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Abstract: This paper deals with the burial sites from the Viking age in Vaxmyra village, Ärentuna
parish in Uppland. It also deals with the rune stones in Norunda district in search for relations and
social bonds between settlements and people in the area.
Omslag: Runstenen U1024 vid Vaxmyra, RAÄ 45 Foto: Bengt A Lundberg, 2009-09-16 Inskrift:
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1. Inledning

Fig. 1 Topografiska kartan över Vaxmyra med omnejd. © Lantmäteriet 2011. Medgivande I 2011/0094.

1.1 Introduktion
”Historien har alltid aukustiskt döda punkter, ställen där hela melodin inte hörs”.
–Stonor Saunders 2006:237

E4 projektet skar under 1990-talet igenom den del av Uppsala där Vaxmyra by ligger. Under
julen 2015 var vi på besök hos några släktingar som bor på en av gårdarna med anor tillbaka
till senast år 1423 i Vaxmyra. Vi pratade om E4:ans dragning och de fornlämningar som finns
runt gården och på deras skiften. Detta fick upp mitt intresse för Vaxmyra. Lämningarna
sträcker sig från bronsålder in i nutid. Tanken slog mig att ingen verkade ha undersökt de
lämningar som ligger runt byn annat än vid de inventeringar som gjordes runt 1978.
E4-projektets undersökningar och de utgrävningar som gjordes vid Vaxmyra låg i utkanten av
Vaxmyra bys ägor medan en desto större del av Kyrstas marker som ligger på gångavstånd
från Vaxmyra undersöktes. Fynden man gjorde vid Vaxmyra under byggnationen visade sig
vara boplatser med hus från yngre bronsålder till tidig romersk järnålder placerade i lermarken
precis som husen från Kyrsta, där det daterade vikingatida huset även det låg i lermarken. Jag
kommer med den här studien gå in lite närmre på de vikingatida lämningarna som ligger intill
bytomterna i Vaxmyra. Dessa lämningar utgörs av fyra större gravfält RAÄ 46, 48, 51 och 52
samt en runsten U 1024, RAÄ 45. Denna studie kommer i huvudsak rikta in sig på de
vikingatida gravplatserna vid dessa gravfält samt en runstensanalys. Anledningen till att jag
kommer göra en kartläggning över runstenarna i Vaxmyra med omnejd är för att kunna se
eventuella mönster och släktskap för de vikingatida och tidigmedeltida människorna som
bodde och verkade i området.
Tidigare arkeologiska undersökningar har det varit väldigt sparsamt med i Ärentuna socken.
Man undersökte tre gravhögar 1932 i Gränby, där man fann delar av en bronskedja och ett
platt hängsmycke i brons. År 1961 undersöktes en skärvstenshög och två stensättningar i Östa
vid en tomtavstyckning. I Överbacka undersöktes samma år några skärvstenshögar samt ett
par oansenliga mittblocksgravar. År 1982 gjorde man en undersökning av en yta i anslutning
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till några skärvstenshögar och eventuella stensättningar. Detta innan E4 projektet drogs igång
och där man undersökte bland annat Kyrsta, Vaxmyra, Buddbo och Kättsta.
De arkeologiska undersökningarna som utfördes vid Kyrsta var en av de största som
genomförts i Mellansverige. Den planerade bredden av vägen var närmre 100 meter och inom
denna vägkorridor träffade man på sammanhängande boplatslämningar på en sträcka av 250
meter (Eklund 2002:13). E4:an sträcker sig igenom några av de äldsta jordbruksbygderna i
Uppland, eller Tiundaland, ett begrepp som användes långt in på 1300-talet. Den öppna
bygden i Ärentuna socken där Vaxmyra ligger kallas för Uppsalaslätten (Hjärthner-Holdar, et
al. 2007:734).
1.2 Syfte och frågeställningar
Syftet med den här studien är att förstå relationen mellan de fyra gravfälten vid Vaxmyra och
vilken social relation man haft till de andra byarna i området. Även boplatskontinuiteten vid
Vaxmyra är av intresse.
De frågeställningar som kommer besvaras utifrån denna studie är:
* Varför finns det fyra gravfält och varför valde man att anlägga gravfält vid de gamla
skärvstenshögarna, vad gjorde dem så viktiga?
* Var finns spåren efter boplatserna ?
* Vad kan områdets runstenar säga oss om släktskap och sociala relationer i nejden?
1.3 Teori och metod
Under det här avsnittet kommer jag ta upp vilket material jag använt mig av för studien och
vilka teoretiska utgångspunkter jag valt att använda mig av. Problemformuleringen kring
Vaxmyra är som jag nämnt inledningsvis att det inte finns några arkeologiska undersökningar
utförda kring de gravfält som ligger bredvid dagens bytomt. Det enda som utförts är de
inventeringar som gjordes 1978 och någon enstaka ”snabb” översyn gjord i delar av området
från de utgrävningar E4-byggnationen medförde.
1.3.1 Material
Materialet till den här studien utgörs av gravar från fyra större gravfält vid Vaxmyra by i
Ärentuna socken. Jag har valt att arbeta med komparativa och kvalitativa analysmetoder för
att jämföra dessa gravfält med andra, när- och utanförliggande, undersökta gravfält för att
kunna få en tolkning till vad som försigkommit vid platsen under yngre järnålder och tidig
medeltid. Med hjälp utifrån gravarkeologiska, landskapsarkeologiska och
bebyggelsearkeologiska analysmetoder hoppas jag kunna besvara frågeställningarna till den
här studien. Till de komparativa och kvalitativa analyserna har jag valt att arbeta mycket
utifrån litteraturstudier där jag jämfört och analyserat skrifter och arkeologiska rapporter från
det berörda området. Jag har också genomfört egna fornminnesinventeringar med ett visst
fenomenologiskt perspektiv och har själv besökt platsen. Detta för att bilda mig en egen
uppfattning om vad som pågår i det naturrum som dessa gravfält är placerade i.
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1.3.2 Teori
Gravar är någonting specifikt. De består av olika graders komplexitet och kan se olika ut i
utförande. De bör därför tolkas utifrån sina förutsättningar. Som arkeolog kommer man ofta i
kontakt med den slutliga deponeringen av mänskliga kvarlevor. Bilden vi får av gravarna är
endast en bråkdel av vad graven egentligen kan tänkas betyda. Arkeologiskt sett kan vi
undersöka gravarna i dess yttre och inre kontext. Utifrån våra egna individuella tolkningar kan
vi försöka bilda oss en uppfattning om vad som pågår i graven, runt graven och om gravens
eventuella betydelse. Vi skrapar således endast lite på ytan av en annan världs föreställningar
kring döden och efterlivet. Den metod som främst kommer att användas i denna studie är
begravningsarkeologi. Metoden går ut på att granska allt det som sker runtomkring graven
som exempelvis begravningsritualer med mera. Det jag valt att utgå ifrån kring gravfälten är
det landskapsrum de är placerade i och hur de ligger placerade i förhållande till det som utgör
dagens bytomt. Utöver den ovan nämnda metoden kommer jag även försöka tolka det med ett
fenomenologisk perspektiv. Att tolka landskapet som ett fenomen inom det arkeologiska
källmaterialet kan orsaka vissa problem då den enskilde forskarens tolkning kan anses vara
otillförlitlig. Detta då den baseras på forskarens egna upplevda känslor och intryck. Då ”Det
enda man säkert kan veta är det man omedelbart upplever” – Wallén 1996:35.
Fenomenologi är en filosofi som berör självmedvetandet och intentionalitet. Medvetandet om
exempelvis ett, som i denna studien, landskapsrum. Med ”fenomen” menas det vi direkt
förnimmer (Wallén 1996:35). Vid en fenomenologisk analys av ett landskapsrum är detta
något man bör ta med sig. Jag skall försöka vara så tydlig som möjligt med mitt
tillvägagångssätt då den stora svårigheten med fenomenologi är att förmedla sina upplevelser
till andra, och att andra sedan förstår det budskap man försöker förmedla. Landskapet
förändras hela tiden så kan man omöjligt uppleva landskapet exakt som de förhistoriska
individerna upplevde det. Det är annorlunda i utseende då det exempelvis är en helt annan
vegetation i nutid. Landhöjningen har även den bidragit till ett förändrat utseende. Det går
dock ändå att bilda sig en uppfattning om hur det sett ut. Hur man har rört sig i naturrummet
och var i landskapet man exempelvis har valt att placera vägar, gravar och andra monument.
Detta kan öka förståelsen för naturrummet och tolkningarna kring de
fornlämningsförekomster som finns där. Exempelvis kan gravar, som utgör ett stort
arkeologiskt källmaterial, ge oss mycket information. Detta bland annat genom gravarnas
placering i landskapet, dess monumentalitet eller om de kanske är dolda för att de försvunnit
med tiden. Allt detta påverkar hur man upplever naturrummet samt hur man upplevde det
under förhistorisk tid. Rent arkeologiskt sett bidrar detta med en ökad förståelse för den
materiella kulturen. Genom att förstå landskapet och den materiella kulturen kan man se
gravarna ur ett annat perspektiv. Detta tillsammans med den bebyggelsearkeologiska metoden
och by- och gårdsanalys ökar förståelsen kring hur den förhistoriska bebyggelsen eventuellt
legat samt vilket antal gårdar de gravfält som ingår i materialet tillhört.
1.4 Avgränsningar
Inledningsvis skrev jag om de undersökningar som E4-projektet bidragit med. De
undersökningar som inte behandlar Vaxmyra, Kyrsta, Buddbo och Kättsta kommer inte att
behandlas vidare i denna uppsats. Det finns mängder av fornlämningar i Uppland som väntar
på upptäckt och den kunskap undersökningarna vid E4-byggnationen bidrog med är
tillräckligt intressant för att forskare skall kunna utföra närmre studier i de berörda delarna av
Uppland där vägen sträcker sig. Jag kommer kort ta upp lite historik kring de övriga byarna
samt Ärentuna men inte utreda dem mer på djupet.
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2. Vaxmyra
2.1 Landmassan stiger ur havet
För ca 6000 år sedan låg nästan all landmassa under vatten i Uppland. Utom vid den
nordvästliga delen, på gränsen till Västmanland, där det började bli ett mer sammanhängande
fastland. Uppland som är ett ungt landskap ur en kvartärgeologisk synpunkt består av en
söndersprucken urbergsplatå. Detta är ett resultat efter långa förkastnings- och spricklinjer
som är täckt av inlandsisens avlagringar, bestående av morän, lera och grus (Ambrosiani
1987:291). När inlandsisen sedan smälte och lättade på trycket som legat på landmassorna
steg jordskorpan. Uppland är exempelvis 5000 år yngre än Skåne och var sist av landskapen
att bryta vattenlinjen på den stora euroasiatiska landmassan (Hagerman 2011:12). Än idag
sker landhöjningen vilket man kan se tydligt på bergshällarna som sticker upp i
skärgårdslandskapet.
Tänk dig nu att du står på Torsberget vid Vaxmyra på bergets högsta punkt, innan denna togs
bort i samband med E4-projektet, och allt du ser är vatten med större eller mindre kobbar
precis som i Östersjöns yttre skärgård. Så torde det sett ut vid Vaxmyra för omkring 6000 år
sedan med mer vatten än land. De första människorna rörde sig i området med sina träkanoter
i jakt på säl, fisk och kvarts. Då hade mäniskor redan funnits i Skandinavien och Sverige i
många tusen år. För omkring 4000 år sedan låg hela Torsberget ovan vatten och för ca 3000 år
sedan mellan år 1800- 500 f. Kr började man bosätta sig i området kring Vaxmyra.
Belägg för en bronsåldersbebyggelse vid Kyrsta och Vaxmyra finns då man vid utgrävningen
i området fann bonings- och förrådshus från yngre bronsålder i lermarken vid Vaxmyra, nära
där Fyrisån idag rinner. Lämningar från bronsålder återfanns även vid Kyrsta under
utgrävningarna. Området vid Vaxmyra har sedan dess varit bebott ända fram till romersk
järnålder, då man någon gång under perioden av yngre järnålder valde att flytta boplatsen
högre upp till den plats där Vaxmyras bytomt idag ligger. Anledningen enligt Hagerman och
(en del forskare) torde vara Fyrisån. Fyrisån har en lång historik av större översvämningar.
Dessa översvämningar har lett till att man fram till 1800-talet haft stora problem med bland
annat dricksvattnet i området. Dagvattenbrunnar blev ofta förorenade av det ”vilda vattnet”
som rört upp bottensegment och gyttja. Hade man oturligt nog lagt sin brunn för nära latrinen
så riskerade man att det sipprade latrinvatten in i dricksvattnet. Detta ledde med stor
sannolikhet till att man blev mycket sjuk i exempelvis tyfoidfeber eller gulsot samt dysantri
(Hagerman 2011:270, 271).
Ur en källkritisk aspekt, i en fråga som många forskare är oense om och har en rad olika
tolkningar kring, så kan även jag tycka att det känns aningen långsökt att man helt plötsligt
kom på tanken att flytta boplatsen på grund av att vattnet ställde till med problem. Detta när
man redan haft drygt 200 år på sig att göra det innan. Man fick snarare en ny samhällsstruktur
och en ny ideologi. Man frångick det gamla och valde då att flytta boplatsläget till en annan
del i området som inte alls låg långt ifrån det gamla läget. Bo Gräslund tillsammans med Neil
Price (2012) menar att problemet kring vattennivån och översvämningar var en bidragande
orsak till att man flyttade upp husen till högre marker bort från lermarken. Anledning till det
var att trähusen blev vattenskadade (Carlsson 2015:193). Hagerman verkar ha tagit stöd av
dessa tolkningar i sin bok vilket framgår tydligt här ovan. I Vaxmyra finns det belägg för att
man redan under förromersk/romersk tid tjärade in de bärande stolparna för att de skulle klara
av de blöta markförhållandena bättre (Hennius 2007:599).
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Att röja mark och flytta sina boplatser blev ett sätt under äldre järnålder att ta ny mark i
anspråk. Med ett så kallat vandrande åkerbruk, en del i en expansionsstrategi, hävdade man
markrättigheter (Carlsson 2015:112). Tidigare forskare, däribland Bo Gräslund, menar även
på att fimbulvintern, som man tror varade i tre år, avbefolkade dessa delar av landet. Detta på
grund av ett stort vulkanutbrott år 536 e. Kr. Att ett kraftigt vulkanutbrott inträffat omkring
detta år finns det belägg för efter att forskare undersökt flera olika borrkärnor från bland annat
den grönländska inlandsisen. Att döma av analyserna och provresultaten så handlar det om det
kraftigaste vulkanutbrottet under det första årtusendet e.Kr. Varken före eller efter har man
kunnat finna något som liknar det i styrka. Frågan är bara vilken vulkan det var som fick ett
superutbrott. Utbrottet orsakade ett stort askmoln som skymde solen vilket bidrog till att
klimatet blev kargare under en längre period, fimbulvintern.
Gräslund menar att man endast avbefolkade vissa delar av landet under fimbulvintern,
däribland delar av Uppland. Beläggen för detta är att det i det arkeologiska källmaterialet från
åren efter fimbulvintern, i vad vi kallar den äldsta vendeltiden 550-625 e.Kr, saknas gravar,
bosättningar, fornsaksfynd, offerfynd och fynd av ädelmetall samt att man övergett sina
gårdar och hus (Gräslund 2007:111-114). Att antalet gravar och gravfält minskar under den
här tidpunkten kan ha sin förklaring i att man valde att anlägga dem vid nya lägen, varav den
del som legat längre ned i landskapet idag är bortodlade till stor del. Därav avsaknaden av
gravar (Carlsson 2015:194). Avbefolkades delar av landet så skedde det på grund av att
skördarna blev dåliga och att det i största allmänhet rådde svält och att folk dog. Till råga på
allt följdes detta av att pesten härjade år 541 e.Kr (Carlsson 2015:193). Gräslund (2007) talar
vidare om att det måste finnas en koppling mellan medelhavsområdets senantika högkulturs
fall, Nordeuropa och den stora fyndlösheten. Att dra paralleller om minskande gravar,
gravgåvor, ädelmetaller och utländska kulturella maktskiften med en avbefolkning som
förklaras av fimbulvintern, känns aningen långsökt enligt min mening.
2.2 Vaxmyras historia
Vaxmyra, eller som det hette längre tillbaka i tiden Vaxamyrom, ligger strax norr om Uppsala
i närheten av Ärentuna. Första gången Vaxmyra omnämns är som Vaxamyrom år 1423 och
som Vaxamyro år 1424. Vaxmyras ägor är något splittrade och på vissa ställen väldigt
utspridda. Trots detta kan byn ha anor till yngre järnålder, vilket två runstenar U 1024 och U
1025 vid Vaxmyra talar för. Dessa runstenar kommer att behandlas i kapitel 4 om runstenarna
och bygden. Byn var en av de största i området och hade ett sammanlagt jordetal på fem
markland, gårdar under 1500-talet. Vaxmyra bestod först av fem gårdar men minskade sedan
till fyra. Byn har haft ägor i utjordarna Nyby, Skällsta och Åkerby (Stenqvist, Wikborg
2007:401).
Runt Vaxmyra finns det fyra gravfält med vikingatida lämningar som under historisk tid
kunnat relaterats till de fem gårdar som fanns i byn. Detta antal gravfält är vad som kan anses
vara normalt för den mängden gårdar i en historisk by (Stenqvist, Wikborg 2007:410).
Namnet Vaxmyra skulle kunna betyda ”Sankmark med rik växtlighet”. Dess efterled –myra
betecknar torv- och vattensjuk mark medan förledet –vax är lite mer omdiskuterat. Att det
skulle kunna betyda vakande, vakthållning eller vårdkas som i Vaksala eller Vaxholm
stämmer dock inte. En annan tolkning av förledet är att vax- kommer ifrån verbet växa, vaxa
och kan antas betyda god växtlighet eller frodigt (Eklund 2002:17-18). Dock har de bönder
som äger och brukar gårdarna vid Vaxmyra idag en egen tolkning av namnet. De menar på att
namnet kommer av att; ”Jorden är som vax att plöja i”, detta är något som blivit återberättat
för mig.
5

Fig 2 Den äldsta kartan från 1711 som visar Vaxmyras bytomt i mitten samt gränsen mot Buddbo i nedre vänsterkant. Vägar
och fornlämningar är ej utmarkerade. Det stora gröna fältet är idag åkermark och torde ha varit det även då. © Lantmäteriet
2011. Medgivande I 2011/0094. Vaxmyra ägodelning. Redigerad av författaren.

Vaxmyra ligger i ett av de tre forna folklanden, Tiundaland, i nuvarande Uppland.
Tiundaland bestod av tio hund (senare hundare). Det var vikingatida och tidig medeltida
distrikt i Svealand som har ett samband med ledungen, en sorts värnplikt som omfattade de
bofasta bönderna i ett hundare. Laga ledung från ett hundare bestod av fyra skepp enligt
Upplandslagen. Tiundaland bör ha haft omkring 1000 man och ca 40 skepp i ledung.
Huvudorten under medeltiden var Östra Aros, som sedermera fick namnet Uppsala efter att
domkyrkan flyttades till sin nuvarande position. År 1296 uppgick Tiundaland i Uppland
(Vaxmyra, Wikipedia.se). Alla svears ting låg i Gamla Uppsala, Tiundaland. Dit skulle alla
högt uppsatta hövdingar och kungar resa för att fira vid det storslagna blot som hölls vart 9:e
år i detta hundare (Adam av Bremen 1070). Detta skall man kanske se på med en stor nypa
salt då dessa författare precis som alla andra, innan och efter, skrivit sina texter med en egen
agenda som färgat innehållet. Det är dock belagt att alla svears ting låg i Gamla Uppsala.
2.3 Kyrsta
Kyrsta ligger granne med Vaxmyras skiften i norr och med gångavstånd emellan. Vid Kyrsta
utfördes en av Mellansveriges största utgrävningar i modern tid då E4-projektet drogs igång.
Byn finns med i detaljerade uppgifter från Gustav Vasas tid och bestod under 1540-talet av tre
skattehemman med utjordar i närområdet. Det äldsta skriftliga belägget från Kyrsta är ifrån
1296, då stavades Kyrsta Køristum. I dokumentet framgår det att ett stycke jord såldes till
Uppsala domkyrka (Engström, Wikborg 2006:12-13). Två runstenar U 1019 och U 1020 som
jag kommer behandla i kapitel 4 är belägg för att byn funnits längre bakåt i tiden än 1200-tal.
Det äldsta belägget för aktivitet i området är lämningar efter ett senneolitiskt långhus som
även kan vara från början av äldre bronsålder. Kärnan till det förvikingatida
bebyggelseområdet utgörs av ett gårdsläge som brukats kontinuerligt från äldre bronsålder
fram till romersk järnålder (Vikstrand 2013:203). Denna kärna ligger inte långt ifrån Kyrstas
historiska bytomt, vars läge kan beläggas från 1764. Namnet Kyrsta är unikt och är ett av flera
sta-namn. Vad förledet Kyr- betyder är svårtolkat. Möjligen har det med kura, huka, gömma
eller skyla sig att göra. Alternativt torde det kunna vara en gammal jaktterm från ordet
kurtorn. (Vikstrand 2013:204). Vid Kyrsta går väg 699 som torde vara dragen efter den
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förhistoriska byvägen. Detta visade sig vid utgrävningarna på platsen. Man kunde se var
vägen gått under vikingatid och att man valt att fortsätta dra vägen som går där idag på samma
ställe (Fagerlund 1996:23).
2.4 Buddbo och Kättsta
1446 var Kättsta en sätesgård. Olof Magnusson, även kallad Sparre av Tomta, fick gården
som frälse av kung Kristoffer och gick under benämningen Ketestad. Sätesgården bestod av
fyra frälsegårdar men delades sedan upp och blev tre. Erik Persson ägde två av dessa och den
tredje ägdes av en Bengt Eriksson, som torde ha tagit över gården av Magnusson då även han
går under namnet Sparre av Tomta. Eriksson ägde samtidigt gårdar vid Buddbo, Östa och
Grimsta. Buddbo ligger i en direkt anslutning till Kättsta. Buddbo kallades 1538 för
Buddeboda. Ändelsen av namnet syftar till ordet bod (förvaringsbod). Det kan ha varit en
beteckning av en utmarksäga en gång i tiden som sedan tagits i bruk som en ny
bebyggelseenhet under tidig medeltid. Kyrkan ägde även mark vid Buddbo tillsammans med
ovan nämnda frälsehemman. Buddbos ägor var rätt utspridda och man hade utjordar lite
varstans i området. Beläggen jordeböckerna ger är att Buddbo troligen är medeltida och att det
under 1500-tal styckades av från Kättsta (Lindqvist, Wikborg 2007:403). Den gamla byvägen
från Vaxmyra gör en sväng i landskapet runt gravfält RAÄ 51 och kommer upp vid Buddbo
där den sedan fortsätter mot Kättsta. Det är inte långt mellan gårdslägena i området med ett
avstånd på en knapp kilometer. Vid dessa bytomter har det även under utgrävningarna för
E4:an framkommit stenblocksgravar från yngre bronsålder.
2.5 Ärentuna
Första gången byn Ärentuna omnämns är år 1291. Det ligger geografiskt sett norr om Uppsala
vid Fyrisån och Björklingeån på Upplandsåsen. Vid Ärentuna finns det mängder av
fornlämningar, varav 60 järnålders gravfält och en fornborg. Det finns ca 10 idag återfunna
runstenar i Ärentuna. Namnet Ärentuna kommer ifrån det tidigare Ernatunum där efterledet
tuna betyder ”inhägnad”. Förledet är däremot flertydigt då det kan syfta på ”ärn, grusö, grusig
mark” eller gudanamnet ”Härn”. Namnet Härn är ett annat namn för Fröja, som utgör namnet
på en i Uppland ofta dyrkad gudinna. Gudinnenamnet kan därmed återfinnas i Ärentuna.
Förledet kan även antas vara en motsvarighet till den finska mytologins Aarni och syfta till
den demon som vaktar nedgrävda skatter (Holmberg 1969: 114).
Ärentuna kyrka byggdes runt sekelskiftet år 1300 och tros ha invigts år 1302. För detta finns
det belägg genom att ärkebiskop Nils Alleson besökte församlingen detta år. Sedan dess har
kyrkan byggts om och byggts ut precis som många andra kyrkor i landet. En del av det
ursprungliga tunnvalvet i trä finns bevarat på Historiska museet (svenskakyrkan.se/Ärentuna
kyrka). Det finns även belägg för att det kan ha funnits en tidigare kyrka där dagens kyrka
ligger i och med att ett gotländskt dopfuntsfragment från 1200-tal är återfunnet på platsen och
finns idag i kyrkans inventarium (Lindqvist, Wikborg 2007:401).
3. Gravfält och vikingatida gravplatser
”Fä dör, fränder dör, även själv skiljes du hädan, men ett vet jag, som aldrig dör, domen över
död man”- Havamál vers 77.
Det är skillnad på ett gravfält generellt och vikingatida gravplatser. På ett gravfält kan man
iaktta många gravar från flera olika tidsperioder medan vikingatida gravplatser är en plats där
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man valt att anlägga vikingatida gravar. Dessa förekommer även på de större gravfälten och
ibland utgör de hela gravfältet.
Runt omkring i området runt Vaxmyra finns det flera gravfält, varvid fyra av dessa gravfält
ligger i direktkontakt med dagens bytomt i Vaxmyra by. Dessa gravfält är av stort intresse.
Landskapet vid detta område domineras, utöver de fasta fornlämningar som finns, av en
runsten och flera torplämningar. RAÄ 46, 48, 51 och 52 räknas bland de större grav- och
boplatsområdena. Boplatsområden har i det här fallet syftat till skärvstenshögarna som
återfinns på gravfälten och som med stor sannolikhet dock kan dateras till bronsålder. Man
skall inte blanda ihop boplatsområden från bronsåldern med skärvstenshögar. Detta även om
tidigare forskning må syfta till att skärvstenshögarna är en del av bronsålderns boplatser, en
plats där man lade förbrukad sten som man värmt upp sina hus med. Skärvstenshögarna kan
lämnas vid kultplatserna då de mer troligt har ingått i någon form av ritual, däribland
begravningar. Vid gravfälten finns det även stensträngssystem något som är vanligt för den
mellersta järrnåldern där själva hägnandet av mark och gården var viktig.
3.1 Torsbergets namn och betydelse
När man ser på kartor kring Torsberget vid Vaxmyra verkar namnet Torsberget vara centrerat
till gravfält RAÄ 52. Detta kan tolkas som att den stora gravhögen från vikingatid då är själva
”Torsberget” och denna hög har då även fungerat som en ordentlig odalmarkering i
landskapet. Platsen får således en helt ny betydelse. Vid Torsberget i Vaxmyra (Se fig. 3 s.9)
finns det inget utstickande och dramatiskt högt berg som karaktäriserar de flesta andra
Torsbergen. Detta ”berg” kan snarare liknas vid en moränig skogsbacke med enstaka
bergshällar. Platsen har dock helt klart varit en plats där det har förekommit mängder av
aktiviteter. Från att det endast var en kobbe i skärgården fram till nutid. Runt omkring det
skogsomårde som idag kallas Torsberget finns det gravplatser och gravfält från bronsålder till
tidig kristen tid. Detta innebär att det under en väldigt lång tid varit en mycket speciell plats
dit man valt att återkomma för att begrava sina döda eller utföra andra rituella ceremonier.
Fler gravhögar i omnejden kan även de ha gett sitt direkta närområde namn (se avsnitt 4.4).
Själva namnet Torsberget tillhör en rad höjdbetecknade namn i mälarlandskapet med förledet
Tor-. Dessa namn betecknar vanligtvis mindre men tydligt markerade bergshöjder som varit
centralt belägna i gamla bygder med en viss utsikt. Skogsområdets högsta punkt vid Vaxmyra
är idag tyvärr bortsprängd för att lämna plats åt E4:an. I ortnamnsstudier har berg- lund- och
åker varit viktiga komponenter i det sakrala landskapet under järnåldern, oftast i samband
med Tor-, Oden-, Frö-, Ull- och Njärd (Molander, Wikborg 2006:15). Själva föreställningen
om att åskguden befinner sig på en högt belägen plats gjorde det naturligt att tro att åskguden
själv kanske befinner sig där när åskan går och hänger samman med att åskan ofta slår ned på
de högst belägna platserna. Dessa Torsberg ligger vanligtvis centralt belägna i gamla bygder,
oftast med en mer eller mindre vidsträckt utsikt (Vikstrand 2001:154).
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Fig.3 Karta över Torsberget. Vägkorridoren i mitten. Vaxmyra och tillhörande gravfält till vänster. Buddbo i mitten, neder
kant. Gravfälten till höger i bilden tillhör Låta by (ej utmärkt). Karta © Lantmäteriet 2011. Medgivande I 2011/0094.
Redigerad av Rikard Svensson.

3.2 RAÄ 46
Information som finns på FMIS; RAÄ 46 tolkades som ett grav- och boplatsområde i NO-SV
riktning. Själva området är 80x65 meter stort. Det består av 9 stycken runda stensättningar, 1
treudd, 1 rest sten, 2 stycken skärvstenshögar, 2 röjda ytor och ett stensträngssystem. De
runda stensättningarna är 3,5-6 meter i diameter och är 0,15-0,3 meter höga övertorvade med i
ytan enstaka till måttligt med stenar 0,2-0,4 meter stora. Två har kantkedja, 0,1-0,3 meter
höga av 0,3-0,5 meter långa stenar. Några har mindre ytskador. Treudden i områdets SV del
är 7 meter i sida och 0,25 meter hög med spetsarna i Ö, NNV och SV riktning. Den är
övertorvad och har i ytan måttligt med 0,2-0,4 meter stora stenar, kantkedjan är ställvis
raserad. Den resta stenen är 1,1 meter hög 0,7 meter bred (N-S) och 0,35 meter tjock, den
lutar åt Ö. Skärvstenshögarna är belägna strax intill varandra i områdets V del och är 9,5
meter i diameter samt 0,6 respektive 0,7 meter höga. De är övertorvade med i ytan enstaka
0,2-0,5 meter stora stenar. Den vänstra av de två har ett 1,0 respektive 1,5 meter stort block,
båda högarna har ett hål i eller strax intill mitten som är 2 meter i diameter samt 0,3 respektive
0,4 meter djupa. Strax V om skärvstenshögarna ligger två röjda skålade ytor ca 20x10 meter i
NNO-SSV riktning. Dessa har kortsidorna mot varandra. 9 meter ÖNÖ om treudden ligger
den VSV änden av en 30 meter stor stensträng som sträcker sig VSV-ÖNÖ 1-2 meter bred
och 0,3-0,6 meter hög av 0,5-0,8 meter stora stenar. 10 meter från dess ÖNÖ ände går en
stensträng mot NV 30 meter lång av motsvarande utseende. Inom området finns flera
röjningsrösen. Gravfältet ligger i ett krönparti av småblockig moränhöjd med skog där sly och
lövträd dominerar.
Nyinventering 2016: Det är en mycket snårig och relativt svår terräng att ta sig fram i på
grund av all sly och fallna träd m.m. som täcker marken på RAÄ 46. Går man upp från
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runstenen U 1024 som står direkt nedanför detta område så träffar man snart på den första
skärvstenshögen. När man går upp på denna skärvstenshög så hittar man snabbt ett spetsigt
stenblock som ligger ovanpå skärvstenshögen. Det är inte några skärvstenshögar som
utmärker sig direkt på samma sätt som exempelvis de vid RAÄ 51 gör. Nedanför
skärvstenshögen med stenblocket ligger den sten som vid inventeringen tolkats som en rest
sten. Den är kraftigt lutande och har spetsen åt öster. Mest troligt är att det kan vara en
naturlig gråsten alternativt en historisk gränsmarkör. Dock återfann jag, vid inventeringen
inför denna uppsats, endast fyra stycken stensättningar, varvid den ena då som jag nämnt ovan
skulle kunna vara den ena skärvstenshögen. Treudden som skall finnas på RAÄ 46 går inte att
hitta på grund av den snåriga och beväxta terrängen. Skogsaverkningen ställer till det en del
då skogsmaskiner kört sönder marken fram till de röjda ytorna och nästan upp till en av de
runda stensättningarna vid RAÄ 46. Stensträngssytem finns över hela det område som utgör
gravfälten RAÄ 46 och RAÄ 48. Det är således inte bara ett stensträngssystem utan flera.
3.3 RAÄ 48
Information som finns på FMIS; RAÄ 48 tolkades som ett grav- och boplatsområde i NV-SÖ
riktning med arealen 350x50 till 100 meter stort bestående av 4 högar, 19 runda
stensättningar, 1 rest sten, 1 skärvstenshög, ett stensträngssystem och en röjd yta. Högarna är
5-7 meter i diameter och 0,5-0,8 meter höga. Samtliga har i mitten eller nära mitten en grop
som är mellan 1,2-1,5 meter i diameter med ett djup på 0,1-0,3 meter. Två har ett block i SV
respektive SÖ kanten 1x0,7 meter stor respektive 0,9-0,7 meter stor. De runda
stensättningarna är 3-6 meter i diameter och 0,1-0,4 meter höga. Alla är övertorvade och de
flesta har enstaka till tämligen talrika stenar i ytan 0,2-1,1 meter stora. Några stensättningar
har block i kanten 1-2 meter stora och 0,5-1,1 meter höga av 0,3-0,8 meter långa stenar. Två
har i mitten en grop 1-1,5 meter i diameter och är 0,1 meter djup. En är urplockad och en
annan är skadad av en brukningsväg i SV, i NV är en kraftigt ytskadad. Den resta stenen,
osäker, belägen i områdets S del är 1,1 meter hög 0,7 meter bred samt 0,35 meter tjock i
ÖSÖ-VNV riktning kraftigt lutande mot N. Skärvstenshögen i områdets NÖ krönparti är 7
meter i diameter samt 0,9 meter hög övertorvad med i ytan enstaka 0,2-0,4 meter stora stenar.
Vid provstick under torven framkommer 0,05-0,15 meter stora skärvstenar med ett mittblock
2x1,5 meter stort och 0,6 meter högt. Med spetsen i områdets S kant finns ett
stensträngssystem i form av ett liggande V i den N delen 140 meter långt och i den S delen
170 meter långt. Stensträngarna är 1-2 meter breda och 0,3-1,0 meter höga av 0,4-0,8 meter
stora stenar. Ställvis intill 1,5 meter stora block. De är till stor del övermossade samt
övertorvade. Även inom gravfält- och boplatsområdet finns kortare stensträngar av
motsvarande utseende. N om skärvstenshögen finns en röjd yta, en brukningsväg skär genom
områdets S del.
Nyinventering 2016: Då man nyligen avverkat skog på detta gravfält så är mycket gömt under
ris och en del är även så pass sönderkört att det knappt går att se något alls på gravfältet som
utgör RAÄ 48. Skogsavverkningen går hela vägen upp till RAÄ 46. Något som fmis inte tar
upp i beskrivningen från 1978 års inventeringar är att det finns rester av en fägata intill detta
gravfält. Intill fägatan finns det runda övertorvade stensättningar. Detta återfinns även på
samtliga gravfält i området av samma karaktär. Den nedre ”armen” av det V formade
stensträngsystemet består av en 10-15 m kallmurad ca 0,7 m hög stenmur som ansluter vid ett
grindhål till en äldre del av stensträngssystemet där den sedan fortsätter med större
gråstensblock placerade efter varandra. Den övre ”armen” av stensträngssystemet består
enbart av gråstensblock. Dessa stenar är mellan 0,3 – 0,5 m i diameter. Den övre ”armen” i
stensträngssystemet är den arm som verkar ansluta till gravfältet RAÄ 51. I gravfältets yttre
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kant finns ytterligare en hög RAÄ 234 som inte räknats med i gravfältets layout under
inventeringen. Denna hög har fått en egen beteckning i fornsök.Vid närmare inspektion av
denna lämning kan det inte vara mycket annat än en hög av samma karaktär som de
vikingatida högar man finner på gravfältet RAÄ 51. Ovanför denna skall det finnas ytterligare
en fornlämningsliknande lämning som inte kunde observeras vid inventeringen.
Idag finns det flera hus liggandes vid Kattbacken och bakom två av dessa finns de två större
röjda skålade ytor som tillhör RAÄ 46. En av de runda stensättningarna man finner på höjden
bakom ett av husen kan vara den skärvstenshög som skall finnas på gravfält RAÄ 48. Endast
ett 20 tal meter från de röjda ytorna vid RAÄ 46.

Fig. 4 Bilden visar en högst ungefärlig placering av de olika fornlämningstyperna på samtliga gravfält. Dessa är inte
skalenliga. Röda prickar markera flyttblock och stenar. Blå prickar, runda stensättningar. Svarta, prickar högar och
stensättningar. Svarta större prickar på RAÄ 52 är runda stensättningar. Grå prickar: skärvstenshögar. Blå streckad linje:
stensträngar utöver det V formade svarta markerade stensträngssystemet vid RAÄ 48. Orangemarkerade större fält är röjda
skålade ytor. Lila prick vid RAÄ 52 utgör den stora vikingatida högen. Svarta rektanglar och kvadrater: rektangulära
stensättningar. Grå tom rektangel vid RAÄ 52 är en torpgrund. Karta © Lantmäteriet 2011. Medgivande I 2011/0094.
Redigerad av Rikard Svensson.

3.4 RAÄ 51
Information som finns på FMIS; RAÄ 51 är tolkat som ett grav- och boplatsområde med en
areal av 155x135 meter i Ö-V riktning, bestående av ca 35 fornlämningar. Dessa utgörs av 9
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högar, 20 runda stensättningar, 1 rektangulär stensättning, 1 treudd och 5 skärvstenshögar.
Skärvstenshögarna är 7-15 meter i diameter och 0,6-1,5 meter höga. En har ett block i sidan
1,2 meter stort. Fem har grop i mitten, rektangulära i två fall 6x3 och 4x2,5 meter samt 0,7-0,8
meter djupa, rund i det tredje fallet 3 meter i diameter och 0,4 meter djup. En hög har två
gropar i sidan 1 meter i diameter och 0,2 meter djupa. De runda stensättningarna är 3-10
meter i diameter, vanligast 4-6 meter och 0,2-0,4 meter höga. Övertorvade med i ytan enstaka
till måttligt med 0,2-0,6 meter stora stenar. I några fall förekommer 0,8-1 meter stora stenar.
En röseliknande stensättning övermossad, har rikligt med 0,5-0,7 meter stora stenar. En har en
tämligen rund mittsten som är 0,5 meter i diameter samt 0,2 meter hög. Fyra av de runda
stensättningarna har kantkedja eller rest av kantkedja. Dessa kantkedjor är 0,2-0,5 meter höga
med 0,3-0,5 meter långa stenar. I ett par fall förekommer 0,8x1,2 meter långa stenar. En har
grop i mitten, 2 meter i diameter och 0,2 meter djup. Tre stensättningar är mycket urplockade.
Den rektangulära stensättningen är 4x3 meter och 0,2 meter hög i N 25´Ö-S 25´V. Den är
övertorvad med en kantkedja av 0,4-0,7 meter långa stenar och är 0,3 meter hög. Treudden är
7 meter i sida med spetsarna i S 10´Ö, Ö 30´N och V 36´N. Den är övertorvad med måttligt i
ytan 0,2-0,3 meter stora stenar. Områdets större del i N och V är barrskogsbeväxt med bland
annat stora resliga tallar. I S och V kanten är barrskogen lövträdblandad. I S delen mellan två
skärvstenshögar och en stensättning ligger en husgrund troligen riegrund 6x4,5 meter. I Ö-V
riktning, grunden består av 0,4-0,5 meter stora stenar och är 0,2 meter hög. I dess Ö del är en
härd eller ugn placerad som mäter 2x2 meter och är 0,3 meter hög.
Nyinventering 2016: Detta gravfält ligger i skogsområdet som utgör Torsberget men ansluter
inte till gravfält RAÄ 52, som är beläget ovanför RAÄ 51. Vid gravfält RAÄ 51 finner man
de vikingatida gravhögarna nära den gamla byvägen. Några av dessa högar är skadade i
kanten då det ser ut som någon grävt i dem. Det som utmärker detta gravfält från de övriga
gravfälten är de fem stora skärvstenshögar som ligger som ett pärlband i högläge i
gravfältområdet. Även vid RAÄ 51 ser det ut som att det finns spår efter stensträngssystem,
dock i mindre utsträckning än vid de övriga gravfälten. Stensträngarna är tämligen omrörda
och bitvis förstörda men det går att se ett tydligt mönster på vissa platser. Då skogen har
avverkats och det förekommit aktivitet även här är det idag svårt att se vissa av lämningarna.
Spräckta stenblock finns även vid platsen och kan ha samhörighet med det stenblocksgravfält
som finns vid Buddbo. Från RAÄ 51 är det gångavstånd, ca 50 m, till Buddbos gårdstomt.
Tänker man bort granar och sly vid platsen och endast behåller lite lövträd och enstaka tallar
så blir det en väldigt häftig plats med de monumentala skärvstenshögarna liggandes som ett
pärlband i högläge. De måste ha synts på långt håll när man kom resandes på vägen.
Stensträngen från RAÄ 48 tycks vilja anknyta direkt till dessa högar.
3.5 RAÄ 52
Information som finns på FMIS; RAÄ 52 är tolkat som ett grav- och boplatsområde med
arealen 150x50 till 90 meter i N-S riktning. Det består av 65 fornlämningar som utgörs av 1
hög, ca 57 runda stensättningar, 5 rektangulära stensättningar, 1 skeppsformig stensättning
och 2 skärvstenshögar. Högen är 13 meter i diameter och 1,2 meter hög med en grop i mitten
som är ca 6x4 meter stor och 0,7 meter djup i ÖNÖ-VSV. De runda stensättningarna är 2,5-9
meter i diameter och 0,1-0,4 meter höga, övertorvade med i ytan enstaka till måttligt med 0,50,8 meter stora stenar. En har mittblock 2,2x1,1 meter stort samt 0,7 meter högt. Hälften av
stensättningarna har kantkedja 0,1-0,3 meter höga med 0,3-0,8 meter långa stenar. Några har
block i kanterna 1-2 meter stora och 0,5-1 meter höga. En stensättning är anlagd intill ett 6x4
meter stort och 2 meter högt block. Fem har grop i mitten 1,5-3 meter i diameter samt 0,1-0,4
meter djupa. De rektangulära stensättningarna är 5x2,5 till 9x3 meter stora i Ö-V till Ö 10´N12

V 10´S. De är övertorvade med i ytan 0,2-0,3 meter stora stenar samtliga har kantkedja, 0,10,25 meter höga av 0,3-0,7 meter långa stenar. Den skeppsformiga stensättningen belägen
strax S om de rektangulära stensättningarna i gravfältets NV del är 7x2,5 meter stor samt 0,1
meter hög, övertorvad. Kantkedjan är 0,1 meter hög och består av 0,15-0,4 meter långa stenar
Ö 30´N-V 30´S. Skärvstenshögarna i gravfältets S del är 3-7 meter i diameter och 0,2-0,4
meter höga och övertorvade. Vid provstick under torven framkommer 0,03-0,15 meter stora
skörbrända stenar. En skärvstenshög har ett block i mitten 3,5x2 meter stort och 0,8 meter
högt i NV-SÖ riktning. I gravfältets NV del är en husgrund och en raserad jordkällare.
Området är beväxt med barrskog.
Nyinventering 2016: Delar av gravfält RAÄ 52 ligger även det på Torsberget. Den del som
vetter mot åkern är inramat av större stenar och dessa torde ha kommit upp medan man brukat
marken bredvid. Man verkar ha valt att lägga dem som en inramande stensträng istället för att
fortsätta bygga på det röjningsröse som finns lite längre ned mot RAÄ 51 till. I fmis
beskrivning från 1978, som går att läsa ovan, står det att det endast finns en gravhög och 57
runda stensättningar. De är lätta att hitta och minst tre av dem är runda flacka stensättningar
med kantkedjor. Dessa tre stensättningar torde tillhöra äldre järnålder (se avsnitt 3.5.4). Det
ska även finnas två skärvstenshögar men dessa återfanns ej vid den inventering som utfördes
inför den här studien. Den stora högen utmärker sig från de andra lämningarna på gravfält
RAÄ 52 men är svårt åtgången i ena sidan och ovanpå, där det ser ut som om någon grävt sig
in i högen. I direkt anslutning till den står det ett stort flyttblock med vad man tidigare trott
varit en rest sten bredvid och ytterligare en liten sten som står uppställd direkt bredvid den
”resta” stenen. Varför man valt att ställa dem där är svårt att säga. De torde dock ej ha
någonting med lämningarna i sig att göra. Ett tiotal meter framför stenarna ligger tre
rektangulära stensättningar vilka alla har en nedsänkning i mitten. Snett till höger framför de
uppresta stenarna ligger vad som ser ut som en rektangulär övertorvad icke nedsjunken
stensättning. Detta torde vara den skeppsformiga stensättningen som skall finnas i anslutning
till de rektangulära stensättningarna. ”Skeppet” är placerat mellan den stora högen och en av
de rektangulära stensättningarna. Den skeppsformiga stensättningen liknar mer en rektangulär
stensättning än ett skepp. Det finns en rund övertorvad stensättning direkt bredvid den stora
högen inklämd mellan högen och ”skeppet”. På andra sidan av den stora högen finns det två
stensträngar med en röjd yta emellan. Den ena av dessa stensträngar slutar i ett större sprucket
stenblock. Även på detta gravfält finns det alltså spår efter stensträngssystem. Bredvid den
gamla torpargrunden som finns i gravfältets utkant finns det även fler skålade och röjda ytor
med stensträngssystem. På den sydvästra sidan av högen finns det spår efter en kantkedja.
3.6 Gravfältsanalys
Förståelsen för gravar och gravdefinitioner kan vara komplicerat och man vill kanske gärna
dra paralleller med de ritualer vi idag har kring hanteringen av de döda. Under tidens gång har
människor dött och begravts i olika variationer av gravskick under olika former av ritualer
och med olika betydelser. Efterlevande har haft olika sorters trosuppfattning och ideér om
efterlivet. Slår man upp ordet grav i Nationalencyklopedin får man svaret: ”Plats där avlidens
stoft eller aska får sitt sista vilorum” (NE.se). Att se på de yttre och inre gravstrukturerna och
sedan tolka och förstå det arkeologiska källmaterial man har framför sig kan vara svårt. Ju fler
lämningar och kopplingar till andra platser i närlandskapet som finns desto lättare blir det att
tolka materialet så korrekt som möjligt. På de gravfält som finns med i denna analys finns det
högar, treuddar, skärvstenshögar, stensträngar, rektangulära stensättningar, en skeppsformig
stensättning och resta stenar. Tidspannet som visas på de gravfält som finns vid Vaxmyra
sträcker sig från bronsålder till tidig medeltid.
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3.6.1 Yngre bronsålderns gravskick
I boken ”Försvunnen värld” av Maja Hagerman, som bygger på de utgrävningar och
undersökningar man gjorde i Uppland under E4-projektets gång, finns det ett kapitel som
heter ”Om själen i stenen”(2011:238). Här skriver hon om hur man kan tolka de relativt
ouppmärksammade gravskick som de stenblocksgravar som dök upp vid Kättsta och Buddbo
utgjorde. Man såg stenen som något levande, något som kunde hysa den avlidnes själ. Det
verkade som att man valt att bränna de döda intill stenen på plats för att stenen på så sätt
skulle spricka och öppna upp sig så att den dödes själ kunde komma in. Efter bålet tog man
stoftet och malde det med löpare som sedan grävdes ned så nära inpå stenblocket man kunde
komma. Löparen deponerades tillsammans med stoftet. Den ansågs farlig och obrukbar efter
att ha malt mänskliga kvarlevor (Hagerman 2011:243-245).

Fig. 5 Bild av en stenblocksgrav som hittades vid Buddbo under E4 projektets utgrävningar (Hagerman 2012:243).

Titeln syftar till den föreställningsvärld man hade under yngre bronsåldern, då man ansåg att
stenen band den dödes själ vid platsen och hindrade den från att gå igen. Detta torde då vara
gravar från just den perioden. Kremering tog successivt över de gamla traditionerna och
brandgravar blev allt vanligare för att sedan dominera helt (Stenqvist 2011:24). De
skärvstenshögar som finns på dessa gravfält och som är en stor del av den föreställningsvärld
dessa människor hade under bronsåldern är nära kopplade till kulten och även
begravningsritualen. Man skörbrände och krossade sten innan man la den förbrukade ”döda”
stenen på hög, en sorts grav för stenen som man ansåg förtjänat sitt syfte (Carlsson 2015:92).
Att det finns en så stor koncentration av skärvstenshögar i och omkring Vaxmyra är mycket
intressant och indikerar att det varit stor aktivitet i området under bronsåldern. Någon hägnad
är dock ännu inte funnen men stenblocksgravarna verkar vara ett vanligt förekommande
fenomen även vid den här platsen.
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3.6.2 Järnålderns gravfältskronologi
Hyenstrand har delat in gravfälten från järnåldern i fyra grupper baserat på gravformer:
* I grupp ett finns det triangulära stensättningar, resta stenar och rösen.
* I grupp två finns minst fem högar, treuddar och skeppssättningar.
* grupp tre finns enbart runda övertorvade stensättningar, ensamliggande eller i anslutning till
fyra högar.
* I grupp fyra är det samma gravformer som i grupp tre men med tillägg av kvadratiska och
rektangulära stensättningar.
Den första gruppen hör till äldre järnålder medan grupp två hör till yngre järnålder och kan
även förekomma på samma gravfält. Grupp tre och fyra torde båda tillhöra yngre järnålder,
med övergång till tidig medeltid i grupp fyra (Hyenstrand 1974:23).
I nästan alla historiskt tidsbelagda byar finns det, i direkt anslutning, gravfält från yngre
järnålder. Detta var något som Oscar Almgren i början av 1900-talet kunde konstatera. Han
drog med denna information slutsatsen att byarna kunde kopplas till yngre järnålder och att de
gravfält som var från äldre järnålder låg lite längre bort från gårdarna och att dessa på grund
av detta var färre i antal och var allmänhetens gravfält. Begreppet bygdegravfält var fött
(Wikborg 2007:180).

Fig. 6 Olika gravformer från äldre järnålder till yngre vikingatid. Bild:Agneta Benett (1987:20). Text i bilden redigerad av
Författaren.

3.6.3 Äldre järnålderns gravskick
Äldre järnåldern kan anses vara från 500 f. Kr - 200 e.Kr. Äldre järnåldern, var den
fyndtomma perioden där gravskicket innehöll några få gravgåvor. De bestod oftast av
ensamliggande stensättningar, mittblocksgravar samt små gravgrupper och urnegravfält. Man
anlägger också större gravfält, så kallade bygdegravfält. Även urnebrandgropsgravfält
förekommer på vissa platser i landet. Bygdegravfälten kan, trots sin storlek och varierande
konstruktioner i första hand inte syfta till att uttrycka en individuell olikhet; även om det
handlar om enkilda gravar. Dessa gravfält kan snarare kopplas till en kollektivistisk syn där
gravarna symboliserar livets kretslopp, med betoningen kring pånyttfödelse, med de runda
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stensättningarna i fokus. De kan även, utöver livets kretslopp, visa bygdens fortbestånd och
förnyelse (Carlsson 2015:121, 133). Som nämts tidigare i studiens inledningskapitel förefaller
det att bosättningarna tenderar att förflyttas med jämna mellanrum för att man ville ta mer
mark i anspråk. De större gravfälten från den här tiden har förenat bygdens befolkning.
De vanligaste gravformerna på dessa gravfält är runda stensättningar som har en väldigt stor
kronologisk spännvidd. Under äldre järnåldern kunde gravformerna variera i utförande, form
och storlek. De kännetecknas av att vara vällagda och ha en flack profil. Detta avtar något
under yngre järnålder och gravformen utgörs främst av högar och runda stensättningar. Det
som även skiljer de äldre stensättningarna från de vikingatida stensättningarna är att de från
älder järnålder oftast inte syns ovan mark, utom på vissa platser. Exempelvis vid
Jordbrogravfältet på Södertörn söder om Stockholm.
3.6.4 Mellersta järnålderns gravskick
Under mellersta järnåldern 200-550 e.Kr markerar man produktionsmarkerna med
stensträngar, med viss anslutning till de äldre gravfälten (Carlsson 2015:133). Den kollektiva
ideologin fortsätter även här men gravfälten blir svårare att lokalisera. Man fortsätter dock
med att begrava i flacka stensättningar på många gravfält. Det som skiljer dessa gravar åt är
gravgåvomängden som ökar under den mellersta järnåldern. Det börjar smyga sig in ett nytt
gravskick med kammargravar, domarringar och storhögar mot slutet av mellersta järnåldern
omkring 400-550 e.Kr.
Gården manifesteras på olika sätt under mellersta järnåldern som ett ideologiskt begrepp i
landskapet, midgård-utgård. De stensträngar som anläggs under denna period har en klar
funktionell och symbolisk betydelse. Dessa stensträngssystem från 200-500 e.Kr har en
särskild ideologisk innebörd och bör särskiljas från andra hägnader och stenmurar. Grunden i
hur det nordiska samhällena struktureras ideologiskt ligger i det romerska rikets byggnation
av en gränsmur, Limes, mellan Rhen och Donau. En tydlig skiljelinje mellan innanför och
utanför såväl fysiskt som mentalt. Att kliva över en gräns blev något prestigefyllt för
nordborna (Carlsson 2015:141, 142). Stensträngarna från mellersta järnåldern skall därför inte
enbart tolkas som agrara lämningar som ramat in en åkermark utan de skall ses som att de
ideologiskt hänger samman med gårdsbegreppet och midgårdsmytologin. Den nordiska
mytologin genomsyras av relationen mellan människornas och gudarnas värld. Människornas
Midgård, gudarnas Asgård och jättarnas Utgård. Begreppet gård finns med genom hela
mytologin (Carlsson 2015:142).
Omkring 550 e.Kr övergår man från mellersta järnålder till Vendeltid 550-800 e.kr. Där
upplöses stensträngsbygden och den gamla ideologin överges till förmån för den nya hushållsinriktade ideologin. Småkungadömen bildas, man börjar bygga stora hallar och höggravfält
börjar anläggas. Även här fortsätter brandgravskicket att dominera men man gör tydliga
skillnader i anläggandet av stensättningarna beroende på om det är en kvinno- eller mansgrav.
De stora båtgravfälten dyker här upp bland annat i Vendel och Valsgärde där dessa rika
båtgravar eller krigargravar består av obrända begravningar.
3.6.5 Yngre järnålderns gravskick
När vikingatiden tar vid efter de vendeltida rika storhögarna fortsätter man med höggravfält.
Detta blir mer tydligt under denna period då man uteslutande nästan enbart valde att anlägga
högar. Den vikingatida begravningsritualen var både tidskrävande och bestod av komplexa
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ceremonier. Under äldre vikingatid 800-970 e.Kr består gravskicket fortfarande av
brandgravar och höggravfälten dominerar gravskicket. Den döde får med sig rika gravgåvor
och precis som under vendeltid gör man skillnad på mans- och kvinnogravar. Även på
gravgodset kan man se en tydlig skillnad. Kvinnor begravdes oftast med nycklar,
redskapssöljor, pärluppsättningar och ovala spännbucklor medan männens gravgods bestod av
bälten, svärd, yxor och ringspännen. Det är under denna period odalmentaliteten uppkommer
(se avsnitt 3.7).
De runda stensättningarna fortsätter även här men är övertorvade så att de liknar små högar.
Höggravfälten är mest vanliga i mälardalsområdet men de finns även på andra håll. Man
börjar även anlägga skeppssättningar. Under yngre vikingatid 970-1050 e.Kr fortsätter
höggravfältet en stund till men dessa höggravar slutar sedan att anläggas för att mer och mer
ersättas av rektangulära och även runda stensättningar som står för denna tidsperiods kristna
gravar. Man frångår snart gravfälten helt för att under tidig medeltid förflytta sig till kyrkan.
En av de gravformer som återfinns genom vikingatidens gravskickskultur och som är starkt
förknippad med den norröna mytologin är treudden.
3.6.6 Treuddarnas betydelse på gravfälten
Andrén skriver i sin bok ”Tracing old norse mythology” om treuddarnas betydelse och att
dessa kan representera världsträdet Yggdrasils rötter. Treuddar kan generellt tolkas som
representationer av träd även om betydelsen av dessa har varierat över tid och rum. Deras
betydelse kan förklaras i en kombination av representativitet, koppling till kremationer och
deras placering på gravfälten. Treuddar kan således ses som ”trä” sättningar (Andrén
2014:56).
Exempel på dess rituella aspekter kan vara att de kan ha representerat ett riktigt träd
alternativt att stensättningen symboliserar den plats där kremationerna ägde rum. Detta då en
del treuddar är fyllda av endast ett tjockt lager av kolrester; en sorts anknytning till Yggdrasil
och dess öde under Ragnarök då världsträdet brann (Andrén 2014:57). I de treuddar där man
funnit gravar tolkar Andrén vidare att det kan vara gravar som tillhör de rituellt insatta
individerna. De med kunskapen om världsträdet och livets träd. En kunskap om dess
ursprung, de första människorna och världens öde efter Ragnarök. Men även att treuddarna
kan ha tillhört de som en gång grundade gården där gårds- eller byträdet stått. Ett specifikt
träd av ask, ek eller björk som torde ha symboliserat Yggdrasil (Andrén 2014:58). Person –
Träd – Bygd. Det finns även flertalet sätt som man kan tolka dessa monument. Dessa treuddar
förekommer framförallt på gravfält med större högar. Högarna visar vanligtvis på att det
funnits en storgård knuten till gravfältet under vikingatid.
Traditionellt har gravfälten i relation till bebyggelse, ur ett grav- och bebyggelsearkeologiskt
perspektiv, tolkats som att ha varit ett gravfält som brukats av en gård. Men sedermera har
undersökningar visat på ett mer komplext resultat där man kommit fram till att man sannolikt
har brukat fler än ett gravfält under samma period. Alternativt att fler än en gård brukat ett
gravfält samtidigt (Andrén 2014:60). I Uppland finns det en regelbunden proportion av
treuddar i relation till övriga gravformer på gravfälten. Ungefär 1 av 40 till 1 av 50 lämningar
utgörs av treuddar (Hyenstrand 1974:22).
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3.6.7 Bebyggelsen och gravfälten
Genom att gruppera materialet kronologiskt på gravfälten från äldre och yngre järnålder
erhåller man en tydlig struktur av bebyggelsen. De bronsålderslämningar som finns brukar
vara placerade i nära anknytning till äldre järnålderns gravfält, vilket lett till att man i tidigare
studier trott att dessa gravfält använts kontinuerligt i bebyggelseutvecklingen. Endast i
undantagsfall ligger gravfälten från äldre järnålder invid bytomterna. Detta till skillnad från
den yngre järnålderns gravfält som gärna vill anknyta till bytomen (se fig. 7). Den äldre
järnålderns boplatser låg oftast i lermarken långt ifrån gravfälten (Wikborg 2007:181).
Ambrosiani (1964) uppmärksammade förekomsten av två eller tre gravfält inom en enhets
område då den yngre järnålderns gravfält låg betydligt tätare. Man kunde dock inte använda
dessa för att urskilja bebyggelseenheter med samma tillvägagångsätt som vid äldre järnålderns
bebyggelser. Han konstaterade att detta kunde vara en utrymmesfråga och att
gravfältsimpedimentet blivit fullt, så man har helt enkelt fortsatt med ett annat. Alternativt att
det förekommit en social gruppering inom de enheter som innehar storhögar. Man har alltså
delat upp gravfälten mellan stormannaätt, hird och tjänstefolk med flera. Han dementerade att
flera gravfält kunde kopplas till en förhistorisk bybildning (Wikborg 2007:182).
Det finns en del källkritiska aspekter man bör tänka på vad gäller studier om den förhistoriska
bebyggelsen om man skall använda gravar, speciellt icke undersökta, som arkeologiskt
källmaterial. Gravar varierar i antal genom perioderna vilket kan förklaras med att det kan ha
förekommit förändringar i populationernas storlekar. Skall man kunna utföra en
bebyggelsestudie under förhistorisk tid bör varje avliden person under denna period ha
reulterat i en arkeologiskt iakttagbar grav. Men man måste ju ifrågasätta dock om det är så att
alla individer under denna period behandlats likvärdigt gällande begravningar. Även där
gravarna är få kan bebyggelselämningar vara desto fler. Gravskicket varierade även under en
och samma period vilket resulterade i såväl fler som färre gravar och gravfält. De senaste
årtiondenas arkeologiska undersökningar visar att inventeringsbilden inte är så heltäckande
som den antagits ha varit av bland annat av Ambrosiani (1964). Det är mycket vanskligt att
göra en populationsberäkning och bebyggelsemodeller baserat på registrerade gravfält då det
finns en bortodlingsproblematik i vissa områden (Wikborg 2007:185).
På många gravfält överlagras äldre gravar, oftast från äldre romersk järnålder, av nya gravar.
Att detta inte går att belägga för just gravfälten vid Vaxmyra kan vara dels för att dessa inte
kan ses ovan mark och dels för att gravfälten helt saknar lämningar från romersk järnålder.
Istället har man valt att anlägga nya gravfält vid vissa av de skärvstenshögar som finns i
området. Detta betyder att man inte kan påvisa att gravfälten använts kontinuerligt. Gravfälten
behöver alltså inte nödvändigtvis ha en anknytning till bebyggelsen i området under samma
tid (Larsson 2010:157). Ser vi på storgårdarnas lägen under yngre järnålder så ligger de oftast
i anslutning till kommunikationsleder. Ungefär var tredje storgård har legat i anslutning till en
viktig vägkorsning (Larsson 2010:159, 163). De vikingatida centralplatserna behandlas mer i
kommande kapitel i avsnitt 4.4.1.
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Fig.7 Ekonomiska kartan över Vaxmyra by med de fyra gravfälten RAÄ 46, 48, 51, 52 samt Runsten U 1024. Röd streckad
linje visar var en fägatan kan ha gått ner till det V formade stensträngssystemet. Den rosa cirkeln visar det område där den
vikingatida bebyggelsen torde varit belägen. Foto: © Lantmäteriet 2011. Medgivande I 2011/0094 (ekonomi kartan, Fjuckby
J133-1210a80, 1979). Redigerad av: Rikard Svensson.

3.7 Odal och gravfälten
”Det är bäst att ha ett eget hus, hur litet det än är. Man är alltid herre i sitt eget hem. Även om
man bara har två getter och ett dåligt flätat tak, är det bättre än att tigga”. – Havamál vers 36
Vikingatiden kan tolkas som den period där odalrätten hävdades och var viktig att uppvisa
genom att man begravde döda släktingar och familjemedlemmar ovanpå gamla förfäders
gravar och tidigare husgrunder (Zachrisson 1994:219). Zachrisson menar vidare att man reste
runstenar och anlade högar som ett sätt att förstärka äganderätten till odal för sin egen,
genomresande och grannars skull. På detta sätt hävdade man inte enbart att man hade rätt till
marken utan man hävdade även sin plats i den sociala hierarkin (Zachrisson 1994:219).
Begreppet odal är mer av en mentalitet där särskilda sätt att uppföra sig ingår. Begrepp som
adel och ädel kopplar till samma ord, liksom den sista runan i den äldre runraden med 24
tecken. Innebörden till odalbegreppet är inte bara ägande och ärvd jord samt tillhörighet till en
släkt (Carlsson 2015:205). I Magnus Lagaböters lag från 1270 står det att döttrar skall ärva
mark som inte var inkluderad i odalrätten samt lösören, men i särskilda fall kunde även döttrar
ärva odalrätten. Sönerna, vilket även innebar flera led nedåt så som sonson, dotterson, etc.,
ärvde traditionellt alltid odal. Den förstfödde skulle i samband med detta ärva huvudgården –
ättesätet. Odal skulle inte säljas om inte nöden tvingade markägaren att göra så. I den
händelse att odalgården olovligen sålts har odalmannen rätten att återta den från köparen
(Zachrisson 1994:220).
I Gulatingslagen och Frostatingslagen, där Gulatingslagen är från början av 1100- talet och
den senare i slutet av samma sekel, står det: för att mark skall räknas som odal måste man
kunna påvisa att man tillhör den släkt som i generationer ägt marken och då återkoppla till
minst fem generationer av förfäder där du själv var den sjätte (Larsson 1997:178). Odal hade
med största sannolikhet kopplingar till förfäderskulten där man återkopplar till den första i
ledet via gravhögen- Haugbuen, de som bor i högen (Zachrisson 1994:220). Under 1300-talet
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finns det dokumenterat ett fall i Norge där en man blev ombedd att räkna upp generationerna
för sin rätt till odal ”til haug ok til heidni” (Zachrisson 1994:221). Gård och gravfältens
koppling till varandra är en viktig del i stärkandet av odalrätten. Man befäste oftast sin
odalrätt genom ett synligt gravfält. Man överlagrade ofta de äldre lämningarna när man
begravde sina döda för att knyta an till det gamla och till förfäderna (Carlsson 2015:205).
givetvis inte en företeelse som måste förekomma i alla fall.
I den nordiska mytologin är begreppet odal och relationen till dess innehavare tydlig. Gudarna
beskrivs på samma vis som människorna, dvs. vems son, var de kom ifrån etc. I den poetiska
eddan finns det några exempel på hur man framställde exempelvis Odens boning och Valhall:
”Alla som kommer till Odens boning känner genast igen den. En varg hänger till väster om
porten och en örn sitter lutad över den”.
”En tredje gård är den där de goda makterna har täckt taket i silver. Den, som asaguden
klokt nog byggde åt sig i urtiden, heter Valhall”. - Sången om Grimner vers 10 och 6
Gudarna ägde också gårdar. Hela kosmologin i det nordiska samhället var upplagd som, och
kretsade kring, gården. Man hade en midgård – utgårdmentalitet där midgård syftade till
gården, hemvist och trygghet medan utgård var jättarnas hemvist och kaos (Zachrisson
1994:220). Den gud som är starkast kopplad till människorna är Tor, son av Oden och Jord,
gift med Siv. Tors mor bär namnet som är kopplat till jorden. Tor var människornas och
midgårds beskyddare. Hans fru Sivs namn står för släktskap genom giftemål. I den poetiska
Eddan finns det en vers i völvans spådom nr 56 som också torde tolkas så att Tor även var
odalens beskyddare och inte enbart människornas (Bågenholm 2013:52).
”Så kommer Tor, Jords storslagna son. Han går för att strida med ormen. Ormen kommer
slingrande, gapande över luftens hav. I vrede dödar han Tor som har försvarat Midgård. Alla
män får lämna sina hem döda. Tor tar döende nio steg, dödsmärkt av ormen som inte skyr
fiendeskap” – Vǫluspá vers 56
Den särskilda anknytningen till gården är ett förhållande som är tydligt under yngre
vikingatid. Under äldre vikingatid är det fyndfattigare vid boplatserna och kopplingen till
boningshuset framstår inte som fullt lika tydlig mot vad den gjorde under yngre tid
(Zachrisson 1998:119-120). Silverdepåer i äldre gravar är också en intressant företeelse som
tas upp i Zachrissons bok från 1998 där man kan se förekomster av vikingatida silverdepåer i
stensättningar från romersk järnålder. Man ville kanske vara trygg med att silvret inte skulle
återupptas efter deponeringen. Anledningen till att man valde att deponera silverskatterna i de
äldre gravarna torde vara för att understyrka äganderätten till platsen (Zachrisson 1998:120).
Att hävda odal i området vid Vaxmyra torde vara anledningen till varför men valt att anlägga
sina gravfält under vikingatid intill skärvstenshögarna från bronsåldern. I Zachrissons artikel
från 1994 menar hon på att man under vikingatid ville ha sina gravfält så nära gårdarna som
möjligt (se fig. 7) och att om det finns överlagrade gravar på fältet så är dessa äldre gravar
oftast från romersk järnålder. Om man valt att överlagra gravar från romersk järnålder så kan
det vara för att visa släktskap och att ätten som äger marken fortfarande är densamma som ägt
den i generationer. Av den anledningen har man inte känt behov av att anlägga nya gravfält
(Zachrisson 1994:231, 232). Vid Vaxmyra är dock, vad vi vet idag, inga gravar överlagrade.
Men det var inte enbart genom gravarna man hävdade odal utan även genom att resa stenar
efter sina anhöriga visade man att man hade rätt till marken, ett sorts arvsdokument. Vid
Vaxmyra finns det två runstenar, dessa behandlas i nästa kapitel.
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3.8 Slutsats
Denna analys visar att de vikingatida gravfälten är anlagda vid de äldre lämningarna, som
utgörs av skärvstenshögar från bronsålder. Av dessa lämningar kan man utläsa att man genom
tiderna ansett denna plats som viktig. Under bronsåldern har man valt detta område som
kultplats där man har haft större gemensamma samlingar inför begravningar och ceremonier.
Man kan ha valt dessa platser att placera sina gravfält på då skärvstenshögarna i området kan
ha fungerat som ett stärkande band till odal, ett band till förfäderna. Odal var särskilt under
vikingatiden viktigt att påvisa för grannar och genomresande. Det finns även indikationer på
att det finns lämningar från äldre järnålder på minst ett av de i studien berörda gravfälten,
RAÄ 52, där de flacka stensättningarna med kantkedja torde vara gravar från äldre järnålder.
Vidare kan vi se att det finns lämningar vid RAÄ 46 och 48 som inte har tagits upp i något av
dessa gravfält utan ligger utanför den nuvarande gravfältsgränsen. Dessa bör naturligtvis
också tas upp i något av gravfälten. Dessa lämningar, tillsammans med de olika
stensträngssystem som finns över hela det område som gravfälten RAÄ 46 och 48 utgör, kan
ses som belägg för att gravfält RAÄ 46 och 48 egentligen torde kunna tolkas som ett enda
stort gravfält. Detta blir även tydligt när man rör sig på platsen. Ser man på avstånden mellan
gravfälten så är det ca 150 meter mellan RAÄ 48 och RAÄ 51. Det är ungefär samma avstånd
mellan RAÄ 51 och RAÄ 52 och ca 150 meter mellan RAÄ 52 och RAÄ 46. Det är dock
endast ett 50-tal meter mellan gränsområdet för RAÄ 46 och RAÄ 48. Om man utgår från de
röjda skålade ytor som finns vid RAÄ 46 och som finns mellan dessa två gravfält blir det
betydligt närmre. Stensträngssystemet som återfinns vid RAÄ 48 torde vara en del av en
fägata och den tomt som gränsar till gravfältet. Vid en del av denna fägata är en del av muren
kallmurad och denna nykonstruerade murdel går ett 20 tal meter till något som kan tolkas som
ett grindhål. Detta torde vara från en yngre tidsperiod, möjligtvis 1700-1800-tal. Vid
grindhålet sluter den sedan an med den äldre stensträngen som går ned mot den gamla
byvägen. Vidare kan de fem skärvstenshögar som är placerade på gravfält RAÄ 51, liksom
stenblocksgravarna som upptäcktes i Buddbo vid undersökningarna för E4-projektet, tänkas
hänga ihop. Dessa lämningar skall därför tolkas i en rumslig kontext inom tidsramen för
bronsålderns komplexa föreställningsvärld kopplat till hela det skogsområde som idag kallas
för Torsberget. Torsberget torde i sin tur tolkas som namnet på den gravhög som finns vid
RAÄ 52, då det framgår tydligt på alla kartor över området att namnet endast syftar till det
gravfält som RAÄ 52 utgör. Senare har man valt att kalla hela området där högen Torsberget
ligger för just ”Torsberget”. På detta sett kan skogsområdet fått sitt nutida namn. Den högsta
punkten på ”berget” finns idag inte kvar då den sprängdes bort vid det stora vägbygget för att
lämna plats till den breda vägkorridoren. Gravhögen har således varit en odalmarkering i
landskapet.
4. Runstenarna och bygden
”It is well to have a son, though he is born late after the death of his father. Seldom will
memorial stones be seen by the roadside unless placed there by one relative for another.”
-Hávamál vers 72

I Sverige finns det idag ca 2500 runstenar och 505 av dessa återfinns i Uppsala län.
Tillsammans utgör dessa 2500 de äldsta bevarade skriftkällor vi har idag (Åhlén 2010:1). Att
resa stenar var få förunnat och hörde oftast hemma i de övre samhällsklasserna. Detta kan
indikera på att runstenarna tillhörde de regionala stormannaätterna (Gustavson 1987:56). De
äldre runstenarna som restes tycks, till skillnad från yngre stenar, ha rests och ristats av de
21

anhöriga själva som minne för den avlidne. Detta tycks ha varit viktigt på den tiden. Det är
under yngre vikingatid som det börjar dyka upp professionella runristare. Några av namnen på
dessa ristare var; Öpir, Livsten, Åsmund m.fl. Det nya sättet att rista bidrog till att
runinskrifterna gick från att ha varit långa böner där man åkallade gud och guds moder till att
bli korta och formrelaterade. De som reste de äldre runstenarna verkar ha varit individer som
var välbevandrade inom den kristna tron (Zachrisson 1998:126).
Runstenarna i vilken den dödes minne lever torde ha fungerat som ett värn på valda platser i
gårdens symboliska landskap i form av broar, vägar, vadställen eller gränspunkter (Larsson
1997:179). Skall man förstå runstensresandet i Mälardalen under vikingatid måste man utgå
ifrån samt acceptera att runstenarna är kristna monument både i ord och bild. En influens och
ett mode som kan ha sin grogrund i Sigtuna. Sigtuna har varit en väsentlig kraft bakom
runstensresandet som tog fart under yngre delen av vikingatiden, ända från Olof Eriksson
Skötkonungs tid till Inge den äldres regeringstid i Uppland (Zachrisson 1998:149).
Runstensresandet fick ett slut omkring år 1125-1130 då runstenarna ansågs vara hämtade ur
ett vikingatida samhälle, vilket man inte längre var intresserade av att vidmakthålla. De var
förknippade med urnesstilen och byggde på bildmässiga metaforer och hade därför inte den
aktualitet som fodrades i det nya samhället (Zachrisson 1998:159).

Fig. 8 Runsten U 1024 vid den gamla byvägen som går in i granpartiet som finns i bakgrunden. Foto: Mikael Eriksson ©

4.1 Norunda härad och runstenarna
Till Norunda härad hör socknarna: Ärentuna, Lena, Tensta, Björklinge och Viksta.
Dannemora och Film räknades, under medeltid, in i hundaret som utgör själva häradet. Detta
härad utgör den nordligaste delen av Uppsalaslätten i Mellanuppland. En av de viktigare, för
tiden, lederna gick mellan Lena kyrka, strax norr om Kyrsta, mot Tensta och därifrån norrut
utmed Vendelsån och Viksta. Huvudvägarna som gick genom Norunda härad under
vikingatid samt tidigmedeltid följde liksom idag de åar och åsar som finns i landskapet.
Tingsplatsen låg i Odenslunda i Tensta socken. Det finns ca 53 runstenar i Norunda härad
varav en bildsten U 1055 samt en sten med runor och runliknande tecken utan språklig
innebörd U1061 (UPR.Vol. 4:214).
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I förhållande till häradets storlek så är antalet runstenar relativt stort. Tillsammans med
Bälinge härad är Norunda ett av Upplands runstensrikaste områden. De platser där det är mer
glest mellan stenarna är norr om Tensta och Björklinge kyrkor samt på Vikstaheden där det
endast finns två stycken intill en stor väg. Vilken väg framgår dock inte. Runstensnumren är
U 1062 och U 1063. Av de runstenar som finns i Norunda är 10 stycken förkomna och endast
bilder eller inskrifter finns bevarade. Av dessa 10 är två inte avbildade och någon inskrift
finns inte heller kvar från äldre avbildningar. Två av de 53 runstenarna förekommer på
flyttblock. (UPR.Vol. 4:214)
4.2 U 1024 och U 1025 Vid Vaxmyra
Dessa två runstenar, varav den ena saknas än idag, finns och har funnits placerade vid
Vaxmyra by. I Upplands runskrifter volym 4 framgår det att kyrkoherde Nicolaus HolmDorphius under en inventering för rannsakningarna år 1677 fann ”Tuänne steenar, men inthet
skriffuit vppå som synes”. Man har då tolkat dessa stenar som två bautastenar. Ca 10 år senare
upptar en annan kyrkoherde vid namn Ericus A. Piscarius arbetet i sin; relation bland
runstenar i församlingen ”På Waxmyra gärdet en”. Om han menade runsten eller en
bautasten får förbli osagt då det inte framkommer i texten. 10 juni år 1728 antecknar en O.
Celsius ned inskrifterna på två runstenar vid Vaxmyra. Han skriver att den ena U 1025 står
vid ”Waxmyra by i gärdet, Ärentuna Sochn”. Samt att den andra U 1024 ”strax der hos,
samma dag sedd”. Han skriver sedan att dessa två stenar är i väldigt dåligt skick och att de
inom några år är förlorade då de var sönderspruckna överallt. Stenarna omnämns sedan inte i
Dybecks reseberättelse eller samlingar, de torde då redan varit försvunna när han kom till
Vaxmyra. Han nämner endast, att ”I Vaxmyra by står en mindre bautasten”.
År 1922 återfanns U 1024 och markägaren reste upp stenen på fyndplatsen. Beskrivningen av
stenen är; grå granit, i ytan ljusröd med ojämnt gryt. Höjd 1,55 m, 1,12 m bred. Ytan är
mycket ojämn och ”olämplig” för ristning. På sidan är ett stort stycke avslaget, även en del
inskrift har av denna anledning gått förlorad. Ristningen är grunt huggen och svår att följa,
både i vad gäller ornamentik som runor (UPRVol4:252). U 1025 är fortfarande saknad. För
inskrifter se fig. 9

Fig. 9 Övre delen: Inskrift från U 1024. Nedre delen: Inskrift från U 1025 (UPRVol4:252, 253). Bild redigerad av författaren.

Man tror att det kan vara samma runristare som ristat fler runstenar i området runt omkring
Vaxmyra. Han kan ha ristat både U 1024 och U 1020 och de torde då vara samtida. Då vissa
likheter förekommer mellan U 1020 samt U 1024. Han tros även ha ristat ett stort antal andra
stenar i Ärentuna socken, om nu inte alla stenar, vilket diskuteras vidare av författaren i
Upplands runinskrifter. Runstenarna U 1014, U 1016 och fragmentet U 1013 är de som denna
ristare inte gett upphov till (UPRVol4:253). Här beskriver man ristarens huggteknik som
otymplig och ”slapp i behandlingen av de ornamentala motiven” samt ojämn. Runstenarna
består av två huvudtyper beroende på stenarnas form, där två av stenarna har en runslinga som
är lagd i tre runda ringar med en övre ring och två undre. Därefter kommer resten av stenarna,
med runslingan utefter runstenens ytterkanter, med huvud- och fotändar upprullade på
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stenytans mitt, varav en, U 1015, är en kopia av den kända Öpir-stenen, U 1014, samt
Fjuckby-stenen, U 1022. Man anser vidare att detta verkligen inte torde ha varit en driven
mästare och att han verkat inom ett ganska begränsat verksamhetsområde (inskränkt till
Ärentuna socken) utan någon som helst större yrkesskicklighet (UPRVol4:243, 244).
Här måste jag dock lägga in lite kritik till författaren av UPRVol4. Hur kan någon som sitter
flera hundra år efter att stenarna huggits påtala att ristarens yrkesskicklighet var obefintlig
samt anse att hans huggteknik är dålig? Att ristaren av dessa stenar dessutom fick hugga
samtliga stenar i hela socknen talar även det ett tydligt språk om hur pass väl ansedd denna
ristare faktiskt var. Vidare har författaren påtalat att ristaren endast kopierat sina stenar av
andra mer ansedda ristare och att han inte förmått avbilda dem till något konstnärligt
värdefullt (UPRVol4:244). Dessa stenar, kopior eller ej, är värdefulla och konstnärliga verk
skapade under vikingatid, inte under 1950-tal, med nutida värdegrundsmått för vad som är
konstnärligt eller ej. Det är väldigt skickligt att någon klarat av att hugga dessa ojämna stenar
med ett gott resultat och faktiskt fått till väldigt fina stenar.
4.3 Ornamentik, kors och likheter
Ornamentiken tycks det som att man lagt ned stor vikt vid. Att man ristat in den dödes namn, i
runbandet eller ormen, är följdriktigt. Ormen framställs
ibland som fjättrad med iriska koppel, som man kan
kalla för en sorts osynliga bojor. Den kunde även vara
bunden av mindre ormar eller av att den håller fast sig
själv. Men om vi har midgårdsormen i åtanke så är den
ju inte bunden för evigt då den i mytologin åter släpps
lös efter ragnarrök. De bundna bojorna brister och kaos
är överallt. Den döde blir i ormen bunden med runor.
När den döde sedan löses ur sina fjättror, alltså runorna,
möter denne tillsammans med gudarna kaoskrafterna
och människorna. Den gamla världens undergång och
den nya värld som skulle ta därvid (Zachrisson
1998:143). Zachrisson skriver att man tycks ha velat
skydda sig mot demoner med hjälp av bindandets magi
och att vi bör uppfatta ornamentiken kring portaler och
runstenar som ett försök till detta. Människorna skulle
skyddas och kaos hållas borta, midgård- utgård
(Zachrisson 1998:142). Det är dock inte enbart
runbandet eller själva ormen som återfinns på
runstenarna utan även kors i olika utföranden.
Johan Gustaf Liljegren skrev år 1821 boken Run-Lära.
Den författades i syfte att, med hjälp av runstenskorsen,
eventuellt kunna sätta in runstenarna i kronologisk
ordning. De skulle bidra till ”Igenfinna det tidehwarf”
Fig 10 Lagers klassifikationssystem från 2002 (Lager
stenarna tillhörde. Liljegren med flera har använt sig av 2002:68).
ornamentiken för att ringa in när stenarna restes
(Lager 2002:23). Dock anser en del tidigare forskare att runstensresandet inte kan hävdas
enbart genom att använda runstensornamentiken som dateringsunderlag utan det är även
informationen som står skriven på stenarna som utgör historisk information och språkliga
variationer (Lager 2002:43). Lager har med sin forskning tagit fram ett klassifikationssystem
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över runstenskorsen (se fig. 10). Lager skriver att den absoluta majoriteten av korsen är
konturtecknade (Lager 2002:69). Så är även fallet med de stenar som denna studie belyser.
Med konturtecknade menas att de ger ett intryck av att ha en viss volym och tjocklek. Denna
varierar sedan mellan olika kors i klassifikationssystemet. Exempelvis har U 1024 ett typ A3kors. Det har korsarmar som ”svävar”, de möts inte i mitten (Lager 2002:69). U 1040 och U
1053 har kors som ser liknande ut i formen men med korsarmar som sitter ihop mer i mitten,
kors av typ A1. Endast U 1053 har vad man kan kalla ett renodlat A1 kors medan U 1040
liknar en blandning av A3 och A1 samt sitter ihop med vad som ser ut som iriska koppel, alt.
ormen (se fig. 11). Variabeln hos runstenskorsen kan således te sig mer eller mindre
komplexa (Lager 2002:64). Det är för övrigt nästan uteslutande olika variabler av korstyperna
A3 och A9 som återfinns i norra Södermanland, Uppland och Västmanland (Lager 2002:109).
Lager skriver att runstenskorsen sannolikt är landskaps- och områdesbundna snarare än
stilgruppsbundna (Lager 2002:38).
De som ristade runstenarna kunde ha olika stilar som de arbetade med, något Linn Lager
lyfter fram i sin avhandling. Kan man verkligen koppla ett antal runstenar till en och samma
ristare enbart utifrån ornamentiken eller behöver man göra en detaljerad kartläggning av
stenarns ornamentik för att kunna se de drag som utmärker en känd ristares stil? På så sätt kan
man även öka chansen att koppla fler runstenar, som saknar ristarsignatur, till rätt ristare
(Lager 2002:39). Så vem har då ristat stenarna som tas upp av studien? Det kan enligt min
mening ha varit Kjule som ristat stenarna. Hans namn återfinns som ristarsignatur på U 1040 i
Fasma, Tensta socken, som inte alls ligger långt ifrån Ärentuna. Allt beroende på om dessa
stenar först och främst är samtida eller om de restes någon generation efter varandra. En
ristare slutar och en ny generations ristare tar vid och för kunskapen om runorna framåt.

Fig. 11 Visar runstenarna som berör studien. Från vänster i bild: U 1040, U 1053, U1024. Likheterna mellan stenarna kan ses
i korsen, ornamentiken och runbanden samt runorna. Bilder är hämtade ur planscher för Upplands runinskrifter volym 4
tagna av Iwar Andersson (1953:Pl.73, 66, 57). Bild Redigerad av: Rikard Svensson.

De runstenar som omnämns i denna uppsats; U 1024, U 1025, U 1040 och U 1053 har
generella drag som liknar varandra. U 1025 är dock som bekant försvunnen och stilen går
därför inte att jämföra. Man har helt enkelt antagit att U 1024 och U 1025 är samtida vid
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författandet av Upplands runinskrifter volym 4, precis som många andra stenar i Ärentuna
socken anses vara. Jämför man de runstenar som är upptagna i denna studie så kan vi se att U
1024 saknar ormhuvud (se fig. 11) vilket kan vara en indikation till att man saknade arvsrätt
och gärna ville ärva marken efter den avlidne (Carlsson muntligt återgivande). I detta fall vill
Sämund ärva sin måg Stengisl. Förr betydde ”måg” manlig släkting genom ingifte och kunde
således även beteckna svärfar eller svåger (Måg/Wikipedia). Om Sämund eller Stengisl i sin
tur har något med Kättilmund och dennes familj att göra vet man ej. Leker man med tanken
kan man kanske få det till att Kättilmund hade en syster som gifte sig med Stengisl. Den
teorin faller dock på att Kättilmunds bröder hette Anund och Torbjörn, någon Sämund nämns
ej. Alternativet är att ristningen blivit skadad genom åren sedan den ristades och delar av
ormen försvunnit. Därför finns det inget ormhuvud. Inte heller U 1040 eller U 1053 verkar ha
några synliga ormhuvuden vilket ger dessa stenar ytterligare en likhet.
4.4 Släktband och sociala relationer
Namn från vad som kan vara samma individer förekommer på flera av de runstenar som finns
i Ärentuna socken. Några av de återkommande namnen är; Holmger, Fastulv, Igulfast och
Kättilmund. I det här avsnittet kommer Kättilmund från Vaxmyra att följas lite närmare. Jag
har dock varit tvungen att begränsa mig för att inte frångå mitt syfte med studien.
Runinskrifterna ger oss information som visar på relationen mellan den döde och de som lät
rista stenen. Det kan tolkas som belägg för bland annat släktskapsrelationer (Åhlén 2010:112).
Runstenarna utgör ett av vikingatidens nätverk. Ett nätverk där man kunde bygga upp eller
förminska sin sociala status samt vinna eller förlora densamma (Lihammer 2012:85). På detta
sätt har människorna uttryckt sina positioner i det lokala landskapen genom att rista den i sten
(Lihammer 2012:229). Om vi siktar in fokus på just Vaxmyra och de stenar som finns och har
funnits där så framgår det att en av stenarna rests som minne över Kättilmund (se fig. 9).
Stenen är, som ovan nämnts, försvunnen och har än idag inte återfunnits. Namnet Kättilmund
förekommer på ytterligare två stenar; U 1040 i Fasma, i Tensta socken och U 1053 i
Hammarby, Björklinge socken.
U 1040 i Fasma är skadad och hela inskriften går inte att läsa. Den lyder ”Futan lät resa
stenen efter sig medan han levde (kvikran)...Kättilmund. Kjule ristade” (UPRVol4). Det kan
möjligtvis stått något i stil med –”till minne av sig själv och Kättilmund” där inskriften
saknas. Detta är dock endast en tolkning från min sida och sanningen om den delen av
inskriften kommer antagligen aldrig åter. På U 1040 står även ristarens namn ”Kjule”vilket
gör det hela lite mer spännande med tanke på föregående avsnitt om ristare. Den tredje stenen
Kättilmund nämns på är U 1053 i Hammarby, Björklinge socken med inskriften: ”Kättil och
Ingelev de läto göra minnesmärket till minne av Kol, sin son, och Kättilmund” (UPRVol4).
Denna sten är väldigt lik U 1024 i utförande, storlek och ornamentik. Dock har den blivit
skadad och korset ser annorlunda ut. Det sitter inte ihop med runbandet utan hänger fritt. U
1040 från Fasma har vissa detaljer som även den liknar de övriga två stenarna (se fig. 11).
Just den sistnämnda av inskrifterna på U1053 är av extra intresse då Kol även kan förknippas
till Kolje by inte långt ifrån Vaxmyra och ett fåtal 100 meter ifrån Ärentuna kyrka. Sägen
säger att en hövding vid namn Kol skall ha bott vid platsen och att han även ligger begravd i
en av de stora gravhögarna vid RAÄ 6 i Kolje och att Kolje fått sitt namn av just Kol,
Koløghum (SOFI. Ärentuna, 191: Kolje).
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4.4.1 Centralplatser
Runstenarna är inte enbart minnesmärken över de döda. De talar även om för oss hur
individer ägt stora egendomar och hela byar i landskapet. I många inskrifter kan man följa
stora släktnätverk som tillsammans kunnat bidra till samhällsutvecklingen för stora områden,
centralplatser (Lihammer 2010:114). Dessa jordegendomar utgjorde under vikingatid basen
för storfamiljernas makt. Centralplatserna var inte enbart storslagna gårdsanlägnningar, de
innefattade även mycket mark där man ägde jordar utanför den egna gården sett.
Centralplatserna eller godsen låg oftast på samma plats i den yngre järnålderns landskap och
således gav den ett stabilt intryck som hade en enorm påverkan på det omgivande landskapet,
även om dessa inte var oföränderliga (Lihammer 2010:115). Dessa gårdsanläggningar bidrog
till att man kunde kontrollera andra människors rörelser i landskapet och själva gården
projicerade gårdsinnehavarens världsbild. Lihammer skriver att det kan finnas en specifik ide
bakom hur dessa platser anlades just för att de påminner om varandra i utförande. De låg
nästan alltid placerade intill viktiga kommunikationsleder och knutpunkter i landskapet (som
ovan nämnt i punkt 3.6.7). På så sätt har de varit väl synliga för alla som rört sig i området
(Lihammer 2010:116, 117).
När kungamakten allt mer tog över och stora städer anlades, däribland Sigtuna, började
centralplatserna att försvinna mer och mer. En nedgång som går att skönja igenom hela
vikingatiden men som blir mer tydlig under den yngre delen. Centralplatserna finns självklart
kvar på vissa platser även in i tidig medeltid, i form av något annat, men välståndet och
rikedomen minskar. Anledningen till nedgången torde ha varit att man fick ett nytt ideal,
annat än Asgård, i skiftet mellan yngre järnålder och tidig medeltid. Man ersatte det gamla
idealet med det nya kristna kungamaktsidealet. Asgård blev omodernt och så också dess
”avbilder” -centralplatserna (Lihammer 2010:121).
Centralplatserna ingick i olika hundare där Norunda härad och Bälinge härad tillsammans,
(Bälinge ligger granne med Norunda i väster) utgjorde ett storhundare. I varje hundare (se
avsnitt 2.2) finns det flertalet centralplatser, bland annat husbyar och tuna-namn som ligger
jämnt fördelade i alla hundare. Husbyarna och Tuna har ingått i den centrala kungamaktens
maktsträvan och legat på strategiskt utvalda platser i landskapet som den äldre
samhällsapparatens nyckelpunkter. Husbyarna i mälarområdet låg anknytna till viktiga
farledslägen, kommunikationsleder, knutpunkter och kungs- och storhögar i landskapen
(Hyenstrand 1974:117, 118). Norunda härad består av socknarna, Ärentuna, Tensta, Viksta,
Lena och Björklinge. Järnåldersbebyggelsen är i detta hundare koncentrerat till åarnas
dalgångar och de bygder som är starkast markerade av gravfält hör till Ärentuna och Lena
(Hyenstrand 1974:62). Kungshögar återfinns både vid Kolje i Ärentuna RAÄ 6 och Husby i
Lena RAÄ 316 (FMIS).
4.5 Slutsats
Denna analys kan visa på att de runstenar som står, och har stått, vid Vaxmyra by har
misstolkats som två ”bautastenar” när den första inventeringen för rannsakningarna utfördes
på 1600-talet. Det dröjde till 1728 innan runstenarna fick sin beskärda del av rampljuset.
Dock nämns inga av dem under 1800-talet. De torde då försvunnit från platsen eller ramlat
omkull. 1922 återfinns U 1024 av markägaren som sedermera även reser upp stenen på den
plats den återfanns. Detta kan även vara stenens ursprungliga plats. Runsten U 1025 förblir
försvunnen än idag.
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Det framgår vidare att det torde ha varit en och samma ristare i socknen för tidsperioden
stenarna restes. Dock har denne haft olika stilar att variera mellan. Om man skall tolka
Upplands runinskrifter del 4 så kan det vara samme ristare som står för upphovet till samtliga
stenar i Ärentuna socken. De anses vara kopior av Öpir stenen U 1014. Sedan kommer en till
ristare vid namn Kjule som är verksam i Tensta socken, som ligger bredvid Ärentuna, vars
sten U 1040 har vissa likheter med många andra i häradet. Till skillnad från andra kända
ristare omnämns han inte.
Vid en närmre anblick av runstensmaterialet, framkommer det att vissa stenar har stora
likheter med den som är återfunnen vid Vaxmyra, U 1024. En sten som är väldigt lik är U
1053 i Hammarby, Björklinge socken, där även Kättilmund omnämns. Runorna är huggna
med lika stort mellanrum som på U 1024, runbandet är tomt i mitten och saknar också det
karaktäristiska orm- eller drakhuvud som så många andra stenar har. Korset är även det
liknande och är placerat på samma ställe men hängandes fritt. Varför dessa likheter inte tagits
i beaktning vid studerandet av runstenarnas ornamentik och huggning tidigare förblir osagt.
Vidare kan vi se tydliga släktband och att vissa stenar, då samtliga i Ärentuna socken, skulle
kunna tänkas vara samtida.
Vaxmyra har med stor sannolikhet, i egenskap av storgård, varit en centralplats i landskapet
som utgör Norunda härad. Detta i likhet med många andra storgårdar i närområdet. Vaxmyra
ligger vid en av de huvudsakliga kommunikationslederna för vikingatiden. Här har man
genom den historiska informationen som finns på de runstenar som står och har stått i byn fått
fram namn på några av de individer som levde och var verksamma i Vaxmyra under
vikingatid. Kättilmund, som omnämns på flera stenar i häradet, kan ha haft ett stort
inflytande. Förutsatt då att det handlar om samme Kättilmund.
5. Slutdiskussion
I de två analyser jag nu lagt fram i denna studie kan man se att Vaxmyra varit en by med en
storgård under vikingatid. Detta baserat på de gravfält och lämningar som finns vid dagens
bytomt. Vaxmyra har anor tillbaka till bronsålder, och har möjligen under denna tidsperiod,
använts som en del av en kultplats. Man ser en tydlig gräns mellan skärvstenshögarna och
boplatsen från bronsåldern, som återfanns i lermarken inför E4-bygget. Boplatsen är belägen
på östra sidan av det skogsområdet man idag kallar för Torsberget. Bronsåldersgravarna samt
skärvstenshögarna är belägna på andra sidan, sett från boplatsen mot Kättsta och Buddbo.
Skärvstenshögarna sträcker sig som ett band genom landskapet. I avsnitt 3.5.1 kan man få en
förståelse för varför dessa anläggs då de verkar höra samman med de stenblocksgravar som
finns utspridda över hela området som nu utgör Vaxmyra, Buddbo och Kättsta.
Under vikingatid valde man att anlägga sina gravfält vid vissa av dessa skärvstenshögar av
den anledningen att de kan ha symboliserat förfäderna och att man ville anknyta till dem.
Detta för att hävda odal och vilket torde ha setts som en ordentlig markör för grannar och
genomresande i landskapet. Tillsammans har gravfälten visat vem som ägde marken. Under
slutet av vikingatid kan man ha valt att sedan gravlägga tillsammans vid ett av gravfälten, på
RAÄ 52. Detta innan man övergick till att begrava sina döda vid kyrkan, troligtvis Ärentuna
kyrka. Det som är spännande med just gravfält RAÄ 52 är att den största vikingatida
gravhögen inom Vaxmyra by är placerad på detta. Det kan även vara just denna hög som gett
skogen där sitt namn då ”berget” är högen. Namnet verkar vara kopplat till just RAÄ 52 och
inte RAÄ 51 eller någon annan plats, runt omkring skogsområdet för den delen heller. Detta
stärker teorin om att högen är Torsberget (se fig. 3 och 4).
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Under loppet av vikingatid och tidig medeltid har det troligtvis funnits tre gårdar vid
Vaxmyra. Om dessa varit samtida eller ej är svårt att säga utan vidare undersökningar. De
runstenar som stått och står vid bytomten har vissa indikationer på att vara samtida då man
tror att det är samma runristare som ristat dessa. Detta borde isåfall bli ett starkt belägg för
åtminstonde två samtida gårdar. Som nämnts i inledningen är det belagt att Vaxmyra under
1500-talet bestod av minst fem stora gårdar. Hypotetiskt skulle man då kunna säga att tre
gårdar funnits under vikingatid, med viss indikation till att minst två varit samtida baserat på
runstenarna samt antalet gravfält kopplade till bytomten. Dessa gårdar har sedan avsöndrats
under tidig medeltid till fyra mindre, alt. tre mindre, gårdar. Detta sker även senare under
medeltid (1500-tal) då det blir fem gårdar vid Vaxmyra. Som vi tidigare lärt oss så fanns
nästintill samtliga storgårdar belägna vid viktiga vägkorsningar i landskapet under vikingatid.
Vaxmyra var belägen vid en vikingatida vägkorsning mot Kyrsta, Fjuckby, Kättsta och
Ärentuna, och hade stora markägor med diverse utjordar. Även gravfälten och åtminstonde en
runsten kantar den gamla byvägen.
På U 1025 vid Vaxmyra, som ju är försvunnen, nämns Kättilmund. Med stor sannolikhet kan
man anta att det är samma individ som omnämns på runstenen i Hammarby, Björklinge
socken U 1053 tillsammans med Kol. Har han kanske varit nära allierad med Kol precis som
med Futan, som reste sten över sig själv och Kättilmund på stenen U 1040 i Fasma, Tensta
socken? Kan de kanske ha ingått i samma följe och kan de ha haft kopplingar till det följe som
skeppshövdingen Ljusts söner från Fjuckby, seglade till Grekland med. Detta omnämns på U
1017 i Fjuckby, grannbyn till Vaxmyra. Alternativet är att dessa individer ingick i den lokala
kungamaktens ledung, en vikingatida variant av värnplikt, där man ställde upp med skepp och
mantal i hundaret (Hyenstrand 1974). Fler paralleller går att se i materialet men jag väljer att
spara detta till ett eventuellt framtida forskningsarbete.
6. Summary
In this research the conclusion is that Vaxmyra during the Viking Age was a rich estate where
there have been at least two farms or three at the same time. During the Viking Age the estate
was a central place with much land. It was located at one of the main routs of this time. On
the gravefields linked to the homestead area in Vaxmyra there are ancient remains from as far
back as to the Bronze Age. During the Viking Age they made gravefields close to these
Bronze Age remains. A thought is that they seemed to want to connect to their ancestors and
to establish bonds to them. This was done for the claim to the rights regarding who owned the
land, through “odal”.
The runestones that has been located in Vaxmyra has been known to be two. Sometime during
the early 19th century they both where lost. The year of 1922 one of Vaxmyra farmers found
one of the stones. The other stone is still missing. The person that carved these stones is
thought to be the same man, and he seems to have carved almost all the stones throughout the
whole Ärentuna parish. The runestones show social bonds between the dead and the living.
Their ornamentation and crosses are much similar to each other. One of the names,
Kättilmund, is carved on one of the stones, unfortunately the lost one. Kättilmund can be
traced throughout the vicinity, and connected to other important people of his time, one being
a Viking chief named Kol. That is if Kättilmund refers to the same person in all of these
instances.
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