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S I T U N E D E I 2010

Under årens lopp har frågan om Sigtunas
relation till sitt omland stötts och

blötts. I utställningen Valhall eller Paradi-
set på Sigtuna museum 1997 synliggjordes
några av de kristna gravfältsmiljöer som ex-
isterat parallellt med staden Sigtunas grav-
gårdar. På gårdsgravfälten vilar gårdsägar-
na. I vissa fall kunde sådana gårdsägare
även äga en stadsgård inne i Sigtuna, men
det var ändå på sin arvegård på landet som
de gravlades (jfr Zachrisson 1998:128f;
Tesch 2007). De brytar, hantverkare och trä-
lar, som gårdsägaren höll i staden för driften
av stadsgården, gravlades däremot i stadens
gravgårdar (Tesch 2007:103, not 73). 

Relationen mellan stad och land är kom-
plex. Länge tänkte man sig att Sigtuna för-
höll sig till sitt omland ungefär som Birka
gjort till sitt. Men Sigtuna verkar på många
sätt vara en sluten miljö under sin äldsta tid.
Detta kan illustreras med att Östersjökera-
miken som används inne i staden knappast
alls sprids ut till omlandet. När den väl gör
det, är det till speciella miljöer i Mälardalen.
Östersjökeramiken är ”mycket svagt före-
trädd på boplatser och i gravar under sen vi-
kingatid och tidig medeltid” sammanfattar

Mats Roslund (2001:227). I gravfältsmiljö-
er förekommer den i vissa fall, som i Valsta
i Norrsunda socken liksom Flytorp och Tors
backe i Sollentuna socken. Och så finns där
en koncentration av Östersjökeramik på Sö-
derbygravfältet i Danmarks socken. Den är
anmärkningsvärd för att vara på Upplands
landsbygd och kärlen verkar kunna vara till-
verkade av en och samma hantverkare
 (Ros lund 2001:227). 

Det finns tre olika typer av sla-
visk/slaviskinspirerad keramik i Sigtu-
na. Söderbykärlen tillhör gruppen enkel ös-
tersjökeramik som, menar Roslund, säkert
är inhemska trälinnors verk. I form, propor-
tioner och dekor ligger den nära den in-
hemska senvikingatida traditionen (Ros -
lund meddelande 2009). Östersjökeramiken
liknar den rusiska, men har tillverkats av lo-
kala leror från bygden. Den är starkt knuten
till Sigtuna och platserna i Sollentuna och
Norrsunda som nämns ovan (Ros lund
2001:227). Den äkta rusiska keramiken är
tillverkad i Volchovbäckenet och importe-
rad. Den förekommer, förutom i Sigtuna,
bara i Tuna i Sollentuna (a.a.). Keramiken
kan således inte användas för att stötta ett

Kungsämnen i Söderby och kungens Sigtuna
Om den materiella kulturen i och kring Söderby i Danmarks socken

Torun Zachrisson
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samband mellan Söderby och Sigtuna, men
den och fåglarna väckte mina funderingar
kring varför den materiella kulturen i miljön
runt järnålderns Söderby är speciell.

Söderby ligger ytterst i söder i Danmarks
socken. I norr avgränsas byns marker av
Sävjaån och Edeby. Österut möter Mora
kungsäng i Lagga socken och söderut tar
gränsskogen Lunsen vid. Socken- och kyrk-
bynamnet Danmark syftar på de sanka ängs-
markerna, dank- i dalgången och -mark har
föreslagits syfta på gränsområdet mellan
folklanden Tiunda- och Attundaland
(Strandberg 1983:10, SOL). (fig. 1)

På Söderby ägor, 400 meter ovan ån, har
ett gravfält med ca 70 gravar undersökts. Ett
fåtal var från folkvandringstid, medan mer-
parten var brandgravar från vendel- och vi-
kingatid (raä 98, Sjöberg [Wexell] 1975,
Wexell 1997). Den största gravhögen, 10
meter i diameter och 1 meter hög, utmärkte
sig. Den dateras till 900-tal. Högen var upp-
byggd kring två brandlager i norr och söder
och dessutom fanns en begravning i en syd-
västport, alla dessa omslöts av kantkedjan
och uppfattas av olika forskare som samtida
(A25+A27, Wexell rapportmanus, Bratt
2008:237ff). Tre män hade gravlagts där, två
i högen och en i sydvästporten. I det norra
brandlagret påträffades ett svärd nedstucket
35 cm ned i marken mellan två lerkärl.
Andreas Nordberg har tolkat denna grupp
vikingatida gravar med vertikalt nedstuckna
eggvapen, som att de döda vigts åt Odin i
samband med begravningsritualen (Nord-
berg 2002:18). 

Mannen i söder var en vuxen man som
bränts tillsammans med häst, hund, klofa-
langer av björn, en gås och en kungsörn
(Sigvallius 1994). Andra gravgåvor var ett
svärd, en sköld, en pilspets och en ringnål.

Utanför brandlagret hittades ett drakhuvud i
brons, tolkat som en del av ringnålen alter-
nativt ett skrinbeslag (fig. 2) (jfr Bratt
2008:238, Wexell 1997:232f). Charlotte
Hedenstierna-Jonson har diskuterat dessa
drakhuvuden, som hittas i Garnisonen i Bir-
ka, i Hedeby och i Novgorod. Hon ser dem
som miniatyrer av fälttecken. Drakar som
fälttecken är kända från bl. a. Bayeuxtape-
ten, där en del var av metall medan resten
bestod av en strut av tyg. Hedenstierna-Jon-
son tänker sig att ringnålar med sådana
drakhuvuden i miniatyr, kan ha varit en
symbol för den som under krig hade till upp-
gift att bära fälttecknet (Hedenstierna-Jon-
son 2006:59f). Söderbyhuvudet har en holk,
som om det var avsett att sitta på en stång,
precis som två gotländska bronshuvuden
gör (Krasse i Guldrupe och Sojvide i Sjon-
hem, se Thunmark-Nylén 2006:368f).
Onekligen ger trippelgraven associationer
till krigarideal. Frågan är ändå om man ska
betrakta det som ett fälttecken i miniatyr el-

Fig. 1. Söderbyområdet med gravfältet, Mora
stenars nuvarande plats och Juthögen. Karta
red.
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ler som ett värdighetstecken mer allmänt?
Mannen som haft draktecknet har dessutom
fått örn som gravgåva. Det är mycket säll-
synt och förekommer bara i tre gravar från
Mellan sverige1 (Sigvallius 1994, Sten &
Vretemark 2001:195, Ericson & Tyrberg
2004, tabell). Förutom i Söderby så finns
örn i gravhögen Skopintull i anslutning till
den vikingatida kungsgården på Adelsö; en
påkostad begravning där de döda bränts till-
sammans i en båt (Rydh 1936:36; Bratt
2008:91). Den tredje örngraven finns vid
Tors backe, gravfältet tillhörigt Bagare by i
Sollentuna. Den graven hade anlagts för en
ung man med gravgåvor i form av spelpjä-
ser och två ornerade skaft av horn och ben.
Dateringen 600–700-tal har föreslagits,
men utan hänvisningar (A166, Carlsson et
al 1996:48). Denna typ av ornamentik finns
visserligen redan i 600-tal i båtgrav 8 i Vals-
gärde (Arwidsson 1954:Taf 30), men de
närmaste parallellerna förekommer på kam-
mar av Kristina Ambrosianis A3 typ, som
exv. kam 574 från Svarta Jorden, Birka
(1981:47,63; Inger Zachrisson muntligen
sept. 2009). Det verkar rimligare att datera
örngraven från Tors backe till Birkatid sna-
rare än till vendeltid. Keramikmaterialet
från Sollentuna, Tuna och Bagare, har sina

paralleller i Sigtuna under sen vikinga-
tid/tidig medeltid (se Roslund 2001:226ff).
Kanske vittnar detta om att de här männi-
skorna rörde sig mellan stadsgårdar i Sigtu-
na och sina gårdar i Sollentuna. 

Att jaga med örn är en asiatisk teknik
knuten till stäppen. Örnar tränades att slå
stora byten, till och med varg (Vretemark
1983:10). Man medförde de tunga örnarna
på hästryggen, på en mot sadelvalvet eller
stigbygeln stödd stång, upptill försedd med
en klyka för örnbärarens behandskade hand
(Bernström 1976:339). När örn förekom-
mer som gravgåva i Mälardalen så tycks det
vara i vikingatida gravar, främst från 900-
tal. Det är möjligt att örnen, liksom exem-
pelvis traditionen att rida med piska, är ett
av uttrycken för de östliga förbindelserna
som tydligt märks under yngre Birkatid och
som kommer till uttryck i Borrestilsgravar,
i ryttarteknik, krigargravar och i Birkas öst-
liga kontakter. 

Mannen med örnen och fälttecknet var
sannolikt samtida med Garnisonens män på
Birka. Örnen ska kanske ses mer som ett
rangindikerande tecken än som en dresse-
rad rovfågel för jakt. Den framstår som ett
kännemärke för vissa mycket speciella plat-
ser på landsbygden, för kungsgården på
Adelsö, i sig ett säte med storhögar på rad
och representationsbyggnader, för bebyg-
gelsen intill Mora ting  – kungavalsplatsen
på gränsen mellan Attunda- och Tiundaland
– den centrala förhandlingsplatsen när det
gällde att taga och vräka konung och för
gravfältet Torsbacke i närheten av Hersbyn
i Sollentuna. Hersbyar finns längs med At-
tundalands kuststräcka. En herse är en vär-
dighetsbeteckning, kanske bildat till ordet
här, krigsskara. I fornvästnordiska källor
betyder det närbesläktade hersir ’hövding,

K U N G S Ä M N E N I S Ö D E R B Y

Fig. 2.
Bronshuvudet
(5 cm stort)
från den
största grav-
högen på 
Söderby-
gravfältet. 
Teckning:
Bengt 
Händel. 



ledare’. Per Vikstrand har påtalat att hers-
byarnas placering vid kusten längs Attunda-
lands rod kan antyda att de spelat en roll i
sjökrigsorganisationen (Vikstrand 2008:
194). 

På Söderbygravfältet finns förutom
kungsörn även två jaktfalkar i två av de stör-
re senvendeltida högarna på gravfältet (A 7,
A 10, Sigvallius 1994; Ljungkvist 2006:
135). I en av dessa gravar förekommer finsk
keramik med motsvarighet i Birka (Wexell,
rapportmanus; Ljungkvist 2006:135). Jakt-
falkar uppträder i gravar i Mellansverige
under 600–700-tal. Den häckar i branter och
klippstup i fjällen och fjällnära skogsområ-
den, exv. norra Dalarna och Härjedalen
(Fredriksson & Tjernberg 1996:309). För-
modligen togs ungar från sina bohyllor för
att sedan dresseras hos en falkenerare. Un-
der 1300-talet finns skriftliga belägg på
långväga falkexport förmedlad av en präst
ifrån Orsa (Fritz & Odelman 1992). Före-
komsten av jaktfalkar under vendeltid i Sö-
derby, i Vårberg – invid Vårby, byn där man
håller vakt – i Huddinge (se Ståhle 1946:
247ff) och båtgrav III i Vendel (Ericson &
Tyrberg 2004:113f) kan ses som uttryck för
förbindelser mellan samiska områden och
Mälardalen2. 

Gravfältsbacken kallades förr Runstens-
backen. Här fanns en runsten, som nu är för-
kommen (U954). Den tillhör de runstenar
som restes tidigt på 1000-talet och påmin-
ner mest om Gripsholmsstenen med en
ihoprullad runförsedd orm, men sedd från
sidan (Pr1?). Inskriften lyder: Erik och de
andra fränderna reste stenen efter Helge,
sin broder. Och Sassurr dräpte honom och
gjorde nidingsverk, svek sin följesman. Gud
hjälpe hans ande! (U 954, för namnet se
Larsson 2002:142f)3. Namnet Erik (ÆiríkR;
urnord. *Aina-rīkaR) är troligen ursprungli-

gen en härskartitel, ’den framför andra mäk-
tige’, och som det tycks, av svenskt ur-
sprung (Wessén 1927:39ff, jfr Janzén
1947:31, 68f, 120f, 225f). I äldre tider var
Erik ett mycket ovanligt namn knutet till
svearnas kungaätt (jfr Sundqvist 2001:634f,
2002:109, 317, Vikstrand 2007:179). Ännu
i de senvikingatida runinskrifterna finns ba-
ra fyra personer förutom Erik ovan, som bär
namnet Erik (för samtliga se Peterson
2007:262, jfr Vikstrand 2007:179). Dessa är
Erik, som finns omnämnd på runstenen i
Färentuna kyrka, som fick Inga, tidigare
hustru till Ragnfast i Snåttsta, till maka
(U20, U29), den Erik som tillsammans med
syskonkretsen med kunganamn omnämns
på runstenar i Rimbo och Husby-Sjuhundra
kyrkor (U513, U540), så Erik som nämns på
runstenen i Vaksala kyrka (U960) samt slut-
ligen den Erik som skriver sitt namn med
lönnskrift i Rotbrunna i Härnevi sn
(U1165). Erik och de andra fränderna, här
betecknade med det demonstrativa prono-
menet þau (n. pl.), vittnar om att kretsen av
släktingar som rest stenen har varit av bäg-
ge könen. Denne Erik kan således ha varit
kungaättling, ovisst om han var ett
kungsämne eller om han bar kungatitel, som
tillsammans med andra kvinnliga och man-
liga släktingar reste runsten på Söderby
ägor. Det gör att vi kan tänka oss möjlighe-
ten att bebyggelsen var ett kungligt släkt-
gods. 

Enda gången ordet níðings verk nämns i
de svenska runinskrifterna är just Söder-
bystenen (Peterson 2006). I äldre Västgöta-
lagen står Dræper maþær man i þingi. þær
ær niþingsvark. ”Dräper någon en man på
ting, det är nidingsverk” (ÄVgL:70, Käll-
ström 2007:106). Ett dråp på tinget då tings-
frid rådde, räknades som ett nidingsdåd och
straffades med fredlöshet inom landskapet
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under tidig medeltid. Det var ett brott som
inte kunde sonas med böter (Ekholst
2009:62, Larsson 1994:23, not 26). Som ni-
dingsverk räknades även att döda nattetid,
döda skyddslösa och att uppträda fegt i
strid. Uttryck som fénídingr, matnídingr,
fridhnídingr och gudhnídingr används i käl-
lorna och visar att nidingsdåd även knöts till
andra kontexter (se Sundqvist 2005:257f). 

Söderbyinskriften liknar, påpekar Mag-
nus Källström, till form och innehåll den
sörmländska runinskriften från Kolsundet
vid Selaön (2007:106). Denna lyder i Käll-
ströms nytolkning Ingefrid lät resa denna
sten efter Öulv, sin fader, och stav. Öulv
gjorde det på/under hösttinget, dräpte As-
sur. Han hämnades sveken i väster. Runste-
nen står på Husbyns marker (Källström
2007:106). Kolhöga nämns upprepade

gånger som rätt tingsplats för Selebo och
bör ha legat vid Kolsundet (Ahlberg
1946:99, 120, jfr Brink 2004:302f). Mats G.
Larsson har föreslagit att tingsplatsen Kol-
höga är det kul:hui som nämns på runin-
skriften vid Östa sjöhage (Sö202). Kolhöga
har varit beläget där Kolsundet är som sma-
last och gravfältet med storhögar och runin-
skrifter vid Östa sjöhage kan knytas dit, me-
nar Larsson (1997:35ff). Detta styrks även
av att häradets avrättningsplats låg där un-
der 1700-talets slut (Ekström 1794, i Lars-
son 1997:35ff). De båda runstenar som dis-
kuterar nidingsverk tycks stå resta i närhe-
ten av kända tingsplatser, Mora respektive
Kolhöga ting, vilket är intressant och tänk-
värt. (fig. 3) 

Mora ting
I de medeltida landskapslagarna beskrivs
kröningsritualer. Inte bara kungaämbetet
valdes genom denna typ av ritual, utan även
andra ämbeten som biskop, lagman och do-
mare (Sundqvist 2001:628 och där anförda
referenser). Olof Sundqvist har kritiskt
granskat den historiska forskningen kring
kröningsritualer och menar att delar av krö-
ningsritualerna kan ha förkristna drag och
strukturer (Sundqvist 2001:628). 

Enligt Äldre Västgötalagen har svear
rätt att taga och vräka konung (ÄVgL:36ff).
Sörmlandslagen anger att det sker vid Mora
ting (SdmL:47). Tagandet syftar på den ri-
tual där kungaämnet lyftes upp på en sten,
sköld eller stol på tingsplatsen (jfr Sund -
qvist 2001:628). Kungavalsceremonin vid
Mora äng anses vara ålderdomlig och ha
rötter ner i förkristen tid (Holmgren 1937,
1954, se Sundqvist 2001). Gustaf Holmgren
ansåg att kungavalsceremonin ursprungli-
gen involverat ett mer begränsat geografiskt
område, de bägge folklanden Tiunda- och

Fig. 3. Runstenen U954 stod förr rest vid Sö-
derbys gravvält. Ur Bautil.
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Attundaland vars gränser möts vid Mora
äng (1937). Jerker Rosén menade att det var
själva lagmansdomen som gjorde att kunga -
valet knöts till Mora äng (1939:383ff).

Mora tingsplats ligger på Mora
kungsäng belägen mellan skogsområdet
Lunsen i söder och Storån i norr. Här finns
en rad ängsmarker som i det historiska kart-
materialet kallas för Blötan, Kungsängen,
Moran och Mora äng. Det sentida ägonam-
net Moran vid Söderby visar att byn haft en
del i denna ängsmark (Strandberg 1993:43).
Och en del av Blötan har tillhört Söderby.
Gränsen mellan Tiunda- och Attundaland
går i ängsmarken Blötan, väster om Mora
kungsäng. Här fanns på 1700-talet Lång-
hundra härads avrättningsplats, markerad
direkt nordväst om Kungsängen (se Lång-
hundra häradsallmänning nr 1 år 1748, jfr
Ulf Fransson, manus, Kulturfastighetsut-
redningen 2009:27). Rimligen finns det ett
samband mellan avrättningsplatsen och den
gamla tingsplatsen vid Mora.

Vid skapandet av en tingsplats var det
ofta centralt att där fanns en storhög (Brink
2004:312f, jfr Lindqvist 1936:10, Bratt
2008:141ff). I anslutning till många tings -
platser finns ofta en källa (Vikstrand munt-
ligen, okt 2009). I Juthögen på Mora
kungsäng förenas dessa bägge element.
Idag är Juthögen en söndergrävd större hög
som ligger i norra kanten av Mora äng, nä-
ra Storån. Mats G. Larsson och jag har obe-
roende av varandra och från lite olika ut-
gångspunkter kommit att intressera oss för
platsen (Larsson i tryck). Den är omnämnd
i Rannsakningarna 1673 som Jäthögen uti
Corones Mora Engh finnes een Iordehögh
Iäthe backar ben:dh och finnes en rinnande
källa i samma backahögh (Rannsakning-
ar:59). Juthögen (se SOFI Lagga sn, ort-
namn), kallades den sannolikt efter det ovan

nämnda källdraget. Förleden kan syfta på
ett appellativ som hör samman med verbet
gjuta. Högen med källan invid är avritade på
de historiska kartorna över Morby 1697 och
1790, liksom på SGU kartan (raä 105:1,
ATA 1066/82). Högen kan dessutom vara
avtecknad nere på slättmarken vid Storån på
Erik Dahlbergs avbildning av Mora stenar i
Suecia Antiqua et Hodierna (för avbildning-
en se Olsson & Berglund 1993:fig 8). Snor-
re Sturluson låter i Olav den heliges saga
Torgny lagman hota kung Olof Skötkonung
med att säga: Om du inte vill gå med på det
vi säger så kommer vi att angripa dig och
döda dig och inte tåla din ofrid och laglös-
het. Så har våra förfäder gjort förr. De
sänkte fem konungar i en källa vid Mula-
tinget (á Múlapingi) som tidigare hade gri-
pits av samma övermod som du nu visar oss
(Snorre Sturluson, II:94, i Flateyarbók II:84
är kungarnas antal två, se Sundqvist 2002:
314). Källan och högen är vitala för vår för-
ståelse av Mora ting, men i diskussionerna
om själva tingsplatsen har de förbisetts
(Mora sten och Mora stenar 1993). Mats G.
Larsson kommer genom sitt projekt om
Mora sten och Juthögen att bidra med ny
kunskap kring detta (Larsson manus). Den
släta marken kring Juthögen bör ha fungerat
som samlingsplats för tinget, högen som
tingshög och källan varit stor nog att sänka
människor i, till och med flera på samma
gång. 

I Rannsakningarna från år 1673 berättas
också om en underjordisk gång som utgick
från en backe vid Ängsvaktartorpet vid Mo-
ra äng. Gångens mynning kunde inte täppas
igen utan stod alltid öppen och wijdh detta
holl eller ingångh intet långt är ehn källa.
En flicka blev bergtagen där och hon var
försvunnen i nio dygn (Rannsakningar:59,
jfr Zachrisson 1983:7ff). Platsen kallas
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backe, ett vanlig ord för hög, och avser Jät-
tebackar som nämns ovan, d.v.s. Juthögen.
Den underjordiska gångens ena mynning
fanns alltså i Juthögen på Mora äng och den
andra i Kashögen. Vid Lagga kyrka fanns en
öppning i berget varifrån gångens bägge än-
dar kunde nås. 

Folksägnernas sanningsinnehåll och oli-
ka uppgifter om när något inträffat, har med
rätta betraktats med skepsis, likaså är moti-
ven som sägnerna behandlar oftast vand-
ringsmotiv (jfr Zachrisson 1997:92ff). Men
sägnernas rumsliga dimension är under -
skattad, den är oftast mycket utförlig och
precis (jfr Glassie 1982:kap 9). Här kopplas
Juthögen och Mora äng samman med Lag-
gaberget beläget på Husbys mark och med
Kashögen. Inuti Laggaberget fanns en grind
sägs det och passerar man den kommer man
inte tillbaka levande (se Zachrisson
1983:8). Laggaberget tycks i den muntliga
traditionen fungera närmast som ett heligt
berg, där grinden (jfr Helgrind) bildar en
passage till underjorden.

Den stora Kashögen var förmodligen
Mälardalens största gravhög (raä 104). Den
uppmärksammades på 1980-talet av Stig
Rydh som uppskattade dess storlek med
hjälp av historiska kartor, till kanske 100
meter i diameter. Peter Bratt menar att vi
aldrig kommer att få någon klarhet i om här
verkligen funnits en enorm gravhög eller ej
(2008:119). Men det finns ingen anledning
att misstro att den verkligen var en gravhög.
Att den fanns stöttas av en rad argument.
Vad vi däremot aldrig verkar få veta är vad
högen innehöll. Den försvann genom grus -
täkt så sent som på 1950–60-talen. Trots att
detta skedde i modern tid, så är innehållet i
Kashögen helt okänt (Antell 2004:3, samt
1765 års karta). Högen är avtecknad av  lant -
mätaren 1761 där högfotens rundning fram-
går liksom namnet Kashögen. Redan detta
är belysande. Även folkminnena kan an-
vändas som stöd för tanken att Kashögen
varit en gravhög. I en uppteckning från
Långhundra härad beskrivs att varelser har
sitt tillhåll i högen (Zachrisson 1983:6). Det
liknar berättelser från södra Sverige, Skåne
eller Öland, där gravhögar uppfattas som
bebodda (af Klintberg 1986; Zachrisson
1997:98). Dessa högar är vanligen stora och
placerade på topografiskt dominerande
platser i landskapet (Jansson & Jerrolf
1973:26ff), något som helt stämmer med
Kashögens landskapskontext. 

Den folkliga traditionen knyter samman
Juthögen på Mora kungsäng med Laggaber-
get på Husbys marker och Kashögen. Detta
sammanhang kan ha hög ålder och frågan är
till vilken tid det knyter sig. Kashögens
storlek antyder att högen kan ha haft en da-
tering till äldre vendeltid (jfr Bratt 2008:68;
Ljungkvist 2008). När och från vilket håll
kommer initiativet att tillskapa tingsplatsen
för de bägge folklanden? I backspegeln är
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Fig. 4. Storhögar i gränsområdet mellan Tiun-
daland och Attundaland (karta red. efter Bratt
2008:131). Juthögen och Kashögen är marke-
rade med stjärnor.
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det lätt att tänka sig att Tiundaland med
Uppsala högar varit den dominerande par-
ten i en sådan konstellation. Men Kashö-
gens förmodade enorma dimensioner, lik-
som den furstliga vendeltida Brunnshögen i
Husby-Långhundra längre österut i Attun-
daland antyder att det inte är någon själv-
klarhet (för Brunnshögen, se Ljungkvist
2006:44). Mora tingsplats ligger också på
allmänningsmarken på Attundalandssidan
om gränsen. (fig. 4)

Söderby – kungligt släktgods 
och/eller lagmansgård?

Den exceptionella brakteatskatten hittad
uppe på Lunsen i Söderbys skog, kan ha va-
rit del i en ritual som haft betydelse för Mo-
ra tingsplats tillkomsthistoria (jfr Lamm
1999:233), liksom för Söderbys etablering.
Brakteatdepån är ett bröstcollier i guld, med
en säregen och unik mittersta brakteat som
sannolikt är en Odensrepresentation. Brak-
teaterna har slitits loss från sina bäröglor,
den stora brakteaten har destruerats, genom
att figurerna på den halshuggits, stuckits i
hjärta och skrev; hela brakteaten knycklats
ihop och deponerats i Djupkärret högt ovan
de sanka gränsmarkerna och Söderby, på Ti-
undalandssidan (Lamm, Hydman & Axboe
2000). Den har förmodligen lagts ned på
500-talet (Axboe 1999, 2004). Och kanske
äger detta rum i samband med 530-talets
klimatkatastrof i hopp om att beveka gudar-
na (jfr Gräslund 2007).

Människorna som gravläggs i Söderby
tycks ha omvärldskontakter utöver det van-
liga och som manifesteras i den materiella
kulturen. Dessa kontakter upprätthålls un-
der många generationer. En person har burit
kunganamn. Kunganamnet och Söderbys
säregna materiella kultur under yngre järn -

ålder kan tolkas som att byn varit ett kung-
ligt släktgods. 

Söderby tycks behålla sin ställning ännu
under tidig medeltid, för Hagbard från Sö-
derby var ledamot av den nämnd som utar-
betade Upplandslagen. Nämnden var sam-
mansatt av folklandens lagmän, riddare,
kyrkans män och de som representerade
lagkunskapen i de tre folklanden. De från
Tiundaland, som beskrivs på liknande sätt
som Hagbard från Söderby, är Anders från
Forkarby, den by som under medeltiden var
Upplands näst största by efter Gamla Upp-
sala och Torsten från Sandbro, stamfar till
Sandbroätten och nyadlad frälseman efter
Alsnöstadgan 1279 (UpL:6, 10, se Rahm -
qvist 1978, 1986:266; Dutra Leivas &
 Rahm qvist 2005:247). 

Över Söderbys marker löper från väster
en djup hålväg som mynnar strax ovanför
Ängsvaktartorpet på Mora äng (Brugård an-
teckningar). Säger oss Söderbys andel i
ängsmarken vid Moran/Blötan att byn spe-
lat en särskild roll i relation till Mora tings -
plats? Lagmännen som vi känner dem från
medeltiden var inflytelserika män komna ur
välkända släkter. Det var visserligen ett av
de ämbeten som man valdes till. Men lik-
som när det gällde kungaval, så fordrades
det förmodligen att man var ett ”ämne”. I
Olav den heliges saga beskrivs att Torgny
var lagman i Tiundaland. ”Släkten hade va-
rit lagmän i flera generationer i Tiundaland
under många kungars liv” vilket innebär att
man kunnat uppfatta lagmannaämbetet som
ärftligt (Nordiska kungasagor II:89). Frå-
gan är om Hagbards roll i nämnden kan ha
att göra med att Söderby, under delar av
yngre järnålder, även kan ha fungerat som
lagmansgård för Tiundaland.
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1) Här bortser jag från örnbenen som hittades i
A 693, en stensättning från äldre järnålder på
Åslundagravfältet, Odensala sn (Hamilton &
Sieurin-Lönnqvist 1994). Vid samtal med ut-
grävaren John Hamilton kommenterade han
den vikingatida bergkristallpärla som depone-
rats ovanpå graven. Han uttryckte då osäker-
het om örnen verkligen varit med i den primä-
ra gravläggningen.

2) Jaktfalken i Vårberg 34B+35B beskrivs i
Ericson och Tyrberg 2004, med hänvisning till
osteologisk bestämning av Lepiksaar, men tas
inte upp i det som anges som källa: Iregren
1972 Vårby och Vårberg. Jag vill därför göra
en viss reservation för denna jaktfalk.

3) Patrik Larsson för i Yrrunan (2002) ett läng-
re resonemang kring namnet och framför go-
da skäl för att det ska uppfattas som ÆiríkR.
Både Bureus och Rhezelius läser nämligen
aRrikr och inte aRrukr som i Bautil (U954).
Att jag ändå valt Bautil som illustration beror
på att den kan återge ornamentiken bättre.

• Tack till Mats Roslund, Olof Sundqvist och Per
Vikstrand för värdefulla kommentarer.
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Summary
The relation between a town and its surrounding
countryside is complex. Sigtuna seems in its ear-
liest days to have been a closed town. The Baltic
pottery that was used in the town barely spread
into the countryside, except for to milieus in
Sollentuna and Norrsunda. There is however a
concentration of Baltic ware at the cemetery of
Söderby in Danmark parish, Uppland. These
pots were not made by the Slavonic potters in

Sigtuna though, but probably by local thrall
women. The material culture in and around
Söderby is nevertheless special. Amongst the
grave goods from the Vendel period and Viking
Age graves on the cemetery at Söderby there
were Finnish pottery, two gyrfalcons, a golden
eagle and a miniature dragon, a symbol for a
dragon banner, possibly marking out a standard
bearer. The rune stone that once stood by this
cemetery was erected by a man called Erik and
his relatives. Still in the Viking Age the name
Erik is rare. There are several kings connected to
Svitjod and Uppsala bearing the name of Erik. 

Söderby is interpreted as a royal hereditary
property and apparently so for many generations
with special connections with the surrounding
society. Söderby’s position being placed direct-
ly to the west of the border between the folk-
lands Tiunda- and Attundaland and being the
neighbour of the assembly site at Mora thing
raises the question whether Söderby also, during
some period of the Late Iron Age, might have
been the estate of the law speaker of Tiundaland.
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