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Förord

En sak bara, innan du börjar läsa.
I den här historien kommer en rad gamla kungar att dyka upp.
Det är inte första gången de är med, minsann. Det finns redan sagor 
om dem, urgamla, tusenåriga sagor. Om de är sanna 
eller bara halvsanna eller rentav rena ljuget är det ingen som vet. 
Några tror si och andra så.
I just den här boken råkar sagorna i alla fall vara sanna.
Här får de gamla kungarna behålla sina sagonamn och sina sagoliv. 
Och vem vet?
Kanske vartenda ord stämmer.

En finns det som vet, förresten. Det är han 
som vet allt, den enögde guden Oden.
Han som rider i väg på Sleipner, 
den åttbenta gråilen.
Men tror du att han säger nåt?
Aldrig i tiden.
I tusen år har han tigit och det 
tänker han fortsätta med 
i minst tusen år till.

Och nu börjar historien om det första Uppsala, 
ett helt annat än det som finns nuförtiden.



Nej, förresten, det gör den nog inte. Det är på tok för mycket 
vatten här i trakten fortfarande. Halva Uppland befinner sig 
under havsytan än. Men man kan i alla fall se det första 
av Uppsalaåsen sticka upp och slingra sig fram genom sjön, 
en ringlande räcka av långsmala öar och skär.

På en av öarna ligger en gård. De som bor där 
är just ute och fiskar och nåt Uppsala har de 
då aldrig hört talas om. Det är bara 
på bronsåldern än och deras gård 
heter nåt helt annat, vad det





NU är det dags!

Nu äter bonden Kättilfast från Vendel matsäck i gröngräset 
tillsammans med lilla Gerd och unge Torfast, barna sina. 
Den raggiga hunden Gorma glufsar i sig allt hon får.
Det är mitt uppe i järnåldern och ån Full /
forsar och sorlar. • /" / /



Nu ror de vidare. Där borta 
ligger Uppsala i eftermiddagssolen, 

men det är inte dit de är på väg. Torfast 
ska ut på sin första långresa och de 

måste följa ån ända ner till sjön, 
till skeppsstranden. Det gäller att hinna fram 

innan skeppen ger sig av för sommaren.

Ro på, barn! sa Kättilfast. Och se så grann den är, 
kungahallen där uppe i backen! Där inne sitter gamle 

kung Ane i högsätet, om han orkar sitta upprätt förstås,
så ålderstigen som han är. 

Den hallen faller mig i smaken, sa Gerd. 
Jojo, sa Kättilfast. Ta i lite nu! Det är en bra bit kvar

till åmynningen.

Slutet av 400-talet efter Kristus.
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Nu har de inte långt kvar.
Tittar man noga kan man se den lilla båten 
just där den sista bäcken faller ut i ån före sjön.

Det är så här det ser ut i Uppsalatrakten nuförtiden. Av havet 
återstår det bara en vik och en massa åar, överfulla med vatten.
Det finns många farleder för den som färdas med båt och det 
gör de flesta. På land löper stigar i alla väderstreck, några 
kommer mycket långt ifrån. De bästa har trampats upp 
på den torra marken längs åsryggen. Alla leder de 
till byn kring kungens gård i Uppsala.
Nere vid fjärden ser man skeppsstranden med båtarna 
som ska segla iväg med handelsvaror långt bort 
och återvända med andra främmande saker.

Vårkvällen är ljus men strax sjunker solen. Nu ror de med sina sista krafter 
medan koltrastarna sjunger i trädtopparna.
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Till sist var de äntligen framme och kliver i land i myllret av folk 
som hojtar och kånkar och bär in i sena kvällen. Båtarna 
ska fyllas i minsta skrymsle med varor och det gäller också 
skeppet Skrake som ligger här närmast,
Torfasts skepp.

Där är du ju, sa styrmannen, ta med dig en bunt rävskinn ombord, 
de ligger därborta. Vi ger oss av i arla gryning. Det blåser upp.
Far väl, käre son! sa Kättilfast. Jag ska offra till Njord 
så att han ger dig lycka på färden.
Tack far. Vi möts nästa sommar, sa Torfast.
Då vill jag ha nåt fint! sa Gerd.
Lita på mig, sa Torfast.
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* UPPSALA

Åh, så det blåser över svearnas land nästa dag!
Vågorna går och vinden brusar i träd och snår.
Skeppet Skrake är redan långt borta bland öar och sund.

Halva Uppland är fortfarande en skärgård och det finns inte bara en 
utan flera farleder ut till öppna havet. De som bor här, svearna, 
är ena baddare på båtar, riktiga sjöfarare är de.

I norr brer skogarna ut sig så långt man kan se och längre ändå. Och där 
kommer ån Full strömmande och fångar upp de små åarna från Vendel 
och Björklinge och Jumkil och andra byar och bygder, och blir till sist bred 
som en flod.
Och vindlande längs åsen kommer Nordanstigen löpande ända från Norrland.
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Skogarna är fulla med vilda djur och i sjöar och myrar 
finns den rödbruna järnmalmen. Svearna jagar och flår pälsarna av djuren 
och smider järnet. De har sin boskap och sina sädesåkrar också. Men det är 
skinn och järn som har gjort dem rika. Det finns så mycket att man kan 
frakta i väg en hel del till andra bygder och länder och byta mot sånt 
som inte finns här hemma.

Det är sannerligen inte alla kungar som härskar över ett så bra land 
som sveakungen i Uppsala. Bättre läge för handel och skeppsfart 
är faktiskt svårt att föreställa sig.
Så är också Uppsalakungen den rikaste av alla Upplands småkungar och även 
hans trogna hövdingar och hirdmän lever gott. Vanligt bondfolk reder sig 
också bra för det mesta men trålarna har förstås nästan ingenting.
Det är stor skillnad på folk och folk i dessa järnåldersdagar.
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Bonden Kättilfast bekymrar sig inte så värst om vare sig kungar 
eller trålar. Han vill bara hem igen och så kornet. Så nu ror han tillbaka 
till Vendel med lilla Gerd (men var är den raggiga hunden?).
Som tur var har de fått sällskap på återfärden, annars 
hade de nog inte orkat hela vägen uppströms.

Och vem möter de inte en bit på väg, om inte unge Egil, kungasonen! 
Han är ute på jakt som vanligt. Höken har han med sig och hundarna 
och jaktkamraterna. I galopp försvinner de bort över ängarna.

Akta sig nu alla små harpaltar!
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Vendelborna rodde och rodde och till sist var de hemma.
Där låg gården uppe i backen just som den skulle och Kättilfasts unge bror, 
stackarn, gick på åkern med oxen och är jade i jorden 
så att den skulle bli färdig för sådd och upp 
steg röken ur huset.
Nu går vi in och hälsar på mor, sa bonden Kättilfast och lilla Gerd 
sprang före.
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Gorma då, var har ni henne? frågade Torgerd (för så hette mor). 
Vi letade och letade, sa lilla Gerd. Men hon var som tagen 
av ulven. Ingenstans fanns hon.
Hon var bara valpen, sa Torgerd. Nu äter vi.
Gäddan låg kokt och färdig i kokgropen och medan de åt 
berättade Kättilfast och Gerd om allt de hade sett och allt 
som de hade hört, om skepp och folk och kunglig jakt.
Tänk! sa Torgerd. Nu är Torfast 
vid främmande strand.
Nästa sommar har vi honom här igen, 
sa Kättilfast. Nu är jag trött och vill sova.
I morgon ska jag så.
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Sen blev det sommat. Kättilfast hade offrat till Frej borta i kärret, 
ett nyslaktat lamm hade guden fått och nu växte kornet som det skulle. 
Nu var det järnets tur.

De gav sig i väg bort till myren och började gräva på det vanliga stället. 
Vattnet som sipprade var lika rött av rost, som det brukade och där 
låg myrmalmen i klumpar och de tog upp dem och torkade dem 
på elden. Sen lade de malmen på ugnen, som de hade 
och eldade på så a tt järnet smälte fram.

Men lilla Gerd plockade bara blåbär och hon gick int 
för långt in skogen för det hade hennes mamma 
sagt att hon inte fick.
Akta dig för björnen! hade hon sagt 
och det gjorde lilla Gerd.
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Och sen blev det vinter fast det bara var höst (på den här tiden talade ingen 
om höst utan bara om sommar och vinter).

Det var den första vinterdagen * och gäddorna nappade för fullt.
Kättilfast drog upp den ena efter den andra och när båten inte rymde fler 
rodde han tvärsöver sjön till hövdingagården i Vendel. Han traskade 
uppför backen och sa, att här är jag med fisken ni ville ha.

*20 oktober ungefär.
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Det var så det var. Folket på gårdarna omkring skulle ge hövdingen 
det han krävde. I gengäld fick de hjälp av hans kämpar om fiender 
anföll bygden och det hände.

Det gick åt mycket i en hövdingahall och hövdingens bryte 
(det var högste trälen som skötte gården) ville jämt ha mer skinn 
och det ville han nu med.
Vi behöver svarträv och rödräv och gråskinn, sa han. Och gärna lo! 
Får jag bara jaktlycka i vinter ordnar det sig nog med den saken, 
sa Kättilfast.
Och så rodde han hem igen över sjön.



Det blev den smällkallaste av järnålders vintrar och snön föll och föll. 
Kättilfast och hans bror satte fällor och snaror i skogen 
och många rävar lät sig luras liksom massor av ekorrar 
och flera vargar föll i fångstgroparna.
Det artade sig bra och än var vintern långtifrån slut.
Kölden gjorde dessutom skinnen tätare och blankare 
än annars.

När midvintermörkret rådde som mest 
drack de jul. Kättilfast och Torgerd, 
stackars bror och gamla farmor 
och lilla Gerd satt runt elden 
och hörde hur det ven i träden 
därute. De skålade för Oden 
och för Tor och för Frej och tänkte 
på Torfast och undrade vad han 
hade för sig i denna stund.
Ffan dricker nog ur en bägare 
av guld! sa Gerd.
Ja, det är en duktig pojk, 
sa Torgerd.
Var glada om han lever ni, 
sa farmor och det blev så tyst 
vid elden att kornas eviga 
tuggande var det enda 
som hördes i huset.
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Torgerd höll sig mest inne om vintern, hon skötte djuren och vävde och vävde. 
Dag efter dag stod hon vid vävstolen för att få ihop tillräckligt med tyg 
till mantlar och kjortlar och koltar. Nuförtiden hade ju folk mest kläder av ull 
och lin och inte av skinn. Lilla Gerd hjälpte till så gott hon kunde, för väva 
det måste varje järnåldersflicka lära sig.

Farmor skrapade de nya skinnen rena från kött på baksidan, det var 
hennes arbete under den långa vintern. Medan hon slet med ett älgskinn satt 
Kättilfasts velige bror och karvade på en bit av älgens horn.
Han var flink i fingrarna med sånt och visste precis 
vad han ville.

Ute växte vintermånen. Det var snart dags att ge 
hövdingen hans skinn. Lodjurspälsarna tar han säkert. 
Det är sånt som hövdingar uppskattar. De vill ha det 
som inte är så vanligt, sånt som inte andra har.
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Skinnen gick ju an, sa bryten och frågade hur det blev med järnet. 
Det kommer, det kommer, svarade Kättilfast.

Hövdingen själv ägnade sig inte åt såna enkla affärer.
Han satt vid brädspelet borta i högsätet och grubblade över nästa drag 
och runt om satt hela hirden och tänkte minst lika skarpt.
Det var sånt som en storman sysslade med. Han arbetade inte med sina 
händer, det gjorde andra i hans ställe. Men behövdes det, satte han sig 
till häst med svärd och sköld och travade iväg med sin trofasta hird. 
Själv var han trogen kungen i Uppsala, som hade skänkt honom 
tunga guldringar och annat. En del guld hade han gett till sina hirdmän 
och mer skulle de få om de inte svek. Man måste dela med sig 
om man ville ha pålitligt folk.
Det var en rik trakt med mycket att hämta för fiender.
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När månen var nästan full for vendelborna i väg på distingsmarknad 
i Uppsala, som de gjorde om vintern.

Men Kättilfast blev hemma, han hade järn att smida.
Han gjorde bara enklare don, lite spik och blad till skarorna.
Det var sånt han kunde, svårare saker bytte han till sig 
från nån skickligare smed. Han hamrade och smidde 
och dagarna gick och vintern töade bort.

Sen blev det sommar och sjön låg blank. 
Nu kommer pojken snart, tänkte Kättilfast.

Men sommaren både kom och gick utan nån 
Torfast. Det blev vinter igen 
och än en gång sommar.
Vinter och sommar, så höll det på.

En dag gav sig bonden Kättilfast 
ut på fiske igen och hur det var 
så föll han i sjön.
Och inte kunde han simma.
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Så gick Kättilfast till sina fäder. Han blev bränd och begravd 
tillsammans med sin kniv, några metkrokar och lite annat som han 
kunde behöva i nästa liv.
Sen låg han där på gårdens gravfält intill sin far och farfar och farmor 
och andra släktingar som hade levat sina liv här vid Vendelsjöns strand.

Inte var de glada, lilla Gerd 
och hennes mamma 
och gamla farmor och käre bror, 
som inte visste så bra.
Men vad kunde de göra?
Livet fortsatte.
Lilla Gerd, som hade hunnit bli 
ganska stor, gifte sig 
med smedynglingen 
från andra sidan sjön.

Här sitter de nu 
i sensommarsolens sista 
strålar och faktiskt ser de inte 
rätt nöjda ut.
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Nu är det en annan vinter. Än en gång reser folket i Vendel i väg 
på marknad och alla följs åt för det är säkrast så. Det är mycket 
som kan lura i skogen, vargar och rövare och oknytt.
I näst sista släden åker Gerd och intill sitter hennes smed.
Ån är frusen och hästarna travar så det sjunger 
i isen. Bättre väg finns inte 
till Uppsala.

Överallt far folk och slädar mot Uppsala. De kommer yrande på snöiga 
stigar genom skogar och längs åsar och över isar. En del har rest 
ända från Hälsingland och Ångermanland och ännu längre än så.
De gav sig i väg när månen var ny för ett par veckor sen, 
då såg de att det var tid för avfärd.
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Så samlas svearna 
i Uppsala igen.

Först av allt 
blotar de. Gamle 

kung Ane stapplar 
och häller den nyss 

dödade hästens ångande 
blod över stenen i offerlunden 

och stänker det även på träden. 
Han blotar till Oden och till Tor 

och till guden Ull som ännu inte är så 
bortglömd som han ska bli.

Men allra mest vänder han sig till Frej för han är Uppsalakungarnas egen gud. 
Ja, han är faktiskt deras egen förfader, det säger de själva i alla fall.
Och eftersom Frej heter Yngve ibland*, kallar kungarna i Uppsala sin släkt 
för ynglingaätten. Urgamle Ane är alltså en yngling.

Nu hoppas alla, inte minst Ane den gamle, på ett gott år. Svearna vill inte ha 
en kung som råkar ut för missväxt och nöd. Honom kan de få för sig att offra 
vid nästa blot för att blidka gudarna. De behöver ju nöjda gudar 
som står på deras sida.

Sen håller kung Ane ting uppe på domarhögen. Han är inte bara 
överstepräst utan även högste domare. Men det är knappt 
att han syns bland alla pälsar som trälen Tunne 
har svept in honom i. Nu ska misstänkta 
tjuvar och dråpare, gravplundrare 
och andra ofärdsmän dömas 
och få sina straff. Ane 
lyssnar på anklagelser 
och försvar så gott 
han kan.
Han hörde bättre förr.

‘"Gudarna har ofta flera namn; flest har Oden.
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Alla har inte hunnit fram till Uppsala än. Ett par försenade ryttare stretar på 
över den frusna fjärden i sydost och det går inte fort för dem. Isen är hal.

Men där kommer det några som det går undan för!
Vilka skridskoåkerskor!
I ett huj far de förbi.
NI RIDER SOM SNIGLAR! ropar den första i farten och försvinner.

Vem var det där! frågade den förste ryttaren.
Äh, det var bara Grimsa på Broborg, däruppe på berget, sa den andre ryttaren. 
Fager och rik men vild och retsam. Säger nej till alla friare.
Skada på en sån grann mö, sa den förste ryttaren.
Ja, snart vill ingen ha’na, sa den andre. Då ångrar hon sig nog*.
Ja, alla gånger, sa den förste. Hörde du? Ulvarna ylar.
Vi måste skynda oss. Snart skymmer det!

*Jaså?
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Nu är marknaden i full gång i Uppsala.
Älghorn ligger i stackar med hudarna travade intill och ur mängden av rävröda 
skinn höjer sig björnfällsbuntarnas bruna kullar. Vintergråa ekorrskinn finns 
det nästan hur mycket som helst av. De är också mycket efterfrågade.
Har du nåt fint gråverk? undrar folk och menar just ekorrskinn.

Alla myllrar omkring, nyper i varorna, prutar och förhandlar medan de 
skvallrar och berättar nyheter för varandra. Skinn, hudar och järn, honung 
och ull byts mot redskap, glas och pärlor och finare saker av järn, silver 
och brons.
De största skinnhandlarna åker i väg med lass efter lass med pälsverk och låser 
in dem nånstans tills vintern är över och isen släpper. Då fyller de skeppen 
och seglar sin väg. Det finns många som vill ha deras varor söderöver och så 
har det varit i århundraden. Förr köpte romarna mycket till sina soldater, det 
gick åt massor av hudar till deras utrustning. Nu har andra folk tagit över 
nere i Europa, men skinn och hudar vill de likafullt ha.
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Det är mycket att se och många bekanta att prata med. Svearna bor ganska 
utspritt och de flesta träffar inte så mycket folk till vardags. Många främlingar 
har också letat sig hit. Som den stora rödskäggiga karin därborta, han med ... 
... ja, just det.
Med hunden.
Men vad har det tagit åt den!
Varför skäller och gormar den så där?
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Det var ju Torfast! Och hans raggiga hund Gorma.

Så du är här igen, Torfast, sa Gerd.
Jo, sa Torfast.
Du blev borta länge, sa Gerd.
Jo, jag blåste hit och jag blåste dit, sa Torfast. Men nu 
står jag i alia fall hår.
Nå, vad får jag då? sa Gerd.
Vili du ha silver eller guld? frågade Torfast.
Guld förstås, sa Gerd för det hade hon aldrig haft förr.
Då får du två guldmynt, sa Torfast. Det räcker till en ring. 
Den kan Hallsten göra, sa Gerd. Det år han hår, 
som jag år gift med.

Och sen talar de hela dagen.
Under tiden förbereds offerfesten som 1 
efter varje blot. De dödade djuren ska 
av alla som har varit med. Köttet koka 
i grytorna och dryckeshornen fylls just 
med mjöd.
Snart sätter sig alla till bords.
I kväll blir det fullsatt 
i Uppsalas hallar.
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Nu är festen i gång. Det kokta köttet är bjudet och mjödet och ölet 
sjunker i hornen och där sitter Torfast och berättar för den som vill höra 
om alla sina blåsiga bedrifter.
Värre vågor och vildsintare vind har ingen varit med om i Uppsala.
För att inte tala om i Vendel.



Men kung Ane 
orkade inte ens lyfta 

hornet. Han gick till sängs 
och fick ett annat horn 

som han kunde suga ur i stället. 
Sen bredde Tunne fällen över honom 

och snart sov Ane så som bara 
en trött gammal kung kan.

Det påstods att han hade blivit så uråldrig som han hade blivit 
genom att offra nio söner till Oden, den ena efter den andra.
För varje son hade han fått leva lite till och det var det 
han helst av allt hade velat.
Nu fanns bara Egil kvar i livet, men honom fick han inte blota 
för svearna, honom ville de behålla.
Och det gjorde väl också detsamma numera. Ane ville i alla fall bara 
sova. Han hade inte räknat med att han skulle bli så skruttig 
av alla åren.

Och nu sover han och drömmer om 
när han var en ung kung och livet 
lekte i Uppsala.
Under tiden stökar trälen Tunne 
med sina sysslor. Han är 
kungens skattväktare 
och passar på att se till 
skatterna lite. Han tar 
fram nyckeln och öppnar 
första kistan.
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Så det skiner om allt guld! Halskragar och armband, ringar och spännen 
och pärlor ligger där i drivor av romerska mynt. Ögonen bländas.
Men Tunne är van, han bara plockar och lyfter och räknar.

Det här är just vad en kung behöver. Hela tiden måste han sprida gåvor 
omkring sig för att få trogna män. I fredstid ska hövdingarna och hirden 
hållas på gott humör och när det är krig ska de belönas efter striden.
Det gäller att fylla på i skattkistorna.

Som tur är finns det mycket guld att hämta nere i Europa för den som har 
bra varor och starka vapen. Det mesta kommer från romarna. Medan de ännu 
härskade över halva Europa betalade de ut mängder med guldmynt till fientliga 
folk och försökte på så vis köpa sig lite fred längs gränserna. Tonvis med guld 
spreds i trakterna omkring.
Svearna kunde segla hem med säckar fyllda av mynt. Därhemma bad de 
smeden smälta ner dem och göra nåt vackert, en ståtlig halskrage 
eller nåt annat praktfullt som gjorde intryck på folk. Ville de ha nåt 
alldeles extra for de till Helgö i södra Mälaren och bytte 
till sig saker som smederna och gjutarna tillverkat 
i verkstäderna där. Pengar brydde de sig inte om, 
såna använde ingen i svearnas trakter.

Alla svearnas stormän ägde guld 
men ingen hade så mycket 
som kung Ane, som ligger här 
och suckar i sömnen.
Men hans tid är ändå ute snart.

31



Ja, även kung Anes liv tog faktiskt slut till sist.

'*■ “ 'Å..

Nu ligger han död inuti bålet där uppe på åsen. Snart ger han sig av 
på sin sista färd och allting som finns där inne ska med.
Björnfällen som han vilar på, hästen och hundarna som ligger döda 
bredvid honom och jaktfågeln och hjälmen och svärden och köttet 
och drickan och grytorna och köttgafflarna. Saxen och pincetterna, 
kniven och skölden, sadeln och betslet, yllet och linnet, bägaren 
och kammen. Brädspelet utifall det blir långsamt.
Han har vad han behöver. Nu kan han fara.
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Nu tänds bålet. Det är tätat med lera men längst ner finns 
springor och luften far in. Lågor slår upp och snart dånar elden 
och hettan blir fruktansvärd. Röken stiger högt i skyn och syns 
långt bort i Uppland.
Nu reser Ane till Oden med alla sina saker och han kommer i väg 
på bästa sätt. Ju högre rök desto säkrare går färden till Valhall. 
Till sist är alltsammans uppbrunnet. Sot och svartbrända spillror 
är allt som finns kvar. Resterna samlas i en urna som grävs ner 
och göms under uppvälta stenar.
Sen återstår bara den sura brandlukten.
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Men än är inte kung Ane färdigbegravd. Nu ska här byggas gravhög 
och den ska bli den väldigaste någonsin i Uppsala.

Hela sommaren lassade bygdens alla svear upp jord och sand
över Anes brända ben. Minst hundra man var de och de grävde och hivade
dag efter dag utan att den nye kungen Egil blev nöjd.
Högre! sa han hela tiden.
Inte förrän sommaren nästan var slut gav han sig. Då var högen stor nog 
åt en jätte*. Svearna var också mycket belåtna och sa att den gravhögen, 
den skulle de få mycket ära av. Hädanefter skulle det stå klart för alla 
och envar att här härskade en mäktig kungaätt.
Och det kunde kanske behövas. Tiderna var oroliga och många ville åt 
svearnas land (och de var inte så värst fridsamma själva heller, 
för den delen).

faktiskt inte fullt så stor som den ser ut.
De tog jord från åsryggen och langade upp.
Ane ligger vid krysset.
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Sen satt Egil i Anes gamla högsäte.

Ja, han sitter där just nu faktiskt och knäcker nötter 
och grubblar. Det är Tunne han tänker på.

Han tålde inte att jag tvinga’n till vanligt trälgöra 
i stället för att vakta skatten, tänker han. Men jag 
litade ju aldrig på’n. Så rymde han till skogs också 
med allt han stulit. Och en massa trälar fick han 
med sig. Jag har knappt några kvar. Och de rövar 
och plundrar och slår ihjäl folk nu och hur 
ska jag göra!

Så sitter kungen och tänker medan nötskalen knakar.
Men hirden har tröttnat på nötter. De vill höra om drakar och farliga saker. 
Sätt i gång nu! säger de till skalden.
Skalden letar i minnet (han har ett hästminne som alla skalder 
vid den här tiden) och väljer kvällens saga.
Nu ska ni få höra om Sigurd och draken Fafner, säger han sen 
och börjar berätta.
I sommar får jag nog fatt i Tunne, tänker kung Egil och blir glad igen 
och börjar lyssna han med.
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Men inte kunde kung Egil fånga Tunne.
Gång på gång blev han och hans män själva jagade på flykten i stållet 
av Tunne och de andra förrymda trålarna.
Vem var kung, vem var trål?
Folk började ju undra.

Till slut begav sig Egil till Danmark och övertalade en dansk kung 
att hjälpa honom mot att svearna betalade skatt till honom.
Sen stod det inte på innan Tunne var död och besegrad.

Kung Egil kunde pusta ut och slå sig ner 
i sitt högsäte igen och tänka på trevligare 
saker. Vad skulle han jaga nu?
Tjäder eller orre? Räv 
eller ekorre?
Älg kanske? Men varför 
skriker dom så 
därute?
Ska han då aldrig 
få nån ro!
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Så det kan gå!

Tjuren som skulle offras vid nästa blot rymmer just sin kos.
Han är gammal och sur och sårdeles stark och aldrig att han låter sig 
fångas av svearna igen. Precis som Tunne försvinner han till skogs 
och härjar omkring och skrämmer folk och är till allmänt besvär.

En dag är kung Egil ute på jakt igen. Hur det nu är kommer han djupare 
in i skogen än vanligt och där inne i dunklet råkar han på den gamla tjuren. 
Nu ska jag döda’n, tänker han och går till anfall med spjutet i högsta hugg.
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Men den som blev spetsad, det var kung Egil. Och snart var han också 
lagd i hög i Uppsala, strax öster om Ane.

Gamla Gerd stod ute på backen 
därhemma
när Ottar Vendelkråka 
gick upp i rök.
Så tiden går, tänkte hon 
och berättade för barnbarna 
hur hans far Egil 
red över Fulls ängar 
en sommar 
för länge sen.

Ottar hette näste kung, ofta kallad Ottar Vendelkråka. Han var son 
till Egil men långt mer krigisk och hårdnackad. Han vägrade 
att betala skatt till den danske kungen 
och dog i strid med honom.
Han blev begravd i Vendel i stället för i Uppsala.
Kanske tyckte han ovanligt bra 
om Vendel så länge han levde, 
eller så berodde det 
på nåt annat som ingen vet 
längre.
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Sen hette kungen Adils och det gjorde han ett bra tag för kung Adds blev mycket 
gammal och dessutom blev han rikare och mäktigare än nån av sina förfäder. 
Han var väldigt förtjust i hästar och allra mest tyckte han om hästen Slöngvar. 
Hellre än han gick, red han på Slöngvar.

En dag kom en völva knallande på vägen till Uppsala. Väl framme bad hon 
en bonde bygga henne en plattform, en sån som völvor brukar använda 
när de spår. När den var klar klättrade hon upp och började genast 
sej da och se.
Frejs ättling ska falla över hästens bog. Med gruset ska kungasonens, 
härskarens, hjärna blandas! ropade hon och hennes gälla röst hördes 
i hela Uppsala, ända bort till kungens stall.
Kung Adils försökte låta bli att lyssna, men det gick inte så bra.
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Och sannerligen! 
Det var en voiva 
som kunde spå!

En dag när kung Adils red in i offerlunden vid ett blot 
snubblade hästen (aldrig att det var Slöngvar, han höll reda på hovarna) 
och kungen flög med huvudet före rakt ner i en sten så skallen 
sprack och hjärnan rann ut och med det var kung Adils också död.

Och så byggdes den tredje storhögen på åsen i Uppsala.
Sen var det fullt däruppe. Hädanefter fick
sveakungarna hitta på
nåt annat när de ville
visa sin storhet
och styrka.
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Det fanns fortfarande flera kungar i svearnas land, det var en kung 
i Fjärdhundraland inte långt från Uppsala och en annan i Attundaland 
som också låg i närheten och en tredje i Södermanland. Och i Götaland 
fanns det ännu fler.
Det var en ständig strid om makten och om hamnar och farleder 
och borgar och sund. Alla ville få så stor del som möjligt av allt 
som fördes ut ur skogarna och bygderna, av skinnet och järnet 
och tjäran och ullen.

Ynglingakungarna i Uppsala var kanske rikast men trygga kände de sig 
ändå inte, det gjorde ingen kung vid denna tid. Det var sällan nån ro 
för Uppsalakungen, vad han nu än hette sen, kung Eynstein 
eller kung Yngvar eller nåt annat.
Och själva var de heller inte så goda att tas med.

Men så hemsk som kung Ingjald, 
det var ingen. En elakare kung 
har det aldrig funnits i Uppsala. 
Som liten var han så klen 
och så ynklig att han fick 
ett stekt varghjärta att äta 
och av det blev han 
riktigt otäck.
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Visserligen står han här utanför sin hall 
Uppsalen och flinar och ler och hälsar välkommen.
Kung Ingjald har begravt sin far och kungar från alla håll 
i svearnas land kommer till gravölet. Det är bara kung Granmar 
i Södermanland som saknas.
Stig in i min nya vackra lövprydda hall! säger kung Ingjald och kungarna 
slår sig ner med sina följen och börjar äta och dricka. Själv sätter sig kung 
Ingjald i den gamla Uppsalen tillsammans med sin hird och höjer hornet 
till en skål.
Nu lovar jag att öka mitt rike i varje väderstreck! säger han 
och tar en liten klunk.
I den nya festsalen däremot, där flödar ölet och mjödet. Framåt natten är 
gästerna så druckna att de inte märker hur kung Ingjalds män smyger fram 
och sätter eld på huset. Och så brinner de inne allesammans.
Kung Ingjald har uppfyllt sitt löfte*. Nu är alla de döda kungarnas land hans. 
Gissa om kung Granmar blev glad för att han hade stannat hemma!

*Det enda han nånsin höll.
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Sen fick kung Ingjald heta Ingjald Illråde och det var då inte mer än rätt.
Till sist hann hämnden i alla fall i kapp honom.
Det skedde på en annan kungsgård än Uppsalas (kungen hade numera gårdar 
lite varstans i svealanden). Fiender strömmade till från alla håll och snart 
var huset så omringat att Ingjald Illråde inte fann på nån annan råd 
än att bränna sig själv inne.
Så gick ynglingarnas makt över svearna förlorad'1". *

*Sonen Olof Trätälja flydde västerut och hans ättlingar blev kungar i Norge.
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Men svearna själva fanns ju kvar. De fortsatte med sina sjöresor och handlade 
med folken vid främmande kuster och floder. Här och var grundade de 
handelsplatser som nästan blev som små städer.
Oron efter romarrikets fall var över. Nya makter rådde i Europa och det var 
inte alls lika lätt att få tag på guld längre. Svearnas stormän som var mycket 
förtjusta i glansen, kom på knepet att låta göra sina lyxföremål av brons 
i stället med bara ett tunt lager guld utanpå.
Handelsmännen reste fortfarande ut med skinn- och järnlaster men återvände 
numera med andra varor, det var glas från frankerna, siden och smycken 
och mängder av silvriga saker.
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Som de handlade och for omkring blev svearna allt skickligare i att sköta 
segel och bygga båtar. De lärde sig att få upp farten i vinden och tillverka 
långa skepp som tog sig fram i de grundaste vatten. Raskt kunde de landa 
vid flacka kuster och skövla gårdar, kloster och kyrkor på silver 
och dyrbarheter. Plötsligt var de där bara.
Svearna hade blivit vikingar liksom de andra nordborna och satte skräck 
i halva Europa. Frankerna och andra kristna folk bad Gud om beskydd 
och undrade hur de skulle bli kvitt dem. Kanske skulle de lugna ner sig 
om de blev döpta?
De första missionärerna kom resande för att sprida den rätta tron, men 
hednafolken var motspänstiga. De ansåg att deras gudar var så rätta och 
riktiga som de kunde bli. Möjligen kunde de tro på den kristne guden också.

Vikingatiden varade från år 800 till år 1050 efter Kristus.
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Allra trögast var 
Uppsalasvearna. De tänkte 
absolut inte ändra sig och byta tro.
Det var ändå så mycket som hade blivit 
annorlunda i Uppsala nu när järnåldern 
började lida mot sitt slut.

Först och främst hade själva landskapet förändrats.
Sjön var inte lika vid och djup som förr och ån inte lika bred och vattenrik. 
Landet hade höjts och åmynningen hade förskjutits mot söder. Det var där folk 
bosatte sig numera och marknaden hade också flyttat dit. Aros kallades den 
nya platsen och det betydde just åmynning.
Och ån, den hette inte längre Full utan Sala å.
Sveakungen fanns ju kvar men befann sig oftast nån annanstans nuförtiden, 
på kungsgården på Adelsö kanske eller rentav hos släkten nånstans i Götaland. 
Kungen var nog inte heller fullt så rik som kungarna var förr. Ekorrskinnen 
gick visserligen fortfarande mycket bra och järnet blev bara mer och mer 
efterfrågat. Men det tycktes ändå som om godsägarna på öarna nere i Mälaren 
och längs farlederna söderut hade fått mer att säga till om.
De levde i alla fall storslaget med väldiga gästabudshallar 
och ägde mycket silver.
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Svearna behövde sin kung. Det var han som ledde bloten och nådde gudarna. 
Han kunde få Oden och Tor och Frej att hjälpa människorna och skydda 
deras hus och ängar och åkrar och båtar och boskap.
Det var genom honom livet levde och frodades.

Oroväckande nog hade kung Inge*, som var kung nu, börjat tro på den nye 
guden. Antagligen hade han varit för mycket hos östgötarna 
och västgötarna och hört deras missionärer predika.

Svearna ville sannerligen inte ha en kristen kung, 
de ville ju ha en som blotade. Så de jagade bort 
kung Inge och hans drottning Helena.
Men Sven, drottningens bror, fick stanna.
Han hade lovat att blota 
precis så mycket som svearna 
ville och blev vald 
till ny kung. Blot-Sven 
kallades han sen.
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Och nu stegar Blot-Sven iväg för att blota. Det är bäst att han passar på 
så länge han kan.

Svearna kände sig hotade av kristendomen och den nya tiden, och var mer 
hedniska än nånsin. Förr blotade de alltid ute i offerlunden nedanför åsen 
men nu hade de byggt ett tempel åt gudarna. De tänkte inte vara sämre 
än de kristna med sina kyrkor.
Hednatemplets rykte spred sig vida omkring och de kristna förfärades 
gärna av berättelserna om hur hedningarna bar sig åt.
Hur de sjöng snuskiga sånger när de offrade till Frej (tyvärr sa ryktet 
inget om orden).
Hur de vart nionde år offrade till och med människor vid blotet.
Hur träden ute i lunden fylldes av döda män och hingstar och tjurar 
och galtar och bockar och gumsar och tuppar och andra djur 
av hankön. Nio av varje hängde där i grenarna.
Det var åtminstone vad de kristna trodde. Hur det verkligen gick till 
i Uppsala, det visste bara svearna själva.
En sak till visste de. Aldrig att de tänkte överge sina gamla gudar.
Inte ville de leva utan Tor, alla svears vän!
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Men vad de ville var en sak och hur det blev var en annan. Snart var Inge 
tillbaka och dödade Blot-Sven och så var han kung på ny tt.
Hädanefter var sveakungarna kristna och det flesta svear fann sig i det.
I södra Uppland var många redan döpta och runstenar med kristna kors var 
vanliga längs vägarna. Sydupplänningarna tyckte att de gamla gudarna kändes 
förlegade. De ville följa med sin tid och förresten var kristustron bra 
för affärerna med de kristna. Det var svearna kring Uppsala och norrut som 
hade svårast att glömma den gamla tiden och Tor.

Det sägs att kung Inge byggde en träkyrka bredvid kungsgården i Uppsala sen, 
men hur den såg ut och vad som hände med hednatemplet är bortglömt 
som så mycket annat.
Det är heller ingen som vet hur det egentligen kom sig att en kung som hette 
Erik, blev helig femtio år senare. Var det för att han tvingade finnarna att döpa 
sig? Eller berodde det på att han blev halshuggen när han klev ut genom 
kyrkporten en dag i Uppsala och att en källa rann upp just där huvudet föll?* 
Hans ben blev i alla fall heliga sen och lagda i ett skrin inne i kyrkan (då var 
träkyrkan redan borta och en väldig domkyrka av sten reste sig på svearnas mest 
hedniska plats och en ärkebiskop fanns det också för både svear och götar).

Varje vår bars skrinet ut på åkrarna runt Uppsala för att välsigna sådden och 
det var nästan som på den gamla hednatiden när guden Frejs bild fördes runt 
på gärdena på vårarna för att få fart på säden.

*Det var ungefär år 1160.
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kring Uppsala började klockorna 
ringa om eld.

Domkyrkan stod i lågor!
Snart brann den lika våldsamt som gamle kung Anes bål 
gjorde en gång. Taket störtade samman och allt 
det kyrkliga guldet och silvret smälte och försvann.
Men de heliga benen räddades i sista stund.
Kung Erik slapp hamna hos Oden.
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När dagen grydde var 
halva domkyrkan förstörd och den 

blev aldrig mer hel igen. Ärkebiskopen 
hade redan ångrat att kyrkan inte byggdes nere 

i Aros, som numera hette Östra Aros* och var bra 
mycket större än på vikingatiden. Det var bättre att kyrkan låg 

där det var liv och rörelse och där allting fanns, tyckte han och påven 
höll med. En ny domkyrka skulle byggas i den nya staden.

Och en solig dag i maj när kyrkobygget 
hade hunnit tillräckligt långt bar 
prästerna iväg det heliga skrinet 
till Östra Aros. Långsamt 
och värdigt skred de 
bort och försvann
bakom åsen.

Ajöss!

* Västra Aros fanns också, det blev Västerås sen.



OCK ANE \ 
DEN GAMLE 

HEDNINGEN 
SOM BLEV GRANNE 
MED KYRKAN- , 
DET HADE FAR A
Roligt Ät- ß

Det återstod inte mycket av den forna glansen i Uppsala sen. Kvar låg 
bara en vanlig bondby med en stympad kyrka. Till och med själva namnet 
blev byn av med. Det var så berömt att det tog ärkebiskopen också med sig. 
Numera var det Östra Aros som hette Uppsala och Uppsala 
hade blivit Gamla Uppsala.

Men det är klart, vilken bondby som helst var det ju inte.
Det var faktiskt den största byn i hela Uppland och det kommer den 
att vara i många hundra år. Kungen hade fortfarande mycket mark här 
även om han inte bodde här längre.
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Och de gamla kungahögarna låg ju där de låg,
dem tog ingen med sig. Byborna visste precis vilken kung som var begravd 
i vilken hög. Än så länge mindes de det och berättade det för sina barn
och barnbarn som i sin tur talade om det för sina barn och barnbarn.

Men en dag var det nån som dog innan han eller hon hann berätta 
eller nån annan som inte hörde upp ordentligt. Det gick in genom ena örat 
och ut genom det andra. De pratade ju så mycket de där gamlingarna, man 
kunde väl inte komma ihåg allt de sa. Och sen var det ingen ordning 
på kungarna längre.
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Men det kom förstås nya kungar.

På 1500-talet tyckte Gustav Vasa 
mycket om att stå uppe på kung 
Egils hög (eller var det Anes?) 
och hålla tal. Det imponerade 
väldigt på folket 
i backen
nedanför.

Och på 1600-talet dök professor Rudbeck från Uppsala upp med huvudet 
bågnande av fornstora idéer. Han hade kommit på att Gamla Uppsala 
var urhemmet för alla folk och språk och gudar.
Ja, allting hade faktiskt börjat här.
Det var mitt under Sveriges stormaktstid och ett sånt stort litet land behövde 
en bättre historia, tyckte professorn och hittade på en själv.
Det var långtifrån alla som trodde honom.
Han lyckades i alla fall döpa om Sala å 
till Fyrisån'1' och det heter 
den än idag.
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På 1800-talet strömmade både kungar 
och professorer till. Nån hade helt fräckt påstått 
att högarna antagligen var skapade av naturen, 

att de inte alls var några kungagravar. Och eftersom tiden var sån igen 
att den krävde en ärorik och gammal historia måste man

gräva ut åtminstone en hög och se 
om det fanns nåt i den.

På 1700-talet kom en mer 
sansad professor vandrande 

från Uppsala. 
Det var professor Carl von Linné 

som ville visa sina elever 
blommorna som stod 

ute i backarna.

Det gjorde det. Det låg allt en kung 
begraven här. Alla blev glada 

igen och studenterna ställde sig 
på högarna och sjöng, alldeles 

virriga i studentmössorna 
av vikingadrömmar*.

*De tyckte så mycket om vikingar men visste inte så noga när Ane och de andra gamla 
kungarna hade levat.
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Och på 1900-talet ...



... kom Uppsalas alla barn hit och åkte skidor och pulka och drack choklad 
och åt limpsmörgåsar med ost och kletade ner fingrarna med apelsin.
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Och en gång när det inte var vinter 
kom till och med påven hit.
Då var det minst lika mycket folk 
som när svearna blotade.

Alla verkade faktiskt vara
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Och nu är det äntligen på 2000-talet och vårens första skolklass 
är snart framme.

Och nu är de framme och medan alla barnen äter glass slutar historien 
om Gamla Uppsala.
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Men den fortsätter förstås en annan 
dag. Än rinner Full eller Sala å 
eller Fyrisån eller vad nu den där 
gamla ån kan komma 
att heta härnäst.
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Ordförklaringar
---------------------------------- ►
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Ordförklaringar

Ane

Blot

Diser

Fafner

Frej

Full

G rims a på 
Broborg

Hird

Kallas också Aun. Kung i Uppsala i början av 500-talet. Hans 
son heter Egil och hans sonson Ottar och sonsonsonen Adds.

Djur (och ibland även människor) offrades till gudarna för att 
människorna skulle få välgång. Offrens blod stänktes på 
offerplatsen och sen åts de slaktade djuren upp av alla som 
hade samlats till blotet.

Ett slags kvinnliga gudomligheter som hade makt över 
fruktbarheten; över det som föddes och växte. Varje år utfördes 
disablotet i Uppsala och när så många svear ändå var samlade 
passade man också på att hålla ting (distinget) och marknad, 
distingsmarknaden (som faktiskt hålls i Uppsala än idag 
i februari varje år).

Hemsk drake som ruvade på guldskatt. Blev dödad av hjälten 
Sigurd, som tog skatten och red iväg med den.

Fruktbarhetsguden; han som hade makten över det som föds och 
växer, både bland växter, djur och människor.

Namn som nuvarande Fyrisån kan ha haft för mycket länge sen 
(för långt mer än tusen år sen) enligt vissa språkforskare.

Broborg är en fornborg i närheten av Husby-Långhundra 
i Uppland. Grimsa var fornborgens härskarinna enligt sägnen, 
som berättar om hennes vilda liv.

Krigare som kungar och stormän omgav sig med som skydd 
och som stridshjälp.
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Kolt

Njord

Oden

Sigurd

Tor

Ull

Valhall

Voiva

Kort klädesplagg, slutade mitt på låret ungefär.

Gud som rådde över vind och vatten och som man vände sig till 
inför sjöfärder liksom vid fiske och jakt. Bodde hos asagudarna 
men tillhörde själv ett annat gudasläkte, vanerna.

Den främste av asagudarna; enögd, vis och trollkunnig.
Hans häst var grå och hette Sleipner och hade åtta ben.
Oden följdes ofta av två korpar, Hugin och Munin.

Känd hjälte som var med om många äventyr och som det 
berättas sagor om.

Den starkaste av asagudarna och den som försvarade gudarna 
mot jättarna. Fick åskan att gå. Blev med tiden den mest 
omtyckta guden bland människorna.

En av asagudarna, skicklig skidåkare och bågskytt, en gång mer 
dyrkad i Uppsalatrakten än Oden och Tor och Frej.

En väldig sal som är Odens hem och dit tappra krigare kommer 
efter sin död. Där slåss de hela dagarna och sen äter de upp 
samma gris varje kväll, men nästa morgon är grisen vid liv igen.

Spåkvinna.
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Här är historien om Gamla Uppsala
med järnålderskungar och gudar och 
styvsinta jäntor och bönder och trälar.
Det är vardagsliv och långfärder till sjöss, 
en och annan offerfest och massor av järn 
och guld och människor sugna på lyx.
Här finns hednatempel och kyrkor med 
helgon men också ond, bråd död.
Följ med på resan från forntiden till nutiden!
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