortsatt dock
utanför kantkedjan. Utanför kantkedjan påträffades kol på flera ställen samt i
nordvästra kanten även bränt ben. Det fanns lerklining utmed kantkedjan såväl
i väster som i söder. I söder fanns även lerklining delvis under kantsten.
Fynd i A2
Högst upp i anläggningens sydöstra del, omedelbart ovanpå den jordfria
packningen, påträffades en koncentration av rensade brända ben (ca 700 gram)
och hartstätning. Vid den osteologiska analysen framkom det att de brända
benen kom från två individer, en vuxen och ett barn. Den vuxna bedömdes
vara mellan 20–59 år medan barnet var i åldern 1–6 år när det dog. Bland benen
påträffade en bronskam, en dubbelknapp, en fingerring, en skivhuvudnål samt
ett armband av brons. Utifrån fynden dateras graven till period VI–V.
Kammen, som var ca 51 millimeter hög, hade ett halvcirkelformat överstycke med genombruten ornamentik bestående av ett ca 15 millimeter stort
solkors/hjulkors i centrum. På var sin sida om solkorset fäst i det halvcirkelformade överstycket finns två motstående S former. Även på det halvcirkelformade överstycket finns ornamentik bestående av flera parallella S former. På
området ovanför tandningen finns en rad av motställda halvmåneformade intryck som bildar cirklar. Ovanför denna rad finns en vågformad linje. Ornamentik återfinns på båda sidorna av kammen (se Fig. X). Utöver benen i graven
påträffades ytterligare brända ben i anläggningen. Flera av dessa har tolkats
tillhöra barnet. Resten kommer troligtvis från den vuxna individen.
I anläggningen förekom förutom de bronsföremål som påträffades
tillsammans i graven, en bronssmälta (F28) samt ett bronsfragment 31×10
millimeter stort (möjligen en rakkniv) (F93). Inga ben påträffades tillsammans
med bronsfragmentet, men enligt ritningarna påträffades ca 11 brända ben
tillsammans med 4 bitar keramik ca 30 centimeter längre bort och ca 20
centimeter djupare. Ytterligare ett bronsfragment (F140) påträffades i
anläggningen.
I den sydvästra delen av skärvstenshögen A2 påträffades i fyllningen i mörk
mylla en liten ring av brons (F123). Ringens har en tresidig sektion med en
ryggad utsida och påminner mycket om den andra ringen som påträffades i
anläggningen i den rika brandgraven. Ringens yttre diameter är ca 24–25 millimeter, höjden ca 2,1–3,8 millimeter och tjockleken 1,4–2,0 millimeter.
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Fig. 5. Profilritning skärvstenshög A2. Notera att endast området innanför kantkedjan undersöktes. Renritad av författaren efter dokumentation i Museum Gustavianums arkiv, Uppsala universitet.

I fyllningen till skärvstenshög A2 intill den södra kantstenens insida påträffades
en rätvinklig yxa med ovalnacke som saknade skafthål. En svag antydan till
påbörjat skafthål finns på den övre, något mer välvda sidan.
I anläggningen påträffades ca 150 skärvor keramik. En stor mängd obrända
ben påträffades i det underliggande kulturlagret.

A3 Skärvstenshög
Anläggningen A3, som låg på områdets nordvästra del, utgjordes av en
skärvstenshög med oregelbunden form, omkring 10×6 meter stor och ca 0,5
meter hög.
Anläggningen syntes innan undersökning som en svagt välvd och runt
jordblandat röse, ca 8–9 meter i diameter och 0,5 meter högt. Anläggningen var
övertorvad men några större stenar syntes i markytan. I anläggningens östa del,
öster om centralpackningen, fanns en grop ca 1,25-2×0,6 meter stort (Ö–V)
och ca 0,15–0,20 meter djup. Denna var troligen en sentida nedgrävning, som
möjligen var ett militärt skyttevärn (fynd av patronhylsa jämte hållare).

Fig. 6. Skärvstenshög A3, Broby, Börje socken, Uppland. Foton från Museum
Gustavianums arkiv, Uppsala universitet.

I centrum av anläggningen syntes en svag nedsänkning. Denna var ca 1 meter i
diameter och är inritad på planerna som en plundringsgrop.
Ett 10×10 meter stort område avtorvades. Efter avtorvning framkom en
orgelbunden skärvstenshög. Hela det avtorvade området, förutom
centrumpackningen, bestod av en gles skärvstenspackning. Centrum av
anläggningen utgjordes av en tät skärvstenspackning ca 3 meter i diameter,
bestående ca 0,05–0,1 meter stora stenar.
I anläggningens södra del påträffades en rektangulär stenpackning ca 3×3,1
meter stor bestående av gråstensblock, ca 0,15–0,4 meter stora. I öster var
denna stenpackningen antagligen skadad av det ovan nämnda skyttevärnet.
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Fig. 7. Profilritning skärvstenshög A3. Renritad av författaren efter dokumentation i Museum Gustavianums arkiv,
Uppsala universitet.

Under
gråstenspackningen
framkom
ytterligare
skärvsten,
men
gråstenspackningen fortsatte längre ut än den täta skärvstenspackningen.
Stenpackningen och dess förhållande till skärvstenen är tydligt synlig i en av
profilritningarna. Gråstenspackningen var kraftigt sotfärgad. En stor mängd
lerklining, flera bitar med avtryck av kvistar, framkom samt brända och obrända
ben.
I anläggningens norra del framkom ca 5 större stenblock i en nord-sydlig
orientering, ca 0,8×1,3 – 0,7×0,8 meter stor. Enligt profilerna tycks dessa stenar
ligga på ett lager bland annat innehållande kol, lerklining och skärvsten. Runt
dessa fanns på två ställen packning av mindre gråsten. Stenpackningen bestod
övrigt av skärvsten. Fyllningen kring blocken var starkt sotfärgat. Längs
långsidan mot söder fanns en stor anhopning av lerklining, varav flera bitar
med kvistintryck. Under stenpackningen vidtog skärvstenen.
I den ena profilritningen syns en grop som är fylld med aska. Det finns dock
inga ytterligare uppgifter om denna grop i dokumentationen från utgrävningen.
Den tycks dock vara en del av samma lager som fortsätter in under de 7 stora
stenblocken.
Fynd i A3
Fynden i anläggningen A3 bestod främst av keramik, men även av en mindre
mängd harts, brända samt obrända ben. Skärvstenshögen innehöll ca 800 gram
keramik eller omkring 300 bitar (303) många av dessa mycket små, fynden 516,
564, 571 och 577 ej medräknade då dessa ej kunde återfinnas. Bland keramiken
fanns bland annat två mynningsbitar tillhörande ett kärl som var dekorerat med
två vulster under mynningen.
I anläggningen påträffades, i framför allt de östra delarna, en större mängd
lerklining av totalt 4,6 kg. Många bitar lerklining var stora och hade tydliga
kvistintryck.
En mindre mängd brända och obrända ben har påträffats i anläggningen.
Två fyndposter från A3 bestod av benfragment från människa. Den ena
kommer från en plundringsgrop (F601, ca 6 gram) meden den andra har okänt
ursprung (F600, ca 62 gram). De övriga brända benen var djurben. De obrända
benen tycks främst ha utgjorts av tandfragment från häst.
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Fig. 8. Planritning skärvstenshög A3 (med ”plundringsgrop”). Renritad av
författaren efter dokumentation i Museum Gustavianums arkiv, UU.

A20 Skärvstenshög
Anläggning A20 utgjordes av en skärvstenshög, som var ca 10 meter i diameter
och 0,5 meter hög, med en dubbel, väl lagd, delvis dold kantkedja. I
skärvstenshögen påträffades flera koncentrationer av brända ben som tolkades
som gravar.
Skärvstenshögen var belägen på det nordöstra området inom RAÄ 1 ca 25
meter sydväst om A29. Anläggningen låg på södra delen av moränhöjden på
krönet av sluttingen mot söder. Före undersökningen syntes skärvstenshögen
som ett runt gräsbevuxet röse med i ytan uppstickande skärvsten. Rösets yta var
inte helt jämn utan oregelbunden. Skärvstenhögen var i ytterkanten beväxt med
ett antal tallar som hade skadat anläggningen och under undersökningens gång
successivt måste borttagas. I söder övergick anläggningen utan speciell klar
gräns i den naturliga sluttningen. I norr övergick skärvstenshögen i planare
mark. Anläggningens avgränsning i norr syntes som en vall som sträckte sig
från väster till öster, där den följde kantkedjan. Kantkedjan försvann så
småningom i anläggningens sydöstra del.
Efter avtorvning framträdde ett röse av skärvsten och skörbränd sten. Mylla
saknades. Runt själva skärvstenshögen fanns en dubbel kantkedja kantkedja
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samt en kantvall. Skärvstenshögen var inte koncentrisk till kantkedjan, utan den
högsta delen av skärvstenhögen låg inom anläggningens norra del och ej i
centrum. Skärvsten fanns inom hela området innanför kantkedjorna. Mittröset
upphörde i söder ca 0,5 meter från högsta punkten, i väster ca 0,3 meter, i norr
ca 1,0 meter och öster 1,5 meter från hösta punkten.
Anläggningen var avgränsad av en dubbel vällagd kantkedja, som i nordväst
och sydost var något skadad. Kantkedjan bestod av oregelbundna gråstenar
vars storlek varierade mellan 0,3 och 0,6 meter. I anläggningens nordöstra del
fanns en ca 4,0 meter lång kantkedja mellan de två övriga kantkedjorna. Ca 1,0
meter innanför den inre kantkedjan i anläggningens norra del låg en
oregelbunden stensträng bestående av sex stenar. I mitten av anläggningen
fanns två större block som låg nedsänkta i den svartfärjade jordpackningen.
Skärvstenspackningen var 0,1–0,6 meter tjock. Stenarnas storlek i
skärvstenhögen varierade från krossad skörbränd sten till maximalt 0,2 meter.
Därpå följde en starkt sotfärgad jordpackning som sträckte sig över hela ytan
mellan kantkedjorna, fortsatte delvis under kantkedjan i söder. Detta lager var
ca 0,1–0,5 meter i tjockt. Bottenskiktet av denna packning utgjordes, i mitten av
anläggningen, av mjäla uppblandad med mo och i nordväst av ett rödgult lager
med starkt inslag av lerklining. I öst och sydöst utgjordes bottenskiktet av svart
mylla blandat med mo. Insprängt i detta skikt fanns fläckvis gul sand.
Stenmaterialet i kantvallen bestod i huvudsak av icke skörbränd gråsten.
Kantvallen innehöll mer mylla än den övriga anläggningen vars mylla hade en
annan karaktär med mer uppblandning av sand. Denna mylla var svartfärgad
och förmodligen uppkastad över den yttre kantkedjan som lagts utanför
anläggningens ursprungliga avgränsning. Kantvallens bredd var ca 1,0–1,5
meter.
Grop
I anläggningens östra del framkom en ca 0,8 meter djup och 3,0 meter i
diameter stor grop. Direkt under rösematerialet vidtog ett sandlager. Inom
begränsningen för A20 sträckte det sig långt utanför själva gropen men
avgränsades i öst tydligt vid gropens kant. Lagret som täckte det övre gula lagret
var så gott som helt fyndtomt medan myllan som gick i under det gula lagret
var rikligt fyndförande med ben, kol bränd lera och keramik.
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Fig. 9. Skärvstenshög A20, Broby, Börje socken, Uppland. Foton från Museum
Gustavianums arkiv, Uppsala universitet.
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Fig. 10. Profilritningar skärvstenshög A20. Renritad av författaren efter
dokumentation i Museum Gustavianums arkiv, Uppsala universitet.

Gravar i nr 20
I anläggningen påträffades flera koncentrationer av brända ben som tolkats som
gravar. En av dessa påträffades i skärvstenhögen övre parti under en större
täcksten i anläggningens mitt. Bland grusig mylla med skörbränd sten
påträffades (F127–130, inritad i profilritningen) ca 570 gram brända ben från
en vuxen individ i åldern 20–59 år tillsammans med en bälteshake (bälteshyska
datering osäker; Hjärthner-Holdar 1993:169) av järn. I graven påträffades även
ca 21 bitar keramik, ca 35 bitar bränd lera samt ca 170 bitar hartstätning, några
med triangulärt tvärsnitt.
Ytterligare en koncentration brända ben (F166) påträffades intill en sten i del
nordöstra delen av anläggningen. De ca 28 gram brända benen påträffades
tillsammans men 2 bitar keramik samt 15 fragment och 3 mindre bitar
hartstätning som är tydligt triangulära. Dessa brända ben hör eventuellt
samman med F442 som påträffades under stenen.
Under en 0,6 meter lång och 0,16 meter tjock sten, mellan den fristående
”kantkedjan” och den inre kantkedjan påträffades inom en spridningsdiameter
av 0,3 meter och en tjocklek av 0,08 meter en fragmentarisk bronstråd,
krukskärvor, harts 0,025 liter, lerklining samt ca 700 gram brända ben (F442).
De brända benen kom från en individ som var över 40 år när hen dog.
Ytterligare en koncentration brända ben påträffades i anläggningen. Intill en
sten påträffades en koncentration av a 260 gram brända ben (F190). Benen
kom från ett barn som bedömts vara i åldern 1–6 år när hen dog.
Med ca 1 meter spridning i sydligaste delen av anläggningen påträffades ca
800 gram brända ben tillsammans med ett ca 62 millimeter stort bronsföremål
som troligen var antingen ett sågblad, skära eller rakkniv av brons (F409). De
brända benen kom från en äldre individ som var över 40 år. Eva HjärtnerHoldar anser att föremålen utgörs av en ryggtappsskära av brons som kan
dateras till period IV–V (Hjärthner-Holdar 1993:169).
I anläggningen finns även många flera små koncentrationer med brända ben
och spridda brända ben. Dessutom påträffades på flera håll intill kantkedjan
koncentrationer av brända ben.
Fynd i A20
I anläggningen påträffades utöver de ovan nämnda gravarna flera andra fynd,
bland annat flera koncentrationer av keramik, bland annat en koncentration
innehållandes ca 60 keramikskävor (F154), en innehållandes ca 45 st. (F174)
och en bestående av ca 214 st. keramikskärvor (F192). I skärvstenhögen
påträffades även stora mängder obrända ben, keramikskärvor och lerklining.
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Fig. 11. Planritning kantkedjorna i skärvstenshög A20. De större benkoncentrationerna är markerade. Renritad av författaren efter dokumentation i Museum Gustavianums arkiv, Uppsala universitet.

A29 Stensättning
A29 utgjordes av en rund stensättning med otydlig begränsning ca 6,7×5,4
meter stor och ca 0,43 meter hög. Anläggning 29 var belägen i tallskog på
betesmark i västsluttningen på krönet ned mot åkermark inom RAÄ 1. I
närheten av anläggningen finns flera andra fornlämningar.
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Fig. 12. Stensättning A29, Broby, Börje socken, Uppland. Foton från Museum
Gustavianums arkiv, Uppsala universitet.

Innan avtorvning syntes anläggningen som en rund övertorvad stensättning
utan tydlig begränsning, ca 5,5 meter i diameter och 0,35 meter hög, bevuxen
med två tallar och en enbuske. I centrum av anläggningen syntes en närmast
fyrkantig grop 0,6×0,5 meter stor och 0,3 meter djup.
Efter avtorvningen var stensättningen 6,7×5,4 meter stor och 0,43 meter
hög. Anläggningen bestod huvudsakligen av 0,1–0,45 meter stora skarpkantades
stenar. I centrum fanns en tydligt markerad nedsänkning, 3,0×2,0 meter stor.
Nedsänkningen fortsatte mot sydost, in i en trattformig förlängning, 2,4×0,6
meter stor. Förlängningen kantades i sydväst av tre stora stenar med flata sidor
vända mot mitten.
Under de skarpkantade stenarna vidtog ett 0,1 meter tjockt myllager uppblandat med mindre olikformade stenar. Här framkom även tämligen rikligt
med bränd lera. Under det mindre stenmaterialet i sydvästra delen av anläggningen framkom en stenpackning bestående av ett 10-tal stenar, 0,15–0,8 meter
stora. I nordvästra delen framkom ett 15-tal stenar, 0,15–0,35 meter stora.
I den västra delen av anläggningen, ungefär där den tydligt markerade nedsänkningen, fanns före undersökningens början, hittades, under myllagret med
de olikformade stenarna, en mängd brända ben (F317) inom ett område av ca
0,9 meter i diameter, vilket bildade en ca 0,2 meter djup nedsänka i moränen.
I anläggningens västra del framkom under den mörka myllan, ovan moränen, en stenpackning ca 0,3–0,08 meter stora stenar. Packningens utsträckning i
nord-syd var 3,2 meter och i öst–väst ca 3,0 meter. Den bildade sålunda en
något rektangulär form. Stenarna satt hårt fast.
I den östra delen av anläggningen framkom ett stolphål, ca 0,3 meter i
diameter, vilket framstod som ett mörkare skikt omgivet av stenar. Även i den
västra delen framkom ett stolphål, ca 0,2 meter i diameter och trattformig 0,15
meter i djup, innehållande kol och bränd lera.
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Sydsydost om anläggningen, vid kanten av avtorvningen, framkom en stenpackning vilken var täckt med kol. Packningen var något oval till formen med
en längsta diameter dragen längs torvkanten, på 0,7 meter (nord–syd), 0,5 meter
(öst-väst) och ett djup av ca 0,15 meter. Stenarna i packningen var ca 0,1 meter
stora och låg tätt. I stenpackningen framkom förutom kol även bränd lera,
lerklining och en krukskärva (F290).
Under anläggningen vidtog en yta med några stolphål samt gropar innehållande bränd lera samt flera mindre stenpackningar.
Fynd i A29
I anläggningen påträffades en koncentration brända ben (F317) som innehöll
218,9 gram benfragment från en ung vuxen i ålderns 20–39 år tillsammans med
hartsfragment. Utanför brandgraven påträffades enstaka brända människoben.
De övriga brända benen i anläggningen kom från djur.
I stensättningen A29 påträffades fyra knackstenar/malstenslöpare i packningen samt en knacksten/malstenslöpare i en anslutande anläggning. Andra
fynd i anläggningen var mycket få, ett fåtal keramikbitar samt ett par
knackstenar. A29 innehåller samtidigt en större mängd lerklining, ca 16,7 kilo.
Detta kan jämföras med den större skärvstenshögen A3 där enbart ca 4,6 kilo
påträffades. Samtidigt innehåller A29 mycket lite keramik och djurben, framför
allt jämfört med övriga anläggningar inom området.

Fig. 13. Planritning stensättning
A29. Brända ben påträffades i
centrum av anläggningen. Renritad av författaren efter dokumentation i Museum Gustavianums arkiv, Uppsala universitet.
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Fig. 14. Profilritning stensättning A29. Renritad av författaren efter dokumentation i Museum Gustavianums arkiv, Uppsala universitet.

A44 Stenkrets
Anläggningen utgjordes av en cirkelrund stenkrets liggande på en platå. Den
ofullständiga stenkretsens diameter var ca 12 meter.
Anläggningen låg på den södra delen av det nordvästra området, RAÄ 19.
Stencirkeln låg nedanför noränhöjden på den planare marken med mot åkern.
Söder en bit bort från anläggningen ligger på en moränhöjd en rektangulär
stenkonstruktion.
Anläggningen syntes innan avtorvning som en rundad, avplanad platå,
sluttande mot sydöster. Den var övertorvad med flera synliga stenar.
Anläggningen begränsades av 0,6–1,3 meter stora block, varav flertalet
uppvisade en slät sida inåt anläggningen, som låg i en jämn enkel kretsform i
västsydväst-norr och i nordnordost-öster. I söder och sydost låg flera stenarna
spridda i sluttningen. Dessa var eventuellt nedrasade från sin ursprungliga plats
i stenkretsen. Med undantag av de nämna stenarna och blocken var
anläggningen helt övertorvad. Vid undersökningen bedömdes anläggningen
vara en konstgjort terrasserad vilket ej framgår av planer, profil eller på annat
sätt i denna beskrivning.
Närmast ytan under torven framkom ett 0,05–0,2 meter tjockt myllager,
blandat med skärvsten och enstaka skörbrända stenar. I detta lager framkom en
bronssmälta, enstaka brända ben, keramik, bränd lera, harts, två flintbitar samt
degelfragment. Under myllagret vidtog ett hårdare lager lerjord, blandat med
skärvsten och skörbränd sten, framför allt koncentretad till de södra och östra
delarna av anläggningen, men delvis också i sluttningen.
Följande lager bestod av hård, lerblandad jord, med skärvsten och skörbrända
stenar i koncentration. I lagret påträffades brända ben, dels koncentrerat i
anläggningens centrum på ett sotfärgat område av ca 1 meter i diameter, dels
spridda över anläggningen. Dessutom låg också utspritt krukskärvor, bränd lera,
små hartsbitar samt obetydliga mängder av kol.
Även följande lager bestod av hård lerblandad jord. Häri framkom flera
mindre stenpackningar, ibland döljande gropar. I lagret fanns spridda över hela
anläggningen brända ben, bränd lera, keramik, ett flintavslag och bitar av harts.
Dessutom påträffades i anläggningens östra del obrända ben samt i fyllningen
till en stenpackning i anläggningens sydöstra del ett degelfragment.
Förutom de särskilda stenpackningarna och groparna, som undersöktes
separat, gjordes ytterligare en nedgrävning över hela anläggningen. Det
konstaterades en ”undre kantkedja” av 0,6–1,1 meter stora stenar under den
tidigare kända kantkedjan i nordväst. Vidare framkom en kantskoning av
stenkretsen i väster och nordost av 0,2–0,5 meter stora stenar.
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Fig. 15. Stenkrets A44, Broby, Börje socken, Uppland. Foton från Museum Gustavianums arkiv, Uppsala universitet.

Bottenlagret utgjordes i norr och nordost utanför stenkretsen av att hårt lager
ljusbrun lera med enstaka stenar. Därunder vidtog finkornigt, rent rödbrunt
grus. Innanför stenkretsen var en plan yta, bestående av hårt packad ljusgul lera.
Inom detta område låg 4 gropar (A:44 1,2,4 och 6). Syd, väster och sydväst
därom vidtog en ojämn stenbemängd leryta, alltmer utpräglat längre ned i
sluttningen. Stensamlingarna är oregelbundna och vilar i lerlagret. I väster bildar
lerlagret 2 gropar. Den nordligaste är ca 1 meter låg och ca 0,2 meter djup.
Söder om denna fanns en liten, djup grop, omgiven av lervallar. Öster om
denna låg en flack fördjupning, oregelbunden till formen. I söder och östra
delen av anläggningen fanns ett 10-tal mindre, oregelbundna stensamlingar, ca
0,5–1,5 meter långa och ca 0,1 meter djupa. En del av dessa bedömdes vid
utgrävningen vara märken efter i slutningen nedfallna stenar, hörande till den
beskrivna stenkretsen.
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Fig. 16. Profilritningar stensättning A44. Renritad av författaren efter dokumentation i Museum Gustavianums arkiv, Uppsala universitet.

Genom djupare företagna provschakt längs profilerna (O–V, N–S) har vid
efterundersökning särskilt i öster ett relativt tjockt kulturlager konstaterats. Vid
därpå följande skrapning av ytan inom anläggningens södra del har påträffats
brända och obrända ben, harts (1 st.), krukskärvor och några kolflagor (F93–
97). Ytterligare 3 gropar framkom.
Fynd i 44
Degelfragment har bland annat påträffats i A44 (F20, F59). I anläggningen
påträffades även 9 st. gjutformsfragment (F63), samt en bit brons och möjligen
slagg.

Fig. 17. Planritning stenkrets A44. Mörkgrått = gropar. Ljusgrått = stenkoncentrationer. Renritad av författaren efter dokumentation i Museum Gustavianums arkiv.

A56 Stensättning
Anläggningen utgjordes av en oregelbunden stensättning ca 7,0×5,0 meter i
diameter och ca 0,1 meter hög, bestående av ett mittblock omgivet av glest
lagda stenblock.
Vid avtorvning och rensning framkom en oregelbunden stensättning, ca
7,0×5,0 meter stor bestående av ett mittblock omgivet av glest lagda stenblock.
Mittblocket var 1,0×1,35 meter stor och 0,75 meter hög och vilade på
jordblandad morän varför det tolkades som det vara dit baxat. Inga fynd
påträffades under stenblocket. Stenarna som låg omedelbart runt mittblocket
varierade i storlek från 0,5–1,2 meter. Stenarna runt det centrala stenblocket låg
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glest placerade med upp till ca 0,5 meters mellanrum. En del av stenarna låg
helt ovan jord och stack upp ca 0,5 meter ovan jord, medan andra låg relativt
djupt ned i jorden och endast stack upp ca 0,10–0,15 meter ovanjord. En del av
dessa block kan vara naturliga. Runt stenarna låg en mängd kantiga och rundade
stenar från 0,15–1,0 meter stora. Mellan dessa framkom skärvsten, småsten och
grus.
Någon tydlig yttre avgränsning av anläggningen framkom inte. I
stenläggningens periferi fanns stenar med långt mellanrum placerade. Dessa låg
placerade så gott som runt den inre stensättningen.

Fig. 18. Stensättning A44, Broby, Börje socken, Uppland. Foton från Museum Gustavianums arkiv, Uppsala universitet.

Fynd i 56
I anläggningen påträffades flera koncentrationer med brända ben tillsammans
med fynd. Majoriteten av dessa påträffades i anläggningens södra del. Flera av
fynden påträffades utanför den egenliga stenpackningen av stora stenar.
I den södra delen av anläggningen påträffades under ett stenblock en
förekomst av spridda brända ben tillsammans med en liten skålnål (F410) av
brons. De brända benen har inte kunnat återfinnas. Skålnålen och de brända
benen låg enbart ca 30 cm från en större benkoncentration som låg i
anläggningens södra del (F405). I småstensblandad mylla inom en spridning av
0,1 meter och 0,05 meters djup påträffades ca 425 gram brända ben tillsammans
med krukskärvor och ca 8 st. troliga hartstätningsfragment samt ett litet
bronsfragment med fastsittande ben (F405).
I anläggningen påträffades även ett litet bronsbleck (F417) tillsammans med
2,5 gram brända ben.
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I övrigt påträffades i anläggningen en mindre mängd brända ben, bränd lera
samt sju skärvor keramik. Det är inte osannolikt att alla de brända benen samt
bronsföremålen är en del av en och samma grav.

Fig. 19. Planritning stensättning A56. Renritad av författaren efter dokumentation i Museum Gustavianums arkiv, Uppsala universitet.

A57 Stensättning
Anläggningen utgjordes av en stensättning/röse, jord och skärvstensblandat,
rund ca 5 meter i diameter och ca 0,5 meter hög med kantkedja. Stensättning
med kantkedja av delvist kantställda stenblock och en svagt välvd fyllning av
jord och sten. I stensättningen påträffades flera gravar både brandgravar och
skelettgravar.
Efter avtorvning och rensning framträdde anläggningen som en stensättning,
5,0 meter i diameter, med tydlig markerad begränsning i form av kantkedja
bestående av delvis kantställda stenblock. Den yttre kantkedjan bestod av 0,5–
0,9 meter stora stenar, och av mindre stenar, 0,2–0,4 meter stora. I nordvästra
hörnet saknades en sten i kantkedjan, men en sten ca 1 meter nedanför kan
ursprungligen ha legat där. Stenen är ca 0,8 meter stor. En sten i nordöstra
hörnet verkar ligga ur läge. Skärvstenen förekommer spritt i anläggningen utom
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på vissa fläckar där fyllningen till huvudsak utgörs av mylla. I anläggningens
sydöstra hörn är skärvstenarna blandade med 0,2–0,3 meter stora rundade
stenar.
I sydväst, söder, öster och nordöst av anläggningen syntes en delvis
ofullständig inre kantkedja. Den inre kantkedjan bestod framför allt av
skarpkantade stenar, men även rundade stenar framkom. Stenarna var lagda
med en slät yta utåt.

Fig. 20. Stensättning A57, Broby, Börje socken, Uppland. Foton från Museum
Gustavianums arkiv, Uppsala universitet.

Gravar och fynd i A57
I den undre delen av fyllningen och på den gamla markytan påträffades
mängder av obrända ben upplösta till pulver samt en djurtand. Benen var så
upplösta att de inte kunde tillvaratas. Spår efter två kranium påträffades i
anläggningens centrum. Ett av dessa tolkades det som om kranium från ett barn
eftersom dess storlek var 15,7 centimeter. Ytterligare ett kranium påträffades i
anläggningen. Brevid påträffades fler ben som gör att det är troligt att det rör
sig om mer än två inhumationsgravar. Det ena kraniet låg i söder av en
nedgrävning och det andra låg i den norra delen. I anslutning till de obrända
benen (ca 0,3 meter norr om dessa) påträffades en bygelnål av brons. Bygelnålen kommer troligen från en av skelettgravarna. Nålen påträffades liggande i
öst–västlig riktning. Det finns även uppgifter som att det skulle ha funnits en
järntråd i anslutning till bygelnålen som påträffades i A57. Ett fragmentariskt
föremål av järn påträffades tillsammans med obrända ben på den gamla markytan i anläggningens nordöstra del. Järnföremålet låg sönderfallet i fragment i
öst-västlig riktning inom ett ca 11 centimeter långt område.
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I anläggningen påträffades flera koncentrationer av brända ben. En
brandgrav påträffades högst upp i anläggningen, bland ljusbrun mjäla och sten.
I graven (F407-408) påträffades ca 0,4 liter brända ben samt ca 105 st
hartstätningsfragment, en del med avtryck av triangulärt snitt. Delvis rakt under
(F407-408) påträffades ytterligare 0,2 liter brända ben samt ca 10
hartstätningsfragment (F429). Dessa två fyndnummer utgör samma grav. Under
en stor sten i anläggningens sydost del påträffades ca 0,1 liter brända ben samt
ett hartstätningsfragment (F436).
I ytan av en anläggning har man även påträffat ett rostigt knivblad, datering
osäker.

Fig. 21. Planritning stensättning A57. Spår av två kranier (I och II) samt obrända ben
påträffades i centrum av anläggningen. Obrända ben påträffades dessutom spridda i stora
delar av anläggningen. På planritningen är även fynden av en bygelnål av brons (1) och ett
järnföremål (2), samt en stor koncentration av brända ben och hartstätningsfragment
markerade (III). Renritad av författaren efter dokumentation i Museum Gustavianums
arkiv, Uppsala universitet.
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Fig 23. Profilritningar stensättningarna A57 och A58. Renritad av författaren
efter dokumentation i Museum Gustavianums arkiv, Uppsala universitet.

Fig. 22. Profilritning stensättningarna A56 och A57. Renritad av författaren efter dokumentation i Museum Gustavianums arkiv, Uppsala universitet.

A58 Stensättning
Anläggningen utgjordes av en stensättning, ca 2,5 meter i diameter och 0,3
meter hög bestående av att större stenblock omgivet av sex stenar i en
ofullständig stenring.
Stensättnigen låg inom RAÄ 21, d.v.s. nedanför moränhöjden och utanför
de centrala delarna av Brobyområdet.
Stensättningen syntes före avtorvning som en rund, flack stenring med en
grop i mitten i vilken det låg ett markfast stenblock, ca 1,2 meter lång, 0,8 meter
bred och 0,25 meter hög. Runt omkring blocket låg sex stenar 0,6–0,8 meter
långa och ca 0,23–0,30 meter höga. Mittblocket och de övriga stenarna var
alltså lika höga. De sex stenarna utgjorde en ofullständig stenring ca 2,5 meter i
diameter. Innanför begränsningen och runt mittblocket fanns skärvsten, utom
vid mittblockets norrsida. Skärvstenarnas storlek rörde sig omkring 0,1 meter.
Väster och sydväst om anläggningen låg omväxlande skärvsten och natursten
samt större stenar av varierande dimensioner. Vid kantkedjans norrsida fanns
en del skärvsten ojämnt utströdd.
NO om anläggningen påträffades en grop fylld med sotig mylla, kol,
skärvsten och skörbränd sten.

Fig. 24. Stensättning A58, Broby, Börje socken, Uppland. Foton från Museum
Gustavianums arkiv, Uppsala universitet.

Fynd i A58
Endast ett fåtal fynd påträffades i anläggningen. I anläggningen påträffades två
obrända ben som kom från djur, samt två krukskärvor, samt en ring av järn
som inte har kunnat dateras.
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A60 Skärvstenshög
A60 utgjordes av en skärvstenshög som hade en otydlig begränsning och var ca
10 meter i diameter. Vid rensning borttogs ett 0,1–0,2 meter tjockt myllager.
Under detta framkom en oregelbunden stenpackning bestående av 0,04–0,15
meter stora, skärviga och skarpkantade stenar. Huvuddelen av packningen
bestod av skärvsten. Fläckvis förekom även sand.
Efter avtorvning, vid rensning, borttogs ett 0,1–0,2 meter tjockt myllager. I
den östra delen saknades egentlig stenpackning. Här var också fyllningen något
mörkare.
Diagonalt över anläggningen, i öst-västlig riktning, låg ett 20-tal ca 0,2–0,4
meter höga och 0,3–0,6 meter långa stenar, vilka var mest koncentrerade
nordost om centrum. I kvadranten framkom även fläckvisa mörkfärgningar.
Spritt över hela anläggningen påträffades enstaka kolbitar.
Fynden i anläggningen utgjordes av lerklining, brända ben, flintavslag och
keramik.

Fig. 25. Skärvstenshög A60, Broby, Börje socken, Uppland. Foton från Museum
Gustavianums arkiv, Uppsala universitet.

Rännorna
Området var bevuxet med tall och enbuskar och markytan var täckt med gräs,
mossa och ris. Till väster om rännorna låg en vall. Marken väster om vägen var
lägre än själva rännans botten. På rännans sida och botten förekom stenblock
ca 0,5–0,7 meter stora. Söder om schaktet fanns ett 120 ca stora block. Ca 8
meter norr om schaktet ”ebbade” rännorna ut. Rännornas sammanlagda längd
var 19 meter. Rännorna är smalast där schaktet har dragits. Såväl norr- som
söderut vidgas rännorna.
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Efter avtorvning: I schaktets östra ände var jorden brun mylla utan kol.
Enstaka skarpkantade stenar. I schaktets övriga del utgjordes jorden av
brunlerig mylla. I rännans östra ände och botten var ytan täckt av skarpkantade
stenar. I dess övriga del förekom ingen sten.
Efter ytterligare nedrensning: östra delen av schaktet bestod av mylla med
knytnävsstora stenar till ca 5 cm djup. I den brantaste delen av sluttningen
övergick myllan i lera, som sedan fortsatte i resten av schaktet. På botten av
ränna 1 på ca 15 centimeter djup framkom en ca 140 centimeter bred
grusbeläggning blandad med större stenar.
I schaktets västra ände framkom en fragmentarisk grusbeläggning i rännan 2,
samt diverse större stenar. I ränna 1:s längdriktning mot norr upptogs ett ca 5
meter långt och ca 3 meter brett schakt. Grusbeläggningen fortsatte i rännans
botten, men hade svagare kontur på östra sidan, där kanten blandades med
större stenar, som låg upp över östra slutningen. I mitten av det nya schaktet
avbröts ”vägen” av en stor sten. I västra schaktkanten låg två stora stenar.

Fig. 26. ”Rännorna”, Broby, Börje socken, Uppland. Foton från Museum
Gustavianums arkiv, Uppsala universitet.
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Appendix 2. Osteologisk analys av brandgravar
från bronsåldern i Broby, Börje sn, Uppland
av Emma Sjöling

Inledning
På uppdrag av Helena Victor, Karin Bengtsson (Ojala) och Institutionen för
arkeologi och antik historia vid Uppsala universitet analyserades i maj och juni
2006, ett till största delen bränt benmaterial från Broby, Börje socken i Uppland. Materialet kommer från de seminariegrävningar som Uppsala universitet
genomförde i Broby mellan åren 1968–1970. Analysen har fokuserats på de
brandgravar som påträffades i fyra skärvstenshögar, två stensättningar samt
enstaka människoben från ytterligare en stensättning.
Det totala benmaterialet från undersökningarna omfattade dels brända ben
från gravkontexter, d.v.s. människoben, och dels obrända och brända ben från
andra kontexter såsom kulturlager i och under skärvstenshögarna/stensättningarna. Inför den osteologiska analysen gjordes ett urval bland
benmaterialet. De benposter som innehöll brända människoben sorterades för
sig och analyserades sedan ingående. De övriga benposterna vilka innehöll
brända och/eller obrända djurben eller enbart benfragment av obestämd art,
d.v.s. benposter som saknade benfragment av människa, analyserades översiktligt. Vid den senare analysen registrerades endast vikten för brända respektive
obrända ben/benpost samt de arter som kunde identifieras. Dessa benfragment
var i fragmentariskt skick, speciellt de brända, och kunde oftast inte bestämmas
till art..

Material
Sammanlagt har drygt 15000 fragment med en vikt på ca 4,2 kg brända ben
analyserats från gravkontexter. Ca 63 % av benvikten har bestämts till art och
benslag och ca 30 % räknat på antalet fragment.
Materialet redovisas i tabellerna 1-2, figur 1 med vikt, antal fragment, fragmenteringsgrad, färg/förbränningsgrad, minsta individantal (MIND), art- och
benslagsbestämningar samt eventuell ålder- och könsbedömning.
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Anl nr

Anl typ

A2
A3
A20
A29
A44
A56
A57
Totalt

Skärvstenshög
Skärvstenshög
Skärvstenshög
Skärvstenshög
Stenkrets
Stensättning
Stensättning

Antal
Fragm
2470
255
7888
926
5
1621
1899
15064

Vikt
(g)

Obestämd
Vikt (g)

Bestämd
Vikt (g)

202,6
30,1
880,2
85,3
0,8
208,8
143
1550,8

453
37,5
1476,3
137,1
1,1
229,2
304,1
2638,3

655,6
67,6
2356,5
222,4
1,9
438
447,1
4189,1

Antal
bestämda
fragm.
921
77
2217
253
1
447
582
4498

Fragm.
grad
0,3
0,3
0,3
0,3
0,4
0,3
0,2
0,3

Tabell 1. Sammanställning över anläggningarnas antal fragment, totalvikt, obestämda
vikt, bestämda vikt (art och benslagsbestämda ben), antal bestämda fragment och fragmenteringsgrad (vikt (g)/fragment).
Fördelningen av brända ben
60
50
40
Antal fragm

% 30

Vikt (g)

20
10
0
A2

A3

A20

A29

A44

A56

A57

Figur 1. Procentuell fördelning av antal fragment och vikt av brända ben mellan anläggningarna. Antal fragment = 15064. Total vikt = 4189,1 g.

Färg- och förbränningsgrad
De brända benens färg orsakas till stor del av förbränningstemperaturen. Andra
faktorer som påverkar färgen är ex. syretillförseln, kroppens storlek, omgivande
ämnen i jorden och hur länge benen utsatts för hetta (During 1998). Kremeringsgrad utifrån benens färg har angivits efter Wahls sammanställning (1982).
De brända benen i brandgravarna är nästan uteslutande grågula (eller gulgrå) till
färgen, med undantag av en mindre mängd gråa fragment i A2. Enligt Wahl
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motsvarar det en medelhög till hög temperatur vid kremeringen (3-4). Benen är
då till stor del spruckna och förvridna.

Fragmenteringsgrad
Fragmenteringsgraden påverkas bl. a. av de tafonomiska processer som verkar i
samband med eller efter kremeringen, både naturliga och mänskliga. Fragmenten visar således inte benstorleken direkt efter bålet utan är snarare resultatet
efter all tafonomisk påverkan. Den indelning jag använt mig av utgår från Wahl
1982. Benen består av mycket små fragment, där de flesta fragment är mindre
än 15 mm (fragmenteringsgrad 1 enligt Wahl). Genomsnittsfragmentet för
dessa gravar har uppskattats till 5-10 mm med en vikt på ca 0,3 g (Tabell 1).

Metod
Den osteologiska analysen av de brända benen omfattar flera moment: tvättning och grovsortering av benmaterialet, identifiering av art, benslag, bendel
och sida, bedömning av förbrännings-, fragmenterings- och sotighetsgrad, ålders- och könsbedömning, kvantifiering enligt antal fragment (NISP), vikt (g)
och minsta individantal (MIND), registrering av materialet i en databas (Microsoft Access) samt skriftlig rapportering. För identifiering har referenssamlingen
på Statens Historiska Museum använts.
Ålders- och könsbedömningen av människobenen har resulterat i vida åldersintervaller med enbart en könsbedömning som dock bör betraktas som
osäker. Till stor del beror detta på den höga fragmenteringsgraden. Vissa källkritiska aspekter bör tas upp när det gäller den osteologiska köns- och åldersbedömningen. Eftersom metoderna för osteologisk bedömning bygger på ett
normativt system kan individer med avvikelser från ålders- och könsnormen bli
felbedömda. För tidigt åldrade skelett, män med ”feminina” drag och kvinnor
med ”maskulina”, kan alltså feltolkas. Det har visat sig att överrepresentation av
män i vissa material kan bero på att en del äldre kvinnor har könsbedömts som
män p.g.a. kraniets robusticitet (Cox & Mays 2000:125). Skelettets utseende
beror på en kombination av många olika faktorer som inte direkt är ålder- och
könsrelaterade. Människans sociala, genetiska, hormonella och patologiska förhållanden påverkar skeletten och försvårar bedömningen (Kjellström 2003:62).
För människobenen har Arcinis indelning använts, där de som endast kunnat
bedömas till vuxna individer (över 20 år) tillhör gruppen adult (1999:52).
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Det är alltså den biologiska, d.v.s. den fysiska, åldern och inte skelettets kronologiska ålder som bedömts och de åldrarna behöver inte sammanfalla. Helst bör
man använda sig av ålderskriterier som i minsta möjliga mån påverkas av människans livshistoria och olika kroppsaktiviteter. Sådana kriterier är t.ex. utseendet på höftens fog och ledytor och kraniesömmarnas sammanväxning (Işcan &
Loth 1989). Tyvärr har de åldersindikerande fragmenten från höften varit frånvarande i materialet och därmed inte användbara. De morfologiska iakttagelser
(form och storlek) som däremot gjorts för åldersbedömning utgår från graden
av sammanväxning av epifyser, tändernas utveckling och morfologi samt skalltakets tjocklek och utseende samt kraniesömmarnas sammanväxningsgrad. Den
sistnämnda metoden har visat sig mindre tillförlitlig (se ex. Cox 2000:66ff ).
Individuella skillnader och könsskillnader finns och metoden bör helst inte
användas som enda ålderskriterium (Iregren & Jaanusson 1987:64; Roumelis
2000:2). I den här analysen har därför skalltaken från de vuxna bedömts till
”Adult”, d.v.s. en individ över 18 år, eller ”Adultus/Maturus” (18-64 år) när
fragmenten bedömts tillhöra en äldre individ.
Vid den morfologiska bedömningen av kön observeras skillnaderna på höftbenen i första hand, därefter skallen och underkäken. Även mätningar av överarmsben och lårben kan ge könsindikationer. Några allmänna skillnader som
kan observeras mellan könen är att män generellt sett har kraftigare och mer
robusta skelett än kvinnor, och de har dessutom kraftigare muskelfästen. När
det gäller det analyserade materialet har tyvärr inga könsindikerande fragment
från höfterna identifierats. Därmed har fragment från kraniet använts istället.
De kriterier som är av stor vikt vid denna bedömning är formen på pannan,
ögonhålan och ögonhålans övre kant, storleken på ögonbrynsbågen, nackut280

skottet och muskelfästet bakom örat. För underkäken gäller formen på t.ex.
hakspetsen och vissa muskelfästen.
Referenser som använts för ålders- och könsbedömningen är Acsádi & Nemeskéri (1970), Bass (1987), Brothwell (1981), Buikstra & Ubelaker (1994),
Ferembach et al. (1980) och Krogman & Işcan (1962).

Resultat
I analysen ingår brandgravar från sju olika anläggningar. Av dessa dominerar
skärvstenshög A20 viktmässigt med nästan 2,4 kg brända ben från 4 gravgömmor, följt av skärvstenshög A2 med ca 0,6 kg ben, stensättningarna A57 och
A56 med vardera ca 0,4 kg ben. De anläggningar som innehöll minsta andelen
brända ben var skärvstenshög A29 med drygt 200 g ben, skärvstenshög A3 med
ca 70 g och till sist stenkrets A44 som endast innehöll ett benfragment av människa (tabell 1 och figur 1). Det bör nämnas att vid en modern kremering resulterar en vuxen individ i ca 1,2-3 kg (eller ca 2-3 ½ liter) brända ben (Gejvall
1948:157; McKinley 1993:285).
Anr
A2
A2 Totalt
A3
A3 Totalt
A20

Fnr
24
24
600
127
166
190
409
442

A20 Totalt
A29
A29 Totalt
A44
A44 Totalt
A56
A56 Totalt
A57
A57 Totalt

317
83
506
407
+429

Ålder
Adultus/Maturus
Infans I
MNI
Adultus
MNI
Adultus/Maturus
Adult
(tillh. ev. F442)
Infans I
Maturus/(Senilis)
Maturus/(Senilis)

Kön
?
2
?
1
?
?

MNI
Adultus
MNI
Adult
MNI
Adultus
MNI

4
?
1
?
1
?
1

man?
?

Djur
obestämd djurart

obestämd djurart
får/get
obestämd djurart
obestämd djurart
svin
obestämd djurart

Adultus/ (Maturus)
1

-

Tabell 2. Sammanställning av brandgravarna. Anläggningsnr, fyndnummer, ålder, kön
och ev. identifioerade djurarter.
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Människa
A2
Ytligt i A2 påträffades en brandgrav (F24) som visade sig innehålla benfragment efter två individer, en vuxen och ett barn. Den vuxna har bedömts tillhöra
gruppen Adultus/Maturus, d.v.s. mellan 20-59 år, medan barnet var i åldern 1-6
år när det dog. Grunderna till bedömningen av benen från den vuxna är det
medeltjocka skalltaket med sammanväxta skallsömmar, trånga rotkanaler på
tänderna, samt sammanväxta epifyser på de långa rörbenen. Någon könsbedömning av den vuxna har inte kunnat göras eftersom den saknat alla könsindikerande fragment utom ett kraniefragment. Benen från barnet består av tunna
skalltaksfragment med öppna sömmar, tillsammans med tänder med vida rotkanaler, öppna epifyser på långa rörben samt generellt små storlekar på benen.
Utöver F24 framkom en mindre mängd spridda brända ben i anläggningen.
Flera av dessa har tolkats tillhöra barnet i F24. Resten kommer troligtvis från
den vuxna individen i F24.
A3
A3 bestod av två fyndposter med benfragment av människa. Den ena kommer
från en plundringsgrop (F601) medan den andra har okänt ursprung (F600).
Graven innehöll en mindre mängd ben från en vuxen individ tillhörande gruppen Adultus, d.v.s. mellan 20-39 år, som ej har kunnat könsbedömas. Åldersbedömningen grundar sig på de relativt tunna skalltaksfragmenten med öppna och
sammanväxande sömmar samt tändernas smala rotkanaler.
A20
A20 innehöll 4 gravgömmor med en individ i vardera deponering. En ytlig
brandgrav, F127, innehöll ben från en vuxen individ i ålder 20-59 år
(Adultus/Maturus). Grunden till bedömningen är skalltakets medeltjocka ytteroch innerskikt med både pågående fusionering av skallsömmar och sammanväxta sömmar samt de relativt smala rotkanalerna hos tänderna. Endast två
könsindikerande fragment har kunnat gå att identifiera. De består av kanten på
ögonhålan (margo supra-orbitale) och utskottet bakom örat (processus mastoideus).
Kanten är relativt tunn och vass och utskotten är relativt små, vilket är kvinnliga drag. Individen har trots dessa fragment inte könsbedömts eftersom de
anses för osäkra för en tolkning av könet.
Två äldre individer har deponerats i var sin gravgömma i A20, nämligen i
F409 och F442. De tillhör gruppen Maturus, ev. Senilis och var över 40 år när de
dog. Här utgår åldersbedömningen från de tjocka skalltaken med tunt ytterskikt
och tjockt innerskikt med både pågående fusionering av skallsömmar och
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sammanväxta sömmar samt de trånga rotkanalerna hos tänderna (i F442). Individen i F442 har inte kunnat könsbedömas trots de små utskotten bakom örat,
medan den gravlagde i F409 har tolkats som en ev. man. De fragment som
använts kommer alla från kraniet, vilket gör att bedömningen blir mer osäker än
om även höftfragment funnits. Kraniets muskelfästen på nackbenet är relativt
kraftiga, utskotten bakom örat (processus mastoideus) är stora och välutvecklade
och ögonbrynsbågen är relativt kraftig.
Intill F442 påträffades en mindre mängd ben, F166. De kommer från en
vuxen individ och hör eventuellt samman med benen från F442.
Benfragment efter ett barn identifierades i en av gravgömmorna i A20. I
F190 fanns tunna skalltak med öppna sömmar samt tunna långa rörben med
öppna ledändar som inte vuxit ihop än. Barnet har bedömts vara i åldern 1-6 år
när det dog.
A29
I A29 framkom en gravgömma (F317) som innehöll benfragment från en ung
vuxen i åldern 20-39 år (Adultus). Bedömningen grundar sig på det medeltjocka
skalltaket med öppna sömmar eller med sömmar under sammanväxning. De
fåtal könsindikerande benfragmenten från kraniet är något kraftiga (proc. mastoideus och prot. occ. extrena), men har bedömts för osäkra för en könsbedömning.
Inga fragment från höften med könsindikationer har identifierats. Utanför
brandgraven påträffades enstaka brända människoben som inte har gått att
ålderbedöma.
Endast ett benfragment av människa har identifierats i A44. Fyndet som består av ett skalltaksfragment har tillhört en vuxen individ, d.v.s. över 20 år. Ingen könsbedömning har kunnat göras.
A56
Den gravgömma (F405) som påträffades i A56 innehöll benfragment från en
vuxen individ i åldern 20-39 år (Adultus). Grunderna till åldersbedömningen är
det medeltjocka skalltaket med öppna sömmar och de relativt vida rotkanalerna
hos tänderna. Ögonhålans övre kant (margo supra-orbitale) är det enda fragment
för könsbedömning som har identifierats. Eftersom könsindikerande fragment
från höften saknas och det är det enda fragment som finns har ingen könsbedömning kunnat göras. Utöver bengömman har ett antal benposter med en
mindre mängd benfragment av människa framkommit utanför bengömman.
A57
Ben från två benposter i en gravgömma (F407 och F429) visade sig komma
från en och samma individ. Benen härstammar från en vuxen individ (Adultus) i
åldern 20-39 år, ev. äldre (40-59 år, d.v.s. Maturus). Skalltaket var medeltjockt till
tjockt och hade pågående sammanväxningar av sömmarna. Tänderna hade
smala rotkanaler. Inga könsindikerande fragment har identifierats.
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I botten av anläggningen påträffades rester efter en skelettgrav. De fragmentariska benfragmenten togs upp i preparat men har inte analyserats.

Djurben
Ytterst få djurben har identifierats i gravkontexterna, d.v.s. djurben som deponerats tillsammans med människoben. Djurben, både brända och obrända,
påträffades däremot i kulturlager under och runtomkring gravgömmorna. De
djurben som kan knytas till brandgravarna/gravgömmorna har oftast inte kunnat identifieras till specifik art eftersom de varit mycket fragmentariska och utan
tydlig ytstruktur. De flesta har endast kunnat bestämmas till långt rörbensfragment från obestämd djurart (se bilaga 1). De två fragment som har kunnat artbestämmas kommer från en svinklöv (A56) och örondelen hos ett får/get (A20,
F442). Sammanfattningsvis kan sägas att brända djurben i gravdeponeringar
påträffades i A3, A20, A29 och A56.
Ett fåtal obrända djurben påträffades tillsammans med människoben, dels i
A2 (tandfragment från stor gräsätare) och dels i A3 (bl a tandfragm).

Sammanfattning
Det analyserade benmaterialet består av brända ben och kommer från gravkontexter i skärvstenshögar och stensättningar från bronsåldern. Totalt har människoben identifierats i sju anläggningar vilka tillsammans innehöll benrester efter
minst 11 individer. A20 innehöll flest individer, fyra stycken, följt av A2 med
två. I resterande anläggningar har det minsta individantalet (MNI) resulterat i en
per anläggning. Ser man till ålderfördelningen finns ben efter: två barn i åldern
1-6 år (Infans I), en vuxen över 20 år, tre yngre vuxna i åldern 20-39 år (Adultus),
tre vuxna i åldern 20-59 år, samt två äldre individer (över 40 år, d.v.s. Maturus,
ev. Senilis). Det ena barnet har deponerats tillsammans med en vuxen
(Adultus/Maturus) i A2, medan det andra barnet låg i en egen gravgömma men i
en skärvstenshög innehållande totalt minst 4 individer. Av de vuxna individerna
har endast ett fåtal könsindikerande fragment återfunnits. Därmed har endast
en individ fått en relativ könsbedömning, vilket resulterade i en ev. man.
I gravgömmorna har endast ett fåtal brända djurben deponerats. Fyra anläggingar innehöll brända djurben i gravkontexter. De arter som kunnat identifieras är svin och får/get. Utanför gravarna påträffades en större mängd
obrända och brända djurben, bl a i kulturlager. En översiktlig analys gjordes av
detta benmaterial bestående av ca 940 g obrända och ca 615 g brända ben. En
större del av dessa, speciellt de brända benen, gick inte att identifiera till art.
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