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Kammargravfältet vid Danmarksby
Sveaaristokrater från en bister guldålder
MARTIN RUND KVIST OCH ANNIKA WESTERHOLM

Glöm Sverige. Glöm Gustav Vasa. Glöm
medeltiden, den har inte varit ännu. Och
glöm framför allt vikingatiden. Nu är det
400-tal - "yxtid, svärdstid, sköldar klyvas" - och ingen vet hur det skall gå med
världen.
Mälaren är en saltbräckt vik av Östersjön. Längs dess stränder finns inte en
enda stad och över dess tillflöden inte en
enda bro. Några vägar att tala om finns
inte heller, bara enkla stigar, någon gång
med en kavelbro eller risbröte att gå på
när man skall över våtmark. Folk tar sig
helst fram med båt och släde.
Kring Mälaren bor svearna på sina
bondgårdar. De lever mest på jordbruk,
kreatursskötsel och fiske. Inga lampor lyser upp deras gårdstun, inga fabriksskorstenar spyr någon rök. I klara vinternätter
strålar stjärnorna oskymda över bygd och
obygd.

Svearnas samhälle är lågtekniskt. De
behärskar järnframställning, smide, bronsgjutning, guldsmide, bildvävning, husbygge och båtbyggeri till fulländning.
Men de har varken segel på båten, drejskiva i krukmakeriet eller plog i lantbruket. För folk kring Medelhavet är svearna
barbarer i en halvt okänd utkant av världen med ett olidligt klimat.
Men att vara barbar betyder inte att
man är fattig, och det betyder inte att folk
är jämlika. Folkvandringstidens svear är
hårt rangordnade med trälar i botten och
kungar i toppen, låt vara att kungarna är
många och rikena blygsamma till ytan.
De har intensiva internationella kontakter, de reser, handlar och drar i härnad, en
del av dem är till och med läskunniga.
Folkvandringstidens svear är inte
dummare än vi, och de upplever inte alls
att de lever i början av någonting, att de-
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ras tid skulle vara embryot till något som
skall utvecklas ordentligt först i framtiden. Tvärtom är de nog benägna att tro
att de lever i de yttersta dagarna och att
Ragnarök väntar runt hörnet. Halva
Romarriket nere i sydväst vrider sig i
dödsryckningar. Östra halvan står ännu
på benen men blöder guld i form av
fredsgåvor till hotfulla barbarer. I skandinaviska farvatten lurar det ett båtburet
krigarfölje bakom varenda udde om somrarna.
Men världen gick inte under den
gången heller. Århundradena rullade på
och folkvandringstidens aristokrater glömdes bort. Några av de mest framstående
fick sin sista vila i kammargravar, som
vid Danmarksby utanför Uppsala.

Gravfältet vid Danmarksby
När man reser från Stockholm till Uppsala, oavsett om man kör bil eller åker
tåg, är Danmarks kyrka med sitt medeltida tegeltorn den sista man passerar innan man kommer fram till staden. Danmark är ett lustigt namn på en upplandssocken, men om man får tro ortnamnsforskarna så betyder det bara "sumpiga gränstrakten" i all enkelhet. Under
folkvandringstiden var det nog ett träffande namn, för då gick en lång smal
havsvik från Österåker åt nordväst tvärs
genom Danmarks socken och vidare upp
förbi dagens Uppsala. Långhundraleden
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kallas den i forskningen,1 och idag rinner
Sävjaån längs dess forna botten.
Skälet till att havsviken drog sig tillbaka
var att landet höjer sig sedan istiden: isen
var så tung och låg kvar så länge att den
bildade en buckla i jordskorpan, och den
bucklan strävar efter att räta ut sig. För
tillfället höjer sig landet ungefär en halvmeter på hundra år i Stockholmstrakten.
Just när man som bilförare ser kyrktornet till höger sveper man i 110 knyck
rakt över en vanhelgad begravningsplats
från folkvandringstiden.2 Den har på sin
tid legat vid Långhundraledens norra
strand och grävdes ut 1969- 75 i samband
med motorvägsbygget. Nästan hälften av
gravarna var obrända, vilket är fullständigt avvikande. Annars var kremering
regel under järnåldern.
Kremering är en ganska påkostad ritual som kräver mycket bränsle och
kunnigt folk för att det inte skall bli ett
makabert grillparty av alltihop. Men den
här investeringen medför att både den
dödas ben och föremålen man lagt på bålet bränns sönder till småbitar. Arkeologerna står alltså inför en paradox: brandgravskicket är i sig ganska lyxigt, men
brandgravar innehåller sällan lyxiga museiföremål eftersom de bränts till oigenkännlighet. Det problemet slipper man
med obrända gravar, exempelvis de folkvandringstida kammargravarna, men de
är sällsynta.
Drygt hundra gravar grävdes ut vid
Danmarksby (fig. 1), och några till lurar
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Fig. 1. Gravfältet vid Danmarksby. Planen visar bara ett urval av de dokumenterade anläggningarna.
Endast de gravar som diskuteras i artikeln är numrerade.
Karta av Annika Westerholm & Kristina Martinelle.
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nog fortfarande under plöjan norr om
motorvägen. Upplands jordmån är inte
nådig mot obränt ben, så det finns inga
välbevarade skelett att studera3. Men
metallföremål, tygbitar4, trärester och en
del andra saker finns kvar. Nedan skall vi
berätta om de mest spännande gravarna.
Men först några ord om gravplundring.
Mycket få människor får vila för evigt
i sina gravar. Allra värst är det på kristna
kyrkogårdar, för där är det trångt om den
vigda jorden och ens ben blir snart omrörda av dödgrävaren. Vid Danmarksby
fick folk vila i högst 1600 år, och sedan
kom arkeologerna. Men redan några årtionden efter att gravkamrarna stängts
igen plundrades de flesta . Det gäller inte
bara här, utan det är likadant i hela Mälardalens.
Den här systematiska plundringen
kan tolkas på flera sätt. Är det nytt folk
som tar makten och skändar föregångarnas minne? Eller är det barnbarnen som
vördsamt öppnar farmors grav? Gör de
det för att reliker kommit p å modet inom
det religiösa livet? Eller för att de vill kremera farmor så att hon kommer iväg ordentligt till livet efter detta? Fynden tiger
och arkeologerna skär tänder. I en kammargrav vid Drottningholm6 har man till
exempel hittat doppskon från änden av
en exklusiv svärdsskida - men inte andra
änden av skidan och inget svärd. Vi kan
bara ana vilka praktföremål vi gått miste
om. En liten tröst är att gravplundringen
faktiskt var ett utbrett beteende hos de
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järnåldersmänniskor som vi försöker lära
känna, och inte begicks av några underavlönade bonddrängar på 1800-talet.

Kammargravar
Av 44 obrända gravar vid Danmarksby
hade 21 spår av inre träkonstruktioner. I
några fall är det oklart om det varit en träkammare byggd på plats i gravschaktet
eller en kista som man burit till gravfältet
med den döda i. Åtta var otvetydiga
kammargravar?. Flera gravkammare har
varit närmare tre meter långa, en dryg
meter breda och bara en knapp halvmeter
djupa, med trästolpar i hörnen.
Bäst ser vi det i grav 46: en gravhög,
tolv meter tvärs över, med kärnröse och
plundrad gravkammare. Väggplankor och
hörnstolpar var här ovanligt välbevarade.
Kammaren var byggd i skiftesverk där
plankorna passats in i falsar i stolparna.
Fyndspridning och jordfärgningar tydde
på att graven plundrats innan kroppen
multnat. Småbitar av ena skenbenet visar
att det var en vuxen person.
Föremålsfynden har en gång varit fina
men var omrörda och trasiga: ett litet guldfragment, två små prydnadsringar i brons
med tygrester, hartstätning från en svepask, en liten bit bronsbleck och skärvor av
en kruka. Det hårdbrända lergodset är
vackert dekorerat med mönsterstämpel
och p åminner om gotländsk keramik. De
uppländska krukmakarnas produkter var
vid denna tid inget att skryta med .
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Fig. 2. Agraff!cnappar från kammargrav 17. Foto MR.

Agraffknappar och mönstrade
band
Flera av de finaste fynden från gravfältet är
agraffknappar, sin tids manschettknappar
till feststassen. I tunikans ärmar och sidslitsar samt nederst i byxbenen hade man
häktespännen i plåt som satt dolda innanför tyget. Häktorna var fästa med knappar
genom hål i tyget, så att allt som syntes på
utsidan var parvisa knappar. Under 300talet var de små och enstaka, men under
400-talet gjorde man dem gärna stora och
påkostade med skulpterad ornamentik, sil-

verbleck och brännförgyllning. Ibland satte
man dem på rad längs häktan så att det
kunde sitta fem par agraffknappar på en
stormans ärm. Inte var det praktiskt, men
den som vill vara fin får tåla otympliga
accessoarer.
Grav 17 var en kammargrav: en hög,
tolv meter tvärs över, med kärnröse och
gravkammare med hörnstolpar. Innandömet var som vanligt omrört och av den
döda fanns inget igenkännligt kvar. Men
där fanns två ovanligt vackra agraffknappars med silverbleck och brännförgyllning, dekorerade med en krans av
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Fig. 3. Keramik från kammargrav 17. Foto MR.

karvsnittsspiraler i löpande hund-mönster kring en fasad mittknopp (fig. 2). De
låga tallriksliknande proportionerna och
den stora diametern är ovanliga. Knappar med den här sortens spiralmönster
var en specialitet för Mälardalen och förekommer annars bara på ett par ställen
längs östra Östersjökusten.
Metallsalterna har bevarat små bitar
av mönstervävda band och läder p å
knapparnas baksidor. Därtill fanns i graven en dräktnål i bron s med en fågelfigur
i änden, en bronspincett för den skönhetsmedvetna, h artstätning från en svep-

ask och en sönderslagen keramikbägare
(fig. 3), vackert dekorerad med mönsterstämplar och linjer. Dräktnålen var ett
kvinnosm ycke.
Grav 47 var en gravhög, tio meter
tvärs över, med kärnröse. Undertill fanns
resterna av en liten gravkammare av trä
med hörnstolpar, stor som en likkista
men tydligen byggd på plats. Plundrarna
hade lämnat efter sig tre förgyllda agraffknappar (fig. 4) och rester av häktar i
järnplåt som suttit på ett plagg prytt med
mönstervävda band. Knapparna är formade som små hattar med tre knoppar
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Fig. 4. Agraff/mappar från kammargrav 47. Foto MR.

kring en treudd i relief på toppen9. Liknande har hittats vid Kymlinge i Spånga
socken. För övrigt fanns där ett ribbformat bronsbeslag med fasade kanter och
tennbeläggning (kanske från ett häktespänne10), hartstätning från en svepask,
lite anonyma brända ben och kol, en kotand och en gristand. Vad kremeringsresterna hade i graven att göra kan man
undra.
Grav 1 var en gravhög, nio meter tvärs

över, utan kärnröse men med en träkista
inuti. Av den döda fanns inget kvar och
gravgodset var omrört. Mest är det små
bronsföremål: fyra förgyllda agraffknapparn (fig. 5), högt cylinderformade med
karvsnittstriskele ovanpå och silverblecksdekor, ett litet likarmat spänne med djurhuvuden i ändarna, en enkel dräktnål
samt tre bältebeslag, varav två med små
ringar att hänga saker i. Därtill en stor
och en liten bärnstenspärla (fig. 6), harts-
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Fig. 5. Agraffknappar från kistgrav 1. Foto MR.

tätning från en svepask och käkbenet av
en spädgris.
Bakpå agraffknapparna finns rester av
smala vävda band med mönster av färgat
hästtagel. Banden har kantat plagget och
knapparna har varit fastnitade utan några
häktar. På en av dem sitter öglor av yllesnodd. Tydligen har man här haft knappar och öglor i stället för häktar. Även
bältet har bestått av ett mönstrat band.
Triskelen, trippelspiralen, är som sy-

nes inte ovanlig på tidens agraffknappar.
De ingår i den mälardalska gruppen av
spiralornerade knappar. Små likarmade
spännen var mot folkvandringstidens
slut en norsk specialitet och blev under
500-talets senare del vanliga i hela det
jordbrukande Skandinavien. Men då hade
de fått en ny fason i och med vendeltidens inträde.
En kista fanns också i grav 7, under en
oredig stensättning, fyra meter tvärs över.
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Fig. 6. Bärnstenspärlor från kistgrav 1. Foto MR.

Ovanpå fanns kol, krukskärvor och ett
järnbeslag, kanske rester av en begravningsmåltid. Kistans innehåll var inte
uppenbart omrört, så det är möjligt att
den sluppit plundring. Av den döde var
dock bara tandemaljen kvar. Där fanns
fyra pyttesmå platta förgyllda agraffknappar1 2 med karvsnittstriskele (fig. 7).
De låg fortfarande parvis som de suttit på
tunikans ärmar, och rester av vävda band
fanns bakpå. Här har vi den låga platta

modellen igen. Därtill en spjutspetsB,
hartstätning från en svepask, en bronsring från bältet och några brända benbitar. Vapen är ovanliga i tidens gravar,
och här ser vi inte någon komplett uppsättning. Man klarade sig inte länge på
slagfältet utan sköld, kastspjut och gärna
ett svärd.
I grav 5 verkar tre personer ha vilat: i
sydost en lång person och i nordväst två
kortvuxna, sida vid sida i kistor som var
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Fig. 7. Agraffknappar från kistgrav 7. Foto MR.

bara halvannan meter långa. Alla tre låg
under en gravhög, tolv meter tvärs över,
med kärnröse. Vid begravningar valde
man ofta med omsorg ut stenarna exempelvis till kärnröset. Mellan dess stora
stenar fanns här mindre eldpåverkade
skärvstenar, mestadels röda. Andra exempel på att man valt just röda stenar i
sådana sammanhang är kammargravar
vid Lilla Sylta i Fresta socken och Högom
i Medelpad. Gravhögen låg också ovanpå

ett par eldstäder och äldre gravar, varav
nummer 174 beskrivs nedan.
Den stora graven i femman var helt
utplundrad. I den norra av småkistorna
fanns tänder som upplyser oss att den
döda var minst sex år gammal. Bevarade
trärester med hartstätning visar att kistan
var byggd med omsorg. Men graven var
plundrad: man hade plockat undan kärnrösets stenar för att komma åt ordentligt
och staplat dem i en krans kring gropen.
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Fig. 8. Pärlor från kammargrav 124. Foto MR.

Av föremål fanns inte mycket kvar: en
häkta, vars agraffknapp hade brutits ner
till en lila färgning av silveroxid i jorden,
och några enkla krukskärvor.
Benresterna från den södra småkistan
ger inga besked om den dödas ålder. Graven var möjligen orörd, men gravgodset

är i dåligt skick. I kistan fanns två-tre
häktor utan knappar, två bälteringar med
beslag, ett enkelt bronsbeslag, hartstätning från två svepaskar och en krossad
stämpelomerad kruka. Därtill enstaka småbitar av brons, järn, tyg- och pälsrester,
bränt ben och kol.
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Smyckade damer
Grav 124 var täckt av en platt oval stensättning, fin och vällagd. Undertill fanns
rester av en kammare med mörka fläckar
efter stolparna i hörnen. Inga ben var bevarade, men det rör sig uppenbarligen
om en obränd och icke plundrad kvinnograv. Därför var detta en av de fyndrikaste gravarna på platsen.
48 pärlor (fig. 8) är stor rikedom i en
grav från denna tid. Hälften är av bärnsten, ett material som brinner bra, vilket
kan förklara varför man aldrig hittar särskilt många pärlor i folkvandringstida
brandgravar. Resten är mest av blått glas,
några av ogenomskinlig glasfluss och några av brons. De flesta har varit uppträdda på en ylletråd.
Tre spännen är också att kosta på: två
av brons (fig. 9) och ett av järn som rostat
sönder till oigenkännlighet. Det stora
korsformiga spännet tillhör en typ som
var vanlig kring Nordsjön och de danska
farvattnen. Det lilla har haft tre djurhuvuden i ena änden och ett i den andra, men
spännet är trasigt och delvis dolt av tygrester, så det är svårt att uppfatta riktigt
hur det såg ut när det var nytt. Det är originellt, men ett liknande spänne finns
från Grimsta i Fresta socken, dagens Bollstanäs.14
Det västliga spännet och pärlor av
bärnsten från Baltikum eller Jylland visar
hur välorienterade våra pampar var. Damen i 124:an har följt det internationella

Fig. 9. Bronsspännen från kammargrav 124. Foto MR.
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Fig. 10. Pärlor från kistgrav 174. Foto MR.

modet och inte klätt sig i någon lokal
folkdräkt. Av hennes kläder, frukter av så
mycket arbete och hantverkskunnande,
återstår dock bara små tufsiga klumpar.
En liten kniv med träskaft och bronsbeslagen läderslida har hon också fått
med sig: ett alldagligt redskap, men när
det gäller tidens gravar så hittar man dem
bara i de rikaste.
Grav 174 var också obränd och täckt

med en liten rektangulär stensättning. I
gravschaktet fanns organiska rester som
kan ha skvallrat om en kista. Inga spår av
plundring märktes, utan 36 pärlor låg
prydligt samlade (fig. 10). Sortimentet är
ungefär detsamma som i 124:an: mest
bärnstenspärlor, lite glasfluss och lite
blått glas. Därtill ett par små bronsringar
och tygrester. Kvar av den döda var bara
lite tandemalj, det hårdaste materialet i
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våra kroppar. Graven var lång nog för en
vuxen.
Senare byggde man gravhög nummer
5 som vi redan diskuterat. Dess jordmantel kom delvis att dölja grav 174. Det har
man säkert inte gjort av bristande respekt: damen i 174:an var förmodligen en
släkting till trion i femman. Farmor kanske, eller en syster som dog ung.

fanns enstaka anonyma brända benbitar
och en matsked glaskross i samma gulbruna färg. Här rör det sig om en ännu
finare och mycket ovanlig medaljongslipad bägare16.
Dessa gravar visar dels hur lite som
blir kvar efter kremering, dels att man
uppenbarligen inte begravde alla bålresterna. Vart resten tog vägen vet ingen.

Sydländskt glas

Mäktiga tecken

En sydländsk lyxprodukt från denna tid
som arkeologer gärna studerar är dricksglas. Sirade glasbägare från Rumänien
och Rhendalen var ett måste vid gästabuden. Och vi har faktiskt lite glaskross
från kammargravfältet - men inte från
kammargravarna. Om det fanns glasbägare i dem från början så var gravplundrarna noga med att inte slå sönder dem. I
kammargravar på annat håll är det bara
småfnyk kvar av glasbägarna.
Grav 131 var en grund manslång grop
som innehöll dels kol och brända benbitar av en vuxen person, dels mörka nedbrytningsrester från något organiskt, kanske en kista. Föremålsfynden var bara
några enkla krukskärvor och en dryg matsked eldsprängt glaskross. Det är de sorgliga resterna av en mycket fin bägare i
blekt gulbrunt glas med inslipade ovaleris.
Strax intill låg grav 132 som markerades av en liten rest sten. Vid stenens fot

Brandgraven nummer 91 var viloplats för
en vuxen person, täckt med en liten slarvig stensättning. Den innehöll inga föremål som i förstone väcker arkeologens
nyfikenhet: bara hartstätning från en svepask och brända bitar av en benkam eller
liknande prydnad av horn. Men när vi
tittar närmare på kambitarna (fig. 11) ser
vi något intressant. Den som gjorde kammen prydde den som brukligt med linjer
och punktcirklar, men senare har någon
ristat på greppskenan med en skarp kniv.
Det är inga bilder, det är inte slumpmässiga streck, utan det ser ut som skrivtecken.
Hur man än vrider och vänder på bitarna får man dock ingen mening ur tecknen. Det är inte runor och det är inte
latinska bokstäver. Det ser mest ut som
om någon har velat härma runor ur
minnet, ungefär som när en modern
västerländsk illustratör skall rita en runsten eller en kinesisk restaurangskylt
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Fig. 11. Kam eller liknande prydnad av horn från brandgrav 91 . Foto MR.

utan att ha någon förebild till hands.
Ristaren har förmodligen haft stor respekt för runorna men inte själv varit
runkunnig.
Runstenarna man ser längs vägarna
runt om i Uppland är från den första kristna tiden på 1000-talet då man hade ett
ganska odramatiskt nyttoförhållande till
runorna. Där står det nyktra meddelanden
i stil med att Björn och Torleif reste stenen

efter Kettil sin fader som var en mycket
god man. 400-talets runinskrifter är däremot korta, ofta dunkla och förknippade
med magiska föreställningar. Personnamn
är vanliga. Här skrev man nog inte i första
hand för att kommunicera med folk.
Kanske låtsasskrev man på kammen i grav
91 som ett led i begravningsritualen, för
att hjälpa den döda på vägen till gudarnas
festsalar.
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Fig. 12. Silverspänne från brandgrav 141. Foto MR.

En liten föregångare
Den lilla bennedsättningen nummer 141
låg bara någon meter från en rest sten.
Det var en brandgrav med ett mycket fint
litet silverspänne, prytt med ett djurhuvud och vackert ornerat med streck
och punktlinjer (fig. 12). I övrigt fanns där
bara en liten bronstrådsstump och enstaka krukskärvor. Eftersom både benmäng-

den och spännet är så små kan man fundera över om det är ett barn som legat begravt här. Men de brända benbitarna har
inte kunnat ge besked om personens ålder.
Spännet talar däremot om gravens
ålder. Det hör sena 300-talet till, vilket
innebär att 141:an är en av de äldsta daterbara gravarna på platsen. Glasen i
131:an och 132:an kan vara jämngamla
med silverspännet, men sådana bägare
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Fig. 13. Handtaget till ett eldstål från en brunn vid Bärby.
Foto MR, modell Äke Johansson.
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gick ibland i arv och hamnade i jorden
långt efter den förste ägarens tid.

Gårdar i trakten
Kammargravfältet måste ha tillhört en
storgård i närheten. Att döma av fynden
bodde där högättat och rikt folk. Men den
gårdens rester har inte grävts ut och vi
vet inte var den låg. Andra folkvandringstida bondgårdar har dock lokaliserats i trakten vid utgrävningar för vägbyggen.
Bara 700 meter nord-nordväst om
kammargravfältet kunde man år 2000
undersöka delar av en folkvandringstida
gård17. En ladugrund var allt som kunde
dokumenteras här, men resterna av gårdens långhus kan ligga under bullervallen mot E4:an. En annan gårdsplats från
samma tid konstaterades med kol-14 vid
Mörka backenis, dryga kilometern nordnordväst om kammargravfältet. Men där
var ytan man fick möjlighet att gräva ut
för liten för att man skulle kunna säga något närmare om gården.
Bäst begrepp om traktens gårdar har
vi vid Bärby, två kilometer norr om
kammargravfältet. Här grävde man år
1993 ut en anspråkslös folkvandringstida
gård i dess helhet. Ett lågt långhus för
folk och fä, en lada och en brunn fanns
här19.
I brunnen gjorde man ett ovanligt
fynd, nämligen ett handtag av horn till ett
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eldstål (fig. 13). Under romartiden och
folkvandringstiden bestod elddonet av
två delar: en eldslagningssten i kvartsit
av form och storlek ungefär som en tvål,
och ett eldstål format som en liten skruvmejsel. För att göra eld drog man stålet
mot stenen så det slog gnistor över
fnösket. Eldslagningsstenarna fick genom
flitig användning en ränna mitt på långsidan.
Eftersom eldstålens handtag var gjorda av trä eller horn har de sällan bevarats
till idag. Kvar på boplatser och i gravar
finns oftast bara ett rostigt stålstift som
ser ut att ha kunnat vara lite vad som
helst. Kompletta eldstål av det här slaget
har främst hittats i danska offermossar,
och de finns också från kammargraven
vid Högom i Medelpad samt några norska kammargravar20. Fynden visar att
karlar bar elddon i bältet. Vid Bärby har
ett nytillverkat handtag hamnat i brunnen innan man hunnit borra hålet för stålstiftet. Brunnen fylldes igen och miljön
där nere förblev syrefri i århundraden.
Tack vare det har vi här för ovanlighetens
skull ett perfekt bevarat och helt oanvänt
handtag där minsta verktygsspår kan
studeras.
Att resterna av de folkvandringstida
gårdarna ligger under ploglagret i dagens
åkrar och inte vid bebyggelsen beror inte
nödvändigtvis på att de skulle ha blivit
övergivna under dramatiska former. Under forntiden låg gårdarna sällan längre
än några sekler p å samma plats. Man
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Fig. 14. Söderbyskatten. Foto Statens Historiska Museum.

flyttade runt i landskapet, kanske för att
utnyttja den näringsrika åkerjorden på
gamla inbodda gårdsplatser där kreaturen stått och pinkat under långa vintrar.
Men vid folkvandringstidens slut omkring år 540 har det faktiskt hänt omvälvande saker med både samhälle och jordbrukslandskap i stora delar av Skandinavien. Miltals av månghundraåriga stengärdesgårdar som skiljt mellan betesmark
och inägor fick plötsligt bara förfalla.

Samma strömningar i tiden som ledde till
plundring av kammargravar och förstörelse av runstenar21 kan ha medfört att
gårdarna nu flyttades ovanligt långt och
att många flyttade ungefär samtidigt.
Följden har blivit att gravfält från
århundradena före folkvandringstiden
ligger i den historiska tidens gränsmarker,
medan de vendeltida och vikingatida
gravfälten gärna ligger alldeles intill dagens gårdar22.
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Söderbyskatten
Skiftet till vendeltiden var nog inget roligt tidevarv. Trädens årsringar och skriftliga källor Jorden runt avslöjar en rad
hemska köldår på 530-talet, förmodligen
orsakade av damm i atmosfären från ett
vulkanutbrott eller meteoritnedslag23. Det
blev missväxt och svält. Men den katastrofen säger ingenting om själva folkvandringstidens samhälle, lika lite som
en människas dödssätt är summan av
hennes liv.
Vid folkvandringstidens slut tycks
dock våra aristokrater ha städat ut det
sista romarguldet ur sina skattkistor och
offrat det till högre makter. Det är väl en
ganska rimlig reaktion när solen plötsligt
bleknar och grödan vägrar spira. På så vis
har en mängd högklassigt guldsmide bevarats till vår tid, föremål som annars
skulle ha smälts ned när nya tider kom
med ny konstsmak.
Ett sådant offerfynd24 har gjorts just i
Danmarks socken, tre kilometer söder om
kammargravfältet. Här vid bygdens södra gräns mot den sumpiga skogen
Lunsen ligger några gårdar med det passande namnet Söderby. Skatten kom i dagen 1876 vid dikesgrävning för torrläggning av ett kärr en bit upp i skogen,
och ytterligare föremål lokaliserades med
metallsökare 1995.
Söderbyskatten (fig. 14) består framför
allt av tio guldbrakteater: runda hängsmycken med mytologiska motiv, burna
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endast av damer, mycket ovanliga i Mälarområdet. Sådana tillverkades under bara
knappt hundra år, ungefär 450-540. Tre
brakteatmodeller finns i skatten: 1) en stor
med människor och djur, 2) fyra medelstora med en man, ett djur och två fåglar,
3) fem medelstora med kors. Utöver brakteaterna ingår också lite småguld i form
av tenar och spiraler i fyndet.
Den stora brakteaten (fig. 15) kom
fram först 1995 och väckte stor uppståndelse bland blaserade forskare eftersom
den är unik och rik på bilder. Huvudmotivet är en person med en kort stav i
handen som är intrasslad både i sig själv
och i en uppenbarligen ovänligt inställd
orm. Ett odjur biter dessutom personen i
benet medan tre andra återges som passiva. I bården kring brakteatens kant finns
två slappa människogestalter som verkar
vara döda samt några dåligt bevarade
djurfigurer.
Scenen där en person slåss med odjur
är allmän i tidens konst och alltför ospecifik för att säkert kunna identifieras i någon berättelse ur den fornnordiska litteraturen, fast förslag har framförts. Vi vet
egentligen inte ens om personen är en
hjälte som betvingar ondskan (Oden?)
eller en skurk som får sitt straff (Loke?).
Hur som helst ser det inte ut att gå så bra
för vår lille gyllene vän.
Fyra av brakteaterna (fig. 16) föreställer en skäggig man som slår ut med händerna och gör en baklängesvolt. Över
hans huvud svävar två kroknäbbade
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Fig. 15. Söderbyskattens stora brakteat, analysteckning. Efter Lamm et al. 2000.

fåglar, vilket talar för att det är själve
Oden och hans korpar eller örnar vi har
att göra med. Mannens märkliga kroppsställning har tolkats som att han befinner
sig i ett översinnligt transtillstånd, vilket
skulle stämma med Odens roll som sejdens gud. Onekligen ser han lite ut som
en bror till Lucy in the Sky with Diamonds. Nedanför mannen syns ett stiliserat djur som möjligen vill bita den ena fågeln men som kanske egentligen bara

blivit inklämt på det viset i brakteatens
trånga bildfält. På så sätt påminner det
om de passiva djuren på den stora brakteaten.
De fem korsprydda brakteaterna (fig.
17) har förstås satts i samband med
kristendomen som var den förhärskande
religionen på kontinenten vid denna tid.
Brakteatkorset är besatt med tre eller fyra
knoppar på vardera armen, vilket tolkats
som en återgivning av ett crux gemmata,
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Fig. 16. En av Söderbyskattens brakteater med
voltigörmotiv. Efter Lammet al. 2000.

Fig. 17. En av Söderbyskattens brakteater med kors.
Efter Lammet al. 2000.
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ett juvelbesatt kors, avbildat exempelvis i
en samtida mosaik i den norditalienska
staden Ravenna där kung Teoderik och
hans goter höll till. På brakteaterna finns
också fyra starkt stiliserade djurhuvuden
vända bort från korset, vilket kan tolkas
som att korset skrämmer bort det onda.
Våra sveapampar hade nog, i avsaknad
av en bestämd helig skrift, en ganska liberal inställning till vilka religiösa ideer de
kunde godta.
Varken korsbrakteaterna eller den stora figurrika har några närmare släktingar
på annat håll. Ett brakteatliknande guldhänge med ett enkelt punsat korsmönster
hittades dock 2004 tillsammans med bl.a.
åtta guldbrakteater vid Aulum i Jylland,2s
och man har hittat genombrutna guldtrådshängen med kors här och var. Brakteater med en voltigerande Oden har hittats också vid Lau backar på Gotland och
Ulvsunda utanför Stockholm. Det innebär att motivet bara var gångbart i nordöstra utkanten av guldbrakteaternas utbredningsområde, vars tyngdpunkt ligger ungefär i Kattegatt. Korsbrakteaterna
och mittmotivet på den stora figurrika
har en likadan prydnadsbård som heller
inte hör till vanligheterna. Brakteaternas
öglor är fästa på avvikande sätt. Sammantaget ger Söderbyfyndet intryck av att
vara tillverkat kort före folkvandringstidens slut bland folk med ganska originella ideer om hur brakteater skulle se ut.
Uppland eller Gotland verkar vara rimliga tillverkningsorter.

Om det inte var folk från gården med
kammargravfältet som offrade guldet så
var det i alla fall säkert några som de kände. Vid Söderby känner vi bara till ganska
blygsamma spår av folkvandringstida bosättning. Gårdsgravfältet på Slinkbacken26
ligger isolerat i bygden och grävdes ut
1969- 70. (I arbetet deltog bl.a. medlemmarna i det sedermera legendariska rockbandet Samla Mammas Manna, iförda
färgglada pannband!) De folkvandringstida gravarna var ett fåtal enkelt utrustade urnebrandgropar, medan de rika fynd
som gjordes hör vendeltiden och vikingatiden till. Under folkvandringstiden var
bebyggelsen på platsen nog bara ett litet
nybygge i skogskanten. Även gårdsnamnet på -by talar för att gården Söderby fått
en större betydelse i trakten först senare.
Varför skatten offrades just på denna
avsides belägna plats kan vi bara spekulera
om. Många frågor måste arkeologin lämna
åt skönlitteraturen att besvara om den vill
göra anspråk på någon vetenskaplig trovärdighet. Men kanske var gränsläget
mellan bygd och utmark viktigt ur religiös
synvinkel. Mera prosaiskt kan man annars
tänka sig att offret måste ske i avskildhet
och att man helt enkelt valde en offerplats
som låg lagom långt innanför skogsbrynet.
Till sist kan man peka på kommunikationsläget: den Danmarksbo som ville ta sig
landvägen ner till trakterna av Alsike och
Knivsta gick nog den här vägen, upp i skogen och genom den smala dal där järnvägen till Stockholm går idag.
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Slutord

Tillkännagivanden

Alla har vi något slags ide om 1800-talet
(ångbåt) och 1700-talet (hovliv), om 1600talet (då ärat ditt namn flög över Jorden)
och 1500-talet (förgiftad av ärtsoppa).
Längre bakåt börjar det för de flesta bli lite
dimmigt, och bortom vikingatiden är det
ganska jämngrått. Men den jämngrå forntidens årtusenden var fulla av mänsklig
lycka och lidande, de med. Tid efter annan
har folk befunnit sig mitt i ett flyktigt nu.
Arkeologin kan aldrig ge samma slags
kunskaper om sina människor som skrifthistorien gör. Den ger ett annat slags kunskap: mera handfast och konkret, ofta
mera vardaglig och fysiskt mera intim, i
sämsta fall närsynt och banal. Men den
har en oslagbar konkurrensfördel gentemot skrifthistorien: om forntidens människor är det bara arkeologin som kan yttra sig. För den absolut övervägande delen
av mänsklighetens tid på Jorden finns
inget skriftligt källmaterial. En och annan
läsare kanske inte känner sig riktigt nöjd
med det arkeologin kan berätta, men några andra kunskapsleverantörer finns inte
om man inte vill ge sig på spiritism.
Folkvandringstidens svear tiger. Deras skratt och samtal, sång och svordomar, älskogsrop och hjärtskärande gråt
har tystnat. Men vi kan fortfarande nå
dem genom tingen.

Stort tack till Astrid Wexell för råd och dåd i
vårt arbete med hennes fina fynd och utmärkta
fältdokumentation. Denna uppsats kom till
inom ramen för den uppdragsarkeologiska enheten SAU:s engagemang i utgrävningarna för
Norrortsleden från Häggvik till Rosenkälla.
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