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VAR LÄG CENTRUM I ATTUNDALANDS 
SMÅKONUNGADÖME? 

Ett Attundalands Gamla Upsala 

Av Birger N e r m a n 

Ynglingaättens storkonungar utövade enligt de litterära källor 
na, samtidigt som de voro överkonungar över det dåtida svea
väldet, tydligen den direkta styrelsen över Tiundaland. Genom 
både litteraturen och de arkeologiska monumenten är det be
tygat, alt de hade sitt förnämsta säte i Gamla Upsala. Ottars
högen i Vendel och konung Ottars binamn Vendelkråka, d. v. s. 
Vendelbon, visa emellertid, att en konung av ätten kunde ha sitt 
huvudresidens å annan ort i Tiundaland, i varje fall ha blivit 
gravlagd där. Den väldiga Anundshögen på Badelundsåsen öster 
om Västerås mindre än H/2 mil väster om den nutida landskaps
gränsen mellan Västmanland och Uppland, som med all sanno
likhet är rest över Bröt-Anund, ger ytterligare vid handen, att en 
Ynglingakonungs gravplats kunnat förläggas till ett annat av de 
tre folklanden; i en kommande uppsats skall jag söka visa, att 
öslra Västmanland under delar av järnåldern bör ha tillhört 
Fjädrundaland. Även sedan Sveriges rike, enligt min mening på 
700-talet, hade samlats, har Gamla Upsala länge förblivit det 
främsta konungaresidenset, även om under förra hälften och 
mitten av 800-talet konungarna eller en av två samkonungar 
residerat vid Hovgården på Adelsö intill vårt lands första stad, 
Birka. 

Däremot äga vi inga upplysningar om var Attundalands och 
Fjädrundalands småkonungadömen haft sina centralorter. En 
möjlighet att komma denna fråga in på livet ha vi dock kanske 
genom att studera fördelningen av folklandens storhögar. I denna 
uppsats skola vi begränsa oss till Attundaland. 

Innan vi gå in på vårt ämne, må erinras om, att Nordens forn
tid har två skeden av stora högar. 
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Fig. 1. Uppland med de tre folklanden. Efter Oskar Lundberg i 
Uppland, utg. av Upplands nation, 1935. På kartan ha med 
punkter markerats de stora högarna i Attundalands centrum: 
1. de tre »Sjökullarna* vid Vadaby, Vada socken, 2. vnv. om dem 
'Konungshögen>, Vaxtuna, Orkesta socken, 3. v. om denna Viby-
högen, Markims socken. — Uppland and its three lands. The 
map marks the great mounds at the centre of Attundaland: 
1. the three "Sjökullarna" (Sea-mounds) at Vadabg, 2. westnorth-
west of them the King's Mound, Vaxtuna, 3. west of this the 

mound at Viby. 

Bronsåldern är Nordens första storhögstid. Under detta skede 
ha de stora högarna sitt centrum i Syd-Skandinavien. Men, som 
Hågahögens undersökning ådagalagt, kan även en och annan av 
Mellan-Sveriges storhögar tillhöra bronsåldern. Från bronsålderns 
slut, ca 600—500 f. Kr., följer en månghundraårig period, fram 
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Fig. 2. Parti av sydöstra Upptand. De mörka partierna 
beteckna skog, de ljusa odlad mark. Efter Uppland, skild
ring af land och folk, II, 1908. — Section of south-east 
Uppland. The shaded sections are woodland, the unshaded 

sections cultivated land. 

till åtskilligt e. Kr. f., då storhögar saknas i Norden. Under det 
andra skedet av storhögar, i stort ca 400—1000 e. Kr., äro däremot 
de monumentala högarna talrikast företrädda i mellersta Sverige, 
södra och mellersta Norrland och delar av Norge. Det ser ut 
som om seden denna gång uppkommit i Norge eller Norrland; 
här finnas stora högar redan under 300-talet, kanske t. o. m. 
under 200-talet e. Kr. 
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Attundalands större högar synas framför allt koncentrera sig 
till de centralt belägna Vallentuna och Seminghundra häraden 
(kartorna fig. 1 och 2). 

Vid Vadaby invid den nu torrlagda Vadasjöns västra strand i 
Vada socken i Vallentuna härad (kartorna fig. 1 och 2) ligga på 
en ås 200—300 m n, om kyrkan 3 ståtliga högar, de s. k. Sjökul-
larna; ett större gravfält utbreder sig på åsen, huvudsakligen kring 
den sydligaste delen av detta komplex och vidare söderut. I fig. 3 
återges en av Otto Janse 1905 tagen bild av dem. Janse uppger 
deras höjd till ca 5 m och antecknar spår av åtminstone ännu en 
större hög. På bilden av år 1905 ser man, att de ligga fritt; de 
stora högarna ha på kopian betecknats med a, b, d, medan c 
tydligen anger den illa åtgångna. Liksom de tre Kungshögarna 
vid Gamla Upsala äro de lie slorhögarna vid Vadaby belägna i 
rad på åsen; man har ett intryck av ett Gamla Upsala Kungs
högar, fastän av mindre mått (jfr nedan om Upsalahögarnas 
malt). Efter 1905 ha högarna blivit övervuxna; då dr K. E. Sahl
ström och jag i september 1957 besökte platsen, kunde vi knappast, 
när vi nalkades åsen, uppfatta, att här befunno sig storhögar. 

Nuvarande antikvarien Gustaf Adolf Hellman besiktigade plat
sen 1933, och i hans rapport i Kungl. Vitterhets Historie och 
Antikvitets Akademiens Antikvariskt-Topografiska Arkiv lämnas 
uppgifter om måtten av hög d; liksom Janse uppskattar han 
höjden lill intill 5 m, bottendiametern anger han till ca 25 m. 
Vid Riksantikvarieämbetets inventering, som här utförts 1952 
under ledning av antikvarien Folke Hallberg, har genomsnittet 
för de tre stora högarna beräknats till resp. 30, 25 och 20 m. 
Höjden anges icke för varje hög, det namnes endast en siffra 

4 m, för hur många uppges ej. Det måste emellertid vid det se
nare tillfället ha varit ytterligt svårt att bestämma dimensio
nerna, varför vi få bortse från dessa siffror. Enligt inventeringen 
skulle gravfältet omfatta 15 högar med en diameter av 5—30 m 
och en höjd av 0,5—4 m, ca 75 runda fyllda stensättningar, 
5 kvadratiska och 2 rektangulära dylika och 3 treuddar. Det är 
här alltså fråga om ett järnåldersgravfält. 

De stora högarna och hela gravfältet ha icke endast befunnit 
sig i ett övervuxet skick — barrträd och barrträdsbuskar och 
högt och tätt gräs — det är även på flera håll illa åtgånget. Hell-
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Fig. 3. 'S jökul la rna ' vid Vadabg, Vada socken, Uppland, från sv. Foto Otto 
Janse 1905. — The "Sjökullarna" (Sea-mounds) at Vadaby, from the 

south-west. 

man konstaterade 1933 utanför den sydligaste storhögen en från 
norra överdelen gående intill en halv m bred fördjupning, utan
för vilken ligga kolbilar, sannolikt från ett brandlager i högen. 
Sedan jag i september 1957 anmält förhållandet för Riksantikva
rieämbetet, som för övrigt haft gravfältets iordningställande på 
sitt program, har 1958 en uppröjning påbörjats, som sedan dess 
fortgått och som snart kan väntas vara färdig. Vid ett förnyat 
besök av Sahlström och mig i oktober 1959 framträdde den syd
ligaste högen, vilken är den största, tydligast. Vi kunde konsta
tera, att dess höjd övergår 5 m och dess bottendiameter 30 m. 

Det kan förtjäna nämnas, alt i närheten, omkring 500 m ö. om 
kyrkan, en ort Husa, d. v. s. Husby, är belägen. 

Ungefär 3A mil vnv. om Sjökullarna befinner sig på en ås vid 
Vaxtuna i Orkesta socken av Seminghundra härad (kartorna fig. 
1 och 2) en stor hög, större än Vadahögarna, fig. 4. Vid Riks
antikvarieämbetets inventering 1952, utförd av antikvarien Folke 
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Fig. 4. »Konungshögen' , Vaxtuna, Orkesta socken, Uppland, från ö. 
King's Mound, Vaxtuna, from the east. 

The 

Hallberg, uppskattades högens dimensioner till; bottendiameter 
ca 35 m, höjd ca 6 m, men Hallberg har tillagt ifråga om genom
skärningen: »sannolikt ursprungligen ca 45 m». Det är alltså en 
hög av ungefär samma dimensioner som de båda närmast kyrkan 
belägna Kungshögarna vid Gamla Upsala, som äga en botten-
diameter av ca 40 m och en höjd av ca 7 m (den tredje av Upsala-
högarna är, som bekant, mycket större: bottendiameter ca 55 m, 
höjd ca 12 in). Åsen har svårt skadats av grustäkt. Straxt n. om 
högen är ett grustag, fig. 5, och omedelbart norr om detta befinna 
sig 2 högar och 5 runda fyllda stensättningar. Den stora högen 
har alltså tillhört ett järnåldersgravfält. Denna hög har under
sökts, tyvärr i gammal tid. På »Kongl. Maij!? nådigste ordres» 
företog assessorn i Antikvitetskollegiet C. L. von Schantz 1724 
en utgrävning av högen. Dennes berättelse, som av riksantikva
rien Johan Fredrik Peringskiöld med en kommentar överlämna-
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Fig. 5. »Konungshögen', Vaxtuna, Orkesta socken, Uppland, frän n. — The 
King's Mound, Vaxtuna, from the north. 

des till riksrådet Josias Cederhielm, vilken i sin tur inlämnade 
den jämte kommentaren till Kungl. Maj:t, befinner sig i Antikva-
riskt-Topografiska Arkivet och har publicerats av T. J. Arne i 
Fornvännen 1924 sid. 136 ff.1 Med i början 40 soldater under en 
löjtnant och två underofficerare gick von Schantz lös på högen, 
gjorde en tippning å västra och en å södra sidan av högen »hwar-
dera ungefehr om 4 eller 5 al™ bredd» och en stor öppning i 
toppen. Del är svårt att av berättelsen få en klar bild av högens 
konstruktion, trots den genomskärning, som von Schantz lät göra 
och som Arne avbildar a. a. sid. 137 och här återgives i fig. 6. Så 
myckel är klart, att högen hyste ett väldigt inre röse. Detta täckte 
ett brandlager, och i detta har tydligen stått ett lerkärl (det kallas 
i berättelsen »Steen urna»), över vilket placerats en flat fyrkantig 

1 En ofullständig latinsk översättning tryckt i Acta literaria Sved» 1725 
sid. 34 ff. 
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sten; kärlet hade krossats i bitar. För övrigt omtalas endast »store 
knappar» i följande sammanhang: »några brända been. och kru-
ke skiärfwor saml store knappar af samma materia som warit 
fötter under bem1^ Urna». Säkerligen har Arne rätt, då han tol
kar dessa knappar som stora halvsfäriska spelbrickor av ben, 
typiska för Mälardalens förnämliga mansgravar under 500- och 
600-talen e. Kr. (senare i allmänhet ej fullt så stora). Del är också, 
som Arne framhåller, klart, att högen är byggd på samma sätl 
som Mälardalens storhögar under denna tid. Emellertid måste 
givetvis den av von Schantz meddelade genomskärningen av 
högen betraktas med stor försiktighet; så har, som fig. 6 visar, 
högens höjd i förhållande till dess bredd (iverdrivits, och ler
kärlet har fått för stora mått. 

Vaxtunahögen omtalas redan i »Ransakningar om antikvite-
lerna» år 1673. Den kallas här Konungzhögen eller Kööhögen.1 

Högen, som dr Sahlström och jag besökte i september 1957, 
har nu en stor rund grop i mitten, ca 14 m i diameter och ca 
3 m djup. Den är betydligt skadad av gruslaget utom i norr. 
I väster ses massor av sten, enligt inventeringen sannolikt från 
grustäkten, möjligen från fyllning i fornlämningar, som tagits 
bort. Det verkar dock sannolikast, att stenen härrör ifrån von 
Schantz grävning, där ju sten transporterats ut genom en öppning 
på västra och en på södra sidan, överhuvud taget befinner sig 
högen i elt bedrövligt skick, och en restaurering är, som jag efter 
besöket anmält för Riksantikvarieämbetet, i hög grad angelägen. 

Men ännu en större hög har funnits i trakten några hundra 
meter därifrån vid Viby i Markims socken av samma härad (kar
torna fig. 1 och 2). Den omnämnes även i nämnda »Ransak
ningar» 1673, vari anges, att i ett gärde finnes »en lordhögh 
wijdh Nampn Liushögen». Den omtalas även av Richard Dybeck 
i hans lill Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien 
ingivna reseberättelse lör år 1868 sid. 15 f.: »En större ättehög, 
omgifven af många kullar och stensättningar, deraf några fyr
sidiga, är i Viby gärde. Man ser här ljus brinna om nätterna och 
drömmer om skatter». 

Jag känner icke annorstädes i Attundaland en sådan kon-

- Senare förekomma även andra namn, vilka dock här ej behöva anges. 
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Fig. 6. Konungshögen', Vaxtuna, Orkesta socken. Uppland. Efter teckning 
i blindskrift nu C. L. uon Schantz 1724. ATA. — 7"/ic King's Mound. Vax

tuna, from a drawing. 

centration av stora högar som dessa fem i Vadaby, Vaxtuna och 
Viby. Inom detta område borde man i första hand ha att söka 
residensområdet för Attundalands småkonungar under den tid 
dessa erhållit slorhögar som gravplatser, vilket givetvis icke hind
rar, att kungasätet under vissa tider kan ha varit förlagt till andra 
områden. 

För en sådan lösning tala också de rent geografiska förhållan
dena. Som det framgår av kartan fig. 7, har upp till detta område 
gått en av de viktigaste vattenvägarna in i Uppland; kartan har 
hämtats från en uppsats »Gamla vattenvägar från Östersjön till 
Mälaren» i Svenska Turistföreningens Årsskrift 1922, sid. 57 ff., 
av Ernst Klein, som detta år gjorde en färd i kanot uppför denna 
vallenled. Från området i norr flyter genom Helgosjön Närtnnaån 
in i (den nu torrlagda) Vadasjön, och därifrån går ån till nord
ändan av den nästan milslånga långsträckta i norr-söder gående 
Garnsviken, som söderut fortsätter i en å, som nu gjorts till kanal. 
Åkers kanal, vilken i sin ordning mynnar ut straxt ovanför 
Biskops-Tuna vid innerändan av Tunaviken av Trälhavet. Man 
kunde, enligt Ernst Klein, år 1922 ännu med mindre ångbåt ta 
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sig upp från kusten till en bit in i Närtunaån söder om Vada
sjön, närmare bestämt till landsvägsbron vid Brottby. Under 500-
och 600-talen, då Östersjöns vatten torde ha stått 5—7 m högre 
än nu, var vattenvägen givetvis ännu bättre farbar. Säkerligen 
kunde man då med båt nå åtskilligt längre in i landet, även om 
man på några ställen som vid Vada måste dra båtarna förbi ett 
vad. Straxt innanför Biskops-Tuna vidgar sig innerpartiet av 
Tunaviken, och stränderna bli låga. Här måste ha varit en yp
perlig hamnplats och samlingsplats för fartyg. Vada—Orkesta— 
Markim-området ligger centralt inom Attundaland (kartan fig. 1), 
och från intet område inne i detta folkland hade man en så 
bekväm valtenförbindelse med Östersjön som här, samtidigt som 
man satt ett avsevärt stycke ifrån den farliga kusten. Så vitt jag 
förstår, har detta område därför kanske varit det mest lämpade 
för uppkomsten av folklandets centralbygd, så mycket mera som 
området är bördigt. Det kan tilläggas, att den ovannämnda vat
tenvägen börjat ännu högre upp, i Lunda socken, och att den där 
runnit upp i närheten av en annan vattenväg, som gick mot norr, 
via Mora till Fyrisåns nedre lopp, jfr kartan fig. 7. Det förtjänar 
också att nämnas, att uppe vid vattendelaren låg den berömda 
Folklandslingstad, bekant som tingsplats och handelsplats under 
medeltiden, samt att vid Malmby i Närtuna socken straxt ö. därom 
befinner sig ett av Upplands största gravfält. Enligt C. M. Kjell
berg3 skulle man att döma av litterära källor under medeltiden 
ha kunnat komma med båt från skärgården upp till Närtuna, 
ja, ända till Folklandslingstad. Han menar också, att de bägge 
vattenvägarna under medeltiden, ja, ännu under 1600-talet stått 
i förbindelse med varandra, så att man kunnat komma från Fyris 
direkt ut i Trälhavet. Detta förefaller dock osannolikt. Ett när
mare studium av, hur dessa vattenvägar varit utformade under 
loppet av järnåldern liksom under medeltiden, skulle emellertid 
vara en viktig uppgift. 

Utom värt högkomplex i Vadaby, Vaxtuna och Viby ha vi i 
det gamla Attundaland några andra stora högar. En sådan är den 
väldiga s. k. Kung Nordians hög vid Äshusby i Norrsunda socken, 
en av de allra största i vårt land (bottendiameter minst 55 m, 

3 Kjellberg, C. A/., i Uppland, skildring af land och folk I, 1905, sid. 425 f. 

202 



V A R L Å G C E N T R U M I A T T U N D A L A N D S S M Ä K O N U N G A D Ö M E ? 

Fig. 7. Part i av sgdösfra Uppland. Efter Ernst 
Klein i Svenska Turistföreningens Årsskrift 1922. 
Den prickade linjen markerar Kleins kanotfård. 
— Section of south-east Uppland. The dotted 

line shows Klein's journey by canoe. 

höjd ca 9 m), ännu oundersökt, men genom undersökta kring
liggande mindre gravar, av vilka de äldsta härröra ifrån tiden 
omkring år 600 e. Kr.,4 sannolikt daterbar till nämnda tid. Jag 
har i den velat se en grav för en Ynglingakonung, förslagsvis 
Östen, som dog framemot eller omkring år 600.5 En annan hög, 

4 Salin, B., i Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens Må
nadsblad 1890 sid. 104 ff., 115. 

5 Nerman, B., Sveriges rikes uppkomst, Stockholm 1941, sid. 133 f. 
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ej så stor (bottendiameter ca 28 m, höjd minst 4 m), är den be
kanta högen nära järnvägsstationen vid Tureberg, även den oun
dersökt och omgiven av mindre gravar. Den är belägen på det 
gamla Hersby, och snarast har i den begravts en herse, d. v. s. en 
hövding med både världslig och prästerlig funktion. 

Men ingenstädes finnes ett komplex av stora högar som i 
Attundalands centrum. 

Seden all resa stora högar har under järnåldern i Svealand, 
iiven om den kommit dit norrifrån, troligen tidigast upptagits av 
Ynglingaätten på 400-talet och därifrån spritt sig lill under-
konungar och stormän. Kanske har seden under en tid varit 
förbehållen överkommgarna. I varje fall har väl den tid, under 
vilken småkonungarna erhållit stora högar, i det väsentliga varit 
500-talet och förra hälften av 600-talet; efter det sistnämnda år
hundradets mitt höra vi icke talas om några småkonungar i 
Svealand. Något mycket stor samling kungshögar bör man alltså 
icke vänta i Attundaland lika litet som i andra småkonungadö-
nien. De ovan omtalade högarna i Vadaby, Vaxtuna och Viby 
utgöra kanske i själva verket i stort ett tillräckligt anlal kungs
högar. 

Vi känna endast en konung över Attundaland, den i Ynglinga
sagan omnämnde Sigverk, som Snorre uppger har blivit inne-
bränd tillsammans med andra småkonungar vid Ingjald illrådes 
gravöl över sin fader Bröt-Anund;6 detta har inträffat strax före 
650. Om han fått en gravhög, ligger han kanske i någon av de 
behandlade högarna i Vada eller Orkesta. 

När Vadahögarna röjts fria och restaurerats, skall ett av vårt 
lands allra monumentalaste komplex av storhögar åter framträda 
i imponerande gestalt. Med fullt skäl kan man kalla platsen ett 
Attundalands Gamla Upsala; även en medeltida kyrka hör till 
bilden. Tillsammans med den restaurerade Orkestahögen skola 
Vadahögarna slå som vältaliga vittnesbörd om en bygd, som varit 
av central betydelse och antagligen det främsta residensområdel 
i Attundalands konungadöme. 

6 F . Jönssons ed. av Norska konungasagor ( = Samfund lil udgivdse af 
gammel nordisk l i t teratur nr 231, 1, Köbenhavn 1893, sid. 65 f. 
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SUMMARY 

B. Nerman: Where was the centre of the petty kingdom of 
Attundaland? 

The larger of the Attundaland burial mounds are for the most part grouped 
together in the central "häraden" (jurisdictional districts) of Vallentuna and 
Seminghundra. Here there are 4 mounds of considcrable dimensions. At Vada-
bv in tlie parish of Vada 3 mighty mounds can be seen; these are known as 
the "Sjöknllarna" (Sea-mounds) (Figs. 1 and 3). They are reminiscent of the 
royal burial mounds of Gamla Upsala, though of lesser proport ions: one 
stunds more than 5 metres high and has a base diameter of more than 30 
metres. The largest of the mounds which have been preserved is the one at 
Vaxtuna in the parish of Orkesta (Figs. 1, 4 and 5), named in 1673 the King's 
Mound, 6 metres high and 45 metres in diameter. In addition, at Viby in the 
parish of Marklin there used to be a fair-sized mound, but this has now 
completely disappeared. The Kings Mound was excavated in 1724 (Fig. 6), 
and in a fire layer were found "great buttons", which are probably identical 
with those semi-spherical counters of bone which are typical of the splendid 
male graves in lhe valley of Lake Mälaren from the 6th and 7th centuries A.D. 

The author knows of no other similar concentration of large mounds in 
Attundaland, and for this reason considers that it is in this district that one 
might expect in the first place to find the seat of the Attundaland petty 
kings during their "great mounds" period. 

Purely geographical circumstances also support this theory. The district, 
which lies in the middle of Attundaland, had better Communications with the 
Baltic (Fig. 7) than other districts within the country thanks to waterways 
which exisl even at the present day, though partly shallower now than then; 
at the same time it lay a good distance from the dangers of the coastline. 

During the Iron Age great mounds began to be raised in Svealand in the Sth 
eentury. In the beginning it is possible that the custom was restricted to the 
Yngling line of kings, from whom it låter spread to lesser kings and chieftains. 
Aller lhe middle of the 7th century we no longer hear of petty kings in 
Svealand; thus the petty kings' mounds should, for the most part, date from 
lhe 6lh century and the first half of the 7th century. There should therefore 
never have been any such large number of royal mounds in Attundaland. 

We know the name of only one of the petty kings of Attundaland, Sigvcrk, 
who, together with other petty kings, was burnt to death at Ingjald l l l radis 
funcral wakes for his father Bröt-Anund. Perhaps he lies at rest in one of 
lhe mounds described in this a r t ide . 

205 


