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Andersson, K, 2001. Romerska kärl i Uppland och Västmanland. (Roman vessels 
in the provinces of Uppland and Västmanland, Sweden.) Fornvännen 96. 
Stockholm. 

Imported Roman vessels from tlie provinces ol Uppland and Västmanland OO 
the northern shores of Lake Mälaren are discussed from different perspectives. 
The chronological context of the material is analysed in detail, and il is shown 
ihat imported goods were present during lhe whole of the Roman Period. It is 
also shown ihat most of the types are well known from olher parts ol the Nordic 
area. As almost all vessels are found in graves. these are used to discuss lhe use of 
the imports in contemporary society. The relation to hiological sex is discussed, 
as is the question of ihe relationship lo other contemporary graves. The condu
sion is drawn that the imports generally belong to a limited social Stratum. To 
test ihis interpretation, tlie place names iii lhe surroundings of lhe find spols of 
imported vessels are analysed. The result supports the interpretation, as il seems 
ihat nearly all imported vessels have been found in areas wilh pku c names indi
cating prehistoric cult or an administrative division. 

Kent Andersson. Statens historiska museum, Hox $428, SE 1 1 / 84 Stockholm, Smeden. 
ken I.andel ssonl" Ii isl 01 iska.se 

Externa kontakter kan ta sig skiftande uttryck 
och spåras på olika sätt Påtagligast är kontak
ternas materiella lämningar: föremål tillverka
de i eti område men påträffade i ett annat Kon
takter kan även resultera i idé- och föreställ
ningsöverföringar. Sådan »intellektuell" kon-
lakt kan t.ex. ge sig till känna i gravskick och 
koi isi hantverk. 

Kontakter mellan skilda folk och områden 
bar alhid funnits. De bar ofta använts som för
klaringsmodeller lör t.ex. likheter/olikheter 
i n d i a n eller inom olika regioner . Del är dä r fö r 

cu tacksamt ämne atl behandla som dessutom 
ger s tor frihet ät d e n som gör de i , ef tersom ut

g å n g s p u n k t e r n a kan vara skiftande. I lär n e d a n 

ska jag d iskutera ett exempe l pa ex te rna kon

takter: romersk impor t i U p p l a n d och Väst

m a n l a n d . 

Detta mater ia l ha r t id igare b e h a n d l a t s av 

l iera forskare ( t .ex. H a l l e n b e r g 18 19; A l m g r e n 

1908, 191(1; Elvins 1930;Stenberger 1957; Lund 
Hansen 19S7; Wikborg 19963,5. aogff). Nedan 
skall jag fokusera på dess kronologiska sam
mansättning, relationen till övrigt nordiskt ma
terial, på sättet del användes i det samtida sam
hälle! och i vilka typer av miljöer föremålen 
uppträder. Detta bar bara delvis behandlats ti
digare ocb jag vill här fördjupa diskussionen. 

Del finns sammanlagt ;:; kända romarlida 
importkärl från området (Lund 11,insen 1987 
sann katalog nedan). Därvid bortser jag från 
obestämbara fragment och föremål som imeär 
kärl, funna på I lelgö, den romerska genius som 
påträffats i Fysingen, de romerska mynten, guld-
fmgerringarna och eraaljfibulan sann »imita
tionen* av en romersk medaljong Iran Tuna
lund i I Ijälsla sn s.unl bältena frän Tibble i 1.ils-
lena sn och Fullerö i Gamla Uppsala sn. De tre 
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sistnämnda är en form av intellektuell impor t 
Dessutom måste jag bortse från glaspärlorna, 
fast de utgör en mycket intressant föremåls
grupp. 

17 av kärlen är bronskärl eller delar av så
dana och ifi glaskärl. De typer som är belagda 
bland bronskärlen är: en situla Eggers 24, ett 
bronskarl E3 1, fyra (fem?) Östlands-killiar (E38-
42?,E38, E39—40, E41), tre Henimoor-käii (E57, 
E58), ett bäcken E81— 82, en vas Ei 29, tre kas
seroller (Ei40—141, Ei42, Ei44) , ett hankfäste 
till ett bronskarl samt den s.k. Apollo Grannus-
vasen. Till detta kommer ett obestämbart kärl 
samt fragmenten från H d g ö . 

Glaskärlen utgörs av en bägare med insli
pade ovaler E185, en bägare ined pålagda trå
dar Ei89, en cirkusbägare E209 samt diverse 
kärl med olivslipning (E220-237, E227-237, 
E236, E238). Resterande glasfynd kan inte be
stämmas. 

Majoriteten av fynden kommer från gravar 
och bara några härrör frän boplatser, alla des
sa från Hdgö . Det linns även några »lösfynd*, 
förmodligen härrörande från förstörda gravar. 
Den geografiska spridningen är ojämn. Inom 
Västmanland finns en uttalad koncentration 
till Västerås-trakten och till gränsen mol Upp
land. I Uppland fördelar sig fyndplatserna över 
landskapets centrala och öslra delar (Wikborg 
1996a lig- 138). 

Kronologin: den Almgren-Nermanska fällan 
Vi skall först fastställa materialets kronologiska 
spännvidd och därmed föremålens inbördes re
lationer. 

Innan vi diskuterar dateringen måste någol 
sägas om den romerska järnålderns kronologi 
och om svenska arkeologers inställning till 
denna. I dagens svenska arkeologi råder här 
nämligen ambivalens. I exempelvis undersök
ningsrapporter och materialpublikationer an
vänds i allmänhet ett föråldrat kronologisystem 
hämtat från Montelius och Almgren & Ner
man. Ibland uppträder en ohelig allians där 
det äldre systemet används parallellt med mo
dern terminologi, men oftast tillämpar inan 
det gamla systemet lill och med i helt nya av
handlingar föredrar man Montelius och Alm
gren & Nerman framför nyare forskning. Detta 

är märkligt, särskilt som del får konsekvenser 
för bur materialet skall förstås och tolkas. 

Vad ligger då bakom detta? j ag tror att or
saken är Die ältere Eisenzeit Gotlands (AEG = Alm
gren & Nerman 1914—1923). I AEG användes 
Montelius periodindelning frän 189(1 och den 
romerska järnåldern delades i två avsnitt, etl äl
dre och ett yngre. 1 AEG gick man dock ytterli
gare ett steg ocb delade in de två huvudavsnit
ten i ytterligare två läser vardera: IV: 1, IV:2, V: 1 
och V:2. Detta var en nyhet för nordiska för
hållanden. 

Vad beträffar de absoluta dateringarna i 
ÄEG följde man Miiller (1874) och Montelius 
(1 896), dvs. perioden ansågs börja vid Kristi fö
delse och sträckte sig fram till 400 e.Kr. Nytt var 
de enskilda fasernas datering ocb i absoluta år 
ansågs period IV: 1 omfatta tiden 0—100, period 
fV:2 100—200/250, period V:I aoo/850—350 
och period V:2 350-400 (AEG, s. 133(1,). Värt 
au notera är atl man inte hell följde Miiller och 
Montelius eftersom man våren smula svävande 
om övergången mellan äldre och yngre romersk 
järnålder. Hos de båda äldre forskarna förlades 
övergången till 200 e.Kr. men i AEG sattes den 
till 200/250 e.Kr. 

Men bur kan det komma sig att AEG fått så
dan genomslagskraft? Svaret är enkelt: stor upp
laga sann 646 avbildade fornsaker i plansch
delen och ytterligare ett antal i texten. Före
målen avbildades period för period ocb beled
sagades av en kort text där en beskrivning in
gick och där bl.a. kontexter redovisades. Ibland 
diskuterades ocksä paralleller från andra om
råden. Vad mer kan man begära? Inte mycket. 
Därför är det inte märkligt atl vi i ofta hittar re
ferenser med hänvisningar som: »liknar AEG 
513 men är smalare» eller »bronssölja AEG 
1 •;(')••. Följaktligen finner vi också att »i AEG 
placeras typen i period V:2« eller »de gotländ
ska parallellerna dateras lill period IV: i«. 

Ar detta så farligt? Ja, jag anser del ocb skall 
ge ivå exempel som illustrerar vad jag menar. 

Fingerringar typ AEG 5/5 
Lal oss se pa AE( '• 5 1 3, en guldfingerring med 
ryggad sköld och pärltrådsimitation. Typen da
terades! AEG (s. 102). med viss försiktighet, till 
slulct av romersk järnälder (period V:2), dvs. 
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350—400 e.Kr. Låt oss acceptera en sådan date
ring. Vad innebal den i praktiken? I vilkel bis-
loriskt sammanhang hamnar typen? På en 
övergripande nivå kan man konstatera att den 
ligger i cn tid dä minnet av markomannerkri
gen blekna! bor t Kristendomen bar blivit 
statsreligion i Romarriket, en tydlig rubbning 
av maktbalansen mellan väst och öst är märk
bar och riket går mot sin delning. De utdragna 
krigen bar försvagat romarna. I Skandinavien 
(eller delar av området) ha ren omfattande för
ändring av bebyggelsestrukturen genomförts 
ungefär 150 är tidigare (jfr t.ex. Hvass 1988) 
od i konsekvenserna av denna bör ha varit på
tagliga. För Gotlands del kan konstateras att 
stensträngsbygden är väletablerad med sin »lås-
ta« bebyggelsestruktur (Cassel 1998). 

Men stämmer detla med senare forskning? 
Nej. En genomgång av del nordiska materialet 
visar alt ringtypen skall placeras avsevärt tidi
gare. Inga belägg linns lör all typen skulle leva 
kvar sa långe som görs gällande i AEG. I stället 
kan det yngsta fyndet dateras till intervallet 
850/860-3 10/320 e.Kr. och typens äldsta upp
trädande kan sättas i tidsspannet 150/160— 
225 e.Kr (Andersson 199;;. s. 65 I.). Vi lar med 
andra ord en helt annan bakgrund atl värdera 
Ivndei mot. Markomannerkrigen är inte ed 
dimhöljl minne utan en blodig realitet, det ro
merska riket är förhållandevis starkt och någon 
maktförskjutning mot öster är ännu inte tydlig. 
I Skandinavien slår nian inför eller mitt i en 
omfattande omstrukturering av bebyggelsen. 
Perioden präglas även avyttre hot vilka bl.a. ger 
sig lill känna i de slora offernedläggelsei na av 
vapen i södra Skandinavien. Genom gravfyn
den trorvi dessutom veta att gamla sociala struk
turer bryts sönder och ersätts av nya. Detla är 
även en tid da administrativ handel uppstår på 
allvar odi centralplatser framträder dit olika 
funktioner koncentreras. Vi får kort ocb gotl 
en väsensskild kulturhistorisk ram kring fyn
den och typen. 

Reisborgs studie 1994 
Låt oss ga vidare ined ännu ett belysande ex
empel där kulturhistoriska tolkningar nyligen 
gjorts med utgångspunkt från Almgren och 
Nerman. Synnöve Reisborg (1994) applicerade 

den föråldrade kronologin på romarlida kvin
nogravar i Uppland och Västmanland och fick 
fram resultat som inte står i samklang ined mo
derna uppfattningar. 

I analysen av kvinnogravarna påvisas enligt 
författaren tvä saker: dels en kronologisk skikt
ning i materialet, dels att skelettgravskicket in
fördes i området mot sluiei av 100-lalet e.Kr. 
(Reisborg 199), s. 58 II). Della grundar sig på 
en analys främst av Bbulamaterialel där Alm
grens publikation frän 1 897 och AEG utgör de 
främsta hjälpmedlen. 

Vad lärda della lör konsekvenser? Idag pla
ceras övergången mellan äldre ocb yngre ro
mersk järnålder före markomannerkrigen (ca 
150/160 e.Kr.). Når Reisborg skriver att hen
nes analys »kan tyda på att skelettgravskicket 
slår igenom i Mälardalsområdet först under 
1 oo-talets senare dd« (Reisborg 199.4,s.(it) De" 
lyder detta att bon vill göra gällande att jor
dandet introducerades mycket sent i Mälar-
regionen, först under yngre romersk järnålder. 
Vi lär, 0111 sa verkligen vore fallet, ell retarda-
tionsfenomen i området sett i relation lill övriga 
Nm den, som innebal all del nva gravskicket inte 
kan ges samma kulturhistoriska förklaring som 
i övriga Norden. Utrymmet tillätet' inte att jag 
drar de fulla konsekvenserna av delta, men det 
får förstas vittgående konsekvenser för hur vi 
skall förslå den lokala utvecklingen. 

Egentligen menar Reisborg inte alls att var
ken skelellgiav.il na eller (le rika kviiinogravar-
11a tillhörden yngre romerska järnåldern. Felet 
är att bon vall ell kronologiskt språk som fört 
henne fel. 

Med dessa exempel vill jag visa bur viktigt 
del är med en Stringent inställning till krono
logi ocb bur farligt (let kan vara alt okritiskt ba
sera sina analyser pa äldre forskning som revi
derats i omgångar, och hur metodisk! fel det är 
ati försöka tolka fyndens kontexter med ut
gångspunkt lian dessa slutledningar. 

Modem romarlida kronologi 
Var stil vi da idag? Man kan säga alt alla mo
derna romartida kronologisystemen utgör vi
dareutvecklingar av del som Eggera lade fram 
1951 odi 1955. Han indelade perioden i fem 
faser (Bl, Bs, G l , Ca od i (';',) ocb övergången 
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mellan äldre (B) och yngre (C) romersk järnål
der sattes till 150 e.Kr., dvs. före inarkonianner-
krigens utbrott år 166 (Eggers 1951, 1955). 
Några år senare kunde Raddal/ (1957) korri
gera dateringen av övergången mellan Bi och 
B2, som därmed sattes till 70 e.Kr. Wielowieski 
(1970) visade att den äldre romerska järn
ålderns faser kunde indelas ytterligare (Bia, 
Bib, Bsa och 62b) . Liversage (19S0) föreslog 
senare cn likartad uppdelning lör delar av det 
nordiska materialet som dock bara delvis an
vänds idag (jfr. Lund Hansen 1987). 

Raddatz (1957) arbete fick betydelse även 
för den yngre romerska järnåldern. Han visade 
att Ci var längre och att (.2 kortare än Eggers 
gjort gällande. Det dröjde sedan inte länge för
rän ytterligare uppdelningar av faserna före
slogs. Godtovvskis (1970) arbete fick stor bety
delse och han presenterade cn indelning i fem 
faser varav två delvis var samtida: B s / C i a , Cia , 
C ib , C2 och C j . Fas B a / C i a utgör en efter
släpning av rena B2-typer in i yngre romersk 
järnålder och kan möjligen uppfattas som en 
kulturell fas. Godlowski introducerade också en 
mera flytande övergång mellan den äldre och 
yngre romerska järnåldern och skifte! sattes till 
150/160 e.Kr., en än idag gängse datering, 

För nordiska förhållanden bar Lund Hans-
ens (1987) analyser haft den största betydelse. 
Hon använde sig av en fyndkoinbinaiionsma-
tris där utgångspunkten var det inhemska dan
ska materialet från hela den romerska järnål
dern och lyckades på så viss skapa ett system 
som visar släktskap med Godtovvskis. 

På det lokalkronologiska planet förtjänar 
Jorgensens (1989) arbele kring Bomholms 
yngre romerska järnälder atl Framhållas. Hans 
analys resulterade i en indelning av perioden i 
sex faser: Cia , C i b i , C ib2 , Csa, Cab och C3. 
Detta skedde främst på basis av ket aniikinateri-
alet och fibulorna. Jorgensens ( 19S9, s. 1 78L) 
absoluta dateringar skiljde sig något frän före
gångarnas: han ansåg all Cia tog sin början 
175 e.Kr. och alt (.3 slutade 350/375 c.Ki. Andra 
som med utgångspunkt från lokala material 
diskuterat kronologi är jensen (1980) och 
Ringtved (1988). Utöver detta finns analyser av 
enskilda föremålsgrupper, tex . vapen och mili
tärutrustning (Ilkjaer 1990, 1993; von Carnap-

Bornheim & Ilkjaer 1996; Nicklasson 1997) 
och giildföremål (Andersson 1993, 1995). 

Summerar man del ovan sagda framgår att 
man idag sätter början av romersk järnålder vid 
Kristi födelse och låter perioden sluta ca. 375 
e.Kr. De enskilda faserna dateras enligt följan
de: Bl.a. (0—40 e.Kr.), Bi b (40—70 e.Kr.), B2 
( 7 0 - 150/160 e.Kr.), C i a ( 1 5 0 / 1 6 0 - 2 1 0 / 2 2 0 
e.Kr.),Cib (210/220—250/2606.Kr.),C2 (250/ 
260—310/320 e.Kr.) och (.3 (310/320—375 
e.Kr.) (Lund Hansen 1993, s. 169). 

Kärlens datering 
Nedan ska jag diskutera dateringen av områ
dets importkärl. Eftersom de kontexter där kär
len påträffats i allmänhet inte innehåller andra 
daterande föremål än kärlet självt kommer 
analysen nästan helt att baseras på kärlens da
teringar. Detta kan förefalla metodiskt tvivelak
tigt, men jag anser alt om det överhuvudtaget 
skall vara möjligt att diskutera materialets kro
nologi är detta det enda tillvägagångssättet För 
att göra analysen mera lättillgänglig behandlas 
först föremålen från äldre romersk järnålder 
(B) och därefter de från yngre romersk järnål
der (C). Sedan behandlas de föremål som inte 
kan dateras närmare. Jag bar också gjort en dis
tinktion mellan gravfynden och Helgö-fynden. 
Orsaken lill detla är att inan ofta (t.ex. Lamm 
1988, s. goB) uppfattat inånga av importföre
målen pä H d g ö som resultat av skrotimport 
som skett d i e r det att föremålen tjänat ut som 
bruksföremål. Men stämmer detta? Den frågan 
återkommer jag till. 

Imporlkärl från äldre romersk järnålder (B) 
Nio av kärlen kan dateras lill äldre romersk 
järnålder (B). Det rör sig, med ett undantag ge
nomgående om bronskarl. 

Mest intressant i denna grupp är den capu-
anska situlan F.2 | som framkom 1689 i Granby, 
Vaksala sn. Fyndet publicerades av Rudbeck 
(1675 [1937-1950]) i hans Atlantica men det 
dröjde sedan till 1908 innan kärlet äter lyftes 
fram, denna gång av Almgren (1908, s, 104). 
Andra som berört fyndet är Eggers (1951). 
Lund Hansen (1987) och Duczko (199(1. s. 15). 
Hos den sistnämnde dateras käiiel märkligt 
nog till 100-eller 200-lalel e.Kr. och det hävdas 
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att det ansluter sig till områdets övriga import
fynd. 

En mera ingående diskussion om datering
en finner man bos Eggers (1951,5. 162), Kunow 
(1983) och Lund Hansen (1987). De båda 
förstnämnda för typen till Bi medan Lund 
Hansen hävdar att den inte går att avgränsa så 
exakt utan bör dateras till B utan precisering. 
Som stöd för detta hänvisar hon till fynd från 
Bi a, B2 och B (Lund Hansen 1987, s. 51). De 
kontinentala paralleller som är kända är emel
lertid generellt sett äldre och härrör från Bi . 

Det B a-fynd som Lund Hansen anför är 
Havor-skatten (Nylén 19(12), ett fynd med en 
komplicerad kronologisk sammansättning. 1 
princip visar detta fynd bara, anser jag, att ty
pen i vissa kontexter kan uppträda under B2. 
Man kan dock fråga sig om det går alt överföra 
dateringen av ett uppenbart ackumulerat fynd 
som detta till gravfynd. Jag anser inte det. Istäl
let blir man ta fästa på gravfynden, där omlopps
tiden uppenbarligen varit en annan. Aven hos 
dessa finns dock brister. Det återstår tre nor
diska fynd. I tvä ingår situlor E24 ulan andra fö
remål (Lund Hansen 1987, s. 442, 446). De 
saknar därmed egentligt kronologiskt värde. 
Det tredje fyndet dä remot frän Hoby på Lol
land, kan bl.a. genom sina fibulor placeras i 
Bia (Lund Hansen 1987,8. 51). Mol bakgrund 
av detta är det inte helt orimligt alt placera 
även Vaksala-käiiet i tidig äldre romersk järnål
der. Om det deponerats lika tidigt som Hoby-si-
tulan låter sig naturligtvis inte avgöras men san
nolikheten för att graven tillhör Bi anser jag 
vara stor. Kärlet skulle i sådana fall tillhöra de 
äldsta importföremålen i området. 

Ungefär samtida är möjligen Ostlands-kii-
leln E38 från Hollsta i Lohärad sn. Kärlet är till
verkat i Italien odi bar paralleller bl.a. från 
Pompeji. Hos Eggers (1951, s. 163 ff.) finns fynd 
från Bi och B2 förtecknade medan Kunow ute
slutande placerar typen i Bia (Kunow 1983 
Kiiric 8). Från skandinavisk! område är typen ba
ra känd i två exemplar, det här behandlade ocb 
ett norskt fynd. Hollsta-graven tillåter ingen när
mare datering medan det norska kärlet hittades 
tillsammans med skopa-sil E162 samt beslag lill 
två dryckeshorn, ett lerkärl och en kniv. Graven 
dateras av Lund Hansen till B1 b (Lund Hansen 

1987, s. go, 431). Dateringen är något osäker 
men väljer man alt acceptera den skulle detta ta
la för en placering av Hollsta-graven i B1 b. 

Det tredje tidiga fyndet kominer från Göd
åker i Tensta sn. Det utgörs av en kasseroll 
Ei44 . Som Ekholm (1935) visat härstammar 
kärltypen huvudsakligen från Gallien (Lyon) 
även om en begränsad tidig produktion i 
Italien också är sannolik (Lund Hansen 1987, 
s. 4Öf.). Eggers menade att typen förekom un
der hela äldre romersk järnålder och en tidig 
del av yngre romersk järnålder (Eggers 1951, s. 
1 72). Lund Hansen har kunnat precisera date
ringen och har visat att typen framträder först 
under Blb och fortlever in i B2 (Lund Hansen 
1987, s. 46). Gödåker-graven bör därför kunna 
placeras i B111-B2. 

Ostlands-kitteln från Igelsta i Söderby-Karl 
sn är endera av typen E39 eller E40. Förmod
ligen är den av italienskt ursprung (Lund 
Hansen 1987,5.61 o. där anf. l i t t ) . Hos Eggers 
dateras båda dessa typer till B2 och möjligen 
CA men med en dominans för äldre fynd (Eg
gers 1951,8. 162). Dateringen bar bekräftats av-
Lund Hansen (1987, s. 61), som visat att ty
perna främst kan knytas till B2. Igelsta-graven 
kan därför dateras lill Ba. 

Samma datering kan ges kasserollen E142 
frän Carlslund i Fresta sn (Edcnmo 1998a). 
Den tillhör en typ som främst uppträder under 
B-2 men där några enstaka äldre och yngre fynd 
linns (Lund Hansen 1987, s. 48 f ) . Eftersom 
det i den aktuella graven bl.a. ingår en profile
rad fibula (Almgren IV) kan en datering till an
dra hälften av B2 anses sannolik (Andersson 
1998,8. 66 ff.). 

Kasserollen från Gryta i Hubbo sn kan inte 
typbestämmas närmare än till E140-141. Båda 
typerna tillhör äldre romersk järnålder (Eggers 
1951, s. 172; Lund Hansen 1987, s. 45L, 91). 

De finns även två fynd av unika föremål. Det 
ena är Apollo Grannus-vasen (E53) från Fyck-
linge i Björksta sn. Kärlet saknar nordiska pa
ralleller men såväl Eggers (1951, s. 165) som 
Lund Hansen (1987, s. 90, 451) anser att det 
tillhör äldre romersk järnålder. Detsamma gäl
ler bronsvasen Ei 29 från Hässelby i Spånga sn. 
Formen är känd från Pompeji och kan på kon
tinenten följas in i tidigt 100-tal (Kunow 1985, 
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s. 25). En datering lill B bar därför föreslagils 
(Eggers 1951, s. 171; Lund Hansen 1987, s. g 1). 

Slutligen skall glaskärlsfragmenten (?) i Fyck-
linge-graven nämnas. De kan vare sig närmare 
typbestämmas eller dateras. 

Importkärl f rän yngre romersk järnålder (C) 
Iniportfynden från yngre romersk järnålder är 
14 till antalet 

Ett av de få kärl som kan dateras närmare är 
en starkt fragmentarisk cirkusbägare E209 från 
Gullhögen i Husby-Långhundra sn. Kärltypen 
bar tidigare (i Norden) bara varit känd från det 
nuvarande Danmark och bar etl uttalat sam
band med elitära miljöer såsom Hinilingoje, 
Varpelev och M0llegårdsmarken. Enligt Lund 
Hansen förekommer typen uteslutande under 
C l b (Lund Hansen 1987, s. 74 ff.). En sådan 
datering är frestande att överföra till Husby-
Långhundra-graven, speciellt som den inne
håller ett fragment av en ormhuvudring av 
guld, en föremålstyp som också uppträder i nå
gra danska gravar med glaskärl av denna typ 
(Andersson 1995, s. 78 ff.). 

En annan grav som kan vara frän samma las 
är grav X frän Tuna i Badelunda sn.fag bar tidi
gare berört dateringen av graven och placerat 
den i Cib-C2 eller i ('2 (Andersson 1993, s. 53; 
1995, s. 78 f.). Detta är en kompromiss mellan 
de dateringar till cirka 300 e.Kr. (Stenberger 
1957; Nylén & Schönbeck 1994a; 1994b) eller 
lill Ca (Lund Hansen 1987) som andra före
slagit Analyserar man fyndet finner man emel
lertid att det är möjligt att precisera datering
en. I fyndet ingår två Hemmoor-kärl E58, ett 
bronsbäcken E81—82, ett glaskärl med pålagda 
trådar E189, två romerska silverskedar samt två 
guldfingerringar (Beckmann typ io:Ia, 39a), 
två guldarmringar av ormhuvudtyp, en guld-
balsring av ormhuvudtyp, två guldnålar och 
möjligen fragment av en rosettfibula (A VII 
21 (i). Importen har sina bästa paralleller i 
Danmark där såväl bäckenet som glaskärlet 
uppträder under C i b (Lund Hansen 1987). 
Hemmoor-kärlen däremot kan förekomma se
nare och kombinationer från C ib , C2 och C3 
är kända (Lund Hansen 1987, s. 461I.). Det 
tycks dock finns en viss dominans för C1 b-kom-
binationer. Låter inan glasen ocb bäckenet fäl

la utslaget vid dateringen bör graven placeras i 
C i b . Detta är även förenligt med guldföremå
len (Andersson 1993, s. 52 f., 82 f.; 1995, s. 78 
ff.). Den möjliga roscttfibulan kan också anfö
ras som ett stöd för en Clb-datering (jfr Lund 
Hansen 1987). 

Ett Hemmoor-kärl linns även från Gödåker 
grav 1. Det är av typen E57 som förekommer un
der C l b och Cs med en viss övervikt för den äld
re dateringen (se ovan). Trots detta är det inte 
rimligt att ge en snävare datering än C10-C2. 

Glaskärl med olivslipning (E227—237) har 
påträffats vid Dragby i Skuttunge sn och i grav 
3 och 4 vid Hacksta i Ossebygarn sn (fig. 1). Hos 
Eggers dateras sådana kärl från Cl ii 11 D (Eggers 
1951) men enligt Lund Hansen finns bara ett 
lvnd som kan placeras så tidigt som i C l , Övri
ga tillhör Ca eller C3 eller kan inte närmare 
avgränsas än till C (Lund Hansen 1987, s. 101 
ff.). Något som kan ses som ett stöd för en da
tering till C3 åtminstone för Dragby-graven är 
en bronsfot till ett träkärl där en nära parallell 
finns från C3-graven från Tibble i Litslena sn 
(Andersson 1993, S. 38). Vad beträffar Hacksta 
grav 3 framhåller Olausson (1988, s. 25) att 
den kam som ingår i fyndet uppvisar tidiga 
drag. Detla skulle tala för cn datering till yngre 
romersk järnälder. I grav 4 på samma gravfält 
uppträder en kam med något yngre formele-
ment och dessa kombinerade med gravskicket 
talar för en något senare tidsställning (Olaus
son 1988, s. 26). 

Ett med föregående fynd besläktat glas in
gick i grav 32 från Gödåker i Tensta sn. Det är 
förmodligen av Bremsnes-typ (E236) som bos 
Straume daleras till C3 och D (Straume 1987, 
s. 35). Graven som givit typen dess namn kan 
föras lill C3 (jfr Lund Hansen 1987) och del är 
sannolikt att Gödåker-graven är samtida. 

Övriga fynd från yngre romersk järnålder 
kan inte dateras närmare. Ostlands-killiarna 
F4 1 från Bolsirö i Bro sn och Norrby i Söderby-
Karl sn har paralleller frän hela C (Lund Han
sen 1987, s. 69) och de tre andra odaterade 
fynden utgörs av glaskärl av okänd typ. I tvä fåll 
(Gödåkergrav 21 och 29) å r en datering till C 
sannolik (Lund Hansen 1987, s. 443) men i 
det tredje fallet (Barkarby i Järfälla sn) kan en 
senare datering inte uteslutas. 

Fornvännen 96 120011 



Romerska kärl i Uppland och Västmanland 223 

Fig. 1. Fragment av glaskärl ined olivslipning (£887—837) från Hacksta grav 3 och 4, Össebygarn sn. Yngre 
romerska järnåldern respektive äldre delen av folkvandringstiden. (Renritning av A. Grenberger efter 
Olausson 1988). — Fragment of a glass vessel with cut patterns (£227-2;!-), from Hacksta, graves 3 and 4, 
Össebygarn parish. Uppland. 

Importkärl som inte kan dateras närmare än till 
romersk järnålder 
Två gravar finns där kärlen är så fragmentera
de att ingen typbestämning är möjlig. Det ror 
sig om ett bronskärl (en Ostiands-kittel (E38-
42) enligl Almgren 1916, s. 78) från Kundby i 
Rimbo sn samt glaskärl av okänd typ från grav 
1 vid Hacksta i Össebygarns sn. Till detta kom
mer bankfästet från Tuna i Alsike sn. Inga av 
dessa fynd kan dateras närmare. 

I tn juni kärl frätt Helgii 
Avslutningsvis skall något sägas om Helgös im
portfynd. Dessa kan delas upp i två grupper: 
dels obestämbara fragment (Lund Hansen 
1987, s. 443), dels typbestämbara. Bland de 
sistnämnda linns fragment av ett bronskarl E31 
sann fragment av en glasbägare E185 och and
ra glaskärl med olivslipning (£880-837, E238). 

Bronskärlet ESI och glaskärlet £185 är 
inesi intressanta. Bronskärlet har bara två mot

svarigheter från hela Germanien. Del är till
verkat i Capua och typen är företrädd i Pompeji 
vilket placera den i Bi (Lund Hansen 1987, s. 
90). Glaskärlet El85 är något yngre. Det har 
paralleller i Juellinge grav 1 (Lolland), i Sojvide
graven (Gotland) sann i en av furstegravarna 
från Lubsow (nuv. Polen). Typen kan placeras 
i B2 (jfr Lund Hansen 1987,5. 54). Ei85-glasen 
haller genomgående mycket hög kvalitet och 
är nästan hell avfärgade. Typens ursprung har 
diskuterats mycket och man har bl.a. föreslagit 
Karanis i Egypten, Syrien eller Italien som till
verkningsorter (Lund Hansen 19S7. s. 1590. 
där anf. l i t t ) . 

Övriga glaskärl från H d g ö tillhör yngre ro
mersk järnålder (se ovan). 
Sammanfattning av den kronologiska analysen 
Summerar man den kronologiska analysen kan 
nian konstatera att det finns importföremål 
Iran så gott som hela den romerska järnåldern 
i område t De äldsla fynden tillhör Bi och se-
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dan följer en serie som avslutas först vid perio
dens slut. Spridningen är jämn och markerar 
kontinuerlig impor t Man kan dock inte undgå 
att notera en snedfördelning indian äldre och 
yngre romersk järnålder till den senares fördel. 
Samma fenomen kan ses i hela Norden (jfr. 
Lund Hansen 1987,5. 127). 

Man kan vidare konstatera att områdets 
gravfunna glas, med ett undantag når, tillhör 
den yngre romerska järnåldern. Det enda un
dantaget är det glaskärl som hittades i Apollo 
Grannns-vasen. 

Beaktar vi bur de daterade kärlen fördelar 
sig i rummet gör sig en tydlig tendens gällande: 
det är ovanligt med flera importfynd från ett och 
samma gravfält. Bara i ett enda fall finner man 
flera oliktidiga kärl från ett och samma gravfält: 
< .ödåker i Tensta sn. Till skillnad från alla andra 
lokaler ined importfynd kan man där se en kon
tinuitet som lar sin början möjligen redan i B ib, 
alternativt B2 (kasserollen i grav 7), och som av
slutas först så sent som under C3 (grav 32). En 
sådan lång siatiiskontinuitct är inte känd från 
något annat gravfält i området Istället förs tan
karna till södra Skandinavien där gravfäll av den
na karaktär ibland har ett samband med cent
ralplatser, t.ex. Möllegårdsmarken nära Gudme 
på Fyn. Kopplingen mellan centralplats och 
gravfält av speciell karaktär är intressant och 
man frågar sig osökt om Gödåker kan ha en lik
nande bakgrund. Redan Almgren (1916) venti
lerade sådana tankegångar och de vidareut
vecklades av Ekholm (t.ex. 1925a, 1925b), tyvärr 
utan alt frågeställningarna problematiserades. 
Man anlade en successionsmässig syn på Göd
åker och såg det som föregångare till Gamla 
Uppsala, dvs. man ansåg det inte troligt att Göd
åker spelade någon avgörande roll efter den ro
merska järnåldern. Man ville m.a.o. se platsen 
som en del i ett större skeende som kulminera
de i framträdandet av Gamla Uppsala. Så långt 
tror jag inte man behöver sträcka sig, men den 
kronologiska analys som gjorts här har förstärkt 
det intryck som tidigare betonats. 

Relationer till övrigt nordiskt material 
Lund Hansen har i sin analys av den romerska 
importen även diskuterat de enskilda före-
mälsiypcrnas frekvens. Hon skiljer indian uni

ka föremål (maximalt tre kända exemplar i 
Norden) och övriga. Hon har visat att de unika 
kärlen har en ojämn utbredning och att de 
koncentrerar sig till det nuvarande Danmark 
under hela den romerska järnåldern. Delta vi
sar, menar hon, att importen nått olika delar av 
området etappvis och att vissa områden funge
rat som en form av filter. Hon kan även påvisat 
betydelsefulla skillnader mellan äldre och yng
re romersk järnålder (Lund Hansen 1987, s. 
1 3off.). Hennes modell kan naturligtvis ifråga
sättas i detaljer men förefaller i stort sett kor
rekt Man måste dock komma ihåg att den 
spridningsbild vi idag ser är uppkommen ge
nom gravfynd och att detta speglar ett speciellt 
gravskick (jfr Näsinan 1984) eller en specifik 
kulturhistorisk situation. Det räcker här med 
att hänvisa till bur materialet ser ut exempelvis 
på H d g ö för att förstå att den braksmässiga 
spridningsbilden kan ha varit en annan. Även 
med ett sådant källkritiskt förbehåll är det dock 
av intresse att studera hur del här aktuella ma
terialet förhåller sig till det från övriga Norden 
ocb det fria Germanien. 

Lal oss inleda med att slå fast att antalet 
»unika« föremål inte är stort De exempel som 
är kända har dock en särställning: bronskärlet 
E31 frän H d g ö , Apollo Grannus-vasen (E53) 
från Fycklinge och vasen E129 från Hässelby. 
Till dem känner man inga paralleller överhu
vudtaget Glaskärlet E185 från H d g ö är nästan 
unikt: det finns ytterligare två nordiska fynd. 
Man kan därför räkna Helgö-glasel till grup
pen unika föremål. Däremot tror jag det är en 
illusion att Östlands-kitteln E38 (?) från Holl
sta, Hemmoor-kårlet E57 från Gödåker och 
bäckenet E81-82 från Tuna grav X skulle vara 
ensamma (eller näst intill ensamma) i sitt slag 
i Norden. Det finns många fynd som innehål
ler bronskarl E37-43, E55-66 respektive E78-
87 och bland dessa döljer sig sannolikt några 
paralleller lill de nämnda kärlen. De räknas 
därför inte med här. 

Av totalt 33 fynd är alltså tre, möjligen fyra, 
unika. Tyvärr är de båda gravfynden med uni
ka föremål dåligt kända och det är därmed 
svårt att diskutera dem. Om Hässelby-kärlet 
sägs att del, innehållande brända ben, påträf
fades i en hög när Hässelby slott uppfördes. 
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Kärlet skänktes 1708 till Antikvitetsarkivet av 
riksrådet Gustav Bonde (Arne 1931). Litet me
ra vet vi om Apollo Grannus-vasen. Den fram
kom 1 8 1 8 i cn hög och innehöll brända ben, 
en liten järnkniv, bronsbeslag, en benspel-
bi icka (?) samt försmälta rester efter ett glas
kärl (?). Värt att notera är del försmälta glas
kärlet Som redan sagts är detta den äldsta kän
da graven med glaskärl i regionen. 

Innan vi lämnar de unika kärlen vill jag 
även lyfta fram cirkusbägaren från Gullhögen i 
I lusby-Långhundra sn. Den är naturligtvis inte 
ett av de unika föremålen då det finns åtmins
tone 18 kända exemplar av typen i Norden, 
men detta är det enda nordiska fyndel utanför 
Danmark Kärlet har därför stor betydelse och 
att dei dessutom deponerats fragmentariskt ty
der på att även samtiden tillskrev del etl ston 
vätde. Kombinationen med ett fragment aven 
ormhuvudring ger ju denna begravning en 
närmast dansk karaktär vai igenom den anslu
ter sig till de rika gravarna på Själland. Fyndel 
har därför förmodligen en myckel speciell kul
turhistorisk bakgrund. 

Till övriga importtyper är emellertid en 
mängd paralleller kända och de kan därför 
bäst betraktas som »massmateriaU. Man kan 
med andra ord fastställa att itnpoi (materialet 
från Uppland och Västmanland ansluter gan
ska väl till del övriga nordiska och alt det bara 
linns enstaka unika föremål. Del ligger därför 
nära till hands all länka sig all importen i myck
et hög grad ingått i det system av varautbyte 
indian elitära miljöer inom Norden som Lund 
Hansen ( 1987) diskuleral ocb all direktimport 
bara skett i mycket liten omfattning, fröts des
sa tydliga indikationer på följsamhet i förhål
lande lill övrigt nordiskt material linns dock 
u-cken som visar att materialet inte är sam-
mansalt på ell belt likartat sätt Della framgår 
när man söker »luckor* i typrepertoaren. 

Här linns en anomali som kan säga en del 
om situationen i området under den aktuella 
tiden. I Lund Hausens sammanställning av im-
portfynd i Norden ingår närmare 200 exemplar 
av bronsskopor/-silar. Mängden gör kategorien 
enastående bland de importerade bronskarlen 
och typen har också en livslängd som är märk
lig: från Bl b till Ca (Lund Hansen 1987). Sko

por och silar är med andra ord en närmast tid
lös form som tilltalat den nordiska aristokratin 
generation efter generation, vilket kanske inte 
är så märkligt Föremålstypen är intimt för
bunden med drickandet och mot bakgrund av 
de ideologiska undertoner som detta bar haft i 
del romarlida nordiska (och germanska) sam
hälle! lät vi se förhållandet som en bekräftelse 
på våra fördomar. 

Men hur ser del dä ut i Mälarregionen? Här 
finns inte en enda uppsättning av skopa och sill 
Uppenbarligen har föremålskombinationen 
inte tilltalat eller varit förståelig för områdets 
elit, ocb den bar därför valts bort, åtminstone 
vid begravningar. Ell antagande i denna rikt
ning styrks ytterligare av att antalet dryckes
horn är myckel litet i Uppland och Västman
land. Detla skulle kunna indikera att man här 
inte följt den sydskandinaviska och insulära tra
ditionen med drickandet som ideologisk hand
ling. Kanske bar behovet inte förelegat I alla 
fall är del uppenbart att varken dryckeshorn el
ler skopor/silar ansetts som statustyngda i så 
hög grad all de medgivits i gravarna. 

Innan importens sammansättning lämnas 
skall nagol sägas 0111 Helgö-fyiulen. Som redan 
sagts har dessa bl.a. uppfattats som skrotim
port, avsedd som råmaterial till öns verksläder 
(t.ex. Lamm 1988). Denna tolkning kan kan
ske nyanseras något. Vissa föremål från H d g ö 
tillhör nämligen typer som är helt unika eller 
myckel ovanliga i Norden (E31, E185). Natur
ligtvis kan inan inte utesluta att föremålen im
porterats som skrot Det är känt från liknande 
platser att föremål av mycket speciell karaktär 
uppträder i skrotmaterialet, och vi vet också att 
en omfattande import av skrotmetall faktiskt 
ägt rinn. 

Man kan ändå inte undgå att slås av sam-
bandel mellan unika föremål ocli Helgös ka
raktär av centralplats. Det är ju i exakt della 
slags miljöer som man kan vänta sig atl linna 
unika odi ovanliga föremål. På en sådan plats 
bar även de unika föremålen fyllt sin ideologis
ka funktion som markörer av social särställning 
och externa förbindelser. I övriga Norden fin
ner man unika föremål främst i rika gravar och 
del förefaller därför 1 imligi att de uppträder i 
eit boplatsmateria] som kan kopplas till ett lik-
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artat samhällsskikt. Jag vill därför efterlysa en 
förnyad analys av Helgös impoi llynd där större 
vikt läggs vid det kontinentala materialet Kan
ske kan en sådan analys öka förståelsen för 
1 [elgö och skapa klarhet i dess kronologiska 
spännvidd ocb dess relation lill andra platser av 
likartad karaktär. 

H u r och av vem användes importföremålen t 
I Tacitus Germania 5:3 finner man en ofta ci
terad passus om hur den germanska eliten be
traktade romerska kärl, främst sådana av ädla
re metall. Tacilus hävdar alt de silverkärl som 
romerska diplomater och sändebud skänkt de 
germanska hövdingarna »... aktades lika tinga 
som lerkärl» av mottagarna. Naturligtvis är det
ta inle helt sant Tacilus anmärkning är snarast 
en förklädd anklagelse inoi den romerska aris
tokratin som övergivit de republikanska dyg
derna ocb ägnade sig åt utsvävningar där bor
dets lockelser intog en framträdande plats. 

Taciltis-citalet illustrerar lim mötet mellan 
de skriftliga och de materiella källorna skapar 
problem. Av de materiella lämningarna frän 
Tacitus samtid framgår nämligen tydligt att sil
verkärl verkligen uppskattades av eliten i Ger
manien. Det förekom till och med en omfat
tande kopiering eller förfalskning av romerska 
silverkärl på germanskt område, Lex.Järnsyssla-
bägarna från Västergötland (Kunzl 1998). Här 
bar v i därför etl bra exempel på l i m e n formell 
skriftlig källa, som tillrättalagts i etl bestämt syf
te, möter en materiell källa som ger en annan 
bild. Del går dock inte att komma ilian all även 
den sistnämnda är en form av manipulation 
som skapats i ett bestämt syfte och vid en myck
et specifik tidpunkt som svar på ett tidsbundet 
behov. 

Som redan sagts kommer många av import-
lvnden ur gravar. I lär öppnar sig möjligheter 
för diskussioner kring sociala statusförhållan
den och genusrelaterade spörsmål. Tyvärr är 
dock fyndkombinationerna myckel sparsam
ma och bara ett fåtal har bevarade ben som 
kunnat osteologiskt analyseras. Del finns alltså 
klara begränsningar vad beträffar möjligheter 
alt dra slutsatser om social struktur ele. Vi kan 
dock konstatera att del i Danmark finns en in
talat samband mellan Statusföremål av guld 

och silver och romersk import. Analyser av det 
osteologiska materialet har också visat en kor
relation mellan kroppslängder över den nor
mala och importföremål (Lund Hansen 1987, 
s. 26). Della tyder pä att det samhällskikt som 
haft tillgång lill importföremål ocksä haft till
gäng lill värdemetaller ocb till mat under upp
växtåren, varvid det sistnämnda gynnat reslig 
kroppslängd. Detta tyder dessutom på en ned
ärvd social status. 

Vad har då vai i undersökningsområdes gra
var au säga impoi döK-maleus innehavare? Vi 
böljar med att se hur många kärl som finns i 
varje grav. Av 20 gravar innehåller 17 bara etl 
kärl, i vardera en grav förekommer två respek
tive tre kärl och i bara en linns ller än så. Della 
tyder på alt importen varit ovanlig i område t 
Intrycket ä r a n impoi ten inte nan området di
rekt utan alltid genom mellanhänder. 

Görs en jämförelse med övriga Norden sä 
framgår att (lät gör sig kronologiska och koio-
logiska skillnader gällande på ett helt annal 
sätt Aven bär är det visserligen vanligen bara 
ett kärl per grav. Detta gäller dock främst äldre 
romersk järnålder. Under yngre romersk järn
ålder är en tydlig ökning märkbar i det danska 
materialet Gravarna innehåller ett till tre kärl 
ocb del förekommer till och med fem eller fler 
kät 1 i en och samma grav. Inom det nuvarande 
Sverige och Norge är det emellertid fortfaran
de så att del bara förekommer ett kärl. Förmod
ligen är detta etl utslag lör den danska filteref
fekten som medfört atl stora delar av importen 
stannat i danska bandet (Lund Hansen 1987, 
s. 2 0 0 f.). 

En annan intressant faktor är kärlens rela
tion till biologiskt kön. Värdet män eller kvin
nor som Bck med sig impoiilöiemålcn i gra
varna? En analvs har visal atl man med hjälp av 
bl.a. fibulor kan urskilja kvinnogravar i områ
det (Tove 1996; Andersson 1998,8.61 f., 1999) 
medan vapen ät kopplade till män (Wikborg 
1998, s. 39 ff, Andersson 1999). Med dessa kri
terier finner vi att männen belt lyser med sin 
frånvaro i importsammanhang. Ar detta någol 
karaktäristiskt lör iinporigiavar eller kan det 
uppländska materialet ses som avvikande? I 
Nicklassons urval av vapengravar från äldre 
järnålder på svenska fastlandet innehåller 15 
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romersk import. Av dem är fem daterade lill 
förromersk järnålder. Av resterande tio fram
går att det under äldre romersk järnälder 
(främst B2) var vanligt i Skåne att vapen och 
import kombinerades i gravar. Under yngre ro
mersk järnålder (C) förändrades bilden ocb 
nu framträdde i stället götalandskapen som det 
område där vapen ocb import oftast kombine
rades (Nicklasson 1997, s. 138 11). Man kan allt
så inte säga att förhållandena i norra Mälar
området år någon anomali, utan snarare att 
det finns en tendens till följsainhet Den vapen-
bärande delen av eliten har bara i undantags
fall gjort bruk av importen vid sina begrav
ningar. 

Vänder vi oss till föremålsgrupper som för
knippas med kvinnor är bilden annorlunda. Det 
finns exempelvis en fibiilakoinbinalion (Carls
lund) och från grav 21 i Gödåker linns en 
sländtrissa. Att det i Hacksta grav 4 och i Bar-
karby-graven förekommer pärlor får också ses 
som ett tecken på att den gravlagda är kvinna 
(jfr Hjorungdal 1991). Som kvinnlig får man 
även räkna grav X vid Tuna i Badelunda sn. 
Smyckeuppsältningen är så pass stor att den 
bör uppfattas som könsindikerande (jfr Ringt-
ved 1988; Andersson 1995, s. 66 ff). Vi har med 
andra ord fem kvinnor men inga män. 

Kvinnorna har levt under vitt skilda lidet. 
Den äldsta, från B2, är kvinnan i Carlslund-gra-
ven. Tima-kvinnan bar förmodligen gravlagts 
under C i b och Hacksta-kvinnan har begravts 
under C3. Om Gödåker-kvinnan vet vi bara att 
hon dog någon gång under yngre romersk 
järnålder. Barkarby-kviniian kan ha levi ännu 
senare. 

Man kan fråga sig vai för det bara i begrän
sad omfattning varit väsentligt, eller kanske in
tressant, för dem som innehade importen att 
markera individens kön. Vi vet att det i andra, 
belt eller delvis samtida grupper, funnits ett ut
talat sådant behov (Andersson 1998; Wikborg 
1998), men hos »importskiktel« har detta up
penbarligen inte funnits. Möjligen ligger för
klaringen inte i just dessa gravar utan i de där 
könsmarkeringar är vanligare. Jag har tidigare 
föreslagit att denna grupp representerar ett le-
darskikt på bynivå. Till följd av samhällsförän
dringar framträder denna grupp en ganska 

kort del av Ba och markerar framför allt sina 
kvinnliga medlemmar på ett gentemot den tra-
ditionella begravningsformen avvikande sätt. 
Jag har tolkat detta som ett utslag för en legiti-
inci ingsläs där en ny elit framträdde på det lo
kala planet (Andersson 1998, s. 85 ff). Uppen
barligen bar denna grupp inte haft tillgång till 
romersk impor t Den grupp i samhället som 
haft tillgång till import skulle, om man väljer 
att följa denna tolkning, kunna uppfattas som 
ett övre samhällsskikt med ganska stabil posi
tion. Den har använt importföremålen som 
ideologiska signaler men gravarna är generellt 
sett aldrig överdådigt utrustade. Istället skulle 
man kunna kalla dem spartanska, utan över
drifter av materiella manifestationer. Hos dem 
har kön varit ointressant eftersom de varvad de 
var inte genom delta ulan till följd av sin här
komst De hade med andra ord ärvt sin sociala 
position ocb därför var det av underordnad be
tydelse om de var män eller kvinnor. 

Vidareutvecklar man denna tankegång kan 
det vara värt alt ta fästa på att »importgruppen* 
sa gotl som genomgående valde atl kremera si
na döda. Orsakerna till detla kan ba varil 
mänga. Man kan dock inle undgå att fråga sig 
om inte valet var avsiktligt. Man valde att följa 
en sedvänja med lång tradition i området för 
att framstå som traditionsbärare ined legitimi
tet och hävdvunnen rätt till social särställning. 
Här kan vi se ett ideologiskt ställningstagande 
som riktar sig mot den nya eliten på en lägre ni
vå, ovan diskuterad, med sina tydliga könsmar
keringar i gravarna. Hos den finner man näm
ligen inte helt sällan skelettgravar (jfr Wikborg 
1996b). Att välja begraviiingssätt för att mar
kera kontinuitet är inte främmande i arkeolo
giska sammanhang. Man kan t ex . hänvisa till 
de vendel- och vikingatida batgi avfallens gene
alogiska begravningsföljder. Detta visar bur 
ideologiska ställningstaganden fått företräde 
framför religiösa föreställningar och bur be
gravningarna fungerade som ideologisk mani
pulation ined mer världsliga än religiösa sylten. 

Kanske kan detta tyda på att importeliten 
hali en säker ställning som inte behövde legiti
meras genom kostbara begravningar. Detta 
skulle kunna förklara kontinuiteten exempel
vis vid Gödåker, där man generation efter ge-
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iteration markerade status på ett återhållet sått 
Om en sådan tolkning är rimlig kan vi urskilja 
två elitära nivåer i området: en på bynivå och en 
högre upp, kanske på en regional nivå. Det är 
bos den sistnämnda vi finner hnpoi llöremå-
len. Tolkade i cn sådan riktning böjs importfö
remålens betydelse för förståelsen av områdets 
politiska, ekonomiska och sociala utveckling 
och importfynden kan teckna bilden av ett stra
tifierat romarlida maktens landskap. Detta 
skall diskuteras nedan. 

Importens utbredning: maktens landskap? 
Kulturlandskapet är en rik källa till kulturhis
torisk föi städse. Genom bl.a. de fasta fornläm
ningarnas spridning och koncentrationer kan 
landskapsrummets olika funktioner odi bety
delser fastställas. En studie av ortnamn och 
namnmiljöer kan skänka landskapet ytterligare 
dimensioner. Dels kan dessa säga en del om be
byggelsens ålder, dels något om dess funktion i 
dei förhistoriska samhället 

I ett flertal arbeten bar Brink ( tex. 1996, 
1997. 1998) Mi fram ortnamnens betydelse 
för förståelsen av kulturlandskapet ocb b e t o 
nal vikten av att urskilja och forsla bygden som 
del förhistoriska samhällets byggsten. I en upp
sats har han analyserat delar av del bär aktuel
la område t Härvid har ban i vissa fall kunnat 
påvisa mycket intressanta namnmiljöer (Brink 
1997) varav många, visar del sig. ligget i an
slutning till fynd av romarlida importföremål. 
Brink gör inle denna koppling, men samban
det har inspirerat mig till att utvidga hans stu
die ocb låta den omfatta samtliga fyndplatser 
med romerska importkärl i område t Syftet är 
alt se om ortnamnen och naninmiljöenia kan 
ge stöd at de tolkningsmodeller som skisserats 
ovan. För enkelhetens skull skall jag inleda 
med de platser som omfattas av Brinks analys 
och därefter gä vidare till övriga platser. Dessa 
analyseras på ett översiktligt sätt ocb syftet är 
främst att försöka se tendenser, inte att utföra 
fullständiga analyser. 

U p p l a n d 

Kundby i Rimbo sn 
Brink har urskiljt området kring Rimbo som en 
egen bygd i anslutning till Långsjön. Denna 
bvgd karaktäriseras av inånga namn som slutar 
på-by (Brink 1997,1ig. 4) . Bland dem finns ett 
Viby, syftande lill en hednisk kultplats, ett vi, 
samt det här aktuella Kundby. Brink menar all 
detta namn, fastän tolkningen är diskutabel, 
kan förstås som »kungens by« eller »kungens 
gärd«, dvs. indikera kungligt ägande. Kundby 
är, näst efter Tomla, den största byn i socknen. 
Ytterligare ett viktigt namn är Karby som anty
der närvaron av en bird (Brink 1997, s. 414 f.). 

Ca 1 Isl 11 ncl i Fresta sn 
Carlslund ligger inom *Valand. Delar av delta 
område, mellan de Ivå sjöarna Vallentunasjön 
och Fysingen, är rikt pa sakrala ortnamn. (-aiis-
lund har en uttalad koppling till dessa, och in
te långt därifrån ligger Odenslunda, ett namn 
med tydligt samband med härskarkultens gud. 
Andra namn ined sakral bakgrund är Vilunda. 
Torsåker, Vallensjö, Torslunda, Gudby och 
1 färg. Brink uila till och med om ett »sakralt 
landskap» vad beträffar ortnamnen (Brink 
1997, s. 42 (If, lig. 7) och det saknar inte in
tresse att det var i sjön Fysingen som den ro
merska genius hittades. 

Hässelby i Spånga sn och Bcnkcirlr, i Järfälla sn 
Ett annat område som behandlats av Brink är 
Soland, ett större land" där I fässelby i Spånga 
sn och Barkarby i Järfälla sn ingår. Förmod
ligen bar landets maktcentrum tegat i norra de
len, i Sollentuna, dvs. del Tuna som hön till in
nevånarna i Soland. Spånga sn och Järfälla sn 
ligger söder om della centrum. I Spångas om
givning finns såväl ell lliisbv som ett Rinkeby, 
indikerande en koppling till ett äldre adminis
trativt system och närvaron av en hird (Brink 
1997, s. 426II., lig. 8) . 

Tuna i Alsike sn 
Hankfästet från Alsike kommer från Tuna, en 
namntyp vars bakgrund länge varil en tvistefrå
ga bland ortnamnsforskare. Att namnet har elt 
samband med centralplatser är emellertid klar-
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lagt (t.ex. Brink 199(1, s. 238 ff). Viktigt i sam
manhanget är även närheten till Rickebasta, en 
igenväxt sjö där offernedläggelser frän yngre 
bronsålder/förromersk järnålder kunnat be
läggas. Glömmas skall naturligtvis heller inte 
båtgravfältet med begravningar från yngre 
järnålder (Arne 1934). Namnet Alsike i sig är 
intressant eftersom det möjligen innehåller ett 
förled som kan syfta på en stormannagård 
(Brink 1996, s. 261). 

Helgo i Ekerö sn 
Namnet H d g ö har diskuterats av bl.a. Calis
sendorff ( tex. 1965). Hon betonar att det är 
mångtydigt men alt det i vissa fall belt klart rör 
sig om platser som »synas ha varit kultcentra 
lör stora bygder« (Calissendorff 1965, s. 152). 
En av dessa är H d g ö i Ekerö sn som kan tolkas 
som den heliga ön. Viktig är även gården Bona. 
Namnet är ett äldre Bo och dess äldsta belägg 
(från 1510) är Boo (Ambrosiani 1988, s. 16). 
Namntypen kan i vissa fall kopplas lill huvud
gårdar, möjligen i kunglig ägo (jfr. Calissen
dorff 1965, s. 141; Ambrosiani 1988, s. 14 ff; 
Brink 1996, s. 258I). 

GuUhögen i Husby-Långhundra sn 
Namnmiljön kring GuUhögen i Husby-Lång
hundra sn innehåller bäde ett Husby och ett 
Tuna, tydliga indikationer på speciell adminis
trativ betydelse. Intressant är att Husbviiainnet 
i sill äldsla belägg skrevs Husaby yrcrnawi, dvs. 
det syftar på ett vi som hört till Härn (=Fröja) 
(Lindkvist 1997, s. 47 o. där anf. l i t t ) . Dess
utom finns ett Fröbv och ett Ullentuna, båda 
möjligen ined koppling lill hednisk kult Till 
delta kommer liera -sla-nainn samt den gård 
på vars ägor själva högen ligger, Tibble. Nam
net betyder »den stora byn« eller «den stora 
gården*. 

Hollsta i Lohärad sn 
I namnmiljön kring Hollsta förekommer en 
del -sla-namn sann några där ell samband med 
hednisk kult eller förhistorisk administrativ in
delning kan finnas, tex . I.oskälva. 

Dragby i Skuttunge sn 
I Dragbys omgivning finns etl (let lal uanin på 

-sta samt några på -inge. Namn med koppling 
till förhistorisk kult är inte lika vanliga men 
framhållas kan Lund liksom möjligen Eklunda. 

Igelsta och Norrby t Söderby-Karl sn 
De två fyndplatserna inom Söderby-Kaii sn lig
ger en bit ifrån varandra. Strax intill Igelsta 
finns Odenslunda (jfr ovan). 

Gödåker i Tensta sn 
Gödåker tilldrog sig redan på 1600-talei anti
kvariskt intresse. Pä 1910-talet uppmärksam
mades namnet på nytt och dess sakrala bak
grund belönades. Namnet tolkades som gud
innans åker och en koppling gjordes till 
Nerthiiskulten (Almgren 1916; Ekholm 1925b, 
s. 7 -,ff). I övrigt finns runt Gödåker flera -sta-
namn samt ett Husby i norr och ett Tuna i sö
der. Framhållas skall också Onslunda ocb möj
ligen Altoniia. 

Granby i Vaksala sn 
Fyndplatsen för situlan som Rudbeck omtalar 
är inte känd. Frölund (1997. s. 381) har genom 
analyser av äldre kartmaterial gjort gällande att 
kärlet påträffats inom Granby by. Andra vill för
lägga fyndplatsen lill ell idag försvunnet Sala 
(Gräslund 1993,8. 182; Duc/ko 1996,8. 15). Rud
beeks beskrivning är vag och den exakta fynd
platsen förblir svävande. Var det Sala så är det
ta intressant eftersom namnet kan ses som be
nämning på en stormansgård, en sal eller en 
ball (jfr. Gräslund 1993; Brink 199(1, s. 25 1 ff). 
Andra namn av betydelse är Vaksala, Brillinge 
och Vaskcsta. Man kan dock räkna med all 
namnmiljön skadats genom Uppsalas expan
sion och att mänga uanin försvunnit tidigt. 
Förekomsten av ett Sala är dock viktig. 

Hacksta i Össebygarn sn 
Hackstas omgivningar uppvisar flera -sta
namn (Orsta, Målsla etc.) od) öster om Hack
sta ligget etl Olunda samt mer mol nordost St. 
Karby. Del förstnämnda syftar möjligen pa en 
hednisk kultplats, en lund, medan sistnämnda 
möjligen indikerar närvaron av militärer (jfr 
Brink 1 996, s. 239 If) . 
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Tuna i Badelunda sn 
Namnmiljön kring Tuna i Badelunda sn bar ti
digare diskuterats av bl.a. Nylén (Schönbeck & 
Nylén 1994a, s. 132II, 1994b, s. 201; jfr också 
Lindkvist 1997, s. 41 II.). Han framhåller dels 
namnet Tuna men också andra namn i omgiv
ningen: Närlunda, Badelunda samt någol läng
re bort Ullvi, samtliga ined kultiskt samband. 
Naturligtvis skall i sammanhanget inte närhe
ten till Aniindsbög glömmas. 

Fycklinge i Björksta sn 
Rum fyndplatsen lor Apollo Grannus-vasen 
finns flera namn med -sta: Orresta, Kårsta, 
Gansta. Framhållas kan även eit Lundby sann 
Frögärde, bada namntyper som kan antas ba 
en sakral bakgrund. 

Bolslrö i Bro sn 
Den omedelbara namnmiljön kring Bolströ in
nehåller flera -sia-nainn samt ett Fröberga. 
Fyndplatsen ligger d ika 4 km NV' 0111 kungs
gården Strö där Siiöbvliindsbögen linns. .Aven 
om det inte är säkert 0111 Bolslrö har elt sam
band ined kungsgården visar dess närvaro i 
området på ett kungligt intresse. 

Gryta / (Wylaåsen i Hubbo sn 
Den exakta fyndplatsen för Gryta-kasscroUcn 
ät inle känd. Flera -sta-nanni finns dock i 
Grytas omgivning. Framhållas skall även när
heten till Tuna i Badelunda och Aiimids-
högsomrädet, med de iiamiiiniljöcr som linns 
där. 

Sammanfattar man den ovan gjorda schema
tiska analysen finner man att fyndplatserna 
präglas av speciella namn. Aii många äldre 
namnformer, exempelvis -sta och -inge, före
kommer är ime märkligt Däremot är dei an
märkningsvar! all del varil möjligt all påvisa en 
så tydlig korrelation mellan fyndplatserna txh 
ortnamn av sakral eller centralplatsindikeran-
de natur. 

Gör man en återkoppling lill den tolk
ningsmodell som ovan föreslagits beträffande 
importinnehavarna är det slående bur ort

namnsanalysen stödjer modellen. Jag bar häv
dat all importen monopoliserades av det över
sta samhällsskiktet. Ortnamnsanalysen v isar all 
det i de områden där importföremål hittats bar 
bott människor med speciell social stams. Vi 
vet naturligtvis inte om namnen givits lill plat
serna redan under den tid då importföremålen 
lades ner i gravarna, men ändå är sambandet sä 
uppenbart att tolkningen är frestande. Där
med skulle »importeliten* kunna förmodas till 
viss del kombinera en världslig och en religiös 
funktion inom en begränsad bygd. 

Om denna tolkning inle håller måttet sa är 
trots alh del påvisade sambandet indian im
port föremal och specifika nannnniljöer bety
delsefullt Dei antyder cn statuskontinuitet 
som kan ba betydelse da vi diskuterar social 
siratiliei ing och administrativ indelning. Ge
nom den kronologiska analysen kan vissa av 
dessa statusföreteelser dateras myckel snävt 
och detta kan i sin tur utgöra stöd lör en fort
satt diskussion kring kontinuitet odi förän
dring. 

Slutord 
(Kan har jag sökt ge exempel pä au del nästan 
alllid ät väl 1 all återvända lill äldre, sedan gam-
niall analyserade material och bearbeta dem 
pa nytt Genom au anlägga nya infallsvinklar el
ler tillämpa nya rön kan man få en ny eller en 
modifierad förståelse lör materialet Inte minst 
viktig! är della da inan diskuterar sociala ocb 
politiska strukturer.Jag hat ovan bl.a. pekat på 
vikten av förnyade kronologiska analyser men 
även på behovet av att inte isolera enskilda lö-
remålskategorier utan att analysera dem till
sammans med annat, samtida material, sann 
framhållit nödvändigheten av atl lot sta fynden 
i kulturlandskapet Försl när detta gjorts kan 
man diskutera anomalier och deras orsaker. 
Importmaterialcl från norra Mälardalen bar 
analyserats av Heta forskare före mig. Jag tror 
dock an jag genom denna studie har visat attre-
sultalel delvis är beroende pa vilka frågor som 
ställs. Förhoppningsvis kan delta leda till att lik
nande analyser görs av besläktade material och 
att en tydligare bild på sa v is kan tecknas av svio-
neinas samhällen. 
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Katalog 
Före l iggande ka ta log u t g ö r et t k o m p l e m e n t lill 

L u n d H a u s e n s s a m m a n s t ä l l n i n g från 1987 och 

omfa t t a r fynd s o m in te finns u p p t a g n a hos 

h e n n e . I övrigt hänvisas till h e n n e s kalalog. 

Up, Fresta sn. Carlslund. SHM dnr 3476 /93 . Ske-
lettgrav. Dat: B2. Bronskasseroll F. 1 jci. Fynd-
komb: bronssölja. bronslibuUi, järnföremål, 
| jmhank , lerkärl, -i hartstitade ku l , kmv |åm-
nål, pärlor, l.ilt: Edenino 1997, 1998a, 1998b. 

l p , 1 liisbv-Iiinghundra sn, GuUhögen. Birgit Arrhe
nius. brandgrav. Dal: C ib . Glaskärl K 2 09. 

Up, Järfälla sn, Barkarby. SHM 21940. Brandgrav. 
Dal: C O . Glaskärlsfragmenl, obestämbara. Fynd-
komb; Benkam, 3 bärnstenspärlor, glaspärla, 
hartstätning, bjömfalanger, brända ben. Litt: 
Tillväxten 1 938. 

Up, Össebygarn sn, Hacksta Raä (i8, grav 1. SHM i 
väntan på fyndfördelning. Brandgrav. Glaskärls-
fragment, obestämbara. Fyndkomb: kam. Litt: 
Olausson 1988. 

Up, Össebygarn sn, Hacksta Raä (>8, grav 3. SHM i 
väntan pä fyndfördelning. Brandgrav. (".läskarl 
E227—237. Dal: C3. Fyndkomb: kam. Litt: 
Olausson 1988. 

Up, Össebygarn sn, Hacksta Raä 68, grav 4. SHM i 
väntan pa fvndlöi delning. Brandgrav. Dal: G3-D. 
Glaskärl F.227-237. Fyndkomb: 1 o-tal glaspär
lor, bronsten, kam. Litt Olausson 1988. 

Vs, Hubbo sn, Gryta, Grytåsen. SHM 15393. Kcas" 
sen >ll E140—141. Detla fynd är identiskt med det 
som i litteraturen benämns Tortuna sn. Bade-
lundaåsen ( tex . Almgren 1916, s. 77 not 2; 
Lund Hansen 1987. s. 452; Wikborg 1996a, s. 
2 < ) | ) . 

Förkortningar 
A « fibulatyp enligt Almgren 1897. 
B = Bngerringsbesiämning enligl Beckmann (19(19) 

och Andersson (1993). 
E = bestämning av romersk import enligt Eggers 

1 95 • • 
OPIA Occasional papers In archaeology. Upp-sala. 
ÄEG = Almgren & Nerman 1914-1923. 

Referenser 
A l m g r e n , O . 1897 Studien iilier nordeuropäische liliel-

jorineu der ersten iiaeln-lirislliclieu Jahrhunderte mil 

Beriicksichtigung der provinzialrömischen und sud-
russischen Formen. Uppsala. 
1908. Om elt romerskt bronskärl funnel i Upp-
I.md sann lasta fornlämningar därstädes. Forn
vännen 3, 

- 1916. Ell uppländskt gravfäll med romerska 
kärl. Fornvännen 1 1. 

Almgren, O. & Nerman, B. 1914-1923. Die ältere 
Eisenzeit Hollands. KVHAA. Stockholm. 

Ambrosiani. B. 1988. H d g ö 01 Bona 011 Hdgö . 
Lundström, A. (red.). Thirteen studies on Hdgö. 
SHM Studies 7. Stockholm. 

Andersson, K. 1993. Romarlida guldsmide i Norden. 2. 
Fingerringar. OPIA (i. Uppsala. 

- 1995. Eomiiiiidu guldsmide i Norden, j . Övriga 
smycken, teknisk analys oeh verkstadsgrupper. Aun 
2 1. Uppsala. 

- 1998. Rik eller fattig - medveten eller omedve
ten? Kvinnan i Uppland och Västmanland under 
romersk järnälder. Andersson. K. (red.). Suin-
n 11 in hinc civitates-. Nya undersökningar kring nm ra 
Mälardalens äldre järnålder OPIA 19, Uppsala. 

- 1 ()()()• De dolda könen - om barn, ungdomar, 
vuxna och åldringar i romartidens Uppland och 
Västmanland. Forskaren i fiilt — eu vänbok till 
Kristina Lamm Stockholm. 

Arne. T, |. 1931. Antikvitetskollegiets och Antikvitets
arkivets samlingar. Fornvännen c;!'). 

- 1934. Das Bootgräberfeld von Innu iu Alsike. 
I jiji/aud. Slockholm. 

Artursson, M.. Blidmo. R.. Gamrell, A., Price, N., 
Reisborg, S.. Stark, K., Sundelin, (.. & Wikborg, 
|. 1994. Lundbacken. Ett gravfält från romersk järn
ålder. I. Gravar mur am järnvågen. Mälby i : iy, 
Tillinge sn. Uppland, Raä 2<JJ. Tryckta rapporter 
från Arkeologikonsult AB 1 1. Upplands Väsby. 

Beckmann, C. 1969. Metallfingerringe der römi
schen Kaiserzeit im freien Germanien. Saalburg 
Jahrbuch Bericht des Saalburg Museums s6. Saal
burg. 

Brink, S. 1996. Political and social structures in ear
ls Seandinavia. A selllcmenl-hislorical pre-siudv 
of the central place. 7brs8. Uppsala. 

- 1997 . Political a n d social s l r i ie lures in e a r h 

Seandinavia, ->. Aspects of space and territoriali-
t y - the settlement district 70129. Uppsala. 

- 1998. t a n d . bygd, distrikt ocli centralort i 
Sydsverige. Några bebyggelsehistoriska nedslag. 
Larsson, L. &: Härdh, B (red.). Centrala platser — 
centrala frågor. Samhällsstrukturen under jämål 
dem. En viinhok lill Heila Stjernquist Ippåkra-
studier 1. Acta archaeologica Lundensia, series 
in octavo 28. Lund. 

Calissendorff, K. 1965, Helgo, Namn oeh bygd 5a, 
19(14. I p p s a l a . 

Carnap-Bornheim, C. von & Ilkjaer, J. 1996. Illemji 
A1I11I =j-,V. Die 1'riu lilausriislungen. | \ sk al ka-ologisk 

selskabs skrifter 25:5-8, Hojbjerg. 
Cassel, K. 1998. Från grav till gård. Romersk jämdldei 

jm Gotland. Stockholm studies in archaeology 1 (i. 
Stockholm, 

Duczko, W, 199(1. De litterära och arkeologiska 

Fornvännen 06 I 200 1 i 



2 3 2 Ken l A ndersson 

kungarna. Duczko, W. (red.). Arkeologi oeh mil/ii-
ariteologi i Gamla I ppsala. Studier och rapporter 2. 
OPIA 11. Uppsala, 

l-.deiimo. R. 1997. (Iiavfallet vid Karlslnnd. Bratt P-
(red.). Bronsålder oeh äldre piruiilder i Stockholms 
län. Eva seni/iiiirier vid Stoekholms läns museum. 
Slockholm. 

- 1998a. Gravfälkl vid Carlslund — gravar från äldre 
fät niildrr och hiiplalslämiutigm jrau yugir hronsaldei. 
Arkeologiska jöruinlersökiiingar. Arkeologisk under 
sökning. Uppland, Hammarby socken, RAA 214. 
Riksantikvarieämbetet, UV Min, Rapport 1998; 
SS, Stockholm. 
1998b, Mälardalen och det romerska riket 
Bratt, P. (red.). Forntid i ny dager. Arkeologi i Slink-
holmstrakten, Slockholm. 

Eggers, H.J. 1951. Der römische Import nn freien 
(in manien. Atlas der Urgeschichte 1. Hamburg. 

- 1955. Znr absolulen (Ihronologie der rönii-
sclu-n Kaiserzeit im Freien Germanien. Jahrbuch 
des liiiiiiiscli-Ceriiiaiiiseln u /.enlralmuseums MainzM. 

Ekholm, G. 1935a. Gravfältel vid Gödåker. En preli
minär redogörelse. Fornvännen 20. 

- 1925b. Gödåker. En förberedande studie. Saum 
och bygd 13. Uppsala. 

- 1935. Gallisk-skandinaviska förbindelser under 
äldre kejsartid. Fornvännen 30. 

Elvins, S. 1930. Apollo ( a a n 1 ms-vasen. Västmanlands 
fornminnesförenings årsskrift 18. Västerås. 

Frölund, P. 1997. Arkeologi i Tiundaland. E j . Arkeo
logisk förundersökning. Väg E j , delohjekl i. Uppsala 
— Fullerö. Delen Arsta - Gamla l jijisala. I 'ppsala, 
Vakseda och Gamla tfpsala socknar. Uf/pland. 
Riksantikvarieämbetet, UV Uppsala, Rapport 
1 997:3. Uppsala. 

Godlowski, K. 1970. The chronology of the Late Roman 
and Early Migration Periods iu Central Europé. Pl a< < 
archeologiczne 1 1. Kraköw. 

Gräslund, Ii. 1993. Folkvandringstidens Ippsala . 
Namn, myler, arkeologi och historia Kärnhuset 1 
riksäpplet. Uppland - Upplands fornminnesföre 
ning och hembygdsförbunds ärsbok 1993. 
Uppsala. 

Hallenberg, J. 1819. Berättelse om ett forntids romerskt 
metiillkiirl. funnet 1 Wesimaiiland ar 1818. Stock
holm. 

Hjorungdal. 1. 1991. Del skjnlle kjonn. Patriarkat tra 
disjon og leiniiiisii.sk visjon 1 arkeologien belyst med fo
kus på en jernalderkonlekst. Ada archaeologica 
Lundensia. series in octavo 19. Lund. 

Hvass, S. 1988. Jernalderens bebyggelse. Era stumme 
lil siat i Danmark 1. Jernalderens stammesamfund. 
|vsk arkeologisk selskabs skrifter sa. Hojbjerg. 

Ilkj.iT, |. 1990. Il/er 11/1 Adal 1-2. Diei.aiizen und Speer*. 
Jysk arkaeologisk selskabs skrifter 85:1—9. Hoj-
bjerg. 

- 1993- l/leru/i Adal •)-./. Die C,iii tel. BestondsteiU 

und /.uhrhiir. Jysk arkaeologisk selskabs skiilici 
-r>::i-|- H«jbj«rg-

Jensen, S. 1980. En nordjysk grav fra romersk jein-
alder. Sen romersk jernalders kronologi i Nord-
vesleumpa. Kund. Arliog jorJysk nrkceologisk \elskuh 
1 979. Köpenhamn. 

Jörgensen, L. 1989. En kronologi for yngre romersk 
og aeldre germansk jernalder pä Bornholm. 
Simhlegmd-liellehorg. Danskt-gravjuud fru• ptrromersk 
jernalder til vikingatid. Arkäologiske skrifter 3. 
Arka-ologi.sk institut, Katbenbavss Universitet 
Köpenhamn. 

Kunow. J. 1 983. Der römisehe Imjiorl in dei (.ermiiuia le 
heia his zu den Miirkomiiniienkriegen. Studien zu 
Uronze- und (Uasgesfässe. GÖttinger Schriften znr 
Vor- nnd Fruhgeschichte 2 1. Neumiinster. 

Kiinzl. E. 1998. Zum Silberbecher von Järnsyssla 
nach seiner Resi,1111 iei ung (mil einem Beitrag 
von Ernst Foltz). Fornvännen§2, 1997. 

I.iniiii. k. 1988. Helgo—international trading cen
tre, local 111.11 ket or farming community? Thirteen 
studies on Hdgö. Lundström, A. (ml.). Thirteen stn 
dies 011 Ilelgö. SHM Studies 7. Stockholm. 

Lindkvist, A. 1997. En kontinuerlig historia. Central 
platser i Mälardalen, CD-uppsats. Institutionen föi 
arkeologi och amik historia, Uppsala Universitet 

Liversage, D. 1980. Material and interpretation 'Ehem 
ehaeology oj Sju/land iii tlie Early Roman Iron Age. 
Publications ot lhe National Museum. Archaeo-
logical-hislorical series 1:20. Köpenhamn. 

Lund Hansen. LI. 1987. Römischer Import im Norden. 
Waren austausch zwischen dem Römischen Reich nnd 
dem freien Germanien während der Kaiserzeit iinlei he 
souderer Henieksiihlignng Nordeuropas. Nordiske 
loi lidsmindcr Serie B, 10. Köpenhamn. 

- 1993. Jernalder og vikingetid. Hvass. S. & Stor-
gaard, E. I red.). Du kliugei i muld ... 25 ärs arkteolo
gi 1 Danmark. Arhus. 

Monlelius, O., 1896. Den nordiska järnålderns kro
nologi 1. Svenska Fornminnesföreningens Tidskrift 
9. Stockholm. 

Muller, S. 1874. En lidsadskillelse mellem fundene 
fra den aeldre jernalder i Danmark. Aarbeget fm 
nordisk oldkyndighed og historie. Köpenhamn. 

Nicklasson, P. 1997. Svärdet ljuger inte. Vapenfynd från 
äldre järnålder jm Sveriges fastland. Acta archaeo
logica Lundensia, series prima in quartO 88. 
Lund. 

Nylén, E. 19(12. Skatten frän Havors fornborg. 
Proxima Thuk. Sverige oeh Europa under forntid och 
medeltid Hyllningsskrift till H. M. Konungen den 11 
november u)<>2 utgiven av Svenska arkeologiska sam 
fundet. Stockholm. 

Nylén, E. & Schönbäck, 15. 19g ia. Tuna i Hadelunda. 
Guld, kvinnor, halar. 1. Väsii-ras kulturnämnds 
skriftserie 27. Västerås. 

- 1994b, Innu 1 lladeliiuda. C11I1I. kvinnor, halm 2. 

Itonviinnen 06 1200 t ) 

http://leiniiiisii.sk
file:///elskuh
http://Arka-ologi.sk


Romerska kärl i Uppland och Västmanland 233 

Västerås kulturnämnds skriftserie 30, Västerås. 
Näsmail, U. 1984. Clas oeh handel i senromersk tid och 

folkvandrings/ill. Eu studie kring glas jrau Ekelorji-ll, 
Öland. Sverige. Aun 5. Uppsala. 

Olausson, M. 1988. Ell gruvfält jrän romersk järnaldei 
vid Ådalen i Angarnsjöområdet. Raä 68, Hacksta, 
Ossebygams sn, Uppland. Arkeologiska rapporter 
och meddelanden frän Institutionen lör arkeo
logi vid Stockholms universitel 1988:80, Slock
holm. 

Raddaiz, K, 1957. Der Thorsberger Moorfund G&rtdteUe 
und Kör/nisch m uek. Oflä-Biicher 13. Neumiinster. 

Reisborg. S. 1994. Rika kvinnogravar Eran romersk 
järnålder i Mälarområdet I Arlursson el al. 1994. 

Ringtved,J. 1988.Jy.ske gravfund fra yngre romertid 
Og ,eldre gel 111.mei lid. Tendenser i samlimdsiid-
viklingeii. Kund. Arliog for Jysk arlueologisk selskah 
198(1. Köpenhamn. 

Rudbeck, Olof. 1075 11937-1950I. Allanliea. 
Svenska originaltexten pä uppdrag av Lärdoms-
historiska samfundet ingiven av Axel Nelson, del 
1-4. Stockholm. 

Tillväxten under 1938. Statens historiska museum och 
Kungl. Mynlkahinellel. Samlingarnas li/lräsl r g j j -
7959. Slockholm 1946. 

Stenberger, M. 1957. Tuna in Badelunda. A grave in 

central Sweden with Roman vessels. Arla arehaeo-
logiea2~, 1956. Köpenhamn. 

Straume, E. 1987. Gläser mit Facettenschliff ans skandi
navischen Gråbern des 7. und 5. Jahrhunderts n.Chr. 
Serie B, Skrifter 73. Institutte! for tammenlig-
nendc kulturforskning. Oslo. 

Tacilus, C. De origine et silu germanornm liher. Svensk 
tolkning av A. Önnerfors. Stockholm 1 969, 

love, A. 199(1. Könsmarken 11 gm i gravar frän romersk 
järnålder. C-uppsats. Institutionen för arkeologi, 
Uppsala Universitet. 

Wielowiejski, ). 1970. Koulakly Xorieum 1 Eaiiuoiiii z 
Eudanii 1'ölnot uymi. Wioct.iw, Warszawa, Kraköw. 

Wikborg, J. (red.), 19911a. Bastubacken. Ett gravfält 
jrau äldre romersk järnålder. Raä 77, Tortuna sn, 
Västmanland. Tryckta rapporter tian Arkeologi-
konsull AB 15. Upplands Väsby. 

- 1996b. Skdettgravarna pa Baslubackcn. Skelett-
gravskicket i Mälardalen undei romersk järnål
der, lin 88.1 'ppsala. 

- 1998. Den äldre jämåldemi vapengrav ar i 
Mälarområdd -internationell) pa det lokala pla
net Andersson, K. (red.). Suionum him civila-
tes • •. Sya undersökningar kring norra Mälardalens 
äldre järnålder OPIA 19. Uppsala. 

Summary 
C. 30 imported Roman period bronze and 
glass vessels have been found in the provinces 
of Uppland and Västmanland 011 lhe northern 
shores ol Lake Mälaren. Mosl of lhe vessels are 
graves finds or stray finds. Only a small number 
have been found in settlement contexts, all of 
them al H d g ö in Lake Mälaren. 

The earliest imported objects belong to the 
beginning of the Early Roman Iron Age (Eg
gers Bi ) , but the number of imported vessels 
from tbis period is very small. The number in
creases in lhe låter periods of the Early Roman 
Iron Age (Eggets B2), but the linds are still li
mited to bronze vessels. From lhe whole of the 
Early Roman Iron Age only one single glass ves
sel bas been found in a burial (in Fycklinge, 
Björkesta parish). 

However, glass finds become more com
mon in the Låter Roman Iron Age, and tbc 
number of imported vessels per grave increa
ses, although ii is still uncommon to lind more 

tban one vessel in each find combination. 
Most of the imported objects found at 

I lelgö .ne badlv fragmented and impossible to 
determine as to type and date. The vessels that 
can be dated adhere to the pattern which can 
be discerned in the other material, i.e. the ear
ly objects belong to Bi and lhe laler ones lo the 
end of the Late Roman Iron Age. 

Il is verv uncommon lo find more tban one 
imported object in a single cemetery. In only 
one instance is it possible to establish a longer 
continuity of high status as regards the presen
ce of imported objects. The exception is the ce
melery at Gödåker in Tensta pat isli, where it 
bas been possible to establish continuity from 
B i b / B s to Cg. 

A comparison of the material at band with 
other Nordic material deinoiistiates a fairly 
high degree of agreement Unique objects are 
rare in the area and mosl linds bave several pa
rallels from the Nordic countries. Three or 
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possibly four objects are unique, and the rest 
can best be described as ven- common. There 
is, however, one exception. No ladles with sie
ves are known from lhe area. This is somewhat 
surprising, as this type of objects is the most 
common one in the Nordic countries. It is 
clear that the d i te group of the area has not 
used drinking as an ideological manifestation 
to any great extent, which might also explain 
why drinking horns are uncommon there. 

Intereslingly, many of the imported vessels 
found at H d g ö are uncommon or unique in
stances in the Nordic find material. This agrees 
well with HdgiVs supposed function as a cen
tral place, and should be taken into account 
wben the purpose of lhe imported vessels on 
the island is interpreted. 

The number of imported vessels found in a 
single grave is generally small, and it is usual to 
lind only one vessel per grave. 17 out of 20 gra
ves contained this number, and only one grave 
held more tban three vessels. There were no 
weapons in the graves, but five graves contai
ned objects which are traditionally seen as fe
male. The lack ol gender indicators in so many 
graves has been taken to mean that the owners 
of imported vessels did not, as a group, em-
phasise gender. However, in other contempo-
1 arv graves ihis has been verv important, and a 
number of weapon graves and rich jewellery 
graves are known in the area. Here, this is in

terpreted as a sign of social stratification. 
Clearly gender-delerniined graves can be seen 
as belonging to a local level leader stratum 
whose members emphasised gender, whereas 
tbc graves wilh imports indicate a higher soci
al stratum. In tbis group people inberited their 
position, and lims descent was more important 
tban gender. This interpretation is also sup
ported by the fact that most of the import gra
ves are cremations, adhering to a conservative 
funerary tradition. In this männer they mar
ked themselves as upholders ol tradition and 
thus legilimised their unique positions. Graves 
with gender attributes tend lo be inbinnations, 
a funerary tradition which commenced in the 
Early Roman Iron Age and which marked a 
break with tradition. 

Place names in the vicinity of the lind spöts 
of imported vessels further support their con
nection with a higher social stratum. It seems 
tbat nearly all imports bave been found in areas 
with place names clearly connected to a prehis
toric eultie or administrative territorial division, 
for example Odenslunda, Ullentuna, Torsåker, 
Tuna, Husby and Karby. Even though conteni-
poraneity cannot be established between the 
linds and tbc names, there is a clear correlation 
between the two phenomena which isworth fur
ther investigation. Such an analysis might con-
tiibuie lo a better understanding of the societies 
of tlie Svions. 
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