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Det är över 100 år sedan Hågahögen grävdes ut
(fig. 1). Den har sedan dess beskrivits som ett unikt
gravmonument utan motstycke i Svealand och
en av de rikaste från den yngre bronsåldern i Skan-
dinavien. Högen, som mäter cirka 45 meter i dia-
meter och är 7 meter hög,1 innehöll guldföremål
och delvis guldbelagda bronsföremål; ett svärd, en
svärdsknapp, pincetter, rakknivar, spiraler, dub-
belknappar, hängen och ett glasögonformat spän-
ne, tillsammans med brända ben av människa.
Föremålen, daterade till Montelius period IV
(1100–950/20 cal BC; Hornstrup et al. 2012), är
utställda i Historiska museets guldrum i Stock-
holm (SHM 11915; fig. 2). I högens fyllning fanns
också obrända ben av både djur och människa.
Men trots högens betydelse har få analyser av
fynden gjorts efter publiceringen av utgrävnings-
resultaten av Oscar Almgren (1905). Platsen i
stort har däremot diskuterats i en stor mängd

arbeten. I denna artikel ligger fokus på innehål-
let i högen med presentation av nya 14C-date-
ringar på benen av människa, liksom en ny osteo-
logisk analys och strontiumanalys samt närstu-
dier av några föremål.

Hågahögen är den nordligaste av Skandina-
viens storhögar från den yngre bronsåldern och
ligger i ett naturreservat i sydvästra utkanten av
Uppsala. På 1000-talet f.Kr. låg havsnivån på 19–
20 meter över havet. Hågaområdet bildade då en
udde ut i den fjärd som förband nuvarande Mä-
laren med centrala vattenleder norrut och öster-
ut mot Östersjön. Högen låg strategiskt på en
höjdrygg, exponerad ut mot vattnet (SGU, strand-
linjekarta). Omgivningen består idag av hag- och
gräsmark, uppstickande bergsklackar och sten-
block med flera naturliga passager från den forna
vattenleden uppför backen till högen. I närheten
finns ett stengrundshus (»Hågakyrkan»), tolkad
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som ett kulthus alternativt ett slags dödshus (Vic-
tor 2002; Svanberg 2007, s. 187), vidare skärv-
stenshögar och skålgropslokaler från bronsåldern,
liksom gravar från järnåldern (fig. 3). I området
har flera arkeologiska undersökningar utöver
Almgrens ägt rum, liksom inventeringar och fos-
fatkarteringar. Till de större hör Helena Victors
utgrävning av den så kallade Hågahagen några
hundra meter väster om Hågahögen och Michael
Olaussons av »Hågakyrkan». 14C-dateringarna
från platserna har en stor spännvidd och ger en
komplex bild av ett landskap som varit i bruk

under mycket lång tid (Victor 2002. s. 161, 164;
M. Olausson muntligen).

Utgrävningen 1902–03 och tidigare analyser
Åren 1902–03 grävde Oscar Almgren ut delar av
Hågahögen på initiativ av dåvarande prinsen Gus-
taf Adolf som delvis bekostade utgrävningen och
även deltog i den. Almgrens rikhaltiga publika-
tion Kung Björns hög från 1905 är idag den vikti-
gaste källan till kunskap om högen tillsammans
med fynden och handlingar i ATA. Grävningspe-
rioderna löpte mellan 27 oktober och 20 novem-
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Fig. 1. Hågahögen
(Raä Uppsala 356:1) i
juli 2017, sedd från
söder. Foto I. Ullén.
—The Håga barrow in
July 2017, seen from
the south.

Fig. 2. Föremålen från
Hågahögen4. Foto Ola
Myrin, SHM. —The
artefacts from the
Håga barrow.
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ber år 1902 och mellan 25 april och 15 maj år
1903, totalt cirka sex veckor (fig. 4).

Undersökningen omfattade den centrala tred-
jedelen av högens diameter. Som utgångspunkt
valde Almgren ett tidigare schakt omtalat i bör-
jan av 1700-talet, vilket inte nått ned till gravlägg-
ningsnivån. Utgrävarna kunde konstatera att den
övre fyllningen i högen var uppbyggd av grästor-
vor på liknande sätt som sydsvenska och danska
bronsåldershögar och med vegetationsskiktet ned-

åt (fig. 5–6; Almgren 1905, fig. 11). Under jord-
manteln fanns ett till största delen jordfritt kärn-
röse (fig. 7) som sträckte sig över högens hela
bottenyta ut till den omgivande synliga kantked-
jan. I stenpackningens undre del framkom delvis
förmultnade delar av ekstammar liggande i olika
riktningar. Almgren tolkade det som rester av ett
slags kammare, byggd över en ekstamskista. I
denna låg ett bronssvärd med guldbelagt fäste
(fig. 8) och 15 cm därifrån de två delarna av ett
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Fig. 3. Hågahögens omgivningar. Karta
byggd på Riksantikvarieämbetets forn-
minnesregister, och lidardata med 
terränglutning från Lantmäteriet.
—Map of the Håga barrow’s immediate
environs.

Fig. 4.»Ett arbetslag tingades med den
förträfflige grundläggare Eklund från
Norby som bas, och måndagsmorgonen
den 27 oktober [1902] togos de första
spadtagen» (Almgren 1905, fig. 4; 1936,
s. 306). —Workers on the barrow on the
first day of excavation, 27 October 1902.
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Fig. 5. Högen delvis utgrävd med östra, inre delen
frilagd. Sektionsritning pågår av den kvarvarande
änden av sektionsbänken (efter Almgren 1905, fig. 13,
beskuren). —The east part of the barrow during exca-
vation. 

Fig. 6. Sektion genom högen där grästorvorna anas
som strimmor i jordfyllningen. Riksantikvarieäm-
betet, ATA. —Section through the barrow. Turves vis-
ible in the fill.

Fig. 7. Kärnröset under pågående
tömning av bottenskiktet. Riks-
antikvarieämbetet, ATA. —Work at
the bottom of the central cairn.
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guldfolietäckt, glasögonformat spänne2 av brons
(fig. 9). Vid svärdet fanns guldnitar och en guld-
knopp, liksom en bronspincett3 och två brons-
hängen. Brända ben låg spridda eller i mindre
koncentrationer. Den av Almgren antagna kistan
hade ställts på en packning av stenar, ett slags
plattform, eftersom den naturliga markytan var
ojämn. Som en följd av det hade en del föremål
fallit ned i tomrummen mellan stenarna, några
ända ned till högens botten som var ett kol- och
sotlager. Almgren ansåg detta vara rester av ett
likbål. Sådana sot- och kollager har också påvi-
sats i senare utgrävda bronsåldershögar i södra
Sverige och Danmark. Där tolkas de både som en
symbolisk rensning av platsen och som likbål
(Lundborg 1972, s. 43; Haach Olsen & Bech
1996, s. 71; jfr Arcini 2007, s. 171). Vidare fanns
näverfragment nära artefaktfynden och trädelar-
na i högen. De kan vara spår av en inlindning av
kistan eller av något föremål i graven, ett bruk
som har visat sig vanligt under period II och III,
1500–1100 cal BC (Lundborg 2007, s. 32).

Almgren tolkade gravsituationen som att de

brända benen hade lagts i en manslång ekkista,
liksom i högen vid Hvidegård på nordvästra Själ-
land, daterad till period III (1330–1100 cal BC;
Herbst 1848). I Hvidegård var de brända benen
svepta i tyg, med svärd och andra föremål lagda
längs en tänkt människas utsträckning i kistan.
Idén om den fysiska kroppen hade överlevt kre-
meringen och de brända benen var behandlade
på ett sätt som liknade jordning (Stig-Sørensen
2010, s. 60; Rebay-Salisbury 2012, s. 22). I Håga-
högen går det inte att säga om förfarandet varit
detsamma. Endast några av fynden (däribland
svärdet, spännet och en del brända ben) påträf-
fades tillsammans, delvis låsta mellan trälager. Det
som möjligen kan utläsas utifrån föremålens posi-
tioner är att individens tänkta läge kan ha varit
med huvudet i väster eller västnordväst, blick-
ande ut mot vattenleden och soluppgången. Det
är också högens bästa exponeringsriktning.

Obrända ben av djur och människa fanns i
flera olika delar av högen, från övre delen av fyll-
ningen ner till kollagret i botten (Almgren 1905,
s. 31). Bland djurbenen dominerar nötkreatur men
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Fig. 8. Svärdet från Hågahögen. Blyertsteckning
utförd av prins Gustaf Adolf (senare Gustav VI Adolf)
efter middagen kvällen den 18 november. Svärdet och
spännet hade förts in till prinsens bostad i Uppsala för
gemensam diskussion av utgrävarna, Oscar Montelius
och medlemmarna i föreningen Urds arkeologiska
utskott. Bernadotteska arkivet, BRA GVIA vol. 157.
Foto Sanna Argus Tiren. —The sword from the Håga
barrow. Drawing by Prince Gustaf Adolf, later King
Gustaf VI Adolf.

Fig. 9. Spännet från Hågahögen. Teckning som fig. 8.
—The brooch from the Håga barrow. Drawing as in
fig. 8.
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får/get, svin, hund och enstaka fragment av häst
finns också, liksom rådjur, småvilt och fisk. Alm-
gren tolkade dem som spår av måltider i samband
med begravning och högbyggande. För hund-
och hästbenens del förefaller det dock mindre
troligt, då det åtminstone på hundben hittills inte
noterats några spår av slakt under bronsåldern i
Mälardalen (Ullén 1994; 1996, s. 158; P. Ericsson
et al. 2003, s. 290). Bland de vilda djuren var ben
från rådjur det första kända förhistoriska fyndet i
Uppland. Det har senare kunnat bekräftas av
fynd på bronsåldersboplatsen vid Apalle, belägen
knappt 30 km vattenvägen syd-sydväst om Håga
(P. Ericsson et al. 2003, s. 291). Andelen vilda
djur är högre i Hågahögen än på samtida ordi-

nära boplatser, och detsamma gäller en rik yngre
bronsåldersgrav vid Skultorp i Västergötland.
Maria Vretemark (2013, s. 207) föreslår att det
kan vara ett tecken på en statusmarkering i de två
gravarna, kopplad till en jakt av vissa vilda arter.
Intressant nog har samma sak noterats, med en
övervikt av vilt, i en ceremoniell anläggning på
en kulle inom bronsåldersboplatsen Ryssgärdet i
centrala Uppland. Där påträffades gravar, matof-
fer och en spiralring av guld (Amaya 2008, s. 391).

Sellstedt et al. (1967, fig. 4) 14C-analyserade
några av högens djurben i ett tidigt dateringsför-
sök med obrända ben på Naturhistoriska riksmu-
seets laboratorium för isotopgeologi. Ulf Strucke
har för vår räkning bearbetat resultaten statis-
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Prov Datering BP Kalibrerad datering

St-2319: kol från kistkonstruktionen 2855 ± 100 1290–810 cal BC (95,4%)

St-2304–2305: kollagret under kistan (låda 11, 21) 2840 ± 100 1270–810 cal BC (95,4%)

St-2306: obränt ben av nötkreatur (låda 7) 2765 ± 100 1210–790 cal BC (95,4%) 

St-2309: 0-nivån, kistan, obränt ben av nötkreatur (låda 13) 2890 ± 100 1380–1340 cal BC (2,8%),
1310–840 cal BC (92,6%) 

Tab. 1. 1960-talets 14C-analyser från Hågahögen. Värden efter Sellestedt et al. 1967. Nykalibreringar av Ulf
Strucke med OxCal v4.3.2 (Bronk Ramsey 2017; r.5 IntCal13 atmospheric curve; Reimer et al. 2013). Notera
att St-2304 och St-2305 är analyser av två olika kolprover som gav exakt samma resultat. —1960s radiocarbon
analyses of samples from the Håga barrow, with new calibrations. St-2304 and St-2305 were two separate sam-
ples that yielded the same date.

Fig. 10. Samtliga 14C-vär-
den för kol, djurben och
människoben, analyserade i
Stockholm 1967 och Upp-
sala 2017. Obr b = obrända
ben. Br b = brända ben.
Bearbetning Thomas Eriks-
son, länsstyrelsen Gävle-
borg. —All samples analysed
for radiocarbon of charcoal,
human bones and animal
bones.
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tiskt.5 Resultatet gav en vidare datering än tidi-
gare kalibreringar, men period IV faller alltjämt
inom intervallet (fig. 10; tab. 1).

Utgångspunkt för nya analyser
Utifrån det ovan beskrivna fyndmaterialet har vi
här fokuserat på två (av många möjliga)problem-
ställningar för Hågahögen.

Förekomsten av obrända människoben i hö-
gens fyllning aktualiserades genom utgrävning-
arna vid Apalle. Platsen var bebodd vid Hågahö-
gens tillkomst och här, liksom i Håga, fanns bear-
betade obrända människoben. Från Apalle kom-
mer ett kraniefragment med snittspår, i Håga
fanns ett spjälkat lårben. I båda fallen har behand-
lingen tolkats vara rituell (Almgren 1905, s. 44;
Ullén 2003, s. 239). För att säkerställa de krono-
logiska ramarna valde vi ut tre Hågaben för 14C-
analys, däribland det spjälkade lårbenet av män-
niska (fig. 11).

Ingen modern osteologisk bestämning av de
brända benen har publicerats. Professorn i anato-
mi i Uppsala, Edvard Clason granskade för Alm-
grens räkning både de obrända och brända benen
av människa men metodiska studier av de senare
var då knappt påbörjade. Leena Drenzel (SHM)
och Johnny Karlsson (Stockholms universitet)
har därför nu genomfört en ny osteologisk analys
av de brända och obrända benen. Eftersom hög-
bygget och flera föremål är sydskandinaviskt in-
spirerade uppstod också frågan om vilket socialt
och geografiskt nätverk den gravlagda en gång
rört sig i. Med en ny teknik analyserades spåräm-
net strontium i den kremerades tinningben, ett
klippben.

För 14C-analyserna anlitades Göran Possnert
vid Ångströmlaboratoriet i Uppsala. Isotopbe-
stämningen (strontium) utfördes av Jane Evans,
Isotope Geosciences Laboratory, British Geo-
logical Survey i Nottingham. Svärdet mikrofo-
tograferades av Ulrik Skans, SHM. Samtliga ana-
lysrapporter finns arkiverade under SHM dnr
2017–48.

De obrända benen och deras datering
En stor del av de obrända benen av människa låg
i den utgrävda ytans östra del: på, under eller nära
kistan i olika lager, liksom längs med schaktväg-
garna i sektionerna, också här i olika lager. Om 
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Fig. 11. Spjälkat lårben (femur), tolkat av Almgren
som utsatt för rituell behandling (F27). Längd 266
mm. Foto Ola Myrin, SHM. —Human femur, inter-
preted by the excavator as having undergone ritual
treatment.
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fördelningen delvis är ett resultat av grävnings-
teknik går inte att säga. Fig. 12 visar den ungefär-
liga placeringen av benen utifrån tillgängliga data.
För överskådlighetens skull har förekomstern sla-
gits samman oavsett på vilket djup de låg. Benen
förekom mest i jordlagren eller i de jordmassor
som rasat ned genom röset. De nya osteologiska
bestämningarna överensstämmer med Clasons
analys med något enstaka undantag (Almgren
1905, s. 35; Drenzel & Karlsson 2018). Som Cla-
son konstaterade är antalet individer minst tre,

baserat på förekomsten av vänstersidiga lårben.
Även spjälkningen på lårbenet F27 kunde åter-
igen konstateras. Däremot kan den nya analysen
inte bekräfta de tidigare könsbestämningarna. De
för 14C-analys nu utvalda benen var det spjälka-
de lårbenet F27 (femur) från schakt II (1–1,5 me-
ter ned i högen), F1a, ett lårben (femur), från
schakt IV (mer än 2 meter ned) och F100, ett över-
armsben (humerus) funnet under kistan i röset.
De två nämnda lårbenen tillhör två olika indi-
vider. Överarmsbenet valde vi i första hand ut på
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Fig. 12. Den stora pricken på planen visar en större koncentration med obrända ben från människa i schakt IV
nära centralgraven och kistan. De mindre prickarna visar ytterligare förekomster av obrända ben. Notera att
förekomsterna i schakt V–VI i hög grad följer sektionslinjerna (bearbetad efter Almgren 1905, pl. III och läges-
uppgifter, beskuren). Det skrafferade partiet representerar en äldre nedsänkning i högytan. —The large dot
marks a concentration of unburnt human bones near the cremation and the oak-log coffin. The small dots re-
present smaller amounts of unburnt bones. Note that they mainly follow the section lines. The grey area is an
old depression on the barrow’s surface.
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grund av dess läge under kistan. Utifrån dess ro-
busta dimensioner har det bedömts tillhöra ytter-
ligare en individ.

Tab. 2 och fig. 10 visar resultatet: alla tre be-
nen tillhör överraskande nog den äldre brons-
åldern. F1a ligger inom spannet 1620–1450 cal BC
(2 sigma), F100 på 1500–1390 cal BC (2 sigma)
och F27 på 1500–1300 cal BC (2 sigma). Det älds-
ta benet låg nivåmässigt mellan de två andra, vil-
ka är samtida med varandra men från olika indi-
vider. Periodmässigt kan de föras till period I
(1700–1500) och II (1500–1330 cal BC). Troligen
tillhör alla tre individerna 1400-talet f.Kr., den
tidigare delen av period II. Den spjälkning av F27
som Almgren ansåg vara ett tydligt tecken på en
rituell kannibalism bör därmed ha skett i sam-
band med den primära depositionen, långt före
den rika brandbegravningen, eller oavsiktligen se-
nare.

Dateringarna av människobenen skiljer sig
också från djurbenen i högen. 14C-resultaten för
djuren spänner över en längre tidsrymd, men de
dödades troligen i samband med högbygget un-
der period IV (se tab. 1).

För en diskussion om bearbetning av obrän-
da ben av människa är jämförelsen med Apalle-
boplatsen inte så relevant som vi hade hoppats.
Tidsspannet mellan benen är för stort och osäker-
hetsfaktorn för det spjälkade benet stor. Däremot
är de uttryck för en särskild hantering av de döda
på båda platserna. Under hela bronsåldern har
upprepade förflyttningar av såväl obrända som
brända ben av människa ingått som led i en kom-

plex behandling på olika platser i landskapet.
Många författare har fört fram idén om att det
funnits andra uppfattningar om jaget och indivi-
den efter döden, uppvisade i behandlingen av
kroppen. Exempel på splittring, cirkulation och
sekundär deponering av ben finns såväl i Skandi-
navien som i andra delar av Europa (Kaliff &
Østigård 2004, s. 85; 2013; Brück 2006, s. 80;
Chapman 2010, s. 30; Berggren 2010; Palincas
2014, s. 301; Röst 2016; Calliauw 2017, s. 151 m.
ref.). I Uppland har man, förutom på Apallebo-
platsen, påträffat obrända ben av människa i oli-
ka kontexter bland annat vid Tibble i Litslena,
vid Skämsta i Tierp och vid Ryssgärdet i Tensta
(Andersson et al. 1994, s. 246; Frölund & Lars-
son 2002, s. 39; T. Eriksson 2005; 2008). Denna
vana vid hantering och cirkulationen av dödas
ben som funnits inom bronsålderssamhället är
viktig för en förståelse av handlingarna vid Håga.
Utöver den rituella tolkning av benen som Alm-
gren själv föredrog diskuterade han möjligheten
av att de följt med jord från äldre gravar. Men
högens grästorvor var tunna och eventuella gra-
var kan inte kan ha legat så grunt, menade han.
Jordmaterialet i grästorvorna var övervägande
lera, på några ställen varvig ishavslera. Troligen
har avskalningen av mark delvis skett i de lägre
partierna nedanför högen, men exakt var är svårt
att veta (jfr dock Goldhahn 2013, s. 466; Thrane
2013, s. 335). Almgren avfärdade också tanken att
högens jordfyllning skulle ha kommit på plats
långt senare än kärnröset. Röset skulle då ha ut-
gjort en egen, äldre grav likt den dåtida traditio-
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Prov Datering BP Kalibrerad datering δ13C

Ua-55729: obränt ben, människa,  3262 ± 28 1620–1450 cal BC (95,4%) -21,2
F1a femur, schakt IV

Ua-55730: obränt ben, människa, 3156 ± 27 1500–1390 cal BC (95,4%) -20,3
F100 humerus, under kista

Ua-55048: obränt ben, människa, 3146 ± 30 1500–1380 cal BC (85,0%), -19,9
F27 femur (spälkat), schakt II 1340–1300 cal BC (10,4%)

Ua-55731: bränt ben, människa, 2859 ± 28 1130–930 cal BC (95,4%) -21,6
fnr saknas, ossa longa, centralbegravningen

Tab. 2. Nya 14C-analyser av människoben från Hågahögen, utförda vid Ångströmlaboratoriet i Uppsala. 
—New radiocarbon dates for human bones from the Håga barrow.
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nen i Mälardalen (jfr Damell 1985; Feldt 2005;
Ojala 2016). Med de nya dateringarna av de obrän-
da benen är en sådan tolkning tänkbar. Men det
skulle innebära att Hågas gravbyggare totalt ren-
sade ut hela röset och dess innehåll för att placera
ekkista och träkonstruktion, brända ben och före-
mål på ett anlagt stenlager och sedan byggde upp
resten av anläggningen. Mot idén talar också
dateringarna av sot- och kollagret i botten och att
inga föremål med äldre dateringar finns. Utifrån
dagens kunskapsläge daterar vi därför både kärn-
röse och hög till period IV, uppförda vid ett och
samma tillfälle.

En möjlighet är att benen kommit från en
hällkista i området, kanske via omdeponering
utanför den efter tömning av kistan. Den sen-
neolitiska traditionen med nedläggning i häll-
kistor fortsätter in i den äldre bronsåldern i östra
Mellansverige parallellt med kremering. Sam-
mansättningen av Hågabenen talar för att de kan
ha varit sorterade, eftersom de uppvisar en över-
vikt för långa rörben (ossa longa). Sådana sorte-
ringar och grupperingar är inte ovanliga: ett tyd-
ligt exempel är en hällkista vid Dragby i Skutt-
unge, knappt två mil norr om Håga. Sekundär
benhantering har också konstaterats vid Anne-
lundskistan utanför Enköping. De sist nedlagda
individerna i eller i anslutning till dessa två häll-
kistor är daterade till per. II respektive III (Jaanus-
son & Silvén 1962; Fagerlund & Hamilton 1995).

En av Helena Victor (2002, s. 164) undersökt
möjlig hällkista, några hundra meter väster om
Hågahögen, innehöll inga ben eller föremål som
kunde hänföras till den. Liksom över Annelunds-
kistan fanns en täckande, sekundär skärvstens-
packning som är 14C-daterad troligast till period
III eller IV (1380–960 cal BC). Victor bedömer
att övertäckningen ägt rum innan Hågahögen
byggdes, och således bör inte de obrända benen i
högen ha kommit därifrån. En spekulativ tanke
är att ett funktionellt samband kan ha funnits
med det närliggande stengrundshuset »Håga-
kyrkan», förutsatt att äldre dateringar kan kopp-
las till denna (M. Olausson under arbete).

I nuläget går det inte att avgöra om de obrän-
da benen av människa i Håga hämtades från en
hällkista eller från någon annan anläggning. Det
tredje, men minst troliga, alternativet skulle vara
att benen oavsiktligt kommit med vid grästorvs-

hämtningen. Oavsett varifrån är det emellertid
osannolikt att gravbyggarna inte skulle ha note-
rat och identifierat benen. Bronsålderssamhäl-
lets kunskap om mänskliga kvarlevor och tradi-
tionen med cirkulation och återdeponeringar gör
det rimligast att tolka benen som medvetet in-
kluderade i högen. Ett faktum som stärker tolk-
ningen är att Håga, vad vi vet idag, saknar den
nära platskoppling till äldre gravar som finns i
Sydskandinavien. Där kan en enda hög innehålla
regelbundet återkommande gravsättningar från
senneolitikum fram till den äldre järnåldern (t.ex.
Strömberg 1975; Jennbert 1993, tab. III–IV; D.
Olausson 1993). Ett av de mest kända exemplen
är den stora Lusehøj vid Voldtofte på Fyn som
täckte flera äldre småhögar. Placeringen av stor-
högen över de små uppfattas av utgrävaren Hen-
rik Thrane som demonstrativ, som en legitime-
ring av en möjlig relation dem emellan (1984, s.
154). 

Kan avsikten med de inkluderade benen i
Håga ha varit att befästa ett förhållande till plat-
sen och tidigare generationers människor på ett
fysiskt, konkret sätt? Betydelsen av såväl den
gravlagda individen som den omgivande grup-
pen eller familjen kan därigenom ha förstärkts i
termer av stabilitet och succession. Handlingen
skulle då motsvara den övertäckning eller utbygg-
nad av äldre gravar som sker i Skåne och Dan-
mark, t.ex. i Lusehøj, Håstrup och Borum Eshøj,
under den yngre bronsåldern. Men i Håga i en
stratigrafiskt omvänd ordning (jfr Lundborg 1972,
s. 25; Thrane 1994, s. 101; Kähler Holst 2013, s.
57).

I Östergötland undersökte Ulla Silvén (1958,
s. 42) en möjlig parallell till Håga på 1950-talet.
En låg hög vid Kungsbro i Vretakloster innehöll
obrända ben av människa i fyllningen på olika
nivåer och i olika delar. Silvén ansåg att det, lik-
som i Håga, kunde vara spår av rituell kanniba-
lism men nämner också att högen kan ha byggts
över en omrörd, äldre hällkista. Graven innehöll
tolv brandgravar med barn och vuxna, delvis da-
terade till period IV, utifrån föremål av samma
typ som i Håga. En yngre inblandning av djurben
i en närliggande anläggning visar dock att de
obrända benen av människa behöver dateras in-
nan någon närmare jämförelse kan göras. 
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Den kremerade individen, föremålen och 
frågan om härkomst
Vår andra huvudfråga inbegrep analyser av den
kremerade individen i centralgraven i högen. En
del av de brända benen fanns nära svärdet och
spännet i den antagna ekkistan, medan andra
fragment hade rasat ned mellan rösets stenar och
till den ursprungliga marknivån. Vid den pri-
mära granskningen av benen uteslöt inte Clason
att de kunde ha tillhört en kvinna eftersom han
uppfattade kroppsbyggnaden som klen. Detta,
menade Almgren (1905, s. 31), motsades av före -
målen, som enligt honom var typiska mansat-
tribut. Frågorna om biologisk könstillhörighet
och ålder prioriterades därför i den nya analysen
(Drenzel & Karlsson 2018). Resultatet visar att
de kremerade benen tillhört en vuxen individ
(maturus), 40–60 år, sannolikt i den övre delen av
åldersspannet, utifrån Holcks åldersbedömning
(1987, s. 99). Endast en individ är identifierad,
trots dubbleringen av vissa föremål i graven. För-
bränningsgraden av benen ligger på grad 6 enligt
Stiner et al. (1995), vilket innebär en temperatur
på över 850°C. Ben från hela kroppen finns re-
presenterade, men inga könsindikerande frag-
ment har hittats. Inga tecken på skador eller and-
ra förändringar har noterats, t.ex. utifrån sprick-
bildningen i benen. 14C-analysen av ett rörbens-
fragment (ossa longa) av individen resulterade i
värdet 1130–930 (2 sigma) cal BC. Det bekräftar
de tidigare bestämningarna av föremålen till
period IV (tab. 2, diagram 1). Nämnas bör att även
ett bränt fragment av skenben (tibia) från ett näs-
tan full-vuxet ungnöt fanns bland benen. Om det
bara råkat hamna på likbålet eller avsiktligt lagts
ned vid kremeringen är oklart.

Gravskicket och högens konstruktion uppvi-
sade som ovan noterats tydliga sydskandinaviska
drag. Detsamma gäller flera av föremålen (Alm-
gren 1905, s. 46; Baudou 1960, s. 111, Thrane
1984; 1994). Bland dem har svärdet dragit till sig
störst intresse: det uppfattas som en stark iden-
titetsmarkör, kopplad till en krigararistokrati
(Kristiansen 1999; Harding 2007). Det är ett
grepptungesvärd med en nuvarande längd på 775
mm. Även om det är tillverkat i Sydskandinavien
finns paralleller längre söderut i Europa (Baudou
1960, s. 9; Thrane 1975, s. 45). På Hågasvärdet är
fästets båda sidor belagda av guld med inslagen 

dekor. Några guldnitar sitter kvar i grepptungan
medan de övriga 27 hade lossnat efter nedlägg-
ningen. Till svärdet hör också en guldknopp som
troligen har suttit i en avslutande knapp av orga-
niskt material (jfr Brøndsted 1966, s. 172). När-
maste samtida motsvarigheter till svärdet (utan
gulddetaljer) finns från en vapendepå vid i Vatt-
holma i Lena, två mil nord-nordost om Uppsala
(Ekholm 1921, fig. 56–59).

I syfte att få mer information om Hågasvär-
dets funktion mikrofotograferades klingan (fig.
13). Tydliga slipspår finns i originalytan som inte
härrör från sentida behandling. De har gått längs
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Fig. 13. Mikrofotografi av svärdet. I mitten syns en av
intryckningarna på svärdsklingans egg. Foto Ulrik
Skans, SHM. —Micro photograph of the sword, with
signs of damage on the edge.
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eggen för att skärpa upp denna (likt slipning av
en modern lie). Vidare finns flera små skador i
form av intryckningar som kan bero på slag på
eggen, antingen vid en efterbehandling (ham-
ring) av svärdet eller vid bruk. Utifrån olika ana-
lysmetoder av 80 mellaneuropeiska bronsålders-
svärd menar Marianne Mödlinger (2011) att de
huvudsakligen varit använda för strid trots sina
små fästen och ibland dåliga gjutkvalitet, även om
en funktion som statusföremål eller rituellt före-
mål också funnits (jfr Kristiansen 2002; Harding
2007; Jantzen et al. 2011). Skadorna på Hågasvär-
det är inte så tydliga som på de mellaneuropeiska
svärden och inga större, säkra hack kan identifieras.
Svärdets spår av små tillbucklingar före nedlägg-
ningen i högen härrör snarare, om de kommer
från kamp, från uppvisningar än från verklig strid.
Almgren anslöt sig (1905, s. 31) till den rådande
uppfattningen att svärd representerar manligt
genus i gravar. Det osteologiska resultatet har
dock inte kunnat belägga det. Därför får man vara
öppen för möjligheten att, som Marie-Louise
Stig-Sørensen (2013, s. 221) påpekar, kvinnor i
undantagsfall kan ha tagit på sig en social roll
som vanligen tillskrevs män, här i så fall i döden.

Andra föremål med sydskandinaviska paral-

leller är rakknivarna, guldspiralerna och pincet-
terna, liksom metoden med guldomlindning på
några av föremålen (Almgren 1905, s. 29; Bau-
dou 1960, s. 31, 40). En omkonservering skedde
på 1990-talet, och vid närgranskning har det nu
visat sig finnas en tidigare ej observerad skepps-
avbildning på ena rakkniven. Längst upp mot det
guldomlindande skaftet (med skaftet mot väns-
ter) avslutas dekoren i en stäv med ett djurhuvud
(fig. 14). I aktern finns en svårtolkad nedåtböjd
båge, möjligen början till en stiliserad våg. På den
andra sidan är dekoren enklare utförd och om-
rådet närmast skaftet döljs av guldtråd. Även på
en av pincetterna har fristående skeppsavbild-
ningar blivit synliga (fig. 15). De finns längs pin-
cettens långsidor, vända mot varandra och både
på fram- och baksida. Hur skeppen avslutas ned-
åt är svårt att se på grund av korrosion. Ovanför
skeppen syns punkter. Stiliserade trekanter och
punkter förekommer ibland ovanför skeppslin-
jen och tolkas av Fleming Kaul som tecken för
bemanning (1998, s. 246). Han daterar skepps-
motiv på bronser till per. IV och V och betonar
deras stora symboliska betydelse i bronsålders-
samhällets mytologi med associationer till makt,
prestige och kosmologi (1998, s. 19; 2004, s. 381).
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Fig. 14. Detalj av rakkniv med
skeppsbild och djurhuvudav-
slutning. Foto Ola Myrin,
SHM. —Detail of decorated
razor.
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Då traditionskopplingen söderut är stark kun-
de ett rimligt antagande vara att högbygget ini-
tierades därifrån. Bronsålderns hierarkiska sys-
tem diskuteras ibland utifrån antropologiska mo-
deller, där man hämtar nya ledare från andra
områden, vilket Håga skulle kunna vara ett ex-
empel på (jfr Ling & Rowlands 2015, s. 100). Ett
väl bränt och kompakt klippben (pars petrosa)
från den kremerade individen i Håga valdes där-
för ut för isotopanalys av strontium. Spårämnet,
som finns i naturen, lagras i människans kropp
och uppvisar olika värden beroende på i vilken
geografisk zon man lever. Det kan bland annat ge
en fingervisning om var man tillbringat sina förs-
ta år. Tidigare har man endast kunnat använda
tänder för bestämning men metodiken har ut-
vecklats (Harvig et al. 2014; Snoeck et al. 2015).
Fortfarande är tekniken ny och det önskvärt med
fler analyser för mer detaljerade bakgrundsvär-
den i olika områden. För en beskrivning av meto-
den och analysen se Evans 2017. Två värden redo-
visas här med olika behandling för att kontrollera
eventuell senare påverkan.

Det redovisade värdet i tab. 3 överensstäm-
mer med värden som uppmätts på fauna och
arkeologiska ben inom Mälarområdet. Berggrun-
den här är gammal, från prekambrisk tid, och

värdena skiljer sig från andra delar av landet, lik-
som från övriga Skandinavien och kontinenten
(Price et al. 2018; SGU:s mätningar). Individen
från Hågahögen växte därmed med största sanno-
likhet upp i östra Mälardalen. Resultatet betonar
det välkända faktum att cirkulationen av metall-
föremål var stor i Skandinavien under bronsål-
dern och det gör människors mobilitet och upp-
växt svårtolkad enbart utifrån den materiella
kulturen. Få föremålstyper kan betecknas som
kulturellt specifika för vissa områden. I stället har
högstatusgrupper i norra Europa vissa gemen-
samma traditioner under hela bronsåldern.

Exempel finns även i Uppland flera hundra år
före Håga. Från en grav vid Torslunda i Tierp,
några mil norr om Uppsala, finns en mycket rik
dräktuppsättning av halskrage, miniatyrdolk, tu-
tulus och sex hängsmycken. I en annan grav, ca
fem km öster om Håga vid Ulleråker fanns en av-
satsyxa, en spjutspets och en dolk av brons. Båda
anläggningarna hör till period II och har tydliga
sydskandinaviska och kontinentala kopplingar i
föremål och gravskick (Ekholm 1921; Draken-
berg & Gustawsson 1934, s. 213; Oldeberg 1974,
s. 363, 368; Bergerbrant 2007, s. 121). 
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Fig. 15. Detalj av pincett med
skeppsbilder. Foto Ola Myrin,
SHM. —Detail of decorated
tweezers.

Prov Batch N 87Sr/86Sr

SHM 11915 acetic leach P811 1 0,72569

SHM 11915 bone residue P811 2 0,72392

Tab. 3. Isotopvärden av strontium på klippben (pars
petrosa) från den kremerade individen i Hågahögen.
Analys gjord vid Isotope Geosciences Laboratory,
British Geological Survey, Nottingham. —Isotopic
values of strontium in the petrous bone from the cre-
mated individual in the Håga barrow.
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Slutord
Den förnyade genomgången av delar av materia-
let från Håga har visat att de obrända människo-
benen i högfyllningen är betydligt äldre än den
centrala brandgraven från per. IV; de är från per.
I–II. Vi ser dem som avsiktligt inkluderade och
tolkar handlingen som ett sätt att skapa en rela-
tion till tidigare generationer. Vidare har de brän-
da benen visat sig tillhöra en äldre vuxen individ
vars 14C-datering överensstämmer med gravgå-
vornas periodtillhörighet. Vid omkonservering
framträdde skeppsavbildningar på en pincett och
en rakkniv, vilket kopplar dem till ett av de vikti-
gaste motiven i bronsålderssamhällets mytolo-
giska bildvärld. Svärdet slutligen bär spår efter
viss användning men knappast i verklig strid,
något som understryker dess roll som symbolisk
markör. Högbygget, föremålen och skeppsorna-
mentiken har övergripande paralleller i Sydskan-
dinavien, men Hågahögen uppvisar också minst
ett individuellt drag genom inkluderingen av
obrända människoben.

Tidigare har några föremål föreslagits vara av
lokal tillverkning, t.ex. glasögonspännet som And-
reas Oldeberg ansåg kunde vara tillverkat i Upp-
land (1933, s. 75). Han menade att hela fyndet ger
intryck av att vara sammanbragt och komplette-
rat för att få en enhetlig prägel. Genom isotop-
analys (strontium) har nu också den gravlagda
visat sig ha en regional bakgrund, med största

sannolikhet i östra Mälardalsområdet. Det inne-
bär att en stark maktbas funnits lokalt men med
vida kontakter. Själva uppförandet av högen var
en kraftfull manifestation, iscensatt på en väl
utvald och geografiskt spektakulär plats. Men då
ju byggandet och gravritualen var ganska snabbt
övergående bör en stor del av betydelsen ha legat
i på vilket sätt monumentet efteråt skulle bli om-
talat och relaterat till händelser i det förflutna.
Analyserna ovan ger nya perspektiv på några av
ritualhandlingarna vid gravläggningen, men fler
närstudier behövs för att få en fördjupad för-
ståelse av såväl fyndmaterialet som av högens
betydelse som historie- och minnesskapare.

Tack
Analyserna har varit möjliga att göra tack vare gene-
rösa medel från Berit Wallenbergs stiftelse och Upp-
lands Fornminnes- och Hembygdsförbund. För värde-
full hjälp och synpunkter tackas Thomas Eriksson, Ulf
Strucke, Antraco vedartsanalys, Jan Storå och Johnny
Karlsson vid institutionen för arkeologi och antikens
kultur, Stock holms universitet, Ulrik Skans, SHM,
Caroline Ahlström-Arcini vid Arkeologerna i Lund
och Michael Olausson. Stort tack även till Antikvarisk-
Topografiska arkivet (ATA) och Vitterhetsakademiens
bibliotek, riksantikvarieämbetet och Bernadotteska ar-
kivet, Kungliga hovstaterna för hjälp med arkivhand-
lingar och litteratur.
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Noter

1 Måtten är ungefärliga efter den rekonstruktion av högen som gjordes i slutet av 1920-talet (ATA
Ekholm 4277/28). Den ursprungliga höjden har varit större eftersom träkonstruktionen inuti högen
kollapsat och kärnröset sjunkit ihop. Almgren (1905, s. 11) angav diametern till mellan 43 och 49 m 
och höjden till mellan 6,25 och 9,5 m beroende på hur man räknade och från vilket håll.

2 Spännet stals i februari 1986 och återfanns i småbitar, men utifrån dokumentation och tidigare 
kopietillverkning tillverkades en replik (Lamm 1989; Zachrisson et al. 1989).

3 Vid en genomgång år 1966 framkom ytterligare fragment, nu sammanfogade med pincetten, bland
träresterna från högen (ATA Gräslund 6892/66). 

4 Rakkniven längst till höger på fig. 2 är idag i mycket fragmentariskt skick och ytskiktet korroderat. Den
hade ursprungligen en spiralavslutning men endast små bronsfragment finns kvar av denna, jämfört
med avbildningen i Almgrens publikation (1905, fig. 20; jfr Thrane 1984, s. 13).

5 Sellstedt et al. (1967) ansåg att ett värde var oförenligt med kontexten och uteslöt det; St. 2308 (dnr
2967/67 ATA). Detta har heller inte tagits med i de nya kalibreringarna.
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Summary

The Håga barrow near Uppsala was excavated
over a hundred years ago. Since then it has been
known as a unique grave in the Svealand region
and one of the richest in Scandinavia. It measures
c. 45 meter in diameter and is c. 7 meters high.
The barrow contained objects of gold and bron-
ze; a sword, tweezers, razors, spirals, paired but-
tons and a brooch, together with cremated bones.
Some of the bronzes are decorated with gold
sheet or wire. The burial dares from Montelius’s
period IV (1100–950/20 cal BC).

Unburnt human and animal bones were also
found, scattered throughout the barrow’s turf
and stone fill. In this paper we present new radio-
carbon dates as well as the result of an osteologi-
cal analysis of the cremated remains. Further-
more we report the results of an isotopic analysis
and a close-up study of a few objects.

The human bones in the barrow fill turned
out to be much older than expected. They are
probably from an older grave in the vicinity. We
interpret the bones as deliberately included in
the barrow to create a link to people and societies
of the past. This is in line with the known circu-
lation of human bones in various contexts during
the Bronze Age in Scandinavia and elsewhere.
The new osteological analysis showed that a 40–
60-year-old person had been cremated, probably
closer to 60 than 40. The sex could not be deter-
mined. The radiocarbon dates for this individual
correspond to the date of the Per. IV grave goods.

In addition to the foreign tradition of build
ing Bronze Age turf barrows in the Mälar Valley,
some of the objects have strong connections to
South Scandinavia, among them the sword, ra-
zors and tweezers. During conservation work
decoration in the form of ship images were dis-
covered on one pair of tweezers and one razor,
relating them to a central motif in Bronze Age
mythology in Scandinavia. A micro-photograph
shows slight damage to the sword that may come
from the production stage or from a display or
exhibition match, but not serious combat.

Though the barrow and several objects have
South Scandinavian parallels, other artefacts may
have been made locally, including the brooch.
Strontium isotope analyses of the cremated indi-
vidual also showed that she or he most probably
grew up and lived in the region where the barrow
is. This underlines the fact that many high-status
objects circulated over large areas in Scandinavia
and northern Europe during the Bronze Age, and
so they cannot be taken alone as indications of
the origin of buried individuals.

The purpose of the barrow was probably not
only to create a burial place for an important mem-
ber of society, but also to create a monument to
be talked about afterwards, to remember and
relate to stories and myths. And in this respect
Håga will always be remembered as an architec-
tonic exception in the rules of building around
death in the Lake Mälaren area around 1000 BC.
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