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Ryssgärdet - ett rikt bronsålderskomplex 
vid Onslunda 

THOMAS ERIKSSON OCH BERTHA AMAYA 

När vi en dimmig höstdag för första 
gången kom till Ryssgärdet bestod plat
sen av en granplantering och ett kalhygge. 
Vid första ögonkastet var den ingen an
märkningsvärd plats, men en tidigare 
förundersökning hade visat att en bety
dande bronsåldersboplats låg här. När vi 
gick omkring hittade vi ytterligare läm
ningar som ingen uppmärksammat tidi
gare, bland annat skärvstenshögar och 
möjliga gravar. Dessutom visade sig 
topografin bättre nu när marken var av
verkad. Platsen låg magnifikt med en öp
pen slätt som omgärdades av höga kullar 
på tre av de fyra sidorna. 

När vi ett år senare hade avslutat fält
undersökningen visade det sig att området 

mer än väl uppfyllde våra förhoppningar 
om vad vi skulle kunna hitta. Platsen var 
inte bara en boplats utan här kunde man 
studera ett utsnitt av ett helt bronsålders
samhälle i dess naturliga landskap med 
hus, skärvstenshögar, kulthus, lertäkter 
och gravar. Kunskapen om boplatser från 
bronsålder i Uppland är inte så omfattan
de som man kan tro, egentligen finns bara 
ett fåtal undersökta platser med så pass 
omfattande lämningar som Ryssgärdet. 
Här kan man få en unik inblick i relatio
nen mellan bostadshus, gravar, kulthus, 
hällristningar och skärvstenshögar. Dess
utom påträffades några minst sagt unika 
fynd här, bland annat en guldring och 
föremål av brons, ben och sten. 
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Figur 1. Översiktsbild över grävningen under avbaning från norr. Till vänster i förgrunden syns den nord
östra kullen och till höger syns den nordvästra kullen. På den avbanande slätten i bakgrunden låg huvud
delen av bostadshusen. De mörka partierna i de avbanade områdena är kulturlager. 

Flygfoto: P. von Krusenstierna, Choppercam. 

Vardagsliv 

Den södra delen av undersökningsytan 
låg på den innersta delen av en större 
slätt som fram till 1950-talet brukades 
som åker. Även om vi undersökte när
mare 18 000 m2 så är detta bara en liten 
del av den boplats och det aktivitets-

område som fanns här under brons
åldern. Bronsåldersboplatsen har med 
största sannolikhet fortsatt en kortare bit 
mot väster och framförallt mot öster och 
nordöst. Skärvsten i åkrarna och skärv
stenshögar visar att så är fallet. Men alla 
lämningar behöver givetvis inte vara 
samtida. Inom undersökningsområdet 
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Figur 2. Översiktsplan över den centrala delen av 
undersökningsytan. Här har ett urval av hus och 
anläggningar lagts in på en bakgrundskarta med 
höjdkurvor. 

hittade vi nio hus som kan ha fungerat 
som vanliga bostadshus under brons
åldern. Alla husen har inte funnits sam
tidigt utan antagligen rör det sig om en 
eller två gårdar som har flyttats under se
klernas lopp. Dessutom kan det ha fun
nits fler samtida gårdar utanför det un
dersökta området. Bosättningarna på 

platsen kan huvudsakligen date
ras till ca 1400-800 f.Kr., men även 
äldre och yngre faser fanns. Husen 
har varit relativt små, mellan 15 
och 20 meter långa och 6- 8 meter 
breda. Konstruktionerna bestod av 
två rader med takbärande stolpar 
som bar upp taket. Stolpraderna 
fick huset att bli indelat i tre skepp 
invändigt, och sannolikt har det 
också funnits inre avdelningar 
med olika rumsfunktioner. Vägg
arna har varit konstruerade av 
mindre stolpar med flätverk mel
lan som tätats med lerklining. På 
lerkliningen har man sedan tryckt 
in gräs som har fungerat som ar
mering och skydd mot regn. Själva 
leran till lerklining har man fått 
genom att ha lertäkter i form av 
stora gropar intill husen. I flera fall 

har man grävt grop intill grop så att stora 
sammanhängande, oregelbundna system 
med gropar har uppstått. Vad som är 
intressant för oss arkeologer är att man 
sedan har använt sig av groparna som 
avfallsgropar, så att mat- och slaktavfall 
samt keramik har kastats ned i de igen
slammande groparna. 

En stor del av gårdens aktiviteter har 
skett utomhus; matlagning och hantverk 
förutom djurhållning och odling. Delvis 
beror det antagligen på att dåtidens kli
mat var något varmare än dagens. Man 
har troligen haft en helt annan syn på det 
privata livet, där så mycket som möjligt 
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skulle ske gemensamt ute i det fria, sna
rare än det sätt vi idag har att organisera 
våra aktiviteter, där det mesta sker under 
tak i en privat sfär. 

Området runt boplatsen har antag
ligen varit ett i våra ögon vackert land
skap med hagmarker och mindre åkrar. 
Ekonomin baserade sig på huvudsakligen 
på boskapsuppfödning, med stora får
hjordar och nötboskap. Utifrån det ben
material som var bevarat på platsen har 
man haft mest får om man ser till antalet 
fragment, men på grund av djurens stor
lek har lika mycket eller mer av den ani
mala födan kommit från nötboskap. Det 
ser inte ut som man medvetet har slaktat 
unga djur för att få ett mjölköverskott 
eller låtit fåren bli riktigt gamla så att de 
har lämpat sig för ullproduktion. Utifrån 
åldersfördelningen på de slaktade djuren, 
på både nöt och får/ getter har man inrik
tat sig på främst köttproduktion. Den 
tredje största husdjursgruppen har varit 
svin, som har bökat runt närmast gårdar
na. I en liten grop intill husen fanns rester 
av minst sex olika grisar tätt packade. En 
tolkning är att det rör sig om rester efter 
en festmåltid där resterna har offrats efter 
måltiden. 

Ett annat husdjur som man har haft är 
hund. De hundar som har påträffats i 
Ryssgärdet har varit ungefär av en schä
fers storlek. Däremot har inte katten eller 
tamhönsen kommit till Sverige vid den
na tid utan de når oss först efter Kristi 
födelse. Ett nytt djur som har nått gårdar 

Arter i Ryssgärdet under bronsålder 
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Figur 3. Cirkeldiagram över benmaterialet från 
Ryssgärdet. Procentsatserna är beräknade på 
antalet fragment. Totalt rör det sig om ca 35 kg 
brända och obrända ben. 

i Mellansverige under bronsålder är an
nars hästen. Endast några få fynd av häst 
kom i Ryssgärdet och då framförallt på 
kullarna, som kommer att beskrivas mer 
ingående senare. 

Ett djur som möjligtvis har varit tamt 
under bronsåldern är gåsen, åtminstone 
fanns ben av gäss på framförallt kullarna. 
Där fanns även ben efter villebråd som 
jagats, såsom björn, vildsvin, skogsmård 
och skogshare. På kullarna påträffades 
även fynd av fiskben som visar på fiskets 
roll i ekonomin. En trång havsvik har 
under bronsåldern nått upp till Tensta
trakten och man har haft denna vik på 
cirka 1-2 km avstånd. Även fiskredskap 
för nät och nätbindning fanns på kullarna. 

Klimatet under bronsåldern var något 
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varmare än det är i dag, en gradvis för
sämring inträdde under yngre brons
åldern och under äldsta järnålder fick vi 
dagens klimat. Något som gjorde att 
landskapet såg helt annorlunda ut då var 
att granen inte hade fått någon större an
del i växtligheten än. Av de träkol som 
har analyserats från boplatsen kan man 
se att ekblandskogen sannolikt har varit 
dominerande i närområdet. Eken upptar 
nästan 1I3 del av kolet och till den kom
mer träd som lind, ask och lönn. Även 
björk och al har varit vanliga. Det vanli
gaste barrträdet har sannolikt varit tal
len, även om enen har stått i betesland
skapet. 

Skärvstenshögar 

En av de vanligaste lämningarna från 
bronsåldern i Mälardalen är de så kalla
de skärvstenshögarna. De är mycket ut
märkande för perioden i östra Mellan
sverige och är i övrigt ganska ovanliga i 
andra delar av Sverige, även delar som 
annars har en rik bronsålder. Även om 
de är vanliga så vet vi inte riktigt vad de 
har haft för funktion. Sedan nästan hundra 
år tillbaka så har man diskuterat om de 
ska ses som gravar, bronsgjuterier, kok
stensrösen, basturösen, kremerings- eller 
slaktplatser. En av orsakerna till att man 
ännu inte har fått någon bra förklaring 
till deras funktion är att man tidigare en
dast har undersökt själva skärvstens-

högen och inte särskilt mycket av platsen 
runt högen. I Ryssgärdet har man en 
nästan unik möjlighet att kunna studera 
högarna i sitt sammanhang, även om vi 
inte heller har haft möjlighet att under
söka hela boplatskomplexet. Trakten 
norr om Uppsala vid Ärentuna, Vaksala, 
Lena och Tensta är mycket rik på skärv
stenshögar som har legat i dalgångarnas 
kanter, mellan lerslätterna och de högre 
moränområdena. De skärvstenshögar som 
låg vid Ryssgärdet ingår i ett stråk med 
skärvstenshögar som löper längs med 
Vendelåns nedre lopp. Vi undersökte tre 
skärvstenshögar och ytterligare en läm
ning som kan ha varit de sista resterna av 
en utplöjd hög. En av de undersökta 
skärvstenshögarna skiljde sig rejält från 
de andra. Dessutom ligger tre skärvsten
högar direkt i kanten på undersöknings
området, men de ligger kvar i kanten på 
den kommande motorvägen. Dessutom 
fanns på undersökningsområdet några 
skärvstensflak, det vill säga låga ansam
lingar med skärvsten som i några fall kan 
ha varit början till skärvstenshögar, men 
som av någon anledning inte har blivit 
högre. 

Den största skärvstenhögen på Ryss
gärdet, som låg mitt på boplatsen kunde 
vi inte undersöka eftersom den låg utan
för byggområdet för motorvägen. Men 
de undersökta högarna har ändå gett så 
mycket information att vi kan få en bild 
av hur de användes. Skärvstenshögarna 
uppvisade stora olikheter i konstruktio-
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nen. Vad de har gemensamt är att de alla 
bestod av tonvis med eldsprängd sten i 
form av skärvsten och skörbränd sten. 
Samtliga skärvstenshögar låg på äldre 
kulturlager och hade äldre lämningar 
under sig. Den utplöjda skärvstenshögen 
låg mitt i ett husområde med en mängd 
härdar och stora kokgropar intill sig. En 
annan skärvstenshög låg mellan två kok
gropar och man hade dessutom till slut 
övergått till att placera en kokgrop mitt i 
högen så att man bara behövde raka ut 
den sten som inte gick att återanvända 
och sedan fylla på med ny sten för nästa 
upphettning. Den tredje skärvstenhögen 
var uppbyggd runt ett stort jordfast 
block. Detta är ganska vanligt, antagligen 
både för att skärvstenshögen skulle se 
större ut, samt av det enkla skälet att man 
sparade plats och slängde skärvstenen på 
ytor som inte kunde brukas för andra syf
ten. Vid denna skärvstenshög låg kokgro
parna lite längre bort, men man hade inte 
eldat i själva högen, något som annars 
borde ha synts på det markfasta blocket. 

I dag är debatten tidvis hård mellan 
arkeologer om hur man ska tolka skärv
stenshögarna. En del arkeologer hävdar 
att de inte ska ses som några boplatsläm
ningar utan istället ska ses som rituella 
centra för produktion av skärvsten eller 
som kremeringsplatser. De ovannämnda 
högarna i Ryssgärdet går sannolikt inte 
att ses som något annat än kokstens
högar, där man har lagt upp skärvsten 
från kokgropar. Inga spår av kremationer 

fanns och att man bara har framställt 
skärvsten för sin egen skull förefaller 
osannolikt. Istället får man lov att se 
Ryssgärdets skärvstenshögar och deras 
kokgropar som ett utslag för en funk
tionsuppdelning av boplatssysslorna. 
Matlagning i kokgropar har sannolikt 
först och främst varit till för att värma 
vatten och kött. Idag äter vi kött till var
dags men i många samhällen, även i det 
gamla bondesverige, var köttet inte nå
got man åt var dag. Själva slakten var 
ofta kopplad till olika fester och riter. 
Vårt eget julfirande har bland annat sina 
rötter i festligheter efter den stora höst
slakten. Sannolikt ska man se skärvste
nen, inte som en funktion eller mål i sig i 
bronsålderns samhälle, utan kanske som 
en biprodukt av matlagning och kött
beredning. Även två av de stora skärv
stensflaken, på sydspetsen av den västra 
kullen, samt på västsidan av den östra 
kullen, uppvisade en nära koppling till 
kokgropar. På den västra kullen fanns 
dessutom ett benmaterial och förhöjda 
fosfathalter som tyder på att det var slakt 
som ägde rum på platsen. Kokgroparna 
nedanför den östra kullen låg i och intill 
skärvstensflaket och man har använt sig 
av stora hällar som skydd och värme
magasin vid matlagningen. 

Däremot behöver inte alla skärvstens
högar förklaras på samma sätt bara för att 
vi idag har en gemensam beteckning på 
alla högar med eldsprängd sten. Det finns 
flera exempel på att de inte bara kan för-



RYSSGÄRDET - ETT RIKT BRONSÅLDERSKOMPLEX VID ONSLUNDA 75 

Figur 4. De undre stenkretsarna i en av skärvstenshögarna 
i Ryssgärdet. Samma skärvstenshög ses i rekonstruktionsbilden 
på figur 6. Lodfoto: Thomas Eriksson, UV GAL. 

klaras som rena boplatsindikationer eller 
kokstenshögar. En av skärvstenshögama i 
Ryssgärdet sällar sig till denna grupp. 
Högen hade en mycket komplicerad upp
byggnad, kanske en av de mest avancerat 
uppbyggda från Mellansverige. I mitten 
låg ett naturligt block som inte uppvisade 
några spår av eldning. Runt blocket fanns 
inre koncentriska stencirklar; mot krönet i 
norr fanns tre inre kantkedjor, däremot har 

man förstärkt konstruktionen i sluttning
en ned mot söder så att fem inre kantked
jor låg åt detta håll. Längst ut avgränsades 
högen av en kantkedja av huggna sten
block. I högens nordvästra del, anlagd mot 
kantkedjan, låg en stenkista. De inre kant
kedjorna har sedan täckts med ett halvme
ter tjockt lager med skärvsten. Ovanpå 
skärvstenslagret har man senare lagt ytter
ligare en inre kantkedja. Hela konstruk-
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tionen har daterats till ca 1000- 800 f.Kr. 
och var fyndfattig: några keramikskärvor, 
en flinta, en kvarts och lite bränd lera, det 
vill säga ungefär de fynd som fanns på 
hela boplatsytan. Konstruktionen i sig var 
mycket gravliknande, men innehöll inga 
brända eller obrända människoben. På 
terrassen intill fanns flera mindre kok
gropar som kan vara samtida med högen. 
Tyvärr kunde vi inte undersöka området 
öster om högen, eftersom det låg utanför 
vägområdet, där kan det ha funnits flera 
kokgropar. En tolkning är att man åter
igen har gett en kokstenshög en rituell ut
formning för att tjänstgöra som marke
ring i landskapet över den gemensamma 
matlagning, kanske i samband med ritu
ella fester som kan ha försiggått här. Ofta 
förefaller det ha varit viktigt för brons
åldersmänniskorna att manifestera sin 
närvaro i landskapet genom skärvstens
högar, de lades ofta så att de skulle synas 
och se större ut och utformades noggrant. 
Skärvstenshögarna var lagda så att de 
skulle kunna synas mot dalgången och 
boplatsen på slätten. Överhuvudtaget före
faller hela boplatsen vara välstädad. 
Skärvstenen har lagts framförallt i högar 
och flak. Kulturlagret på den stora boplat
sen i söder var relativt fyndfattigt och på 
kullarna har man slängt avfallet på speci
ella områden mot öster. Ett av dessa kul
turlager på den östra kullen var dessutom 
avgränsat med en gles, storblockig kant
kedja i sin nedre del för att hålla avfallet 
på plats. 

Kullarna 

På den norra delen av boplatsen låg två 
stora moränkullar som höjde sig 5- 10 
meter över den omgivande marken. Det 
låter inte så mycket, men i lokaltopogra
fin var kullarna mycket framträdande 
och från dem hade man en vy över hela 
dalgången vid Vendelåns nedre lopp. 
Kullarna var skilda åt av en trång och 
djup dalgång, där man endast har haft 
kokgropar för matlagning. Den västra 
kullen var avlång till formen medan den 
östra var mer rundad med en naturlig 
terrass på södra sidan. Båda kullarnas 
sidor var branta och stenrika, medan krö
nen hade röjts på sten. Utformningen av 
kullarna och de aktiviteter som man har 
haft på dem förefaller vara mycket likar
tade. På krönen har kraftiga, men korta 
hus stått. Speciellt på den östra kullen 
var stolphålen mycket stora och detta 
tyder på att de har burit upp en kraftig 
konstruktion. Hela huset har varit ca 
8 x 8 meter stort. Det östra huset har haft 
en ingång på den södra sidan, den sida 
som förövrigt vette mot en stenröjd väg 
upp på kullen. Vägen gick rakt mot söder 
ned mot den naturliga terrassen och det 
bostadshus som låg där. Huset på den 
västra kullen har varit ca 12 meter långt 
med en utgång mot stenskodda terrasse
ringar i öster. Längs med husets långsida 
löpte en stig mot söder. 

Väderstrecken kan ha spelat en viktig 
roll för de aktiviteter som har försiggått 
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Figur 5. Rekonstruktion av bebyggelsen på den östra kullen ca 1000-900 fKr. På krönet ligger kulthuset 
och på blocket framför huset har man uppsikt över hela nejden. Nedanför på terrassen ligger ett bostadshus. 
De anläggningsfattiga områdena i förgrunden kan ha vari åkrar. Rekonstruktion av Maria Ytterberg. 

på kullarna. Från krönen har det funnits 
stigar ned mot söder, och mot väster har 
man inte haft några speciella aktiviteter. 
Däremot fanns på båda kullarnas öst
sidor kraftiga och fyndrika kulturlager. 
Antingen har man vänt aktiviteterna så 

att man skulle kunna se eller synas från 
dalgången i öster eller så var det kanske 
soluppgångens väderstreck som har va
rit bestämmande för hur man har vänt 
sig. I kulturlagren fanns resterna efter 
alla de aktiviteter som har ägt rum på 
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Figur 6. Rekonstruktion av aktiviteterna på den östra kullen ca 900- 800 fKr. På krönet av kullen och på 
dess södra och östra sida har nu gravar börjat anläggas. I fdrgrunden håller den komplicerade skärvstens
högen A802 på att byggas upp med material från kokgropar och härdar. Rekonstruktion av Maria Ytterberg. 

platsen och de verkade vara en unik 
blandning av hantverk, slakt och rituella 
inslag. Där fanns rikligt med ben efter 
både slakt och mat. På västkullen förefal
ler man ha haft en regelrätt slaktplats på 
den södra änden vid en stor kokgrop, 

framför huset. Benmaterialet från kullarna 
skiljer sig också något från benen nere på 
den vanliga boplatsen. En viss över
representation fanns där av ungdjur, vilt 
och fisk, bland annat kalvar, lamm, gäss 
och björn, det vill säga mat som sanna-
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likt inte hörde till vardagsmaten. Även 
de hästben som har påträffats på platsen 
låg här. Hästen var en nykomling under 
bronsålder och har sannolikt delvis haft 
en religiös betydelse, man har ätit häst 
och på hällristningar i södra Sverige kan 
man se hur hästar drog vagnar. I Europa 
vid denna tid så var stridsvagnen en av 
aristokratins kännetecken. Vad som ock
så var utmärkande för benmaterialet på 
kullarna var den höga andelen av brända 
ben. Det kan ha varit rester efter ett en
kelt och praktiskt sett att hålla rent på 
platsen och få värme på köpet: ben brin
ner bra. Men det kan också vara rester av 
ett annat förhållningssätt, nämligen att 
göra brandoffer. I samtida kulturer med 
skriftliga källor, bland annat Grekland 
och Israel, så har man vid slakt offrat de
lar av djuret till högre makter. Offret har 
syftat till att tillfredställa gudarna så att 
djurhållning och jakt skulle lyckas i fort
sättningen. I texter som Bibeln, Odyssen 
och Iliaden återupprepas att delar av 
slaktdjuret skulle offras genom bland an
nat bränning. I Ryssgärdet var nästan en 
tredjedel av benmaterialet på kullarna 
bränt och det är inte helt otroligt att det 
har åstadkommits genom brandoffer. 

I det östra krönhuset fanns även i det 
sydöstra hörnet flera hänkelförsedda 
dryckesskålar och urnor som har inne
hållit mat och dryck. Likaså fanns det i 
samma hörn resterna av ett sädesförråd, 
som sannolikt har förkolnats då huset 
brann ned. Tillsammans ger fynden en 

bild av ett hus där man har samlats för 
att ha gästabud med mat och dryck, kan
ske i samband med sammankomster, 
livets stora händelser, årstidsfester och 
religiösa riter. 

Det som är extra unikt med fyndsam
mansättningen på kullarna är att det inte 
enbart går att tolka som rester av stora 
gästabud. På båda kullarna fanns rikligt 
med lämningar efter olika hantverk. 
Något som vi återkommer till. 

Guldet på östra kullen 

Det kanske mest spektakulära fyndet 
från den östra kullen är annars en spiral
vriden ring i form av en lång guldtråd. 
Sannolikt har även tråden offrats i sam
band med de riter och fester som har ägt 
rum på kullen. I många andra kulturer är 
ett slöseri med resurser i samband med 
såna tilldragelser ett sätt att höja statusen 
på den eller de som offrar och samtidigt 
hålla sig väl med högre makter. Själva 
ringen består av en ca 1,8 m lång och 
millimetertjock guldtråd som har vikts 
ihop fyra gånger och de båda ändarna 
har fästs med enkla hakar. Sedan har trå
den ringlats upp till en spiral som har en 
diameter på ca 4-5 cm. På ändarna, vid 
några av vikningarna samt mitt på trå
den har dessutom enkel dekor av tvär
ställda streck punsats in. 

I hela Sverige finns bara ett 20-tal likna
de ringar, och den från Ryssgärdet är den 
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största, nordligaste och rikast dekorerade. 
I Norge finns fyra liknande ringar, men i 
Danmark och i Nordtyskland är de betyd
ligt vanligare. Ringen är importerad från 
kontinenten eller Danmark och har nått 
Mälardalen på något sätt, kanske genom 
handel, gåvor eller krigsbyte. I Sverige har 
de större ringarna bara påträffats som 
offerfynd eller lösfynd. Mindre ringar har 
dock påträffats i skånska, och framförallt i 
danska gravar. I de danska gravarna kan 
man se att de större ringarna har använts 
som armringar hos män, men även som 
utsmyckningar i kvinnornas håruppsätt
ning eller runt öronen. Ringen från 
Ryssgärdet är sannolikt för stor för att bära 
i håret utan har sannolikt burits runt ett fö
remål eller på armen. En intressant aspekt 
på ringen är själva vikten. Den väger 27,6 
gram och det motsvarar nästan exakt den 
guldvikt som romarna senare skulle an
vända när de vägde sitt guld. Den romer
ska unsian vägde ca 26,8-28,3 gram och 
byggde på äldre guldvikter, som bland an
nat egyptierna använde. Det egyptiska 
guldmåttet om två beqa motsvarade vad 
som senare skulle bli en romersk unsia. 
Även hos många andra guldföremål i 
Sverige återkommer samma viktsystem 
som förefaller att bygga på en motsvaran
de vikt. Det gör att guldringen inte bara 
kan ses som ett vackert guldföremål utan 
med största sannolikhet även har haft en 
roll som en värdemätare i dåtidens sam
hälle. Stora armringar av guld förefaller 
att i framförallt Sydskandinavien vara ett 

Figur 7. Guldringen i bild. Den största guldringen 
som har påträffats i Sverige. 
Foto: Bengt Backlund, Upplandmuseet. 

uttryck för den styrande klassen i bronsål
derns samhälle, framförallt då männen. 
Man ska sannolikt se guldringarna, och 
kanske även ringen från Ryssgärdet, dels 
som en värdemätare för bytes- och gåvo
handel, dels som en statussymbol för bära
ren. Nästan två tusen år senare, berättar de 
isländska sagorna om hövdingarna som 
ringbärare, framförallt då i form av arm
ringar samt som guldutdelare. Mycket av 
järnålderns hövdingamakt byggde på att 
hövdingarna skulle visa upp sig med den 
ädla metallen och dessutom dela med sig 
av den till personer man skulle knyta till 
sig. 

Att vi dessutom har haft förmånen att 
kunna hitta guldet i en större kontext, i 
avfallslagret på den östra kullen, ger oss 
oanade möjligheter att förstå guldet i sitt 
sammanhang. De flesta guldfynden från 
svensk bronsålder har inte påträffats vid 
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arkeologiska undersökningar, utan är 
vad vi kallar för lösfynd. Att vi här kan 
studera guldet i sin miljö, med lämningar 
efter ett hus, hantverksavfall och tecken 
på stora fester, är mycket unikt. 

Hantverket på kullarna 

De gårdar och små byar som fanns i 
Mälardalen under bronsåldern var an
tagligen i stort sett självförsörjande. I 
vardagslivet var det antagligen saltet 
som var en av de viktigare produkterna 
som fick lov att föras in utifrån. Men av 
detta finns inga spår idag. Två viktiga rå
varor, som hade praktisk men även sym
bolisk betydelse, var flintan och bronset. 
Paradoxalt nog tyder resultaten från 
E4:an på att flintan inte var speciellt van
lig i Uppland under stenålder, utan det 
var först under äldre och mellersta brons
åldern som flintan blev allmänt förekom
mande. Antagligen beror detta på att 
man under denna period fick ett betyd
ligt större kontaktnät än tidigare. Flintan 
har förts hit från Skåne eller Danmark. 
Materialet till två eldslagningsflintor går 
till exempel att härleda till Kristianstads
trakten. Annars har sannolikt både färdi
ga föremål och råämnen förts upp till 
Ryssgärdet. Framförallt på de båda kul
larna påträffades flintor, till exempel pil
spetsar, skrapor för hudar och benhant
verk, eldslagningsflintor och skäror för 
att skörda säd och andra växter. På kul-

lama har man också suttit och slagit flin
ta och en del av de färdiga föremålen har 
utifrån bruksskadeanalyser aldrig an
vänts utan kan vara flintsmedens förråd 
av föremål för distribution. 

Ett material som har varit väl använt 
på platsen är brons, fast råvarorna kop
par och tenn har fått lov att föras hit från 
kontinenten. Kopparmalm finns visser
ligen i Sverige, men i dag finns inga 
säkra belägg på att man har brutit kop
par här förrän under tidigast yngre järn
ålder. Ändå har de flesta större boplat
serna i Mälardalen spår efter bronsgjut
ning, där man göt föremål under mellersta 
och yngre bronsålder. Bronshantverket 
verkar vara rumsligt sett spritt, men det 
kan ändå ha varit knutet till vissa, ensta
ka hantverkare som kanske har vandrat 
runt till de olika platserna. I Ryssgärdet 
fanns tecknen på bronsgjuteriet på kul
larna i norr. Totalt hittade vi 37 bronser 
som är från bronsåldern. Summan är stor 
eftersom det totalt till och med 1970-talet 
endast fanns ca 125 kända bronsföremål 
från äldre bronsåldern i hela Uppland. 
Rent viktmässigt är dock inte materialet i 
Ryssgärdet speciellt stort, men det vitt
nar ändå om att bronset hade en viktig 
roll även i vardagslivet. Många av före
målen är fragmentariska och sannolikt 
ämnade att gjutas om. Att gjutning har 
skett på platsen visar flera små smältor, 
där bronset har runnit över gjutformen 
samt enstaka fynd av gjutformar och 
deglar av lera. Det vanligaste färdiga 
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Figur 8. Benfdremål från Ryssgärdet. Det översta redskapet är påträffat i en lertäkts grop och har sannolikt 
använts som flå- eller skäktkniv. En annan möjlighet är att det har varit ett vävsvärd eller fungerat som 
upphängningsanordning. De mindre foremålen nedan är funna i kulturlagret på den östra kullens sida. 
Från vänster syns en nål, tre pilspetsar, ett revsänke, två nätstickor samt dubbelspets som kan ha använts 
for skinnberedning. Foto: Thomas Eriksson, UV GAL. 

föremålet är annars sylar, som kan ha an
vänts för håltagning i olika föremål, borr, 
eller kanske mer spekulativt, som tatue
ringsnål. De näst vanligaste föremålska
tegorierna är annars delar av rakknivar, 
knivar eller skäror. Rakknivarna har va
rit ett av mannens attribut, att vara rakad 
har varit på modet under stora delar av 
bronsålder. Till samma toiletteutrustning 
hör sannolikt pincetten. På den ena av 
kullarna påträffades en liten miniatyr
pincett som kan ha utnyttjats för att ex-

empelvis plocka hårstrån. Till kläde
dräkten hör dessutom en liten bronstutu
lus, som sannolikt har suttit i en kvinnas 
dräkt, samt en liten dubbelknapp som 
har hållit samman ett bälte eller annan 
dräktdetalj. 

Man har också slagit flinta, bundit 
fiskenät och tillverkat stenyxor på kullar
na. På framförallt allt den östra kullen 
fanns dessutom mycket som tyder på att 
man, förutom att ha slaktat djur, även 
har berett skinn. I kulturlagret fanns 
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flintskäror som har spår efter skinn- och 
hornberedning, en mängd olika sylar, 
nålar och knivar av ben har sannolikt 
använts vid produktion av skinn- och 
hudar. Dessutom fanns en kalkdepå cen
tralt i avfallslagret. Kalk har använts för 
att garva skinn vid denna tid, bland an
nat har man påträffat kalkgarvade kofäl
lar i danska gravar. En annan möjlighet 
är att man har använt kalken till att måla 
delar av hus, det finns till exempel en 
gravurna från bronsåldern i Skåne som 
är i form av ett delvis målat hus. 

Döden på kullarna och på boplatsen 

En av de stora överraskningarna var ett 
linjegravfält från den yngsta delen av ste
nåldern (ca 2000-1800 f.Kr.). I den gamla 
leråkern låg två rader med ett dussin 
drygt meterstora, flacka anläggningar. I 
flera av nedgrävningarna påträffades 
brända människoben, något som i sig är 
unikt eftersom man tidigare har ansett att 
man under stenåldern och äldre bronsål
dern begravde sina döda obrända. Över
huvudtaget förfaller begravningssederna 
vara betydligt mer komplexa än vad som 
man tidigare har antagit och Ryssgärdet är 
ett lysande exempel på detta. I vår tanke
värld är de dödas och de levandes värld 
åtskilda, men många fynd på bronsålders
boplatser visar att man har hållit på med 
människoben på själva boplatsen i betyd
ligt högre grad än vad vi vill tänka oss 

idag. I en av lertäktsgroparna vid husom
rådet i söder påträffades ett obränt pann
ben av en 20-30 år gammal man. Benet har 
separats från resten av kraniet efter att 
mjukdelarna har förmultnat och av någon 
anledning har man bara lagt denna del av 
mannen i gropen. Benet har daterats till ca 
1400-1100 f.Kr. Under denna period har 
man i hällkistor de yngsta beläggen för att 
man har plockat om med människo
skelett. Ett av de stora problemen annars 
under bronsåldern i Mälardalen är att vi 
känner till alldeles för få gravar för att 
kunna befolka boplatserna. Möjligen kan 
detta bero på att man dels har plockat om 
människobenen på boplatserna, dels har 
begravt sina döda i mycket anspråkslösa 
gravar. 

Efter att husen hade försvunnit uppe 
på de båda kullarna har man utnyttjat 
platserna för begravningar, med urval av 
brända ben. Små stensamlingar har lagts 
längs med väggarna på husen för att 
täcka enstaka ben efter kremeringar. Till 
exempel det sydvästra hörnet av kult
huset på den östra kullen har täckts med 
en barngrav under yngre bronsålder (ca 
800-400 f.Kr.). I kulturlagret öster om 
huset har brända ben efter flera personer 
lagts ned ända fram i förromersk järn
ålder (ca 200-0 f.Kr.). Sannolikt hade tra
ditionerna om aktiviteterna på kullarna 
funnits kvar och man har knutit an till 
denna tradition när man har begravt per
sonerna i det gamla lagret med rester efter 
fester och hantverk. 
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Figur 9. Arbetsbild vid avbaning och rensning på den västra kullen. I fårgrunden syns en sten
rad som hör till husets nordgavel. Vid den vänstra änden av raden låg en blockgrav. 
Foto från nordnordöst av Thomas Eriksson, UV GAL. 

Bronsålderssamhället i Tensta
och Lenatrakten 

Ryssgärdet har varit en av många boplat
ser som har legat längs med dalgångarna 
runt den innersta delen av en alltmer 
uppgrundad havsvik. Till större delen 
har platsen fungerat som en vanlig bond
gård eller möjligen liten by med ekono
min baserad på boskap och lite jordbruk 

samt fiske och jakt. Men den har också 
ingått i ett större sammanhang. Möjligen 
kan aktiviteterna på de båda kullarna ha 
spelat en viktig roll som mötesplats för 
den närmaste trakten under mellersta 
bronsåldern. Onslunda, som platsen lig
ger vid, har senare under järnåldern fun
gerat som kultplats för Odens kult och 
under historisk tid har den varit tings
plats för Norunda härad. 
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En drivande motor i kontakterna 
under bronsåldern har varit behovet av 
brons och flinta. Tillgången på råvarorna 
fordrade ett nätverk med förgreningar 
ända ned i Centraleuropa. På det lokala 
planet har sannolikt riter och gästabud 
varit ett medel för att upprätthålla dessa 
kontakter. Den koppling som vi tror oss 
se mellan riter och hantverk på kullarna 
kan vara ett tecken på en redistributiv 
ekonomi, där vissa personer har haft 
kontrollen över råvaror för att sedan 
dela dem till de övriga medlemmarna i 
lokalsamhället. Liknande lämningar 
med kult och samlingspunkter på högt 
belägna kullar finns från många kultu
rer, bland annat i de samtida kulturerna i 
Grekland och Centraleuropa. Men i 
Tensta har skalan på befolkningsmäng
den, lämningarna och storleken var be
tydligt mindre. Ändå uppvisar framför
allt den östra kullen en för regionen 
ovanligt genomtänkt uppbyggnad med 
hus, vägar och matlagningsområden. En 
annan fornlämning från samma tid som 
Ryssgärdet är Hågahögen, strax sydväst 
om Uppsala. Den är Skandinaviens 
guldrikaste hög och ligger vid inloppet 
till den havsvik som Uppsalatrakten då 
utgjorde. Antagligen har det åtminstone 
under en period suttit en person där som 
har kontrollerat handel, kanske även 
upp mot Tensta. En av dubbelknapparna 
av brons i Hågahögen har en exakt pa
rallell som hittades på den östra kullen i 
Ryssgärdet. Dessutom har de det för 

tiden ovanliga guldet gemensamt, även 
om det inte rör sig om samma typer av 
guldföremål. 

Området har antagligen inte varit helt 
fredligt. Några kilometer öster om Ryss
gärdet har en av Skandinaviens vapen
rikaste depåfynd med svärd och spjutspet
sar gjorts vid Lena kyrka. Också det fyn
det är daterat till ca 1000-900 f.Kr. och 
vittnar om stridigheter och behov att mar
kera status med vapen. Inga vapen av 
brons har påträffats i Ryssgärdet, men kul
larnas högt belägna hus kan vara ett teck
en på att de även har fyllt en funktion för 
övervakning och försvar. Även pilspetsar
na av ben och flinta kan vara ett tecken på 
både jakt och strider. Huvuddelen av livet 
vid Ryssgärdet bestod dock av ett vanligt 
bondeliv med boskapshjordar som betade 
i hagmarkerna ned mot havet. 
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