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especially of these Anglo-Saxon migrants. How do you strengthen your identity as a 
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1. INLEDNING 
 
Man kan inte låta bli att fascineras av den rika kulturskatt som de brittiska öarna har lämnat 
till eftervärlden. De fantastiska landskapen väcker tankar om de människor som vandrat över 
dessa gröna fält och dalar, och ekot efter dessa kan höras än idag. Här finns monument som 
aldrig dör. Vem har idag inte hört talas om världsarvet Stonehenge som stått emot tidens tand 
i över 4000 år, och Hadrianus mur som sträcker sig runt 120km tvärs över England och vars 
rötter än idag är djupt förankrade i den brittiska myllan. Detta rike där även vi nordbor i allra 
högsta grad har varit med och satt vår prägel. 
 
Allt detta väcker en hunger och en längtan efter att få ta del av all den kunskap som rör detta 
fantastiska land, och vad är då mer lämpligt än att vidare sätta sig in i tiden runt 450 e. Kr. då 
grunden lades till det England som vi känner idag. Tiden som präglades av förändring, 
utveckling och migrationer hos de folk som vi idag känner till som anglosaxarna, men som 
sedan skulle komma att kallas för engelsmän. 
 
Detta är en period i historien som präglas av många frågetecken, och en viktig orsak till detta 
är den uppenbara avsaknaden av skriftliga källor från denna tid. De källor som arkeologer 
idag har att förlita sig på tillkom först århundraden efter, och därför är studier kring de 
arkeologiska fynden av större vikt. Det talas idag mycket om perioden efter anglosaxarnas 
kristnande, tiden för de mäktiga kungadömena och vikingarnas ankomst till de brittiska öarna, 
fram till det världskända slaget vid Hastings 1066. Men tiden runt 450-600 e. Kr. är minst lika 
värd att lyftas fram då detta var då grunden lades. Syftet med denna uppsats är att närmare 
lära känna anglosaxarna, då dessa har haft sådan stor betydelse i Englands historia. Då de 
skriftliga källorna är knapphändiga, så görs detta bäst genom att studera den materiella 
kulturen, bosättningsmönster och gravskick. För att sedan ytterligare fördjupa mig så har jag 
valt att vidare studera begreppet ”kulturell identitet”, då jag anser att detta är det bästa sättet 
att lära känna dessa folkslag efter det förutsättningar som jag har att arbeta efter. Detta är 
därför mitt huvudtema. 
 
En annan betydande orsak till mitt ämnesval, är den rådande bristen på denna kunskap inom 
den svenska skolan. Jag hoppas därför kunna bidra med något nytt här och på så sätt inspirera 
andra svenska studenter. 
 
Anglosaxarnas historia är omfattande och därför är en avgränsning av yttersta vikt. Jag har i 
mitt arbete valt att fokusera på den tidig-anglosaxiska perioden från ca.450 e. Kr., som är den 
oftast angivna tidpunkten för anglosaxarnas ankomst till de brittiska öarna, fram till ca.650 e. 
Kr. Jag kommer dock att göra några instick på tidigare årtal för att förklara grunden till 
migrationerna. Det är England som står i fokus för denna studie, med ett litet undantag då 
anglosaxarnas ursprung diskuteras. Vad gäller det arkeologiska materialet så har jag valt att 
fokusera på bosättningsmönster och gravskick. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

2. FRÅGESTÄLLNING 
 
Jag har valt att arbeta efter följande frågeställningar. 
 

1. Vilka var anglosaxarna? Vilka folkslag brukar innefattas i denna benämning och var 
kom de ifrån? 

 
2. Vad finns det för olika migrationsteorier? Vad var det som hände och vad kan ha varit 

orsaken? 
 

3. Vad kan man säga om begreppet kulturell identitet och vad hade det för betydelse för 
dessa migrerande folk? Behåller man sina egna stilar för att stärka sin identitet i det 
nya landet eller skapas en ny identitet för att smälta in? 

 
4. Vad kan man säga är typiskt anglosaxiskt vad gäller den materiella kulturen på de 

brittiska öarna? 
 
 
2.1 Metod 
 
Jag gjorde 2003 en resa till Sheffield för att samla kunskap och material till detta arbete1

 

. Jag 
fick där en mycket viktig kontakt i Dawn Hadley, Department of Archaeology, University of 
Sheffield. Hon gav mig en mängd ovärderliga tips om texter som väl behandlar mitt ämne. 
Dessutom bjöd hon in mig till ett antal föreläsningar som ytterligare upplyste mig. Under två 
veckor hade jag möjlighet att vistas på biblioteket i Sheffield som försedde mig med en stor 
mängd nyttigt material. Det har varit av en enorm betydelse för genomförandet av denna 
uppsats. Eftersom kunskapen om anglosaxarna är begränsad här i Sverige, så var det av stor 
vikt att få besöka landet som står i fokus för min studie. 

Då jag inte har något eget arkeologiskt fyndmaterial att arbeta med, så har jag i huvudsak valt 
att ägna mig åt kvalitativa litteraturstudier genom att sätta mig in i den aktuella forskningen. 
Många texter fick jag möjlighet att kopiera av under mitt besök i Sheffield, men mycket har 
jag ändå haft möjlighet att fjärrlåna hem via LIBRIS. Utbudet på universitetsbiblioteket här i 
Kalmar är dessvärre begränsad, men många böcker har jag också fått låna av prof. Mats 
Larsson, Linnéuniversitetet och prof. Ulf Näsman har gett ett flertal nyttiga boktips. Jag har 
även funnit ett mycket bra hjälpmedel i artikeldatabasen ELIN, som har försett mig med 
många artiklar som annars hade varit svåra att få tag på.   
 
Jag har även ansett det vara av viss betydelse att göra en inblick i de historiska källorna som 
finns kvar idag, även om dessa kan anses vara knapphändiga. De tidigaste historieskrivarna 
ger ofta ett väldigt partiskt synsätt på de olika folkslagen, men de ger ändå en skildring som 
kan testas mot det arkeologiska materialet, främst i frågan om migrationsteorier. Jag har själv 
tillgång till ett exemplar av Bedas verk Ecclesiastical history of the English people, men i 
övrigt har jag fått förlita mig till andra forskares skildringar av de historiska källorna. 
 
För att sedan kunna få en inblick i anglosaxarnas kulturella identitet kommer jag att närmare 
studera den materiella kulturens olika stilar, främst i form av gravfynd. Med hjälp av 
komparativa studier av den inhemska kulturen hoppas jag kunna finna de svar som jag söker. 

                                                 
1 Resa och uppehälle bekostades av STINT. 
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Här har det också uppstått vissa problem för mig då det allt som oftast inte finns någon svensk 
översättning på många av de anglosaxiska artefakttyperna. I de fall där en svensk 
fyndbeteckning finns tillgänglig så kommer jag också att använda det, men i de många fall där 
det inte finns någon svensk översättning så har jag ansett det varit bäst att ange det engelska 
namnet för att inga missförstånd skall uppstå. 
 
Slutligen så kan det vara läge för en förtydning vad gäller de folkslag som står i fokus för min 
studie. Begreppet anglosaxare, som flitigt kommer att användas i min text, är ett 
samlingsnamn för de folkslag som tros ha migrerat till de brittiska öarna på 400-talet e. Kr. 
De olika folkslag som innerfattas i denna benämning kommer jag att nämna som saxare, 
angler och jutar, men det är mycket troligt att även fler folkslag fanns representerade, som 
exempelvis friser och folk från Skandinavien. Jag kommer att försöka identifiera dessa i de 
historiska källorna och i det arkeologiska materialet, men då detta var en period då många 
folkslag tros ha varit i rörelse i Europa, så finns det inga garantier att dessa tre folkslag var de 
enda som kom till Brittanien vid den här tiden. Men vilka folkslag de migrerande folken än 
tillhörde så kommer jag att samla dem alla under benämningen anglosaxare. 
 
Den inhemska befolkningen som redan bodde på de brittiska öarna vid tiden för romarnas 
tillbakadragande och anglosaxarnas ankomst, kommer jag att benämna som britter, och de 
inhemska stilarna i fråga om materiell kultur, byggteknik osv. kommer jag att ge 
benämningen brittisk eller alternativt romersk/brittisk då Brittanien vid anglosaxarnas 
ankomst fortfarande var starkt präglad av den romerska kulturen efter att ha stått under 
romerskt styre sedan ca.43 e. Kr.   
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3. TEORIER KRING IDENTITET OCH MIGRATION 
 
3.1  Inledande kommentarer 
 
I följande kapitel kommer min teoretiska inriktning att presenteras. Till att börja med så 
kommer jag att göra en teoretisk överblick av migrationsfenomenet. Vad är det egentligen 
som kan motivera folk till att lämna sina hem och sitt ursprung för att söka nya platser och ny 
mark att bryta? Vad är det egentligen som sker i migrationsprocessen? Jag hoppas med denna 
studie lättare kunna förstå vad som drev anglosaxarna till dessa omfattande folkförflyttningar. 
 
Efter detta är min avsikt att sprida lite mer ljus över det komplicerade etnicitetsbegreppet. För 
att lättare kunna bilda en förståelse för etnicitetsforskningen så kommer jag till att börja med 
att presentera det ur ett forskningshistoriskt perspektiv. Hur har utvecklingen av etnicitet och 
identitet sett ut i händerna på förgrundsgestalter som Kossina och Childe, och hur har synen 
på dessa begrepp ändrats genom åren? 
 
Efter den historiska överblicken kommer jag vidare att försöka bringa lite klarhet i den 
rådande uppfattningen inom den moderna forskningen. Vad menar man egentligen med 
etnicitet och kulturell identitet? Hur har man genom historien skapat sig en identitet, 
individuellt såväl som i grupp? Vad har man haft för motiv? Jag kommer här att basera min 
studie på Siăn Jones definitioner av etnisk identitet, etnisk grupp och etnicitet. Med dessa 
kommer jag att göra en inblick i de rådande inriktningarna inom dagens forskning. 
 
Avslutningsvis kommer jag att gå in en del på relationen mellan etnicitet och materiell kultur 
och huruvida man inom arkeologin kan använda sig av artefakter och föremål för att fastställa 
en etnisk identitet, en arbetsmetod som utvecklades av forskare som Montelius, Childe och 
Hawkes. 
 
 
 
3.2  Push och pull factors som migrationsmotiv 
 
Sett i en historisk kontext kan man säga att migration är ett beteende som kan uppstå hos 
specifika undergrupper med kända destinationer som mål, vilka allt som oftast nås över 
välkända rutter. Ofta finns också ett släktband inom dessa grupper och ofta har dessa individer 
erfarenhet av tidigare migrationer. Dessa beteenden styrs av olika processer, som t.ex. social 
organisation, handelskontakter och transportteknologi. Genom studier av mer modern 
migration har man även kunnat knyta andra betydande processer till migrationsfenomenet, 
såsom urbanisering, industrialisering, jordbruksstrategier, familjestruktur, könsroller och 
ideologi (David 1990:895ff). 
 
En vanlig missuppfattning är att migration är en enkelriktad förflyttelse, men sanningen är att 
migration nästan alltid är en förflyttning åt två håll. Detta för att en migration allt som oftast 
följs av s.k. return migration, vilket innebär att vissa återvänder till sina hem. Orsaker till 
migration är en komplex fråga och inte alltid helt lätt att svara på. Man brukar idag säga att 
för att en migration ska äga rum så krävs dels negativa faktorer, push factors, samt positiva 
faktorer, pull factors. Migration har störst chans att äga rum vid de tillfällen då det finns push 
factors, i hemlandet och pull factors vid destinationen, och då transportkostnaden mellan de 
två är acceptabel (a.a:897ff). 
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Mängden tillgänglig information om destinationen är också en avgörande faktor. 
Informationen sprids ofta genom släktleden och de samhällen vars informationsflöde är 
begränsad tenderar till att migrera till ett begränsat antal platser som är mer närliggande och 
där de antingen har släkt eller har tidigare erfarenhet av, s.k. short-distance migration. Då 
dessa migrationer över korta sträckor innebär en ytterst liten effekt på den materiella kulturen, 
så är de arkeologiska spåren efter dessa förhållandevis begränsade (David 1990:900f). 
 
Vad gäller migrationer över längre sträckor, long-distance migration, så är push factors oftast 
av ekonomisk karaktär. Styrande faktorer med ekonomisk påverkan kan vara torka, militär 
invasion eller teknologisk utveckling. Tillsammans med god tillgång till information och 
kostnadsminskande faktorer såsom transportteknologisk utveckling, utgör dessa troliga 
förutsättningar för migration över längre sträckor. Ofta sker detta genom att man först skickar 
ut observatörer, ofta unga män i vuxen ålder, till den givna destinationen och efter dessa 
följer familjer och bosätter sig. Den stora migrationsvågen från Sverige till Amerika är ett 
tydligt exempel på detta. De arkeologiska spåren efter dessa långväga migrationer bör också 
vara mer omfattande, och man bör även kunna fastställa tidigare spår efter observatörer 
(a.a:900ff). 
 
 
3.3  Etnicitetsforskningen ur ett historiskt perspektiv 
 
Ordet etnicitet är ett tämligen nytt begrepp, och används för första gången 1953 av den 
amerikanska sociologen David Riesman. Inom socialantropologin har begreppet använts 
flitigt sedan 1960-talet. Den gemensamma uppfattningen genom åren har varit att etnicitet har 
att göra med klassificering av människor och med grupprelationer (Eriksen 1998:12). Tidigare 
var det populärt att dela in olika folkslag i stammar, vilket i hög grad bidrog till att förstärka 
skillnaderna mellan moderna och ”primitiva” samhällen (a.a:19). Vid denna tid såg man 
begreppen kultur, stam och etnisk grupp som näst intill likvärdiga, och ansågs vara 
uppbyggda av fastställda beteendemönster. Etnisk identitet sågs mer som en passiv reflektion 
av kulturella likheter, som i sig likställdes med distinkta stammar (Bergsvik 2003:291). 
Genom åren började man dock mer och mer att lämna antropologins vetenskapliga 
stambegrepp för att istället lägga större fokus på etniska grupper (Eriksen 1998:19). 
 
Inom arkeologin har etnicitet och kulturell identitet länge varit ytterst centrala begrepp. Så 
länge arkeologin har existerat som forskningsgren har försök gjorts att knyta den materiella 
kulturen till bestämda folkslag. Många gånger har detta också skett efter en politisk agenda 
(Jones 1997:1). Den franska upplysningen och den tyska romantiken såg startskottet för 
nationalismen (Eriksen 1998:25) och i dess kölvatten föddes den nationella arkeologin som 
lade stort fokus på etnicitetsbegreppet. Ett tydligt exempel på detta är det som skedde i 
nazityskland. Den tyske filologen och förhistorikern Gustaf Kossinna utvecklade ett etniskt 
paradigm som fick namnet Siedlungsarchäologie (Bosättningsarkeologi) (Jones 1997:2), som 
han presenterade 1911 i boken Die Herkunft der Germanen (Germanernas ursprung) (a.a:16).  
 
Övertygelsen var att olika artefakttyper kunde användas för att identifiera kulturer, och att 
särskilt fyndrika platser skulle indikera bosättningar efter forna stammar eller etniska grupper. 
Men det mest kontroversiella var hans arbete att spåra historiska folk tillbaka till sitt antagna 
förhistoriska ursprung. Kossinna ville på detta sätt knyta den nordiska, den ariska och den 
tyska överrasen till indoeuropeiska eller indogermanska folkslagen, varvid den ariska rasen 
tillskrevs ett storslaget förflutet. Kossinna var noga med att betona den tyska rasen och 
kulturens legitimitet till dominans över andra folkslag. Han var i allra högsta grad delaktig i 
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den propaganda som fördes under första världskriget, fast det var först efter hans död som 
hans arbete skulle ha störst påverkan i händerna på nazistiska nyckelfigurer som Alfred 
Rosenberg och Heinrich Himmler i visionerna om Tredje Riket. Himmler lade grunden till ett 
flertal arkeologiska undersökningar där man tog hjälp av Kossinnas Bosättningsarkeologi. På 
detta sätt ville man hävda legitimitet till Polen, södra Ryssland och Kaukasus (Jones 1997:2f). 
 
Under efterkrigstiden tog de flesta avstånd från Kossinnas läror och metoden att spåra 
historiskt kända grupper bakåt i tiden blev i stort övergiven. Dock hade metoden att 
klassificera materiell kultur i grupper, arkeologiska kulturer, och sedan sammanknippa dessa 
med distinkta folkgrupper fått ett stadigt fäste i forskningen, och har därefter starkt påverkat 
den arkeologiska forskningen på ett världsligt plan (a.a:3ff). Även den nationella arkeologin 
har i hög grad levt kvar i modern tid och Bruce Trigger går så långt som att påstå att de flesta 
arkeologiska traditioner är nationalistiska i sin inriktning (Trigger 1984:358). Arkeologi har 
varit en väl använd metod i olika folks legitimering till en nationell identitet eller ett 
territoriellt område, vilket konflikten i Israel är ett modernt exempel på (Jones 1997:8). 
 
Kossinnas arbete skulle också ha en viss inverkan på den brittiska arkeologin. Gordon Childes 
forskning på 1920-talet var startskottet för den kulturhistoriska arkeologin i Brittanien, även 
om Childe bestämt tog avstånd från Kossinnas indogermanska perspektiv på förhistorien samt 
i hög grad hans rasistiska avsikter. Något annat som skilde Childes idéer från Kossinnas och 
även andra forskares, var att han betonade vikten av att se specifika artefakter i deras 
förhållande till andra föremål i samma samhälle. För honom var större fyndsamlingar 
viktigare än enstaka artefakter. Childes definition av kultur var minimalistisk och han menade 
på att en arkeologisk kultur är specifika typer av keramik, verktyg, ornament, gravskick, 
hustyper m.m., som ständigt uppträder tillsammans. I praktiken så definierades dock de flesta 
kulturer baserat på ett fåtal relevanta artefakttyper (a.a:16ff). Hans bidrag till 
ursprungsforskningen, men i det fallet var det kanske snarare en fråga om hela 
mänsklighetens ursprung, var hans sökande efter kapitalismens ursprung bronsålderns Europa 
(Hodder 1999:174). 
 
O. G. S Crawford hade en annan definition. Han menade att ”kultur” är summan av alla ideal, 
aktiviteter och material som kännetecknar en folkgrupp (Crawford 1921:79), och att det bästa 
sättet att närma sig dessa är genom analys av en bred grupp artefakter och deras spridning 
över tid och rum (a.a:132). Dessa metoder att definiera kulturområden för att få en bild av den 
europeiska förhistorien i tid och rum, skulle bli de huvudsakliga så långt som in på 1970-talet 
(Jones 1997:18).   
 
Med den nya arkeologin på 60- och 70-talet gjorde den medvetet teoretiska forskningen sin 
entré (Hodder 1999:12) och synsättet på kultur förändrades. Från att tidigare ha varit 
homogen norm och bundet till en specifik folkgrupp, så började man nu istället se kulturen 
som ett funktionellt system. Med den processuella arkeologin förlorade etnicitet betydelse i 
den arkeologiska forskningen, men gavs förnyad kraft inom den post-processuella arkeologin 
(Jones 1997:5).  
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3.3.1 Vad är etnicitet? 
 
Etnisk identitet är ”aspekten av en persons självuppfattning som ett resultat av en 
identifiering med en bredare grupp som står i motsats till andra, baserat på uppfattade 
kulturella skillnader och/eller ett gemensamt ursprung.” 
 
Etnisk grupp är en ”grupp av människor som avskiljer sig och/eller blir avskiljda av andra 
som de interagerar eller samexisterar med, baserat på deras uppfattning av kulturella 
skillnader och/eller gemensamt ursprung.” 
 
Etnicitet är ”alla de sociala och psykologiska fenomen som associeras med en kulturellt 
konstruerad gruppidentitet, som ovan definierats. Etnicitetskonceptet fokuserar på de sätt som 
sociala och kulturella processer korsar varandra i identifieringen av, och interagerandet 
mellan, etniska grupper.” 
 
     (Jones 1997) 
 
Ovanstående definitioner presenterar Siăn Jones i boken The archaeology of ethnicity. Det är 
också kring dessa begrepp som jag har valt att fokusera min studie. Jag kommer i det här 
avsnittet att försöka förtydliga vad som menas med dessa begrepp och hur de förhåller sig till 
varandra. Detta för att senare i arbetet kunna applicera dessa termer på anglosaxarna och deras 
utveckling vid ankomsten till Brittanien. 
 
”Etniciteten uppstår och blir relevant genom sociala situationer och möten, samt genom 
människors sätt att handskas med livets krav och utmaningar.” 
 
     (Eriksen 1998:9f)  
 
Thomas Hylland Eriksens beskrivning av etnicitetens uppkomst verkar till synes enkel och 
okomplicerad. I verkligheten är dock forskningen långt ifrån så enkel. Det är uppenbart att 
etnicitetsforskningen genom historien och än idag har varit en mycket invecklad och 
omdebatterad gren inom arkeologin och antropologin. Definitioner och tolkningar av 
etnicitetsbegreppen har varit många och än idag är man inte helt överens.  
 
Som tidigare har nämnts så kan man förenklat säga att etnicitet har att göra med klassificering 
av människor och grupprelationer, och inom socialantropologin handlar detta om grupper som 
betraktar sig själva, och betraktas av andra, som kulturellt särpräglade (Eriksen 1998:12f). 
Etnicitet är en aspekt av de sociala relationer som uppstår mellan olika aktörer som har en 
uppfattning om sig själva som kulturellt avvikande från andra grupper som de har ett 
minimum av regelbunden interaktion med. På så sätt kan man också säga att etnicitet är en 
social identitet, och när kulturella skillnader påverkar kontakten mellan olika grupper, så 
präglas deras sociala relationer av just etnicitet. Med detta som grund kan man säga att 
etnicitet kan vara politisk, organisatorisk likväl som symbolisk (a.a:22).  
 
Stor fokus inom etnicitetsforskningen ligger idag på hur man uppfattar och ger uttryck för 
gränserna mellan olika grupper. Etnicitet anses vara ett medvetande av en identitet gentemot 
andra, ett vi och dem förhållande (Jones 1997:64). Eller som Bergsvik uttrycker det, ”etnicitet 
är en effekt av både isolering och interaktion” (Bergsvik 2003:295). Idag är mest populärt att 
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beskriva etniska grupper som självdefinierade system, där gruppgränser och individuell 
identifikation är rörliga och situationsbaserade fenomen (Jones 1997:64). 
 
Termen ”etnisk grupp” skulle man också kraftigt förenklat kunna översätta till ”ett folk”. Fast 
det är långt ifrån enkelt att definiera vad man menar med ett folk. Begreppet är brett och 
innefattar en mängd olika kategorier (Eriksen 1998:20). Eriksen är också noga med att lyfta 
fram betydelsen av kontakter och förbindelselänkar i definitionen av en etnisk grupp. Han 
menar på att etniska grupper per definition är avskiljda i någon grad, men att de är medvetna 
om, och står i kontakt med andra etniska grupper. För att en gruppidentitet ska kunna uppstå 
så måste de sättas i relation till andra grupper (a.a:19). Något som också brukar vara 
signifikativt för etniska grupper är myterna om ett gemensamt ursprung och deras ideologier 
(Eriksen 1998:22). Föreställningar om ett gemensamt förflutet kan vara enande för gruppen 
men samtidigt markera en distinktion från andra grupper (Arwill-Nordbladh 2008:169).  
 
När det kommer till etniska grupper så brukar man kunna skilja på ett objektivistiskt 
(objektivist) och ett subjektivistiskt (subjektivist) synsätt. Objektivister ser etniska grupper 
som sociala och kulturella enheter med tydliga gränser som kännetecknas av relativ isolering 
och en begränsad interaktion med andra grupper. Objektivister har ett perspektiv (etic) där 
etniska grupper definieras grundas på analytikerns egen uppfattning om socio-kulturella 
skillnader. Subjektivister däremot ser etniska grupper som kulturellt och kategoriskt 
konstruerade, kännetecknade av socialt interagerande och ett socialt beteende. Deras 
perspektiv (emic) grundas på gruppernas egna subjektiva självkategorisering (Jones 1997:57). 
 
Med etnisk identitet syftar man ofta på de sätt som individer och grupper framstår i sina 
sociala relationer med andra individer och grupper. Man har i studierna av identitet frångått 
ett tidigare fokus på sociala, delade likheter, för att idag istället belysa olikheter (Meskell 
2002:279f). 
 
 
3.3.2  Primordiell eller instrumentell etnicitet 
 
De senaste decennierna är det främst två olika perspektiv som har dominerat 
etnicitetslitteraturen, det primordiala (primordial) och det instrumentella (instrumental) 
perspektivet. Det primordiala perspektivet utvecklades av Edward Shils på 1950-talet med 
avsikt att mer detaljerat undersöka de komponenter som är av störst betydelse i fråga om 
släktband. Han menade på att dessa komponenter hade mindre att göra med interaktion mellan 
olika aktörer utan mer att göra med blodsband. Det primordiala perspektivet gör gällande att 
släktband mellan individer är ett resultat av födelse, blod, språk, religion, territorier och 
kultur. Kort sagt kan man säga att dessa släktband är ofrivilliga (Jones 1997:65). 
 
Enligt det instrumentella perspektivet är etnicitet något dynamiskt och situationsbaserat som 
är mer grundat på socialt beteende och på samhällets organisation. Etnicitet har här behandlats 
mer som ett instrument i uppbyggandet av sociala relationer och för tillgång till resurser, 
främst av ekonomisk och politisk karaktär (a.a:72). Etnicitet är i ständig förändring och den 
uppstår endast i syfte att tjäna intressegrupper, eller som Richard Jenkins uttrycker det, 
”etnicitet är först och främst ett lokalt fenomen. En produkt av lokala omständigheter och 
situationer (Bergsvik 2003:294). Fredrik Barth och Abner Cohens arbeten har ansetts vara 
inspirationen till uppkomsten av det instrumentella perspektivet (Jones 1997:72f). Barth 
förflyttade fokusen från passiva element, som språk och materiell kultur, till en självdefinition 
av etniska grupper i opposition till andra grupper. Han menade att etnicitet är en form av 
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social organisation som bygger på en självuppfattning och på uppfattning av andra (Bergsvik 
2003:291).  
 
För Barth låg stort fokus på de etniska gränserna, och han menade att interaktion mellan olika 
etniska grupper inte alltid leder till att de kulturella skillnaderna försvinner, som ett resultat av 
ackulturation. Dessa kan i högsta grad finnas kvar genom ett bibehållande av de etniska 
gränserna, detta genom att människor anpassar sig till specifika sociala eller ekologiska 
nischer. Barth menade att när folk ändrar sin etniska identitet, och genom att göra så passerar 
över de etniska gränserna, gör detta som ett resultat av ekonomiska och politiska 
omständigheter (Jones 1997:73).  
 
Han beskriver vidare etniska grupper som ”kollektiva, organisatoriska strategier”, som 
tillkommit som ett resultat av konkurrens om sociala och ekonomiska resurser (Bergsvik 
2003:292). Som exempel nämner han de jordbrukande furawifolket i Sudan, där somliga har 
övertagit samma livsstil och identitet som de arabiska och nomadiska baggarafolket, som 
främst har livnärt sig på boskapsskötsel. Orsaken till detta är de ekonomiska möjligheterna 
som i furawifolkets jordbrukssamhälle är mycket mer begränsade än de som erbjuds inom 
baggarafolkets boskapsekonomi. Individer i olika etniska grupper kan alltså byta sin etniska 
identitet för att vinna ekonomiska och politiska fördelar (Jones 1997:73f).  
 
Barth har ansett att etniska grupper bör definieras baserat på aktörernas egna kategoriseringar 
av sig själva och andra (a.a:59f), och han medger att för att etniska grupper ska kunna ses som 
betydande sociala enheter så måste de lyfta fram tydliga kulturella skillnader gentemot andra 
grupper. Samtidigt definierar han etnisk identitet som ”förutbestämd”, möjligen baserad på 
ursprung och bakgrund (a.a:78). Tvetydigheten i detta är uppenbar. Cohen var ändå noga med 
att betona betydelsen av en grupps normativa kulturella identitet och menade på att dessa 
stärker och förenar gruppen (a.a:74). Han definierade etnisk grupp som en kollektivt 
organiserad strategi för att säkerställa ekonomiska och politiska intressen. För att bevara dessa 
intressen så måste gruppen utveckla ”grundläggande organisatoriska funktioner”, särskiljning, 
eller ”gränser” som somliga kallar det, kommunikation, auktoritetsstruktur, beslutsfattande 
procedurer, ideologi och socialisation (Cohen 1974:xvi-xvii). 
 
En uppfattning som många delar är den att en individs etniska identitet kan variera i olika 
situationer beroende på sammanhanget och graden av interaktion (Jones 1997:75). Även inom 
det primordiala perspektivet så finns teorier om en viss anpassning och flexibilitet. Charles F 
Keyes har bl.a. föreslagit att kulturella symboler som representerar en etnisk grupp kan ändras 
i händelse av social förändring i gruppen, och individer kan lyfta fram olika representativa 
medel beroende på de sociala omständigheterna (Keyes 1981:14f).  
 
George De Vos definition av etnisk grupp skiljer sig i flera avseenden från många andras. Han 
menar att detta är en självmedveten grupp som förenas kring specifika traditioner, som 
exempelvis ett gemensamt territorium, språk, religion m.m., och att gruppens etniska identitet 
ligger i de kulturella element som de använder för att skilja sig från andra grupper (Jones 
1997:62). Eriksen är lite inne på samma bana när han betonar att enbart om kulturella 
skillnader uppfattas som viktiga och görs socialt relevanta så kan etnicitet uppstå inom sociala 
relationer (Eriksen 1998:22). De Vos har också ansett det vara av stor vikt att ställa sig frågan 
varför så många folkgrupper bibehåller en bestämd etnisk identitet under långa perioder trots 
avsaknaden av en politisk agenda och dessutom ofta till deras egen nackdel. Han vill med 
detta framhäva att av de två ovan nämnda perspektiven är båda två verksamma i etniska 
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grupper och att detta ofta resulterar i en konfliktgrundande spänning mellan kulturella och 
instrumentella dimensioner hos dessa grupper (Jones 1997:82).  
 
James Grant Kellas har också han uttryckt att identitet och beteende delvis är genetiskt, men 
att de också är formade av omständigheter och val. Detta är något som har utnyttjats av 
politiker fram till våra dagar i nationalismens kölvatten (a.a:70). I modern tid kan man säga att 
etnicitetsforskningen ligger i kläm mellan två grenar inom identitetspolitiken. För det första så 
kan studier av etnicitet bringa klarhet i frågor rörande sociala skillnader i forna samhällen, 
medan det i andra hand kan leda till tolkningar av laddade frågor såsom ursprung, legitimitet, 
ägandeskap och rättigheter (Meskell 2002:287). Det finns idag många som anser att sociala 
grupper idag skiljer sig i många avseenden från etniska grupper i forna tider. Mycket tyder på 
att grupperna förr var mer flexibla och rörliga, där människor kan ha haft nätverk av 
överlappande identiteter. Kolonialism, byteshandel och västerländska influenser ändrade i 
mångt och mycket på detta. Resultatet blev starka, självmedvetna grupper där etniciteten blev 
ett redskap i ekonomiska och politiska frågor (Bergsvik 2003:295). 
 
Jones väljer att sammanfatta det hela genom att förklara att etniciteten grundar sig i det 
undermedvetna hos sociala företrädare som formar och formas av specifika vardagliga rutiner, 
s.k. habitus. Det är från dessa habitus, och från andra erfarenheter, som kulturella utövningar 
och etnisk symbolik uppstår och reflekterar eventuella instrumentella avsikter i en specifik 
situation. Dessa vanor kan variera beroende på olika sociala kontexter och sociala tillstånd 
(Jones 1997:128).  
 
I samband med etnicitetsforskningens utveckling föddes även fler grenar som ytterligare 
behandlade identitetsfrågan, varav genderforskningen var en av de mest framstående. Det hela 
grundade sig i ett intresse av att få klarhet i kvinnornas plats i historien. Från att från början 
helt ha privilegierat de kvinnliga aspekterna i forskningen så började man även att studera 
åldersrelaterade frågor och sexualitet. Sexualiteten sågs som ett nyckelbegrepp i 
livserfarenheter hos en individs identitet (Meskell 2002:282f). Vid sidan av gender så har 
även statusforskningen varit betydande och i synnerhet studier rörande relationen mellan elit 
och icke-elit (a.a:284), något som i allra högsta grad varit aktuellt inom den anglosaxiska 
forskningen. 
 
 
 3.3.3  Etnicitet i den materiella kulturen 
 
Arbetet med att tolka etnicitet genom den materiella kulturen utvecklades från första början av 
forskare som Montelius, Childe, Hawkes, Piggot, Hodder m.fl. (Meskell 2002:285). Inom den 
mesolitiska arkeologin, var Gordon Childe först ut med att dela in Europas förhistoriska 
befolkning i kulturer baserat på regionala stilistiska likheter i den materiella kulturen 
(Bergsvik 2003:290). Dock var han noga med att poängtera att det var föga troligt att alla 
artefakttyper som associerades med en specifik kultur, skulle finnas representerade i varje 
fyndsamling. För Childe var det den upprepande associationen av ett antal fyndtyper som 
definierar gruppen, och dessa kan saknas i vissa fyndsamlingar inom gruppen och samtidigt 
finnas representerade i andra grupper (Childe 1956:33, 124).  
 
Lewis Binford var dock kritisk mot detta och menade på att det inte finns något självklart 
samband mellan materiell kultur och etniska grupper. Han ansåg att variationer i det 
arkeologiska materialet likaväl kan bero på att individer eller grupper av människor utför 
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olika aktiviteter på olika platser. Som han uttryckte det, ”kultur är inte nödvändigtvis något 
man delar, det är något man deltar i” (Binford 1965:205).  
 
De enda studier som var gångbara i fråga om identifikation av etniska grupper, var stilistiska 
studier och inte studie av föremåls användningsområde. Sackett skulle senare rikta kritik mot 
denna slutsats, och menade på att det finns flera sätt att utföra aktiviteter, men att människor 
har en tendens till att utföra dessa enligt sina egna kulturella traditioner. Sackett kallade detta 
för isocrestic variation (Sackett 1985). Som han uttryckte det så kan en slaktteknik innehålla 
lika mycket etniskt information som keramikdekoration. (Sackett 1986). Sackett lyfter även 
fram andra kulturrelaterade aspekter, såsom jakttekniker, matlagningsmetoder, arkitektoniska 
lösningar, placering av boplats m.m. (Bergsvik 2003:297).  
 
Genom en studie i Baringo, Kenya, upptäckte Ian Hodder att somliga föremål är reserverade 
för medlemmar av specifika etniska grupper, medan andra föremål kan passera över etniska 
gränser. Han betonade också att även om föremål ofta kan vara symboliskt laddade så behöver 
de inte alltid vara relaterad till etnisk identitet (Hodder 1982). Ytterligare en fara med 
typologiska studier av den materiella kulturen som en metod för fastställande av etnisk 
identitet, är att man felaktigt antar att stilistiska grupperingar representerar olika kulturer eller 
folk, och att dessa verkar i en specifik homogen miljö. Detta har lett till att likartade stilar av 
samma artefakttyp har givits samma datering, liksom olikartade stilar har fått olika dateringar. 
Eftersom detta sedan ligger till grund för datering av olika lokaler så kan problem uppstå i den 
etniska tolkningen. Enligt Jones är detta en problematik som i högsta grad är en realitet inom 
den existerande litteraturen (Jones 1997:130).  
 
De flesta forskare verkar idag vara tämligen överens om att den materiella kulturen sällan 
erbjuder en statisk dokumentation över det förflutna, då identitet i sig är ett i allra högsta grad 
rörligt fenomen, som består av flera ständigt pågående processer (Meskell 2002:293). Hur går 
man då tillväga för att urskilja etniska gränser inom den materiella kulturen? Relationen 
mellan variationer i den materiella kulturen och uttrycket av etnisk skillnad är komplex, och 
etniska grupper är sällan en reflektion av den totala summan kulturella likheter och skillnader. 
Snarare kan man säga att de är självmedvetna och självdefinierade grupper som är baserade 
på en uppfattning om verkliga eller antagna skillnader (Jones 1997:108).  
 
Med fokus på den mesolitiska arkeologin föreslår Bergsvik en kombination av bredare studier 
av den geografiska spridningen, och mer detaljerade studier av lokala omständigheter. Han 
anser också att metoden att dokumentera regionala variationer av föremål, stilar och 
teknologier fortfarande är gångbar. Föremål inom samma användningsområde kunde 
tillverkas på olika sätt i olika områden, och detsamma kan sägas om råmaterial och 
ornamentik. Som Stephen Shennan uttryckte det, kultur eller isocrestic variations är själva 
råmaterialet för skapandet av en lokalbefolknings etniska identitet och som sedan förmedlar 
etniska budskap till andra grupper (Bergsvik 2003:297).  
 
Trots detta återstår stora problem. Inga av de ovan nämnda metoderna kan till fullo vara 
ekvivalent med etnicitet, delandet av en kultur sker på olika nivåer. Folk i olika samhällsskikt 
har olika grader av engagemang och delar inte alltid samma sfär av social interaktion. 
Arkeologiska enheter går inte alltid att knytas samman med Sacketts modell och därför 
kommer det också alltid att vara svårt att hitta tydliga mönster på etnicitet (a.a:297). Det är 
också viktigt att poängtera att produktionen och konsumtionen av specifika stilar inom 
materiell kultur som uttrycker en gemensam etnisk identitet kan variera, kvalitativt såväl som 
kvantitativt, i olika sociala kontexter (Jones 1997:129). 
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Dock skulle man kunna säga att ju fler likheter ett folkslag delar i fråga om värderingar, 
teknologi och vardagliga aktiviteter, desto större är chansen att de kan känna igen och erkänna 
andra folkslag som jämbördiga. Detta innebär också att ju större skillnad det är i den egna 
gruppen i fråga om materiell kultur, desto större är då risken att man ser dem som främmande. 
När grupper med olika vanor och med olika materiell kultur kommer i kontakt med varandra, 
sker en nytolkning av egna traditioner och vanor. Antingen stärks de eller så gör man sig av 
med dem. I sådana situationer är det också vanligt att människor plockar fram traditionella 
värderingar, ursprungsmyter och representativ teknologi, sådant som skiljer dem från andra 
grupper och istället blir en stark signal på etnisk tillhörighet (Bergsvik 2003:298).   
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4. I ANGLOSAXARNAS FOTSPÅR 
 
4.1 Inledande kommentarer 
 
I följande avsnitt kommer jag att göra en presentation av de folkslag som står i fokus för 
denna studie, nämligen anglosaxarna. Jag kommer kortfattat att nämna vilka folkslag som 
brukar samlas under denna benämning, och var dessa tros ha haft sitt ursprung. 
Jag kommer här även kortfattat att redogöra för de historiska källorna som har legat till 
grunden för mycket av den forskning som har bedrivits inom ämnet genom åren. Dessa källor 
ger en inblick i hur migrationen kan ha gått till, även om man bör närma sig dessa påståenden 
med ett kritiskt synsätt. Tillsammans med dessa så kommer jag att vidare nämna några av de 
rådande migrationsteorierna. 
 
 
4.2 De skriftliga källorna 
 
En betydande orsak till att man idag vet förhållandevis lite om tiden för anglosaxarnas 
landstigning på de brittiska öarna, är att det saknas samtida skriftliga källor. Migranterna 
själva lämnade inga nedteckningar om sina förehavanden, och de källor som man har haft att 
förhålla sig till skrevs först århundraden efter den aktuella händelsen. De närmast samtida 
skildringarna kommer i huvudsak från tre betydande källor (Chapman & Hamerow 1999:33). 
Först skrev en brittisk munk vid namn Gildas, The ruin of Britain, eller De Excidio et 
Conquestu Brittanie, på 500-talet (Sawyer 1998:15), varefter den anglosaxiska munken 
Venerabilis Beda presenterade sin History of the English church and people i 700-talets 
Northumbria. Efter detta följde den sen-anglosaxiska Anglo-Saxon chronicle (Chapman & 
Hamerow 1999:33). 
 
Gildas skrev Ruin of Britain i form av ett brev riktat till ett antal brittiska prinsar och präster, 
med en vädjan om botgöring för de synder som lett till Brittaniens förfall. Hans huvudsakliga 
källa var bibeln, men han drog även lärdom av tidigare källor, som exempelvis den spanska 
400-tals historikern Orosius. Texten har av många ansetts vara mest fördömande och den 
inledande delen med brittaniens historia något irrelevant. Det finns även de som anser att just 
denna del har tillkommit vid ett senare tillfälle, fast det väl sammanhängande språket texten 
igenom ger inte fog för detta påstående. Gildas själv var ingen historiker, men det är troligt att 
hans historieuppfattning byggde på åsikter och minnen av död och lidande hos sina landsmän. 
Han drevs av ett kristet synsätt, och ville med sin historieskildring visa det helvete människor 
fick genomlida innan den kristna tron till fullo hade införts i landet, ett synsätt som var långt 
ifrån ovanligt i gångna tider och som finns än idag (Sawyer 1998:15ff). 
 
Beda (673-735 e. Kr.) var en munk som till stor del levde sitt liv i Jarrow i det anglosaxiska 
kungadömet Northumbria i norra England. Han utsågs till diakon vid nitton års ålder och till 
präst när han hade fyllt trettio. En förklaring till att han blev kvar i Jarrow till slutet av sitt liv, 
kan ha varit att platsen utgjorde en källa för kunskap med en mängd böcker som hämtades 
hem från Italien och Frankrike. Det rika biblioteket innefattade latinsk grammatik, 
historieverk, hagiografier, bibelhistoria mm. Trots att de flesta idag ser honom som en 
historiker, så såg han sig själv nog främst som en bibelforskare, och det är också just 
bibelstudier han ägnade sig mest åt. History of the English church and people, eller 
Ecclesiastical history of the English people, färdigställdes år 731, och det bör betonas att detta 
är en kyrklig historia, och inte en politisk, ekonomisk eller social historia. Under de 
efterföljande 50 åren gjordes ett flertal kopior och år 1480 kom det första tryckta exemplaret 
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(Förord av D. H. Farmer i Bede 1990:19ff). Beda var den förste att försöka undersöka 
anglosaxernas ursprung, men han valde att samla dem alla under ett och samma namn gens 
Anglorum eller det engelska folket (Sawyer 1998:2). 
 
Ett annat viktigt nyckelhål till Englands tidigaste historia utgör The Anglo-Saxon chronicle. 
Informationen som denna krönika förser oss med gällande det första årtusendet efter Kristus, 
bär politiska, militära och religiösa förtecken. Dessvärre ges väldigt lite information gällande 
århundradena före år 600 e. Kr., och det är först långt in på 1000-talet som dokumentationen 
blir mer omfattande. Den romerska perioden innan år 200 e. Kr. är också den mer 
väldokumenterad, men informationen här tros i mångt och mycket har hämtats från sentida 
kopior till klassiska verk (Randsborg 1991:6f). 
 
Nu när de huvudsakliga källorna har presenterats så tycker jag att det är viktigt att poängtera 
att man bör förhålla sig till dessa texter med ett ytterst kritiskt synsätt. Både Gildas och Beda 
var i mångt och mycket formade av sin samtid och det är troligt att de båda först och främst 
hade en politisk och religiös agenda snarare än att förmedla en historisk sanning. 
  
Gildas hade aldrig för avsikt att skriva en kronologisk historieskildring, utan propagerade 
istället för förändring bland sin tids religiösa och politiska ledare, och han ger saxarna rollen 
som Guds verktyg för att straffa britterna. Frågan är då berättigad hur mycket tilltro man kan 
sätta till dessa källor. De skrevs i ett specifikt syfte i en värld där nya kungadömen och 
territorier växte fram och började stabiliseras. Det var i en sådan verklighet som Beda levde 
och verkade, vilket också kan ge ett visst sken till avsikten med hans något mer positiva 
skildring av anglosaxarna. Det fanns i dessa tider ett stort intresse att lyfta fram en storslagen 
historia, knyta ihop folkslag, och att stärka kungars släktled. I frågan om anglosaxarnas 
ankomst till Brittanien, adventus Saxonum, så nämns detta förvånansvärt lite av författare på 
400- och 500-talet. Denna information kommer från Beda och han i sin tur baserar detta på 
Gildas arbete (Lucy 2000:157f). 
 
 
4.3 Anglosaxarnas kontinentala ursprung 
 
”De kom från tre mycket mäktiga germanska stammar, saxarna, anglerna och jutarna. Folket 
i Kent och invånarna på Isle of Wight är av jutiskt ursprung, och även dem som bor på 
motsatta sidan av Isle of Wight, den del av kungariket Wessex som än idag kallas för jutarnas 
land. Från det saxiska landet, med det menat det distrikt som nu är känt vid namnet Old 
Saxon, kom ostsaxarna, sydsaxarna och västsaxarna. Förutom dessa så kom från anglernas 
land, vilket är landet mellan jutarnas och saxarnas kungadömen och som kallas Angulus, 
ostanglerna, mellananglerna, mercierna och hela den northumbriska rasen såväl som de 
andra angliska stammarna. Angulus påstås ha legat öde sedan den dagen.” (Bede 1990:63) 
 
Texten ovan kommer ifrån Bedas, Ecclesiastical history of the English people. Arkeologer 
och forskare världen över verkar idag vara tämligen överens med Beda om vilka dessa 
folkslag var som genom århundradena har samlats under begreppet ”anglosaxare” (Sawyer 
1998:81). Teorier finns att detta samlingsnamn uppstod på kontinenten på 700-talet som ett 
sätt att skilja saxarna i Brittanien från dem som fanns på kontinenten (Reynolds 1985:397). 
De identifieras i huvudsak som tre olika folkslag, angler, saxare och jutar (Sawyer 1998:81). 
Beda delade också in Brittanien i regioner baserat på dessa tre stammar (Lucy 2000:168). Det 
finns även vissa arkeologiska spår som styrker Bedas indelning, då exempelvis fynd av 
keramik och spännen som gjorts i Kent i sydöstra England följer de stilar som har sitt 
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ursprung från jutarnas antagna hemländer i Jylland, södra Skandinavien och i frisernas land, 
längs den holländska nordsjökusten. Enligt Beda skulle folket i Kent vara av just jutiskt 
ursprung (Sawyer 1998:81).  
 
Sonia Chadwick Hawkes kom dock 1969 med en annan teori. Hon menade att man genom att 
studera den materiella kulturen från gravfält från 400- och 500-talet, kunde se ett blandat 
ursprung hos invånarna i Kent. Hawkes ansåg sig kunna urskilja danskt, frisiskt (nuvarande 
Holland), jutiskt och frankiskt ursprung. Det frankiska inflytandet trodde hon dock var ett 
resultat av byteshandel (Lucy 2000:170). I övrigt är det inte helt problemfritt att skilja mellan 
de olika grupperna och speciellt är så fallet när det kommer till att skilja på saxare och angler 
(Sawyer 1998:82). Man kan också många gånger börja fundera på om man över huvud taget 
gör rätt i att stirra sig blind på att försöka identifiera angler, saxare och jutar som separata 
folkgrupper. Kanske bör man istället försöka fokusera mer på att se hur nya grupper bildades i 
Brittanien, och hur man i dessa konstellationer använde sig mer eller mindre av föremål av 
kontinental karaktär. 
 
Det finns dock ett flertal sätt att identifiera anglosaxarnas ursprung, ofta med hjälp av 
gravfynd i form av keramik och metallarbeten, men även genom sättet som de har valt att 
begrava sina döda. Angler tros i huvudsak har kommit från de angliska områdena vid 
Schleswig-Holstein och jutar från Jylland i nuvarande Danmark, och mot slutet av 400-talet e. 
Kr. tycks det även har kommit en ny våg av invandrare från de västra delarna av Norge som 
slog sig ner vid området kring Norfolk och Humberside. Saxarnas största migrationsvåg 
utgick från området söder och väster om floden Elbe i mitten av 400-talet (Arnold 1997:23). 
 
Ursprung kan också i vissa fall fastställas genom att studera händelser på kontinenten vid 
tiden för och i anslutning till migrationen. Exempelvis så finns det i anglernas kontinentala 
hemländer arkeologiska bevis som visar på en betydande folkminskning under tiden för 
migrationen (Montgomery m.fl.2005:123). Detta är också något som till viss del bekräftas 
ovan av Beda. Saxarna lämnar liknande spår. I Lüchow, som är beläget i Niedersachsen i 
nordöstra Tyskland, kan man se en tydlig nedgång i antalet bosättningar vid samma tid, och 
strax efter det minskar även antalet gravplatser. Så är fallet ända in på 600-talet då antalet 
långsamt börjar stiga igen (Randsborg 1991:6). 
 
 
4.4 Den anglosaxiska migrationen 
 
En stor tvistefråga är hur den anglosaxiska migrationen gick till och hur de inhemska britterna 
påverkades utav detta. Teorierna kring detta är många, fast de två som är mest framstående är 
å ena sidan tron på en storskalig migration med en förskjutning av den brittiska befolkningen, 
och å andra sidan en gradvis migration där en brittisk befolkning dominerats av en germansk 
militärelit (Arnold 1997:20). 
 
Under 1900-talets första hälft var det mest populärt att jämställa anglosaxarnas ankomst till de 
brittiska öarna med en ”invasion”, och det var först efter 1950-talet som man började 
benämna händelsen som en ”migration”. Att de två världskrigen bar ett stort ansvar för denna 
uppfattning råder det inte stor tvekan om (a.a:22). 
 
De historiska källorna stödjer i huvudsak teorin om att det hela var en fråga om 
massmigration. Beda beskriver en invasion så omfattande att en region i norra Germanien, 
som han kallar Angulus, blev kraftigt avbefolkat. Arkeologiska undersökningar har visat att 
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Beda här kan ha talat om Schleswig-Holstein i norra Tyskland (Chapman & Hamerow 
1997:33). Det hela ska ha startats genom att romarna lämnade brittanien runt 410 e. Kr, och 
britterna ska då genast ha utsatts för hårda angrepp från pikter i norr och irländare i väster. 
Från de angripna britterna kom då en vädjan till Rom om hjälp och till en början ville man ha 
hjälp i kampen mot pelagianismens irrläror, och hjälpen kom i form av den romerska 
biskopen Germanus. Enligt Life of St. Germanus, som skrevs av Constantius av Lyon runt 480 
e. Kr, ska han ha gjort två besök hos de nödställda britterna. Om så verkligen var fallet är 
svårt att svara på, då dessa kan ha varit två redogörelser för ett och samma besök. Han ska i 
vilket fall ha korsat kanalen år 429, omgiven av flygande demoner, och sedan lett katolikerna 
till en triumf över pelagianismen. Han ska dessutom under sin vistelse ha helat ett par barn 
innan han ledde britterna till en storslagen seger över en grupp pikter och saxare som flydde i 
panik. Germanus hade förvisso varit soldat innan han blev biskop vilket kan ge lite fog till 
denna berättelse, men i övrigt är denna källa föga tillförlitlig (Sawyer 1998:76f). 
 
Gildas De Excidio är däremot något mer trovärdig, om än något partisk. Han beskriver 
fortsatta attacker från irländare och pikter även efter Germanus besök, och att dessa erövrade 
Brittaniens norra delar så långt som till Hadrianus mur. Vid detta läge ska britterna återigen 
ha bett Rom om hjälp mot angriparna, denna gång i form av ett brev till den romerska konsuln 
och härföraren Agitius (a.a:77). Här uppstår en första problematik i fråga om datering. Det 
finns inga dokumentationer över någon vid namn Agitius, vilket ledde till att Beda, 
tillsammans med fler historiker efter honom, gjorde tolkningen att Gildas, när han pratade om 
Agitius, syftade på namnet Aetius (Lucy 2000:157), en man som var konsul mellan åren 446-
454 (Sawyer 1998:77). Detta ledde till att brevet också blev daterat till någon gång mellan 
dessa årtal, vilket då mycket väl kan vara en felaktig datering (Lucy 2000:157). Detta rop på 
hjälp har citerats av Gildas. 
 
”Till Agitius, tre gånger konsul, kommer britternas suckar… Barbarerna driver ut oss i havet, 
och havet driver oss mot barbarerna. Genom det ena eller andra sättet att dö, så kommer vi 
antingen att dödas eller drunkna.” (Sawyer 1998:77) 
 
Trots det utsatta läget så kom det ingen hjälp från Rom (till romarnas försvar kan man här 
även poängtera att dessa var vid denna tid hårt ansatta i andra delar av det vidsträckta riket 
och hade kanske inte de resurser som krävdes för att komma till undsättning), men britterna 
lyckades ändå resa sig mot angriparna. Irländarna drevs tillbaka till sina hem och pikterna till 
de mest avlägsna delarna av Brittanien. Detta följdes av en orolig tid och det dröjde inte länge 
förrän gamla fiender återigen hotade och härjade fritt längs muren i norr. Detta tvingade fram 
ett rådslag där man fattade det beslut som Gildas tydligt visar sin åsikt om (a.a:78). 
 
”ett rådslag för att komma överens om det bästa och säkraste sättet att stå emot så dödliga 
och frekventa angrepp och plundringar från de ovan nämnda länderna. Vid den tiden blir 
församlingens alla medlemmar, tillsammans med den stolta tyrannen, förblindade; då det 
försvar de hittar åt sitt land (vilket egentligen skulle leda till dess ruin), var att de där vilda 
saxarna skulle släppas in på ön, likt vargar in i fållan, för att driva tillbaka länderna i norr.” 
(a.a:78) 
 
Den som ska ha skickat denna inbjudan till saxarna, och som av Gildas här nämns som ”den 
stolta tyrannen”, var kung Vortigern. Om brevet till saxarna skickades innan eller efter brevet 
till Agitius är dock osäkert, men högst troligt är att detta i vilket fall skedde efter romarnas 
avfärd år 410 (a.a:78f). Jag ska här betona att även om Gildas benämner dessa som saxare så 
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finns det inget som säger att fler folkslag inte kan ha varit inblandade i den här aktionen. Men 
i samband med Gildas berättelse som kommer jag också att benämna dem som sådana.  
 
Gildas redogör sedan hur dessa saxare anländer under ledning av Hengest och hans bror 
Horsa, som med stor sannolikhet är uppdiktade personer. Något som ytterligare styrker teorin 
om att detta handlar om mytologiska karaktärer är det faktum att namnen betyder ”hingst” 
respektive ”häst”, dessa djur som har haft stor betydelse i flertalet hedniska religioner. Det är 
heller inte helt ovanligt att tvillingbröder har en betydande roll i berättelser om olika folkslags 
ursprung, vilket exempelvis Roms påstådda grundare, Romulus och Remus, är ett tydligt 
exempel på (Sawyer 1998:12f).  
 
Enligt Gildas ska saxarna ha anlänt i tre skepp, vilket inte behöver vara helt otänkbart, då 
arkeologiska fynd tyder på att de från början inte kom i så stora antal (a.a:84). Dock har jag 
efter samtal med professor Ulf Näsman fått kunskapen att även skildrandet av tre skepp kan 
ses som en mytisk företeelse, då dessa representerar det heliga tretalet. Även goternas 
ankomst till Scandza ska ha skett i tre skepp. Saxarna ska sedan ha slagit sig ned i landets 
östra delar. Exakt var saxarna kan ha varit stationerade är osäkert. Det ligger nära till hands att 
påstå att det kan ha varit i Kent, men det finns ändå inga tydliga belägg för detta antagande 
(a.a:84). Förekomsten av spännen, i synnerhet saucer brooches, tyder på att de senare slog sig 
ned runt Themsen och österut mot floden Medway. Men den största koncentrationen av detta 
folkslag finner man i norra Wessex och Sussex (Arnold 1997:23).  
 
Det är osäkert om Vortigerns efterföljare följde hans exempel, men av någon anledning 
anlände sedan fler saxare för att ansluta sig till sina landsmän. Dessa ska ha varit bundna av 
någon form av avtal, vilket bl. a. innebar att saxarna varje månad blev försedda med 
förnödenheter, s.k. epimenia. Detta ska ha varit nyckeln till saxarnas revolt (Sawyer 1998:85). 
Deras respektlöshet ska ha växt mer och mer, bl.a. i deras anspråk om mer proviant. När så 
deras önskan inte tillmötesgicks tillräckligt fort tog de till vapen mot sina värdar, och enligt 
Gildas var denna reaktion i allra högsta grad planerad (a.a:79). Denna händelse går dock inte 
att datera, men troligt är att detta skedde efter Germanus besök år 429 (a.a:85).  
 
Saxarna var skoningslösa i sin krigföring och snart hade de lagt hela landet under sig, så långt 
som till kusten i väst. Många britter kapitulerade och dömde sig själva till slaveri, medan 
somliga fann sin tillflykt i bergen och skogarna. Saxarna ska därefter ha återvänt till sina 
territorier i öst, vilket gav de väntande britterna utrymme till att gå till motangrepp, denna 
gång under Ambrosius Aurelianus som var en härförare av romersk börd. Han ska ha lett 
britterna till en stor seger vid Mons Badonicus, mer känt som Badon, någon gång mellan 491-
516, vilket ledde till ett mer långvarigt tillbakadragande av saxarna (a.a:79f).  
 
Under dessa år av krig kan britterna ha vunnit fler segrar över saxarna, men segern vid Badon 
ska utan tvekan har varit den mest betydande. Hur många av dessa segrar som skedde under 
Ambrosius befäl eller om det över huvud taget var han som förde befäl vid Badon är dock 
oklart (a.a:85). Det var också kring dessa stridigheter som legenden Kung Arthur var en 
nyckelfigur (Nicolle 1984:13f). Det kan här vara värt att nämna att berättelsen om Kung 
Arthur kommer från en annan myt gällande engelsmännens härkomst, nämligen myten om 
Brutus. Denna legend var allmänt erkänd som historisk sanning från 1100-talet åtminstone 
fram till 1500-talet, och gick ut på att folket i England hade sitt ursprung i Troja (Lucy 
2000:158f).  
 



 18 

Efter slaget vid Badon rådde en något bräcklig stabilitet fram till år 549 då pesten bröt ut i 
Brittanien. Den hade då hunnit lamslå hela Västeuropa. Ett ofantligt antal människor dog, 
men de som överlevde kunde få tillgång till nya landområden. Detta kan ha haft en avgörande 
betydelse för folkspridningen, då det är uppenbart att anglosaxare fick utöka sina 
landområden och kungadömen började bildas (Sawyer 1998:85f). 
 
Denna skildring av massmigration omgärdas ändå av många frågetecken och genom åren har 
många andra teorier utmanat de historiska källorna. I somliga fall har man kunnat se en 
kontinuitet mellan romersk-brittisk och anglosaxisk härkomst. Detta skulle i sådana fall tala 
för en kulturförändring snarare än en migration (Arnold 1997:21). Denna teori styrks genom 
undersökningar av stora brandgravfält på de östra och centrala delarna av England. Dessa har 
kunnat dateras så tidigt som 300-talet e. Kr. och har varit knutna till romerska fort eller städer. 
Detta i sig talar för att germanska stammar redan då kan ha använts som legosoldater i den 
romerska armén, vilket också skulle legitimera Vortigerns beslut om att anlita dessa styrkor 
(Sawyer 1998:84).  
 
Sonia Chadwick Hawkes hade en annan intressant teori. Hon menade på att uppkomsten av 
dessa brandgravar i östra och mellersta England talade för en ”invasion” av folk från de 
angliska och saxiska länderna redan år 407. Enligt henne ställdes de brittiska invånarna i Kent 
öga mot öga mot vilka hon kallar ”boat people”, båtfolk. Dessa skulle vara på flykt från sina 
kontinentala hemländer som drabbats utav kraftiga översvämningar. Arkeologiska 
utgrävningar har visat att stora delar av de tyska kustområdena samt den holländska 
kustremsan blev näst intill övergivna på 400-talet. Britterna hade då inget annat val än att 
inhysa dessa flyktingar där det fanns markyta, West Stow i Suffolk föreslås vara en sådan 
plats. I gengäld lovade dessa flyktingar att leva i lugn och samförstånd med britterna, samt 
delta militärt i den romerska armén. Men mycket vill ha mera, och när Rom väl drog sig 
tillbaka från de brittiska öarna så kunde fler migranter ansluta, och vid 400-talets slut så hade 
de lagt östra och centrala Brittanien under sig (Rigold 1982:65). 
 
Historikern och arkeologen Nicholas Higham, har dock helt tagit avstånd från teorin om en 
storskalig massmigration med en undantryckt brittisk befolkning. Han menar istället att den 
plötsliga kulturförändringen i vissa delar av Brittanien hade mer att göra med ackulturation 
2

 

och inhemsk utveckling, snarare än migration (Chapman & Hamerow 1997:33). Higham har 
också föreslagit att det hela kan ha varit ett resultat av en ”infiltration” av en mindre grupp 
krigare som tjänade på avlägsnandet av den senromerska aristokratin och övertagandet av 
deras ägor, och gjorde sig därmed till krigsherrar över en redan förtryckt befolkning (Higham 
1992:228f). En annan variant av den här teorin går ut på att det hela var ett resultat av den 
omfattande strukturförändringen som uppstod vid romarnas tillbakadragande från de brittiska 
öarna, då styret och ekonomin istället överläts till magnatfamiljer. Det var i detta samhälle 
som migranterna slog sig ned, och då detta var en modell som de var vana vid från sina 
hemländer så dröjde det inte länge innan de tog politisk kontroll (Arnold 1997:22). 

 
 
 
 
 
                                                 
2 Kulturell förändringsprocess som uppstår i mötet mellan samhällen med olika kulturella traditioner. Två 
kulturer kan utvecklas parallellt med varandra vilket kan resultera i att kulturelement utskiftas. Detta kan till sist 
leda till kulturell assimilering. 
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5. DEN MATERIELLA KULTUREN 
 
5.1 Inledande kommentarer 
 
I det här kapitlet ska jag ta upp de faktorer som kan vara avgörande i skapandet av en 
gruppidentitet, och genom detta försöka få fram vad som kan anses vara typiskt anglosaxiskt, 
men även vilka stilar eller metoder som man eventuellt skulle kunna identifiera som brittiska. 
Detta för att senare kunna se hur den materiella kulturen kan ha förändrats till följd av 
anglosaxarnas inverkan. Vad är det som genom åren stått i fokus för arkeologernas 
fältarbeten? 
 
Jag tänker börja med att undersöka vad man idag kan säga om anglosaxiska 
bosättningsmönster. Hur bodde och levde man? Vad byggde man för hus och med vilken 
teknik? Jag kommer att försöka ge en bild av hur livet på gårdarna kan ha sett ut. 
 
Efter detta kommer jag att gå in närmare på de anglosaxiska gravskicken. Vad skedde det för 
förändringar vid anglosaxarnas ankomst? Från denna tid finns det spår av både 
skelettgravskick och brandgravskick, så därför kommer jag också att presentera dessa mer 
ingående. Vilka olika tekniker och metoder kan urskiljas? Vad erbjuder de olika skicken för 
möjligheter till analys i fråga om identifiering av kön, ålder, och inte minst härkomst? 
 
Vidare så kommer jag att presentera de gravfynd som är absolut vanligast förekommande, och 
då fibulor och spännen är den fyndtyp som är mest signifikativ i fråga om stil, så kommer jag 
i slutet av kapitlet att belysa dessa specifikt. Jag kommer kort att beskriva de vanligaste 
modellerna, deras datering och var dessa kan ha haft sitt ursprung. Detta för att kunna få en 
bild av hur den materiella kulturen kan ha reagerat vid denna kulturkrock, huruvida det 
skedde en assimilering eller en ackulturation. 
 
Avslutningsvis så kommer jag att något kortfattat undersöka hur den materiella kulturen kan 
ha fungerat som statussymboler och identitetsskapare på ett mer individuellt plan. Jag har i det 
här avsnittet valt att fokusera på Nick Stoodleys arbete med att knyta specifika föremål till 
specifika åldrar och kön. 
 
 
5.2 Bosättningsmönster 
 
Trots att det idag är vanligt att se anglosaxarna som ett krigiskt folk, så är det högst troligt att 
de levde och verkade i ett bondesamhälle. I början av 400-talet började man att överge de 
stora romerska villorna och stadsliv byttes nu mot lantliv. Även om vissa arkeologiska spår 
har antytt att gamla romerska områden kan ha återanvänts som statuscentra (Halsall 
2007:357ff) så blev nu landsbygden av större betydelse. Nya hus började byggas över gamla 
gårdar på 400-talet (Arnold 1997:33) och de tidigaste byggnaderna är främst kända från östra 
delarna av England. Det är också vid dessa platser som husen visar på långsammast 
utveckling och stilarna som spreds vidare visar på en mer inhemsk karaktär. Denna 
hybridisering av byggnadsteknik tyder på ett samarbete mellan germanska invandrare och 
inhemska britter som var mer präglade av romerska metoder. Detta skulle i sådana fall utgöra 
ett undantag, eftersom liknande hybridisering inte har kunnat urskiljas i vare sig språk eller 
den materiella kulturen (a.a:30). 
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Den enda importen i fråga om byggnadsteknik som man har kunnat urskilja, är s.k. grophus 
(Arnold 1997:30). Dessa är oftast rektangulära och byggs upp i en grävd grop av motsvarande 
storlek vilket ger ett nersänkt golv. Husen är 3x2-10x6m och konstruktionen kan stöttas upp 
av upp till tre stolpar vid varje ände, men vanligast är att stöttningen vid varje ände utgörs av 
en stolpe. Detta talar för att huset kan ha varit försedd med ett sadeltak. Antalet stolpar kan 
också vara beroende av hur väggarna var konstruerade. Om husen har varit försedda med 
trägolv i botten eller i markhöjd är dock oklart. Förekomst av en härd i botten av gropen talar 
för att huset har saknat trägolv. Likaså kan ett jordgolv fritt från nedtrampade föremål tyda på 
att man helt enkelt höll rent på golvet, likaväl som att den skulle ha varit försedd med trägolv. 
Om så avsikten var att det skulle bli varmare i huset eller att man skulle vinna mer utrymme i 
takhöjd, så kan ett träbelagt golv ses som onödigt.  Vad husen har haft för funktion är inte 
heller det helt klart (a.a:39ff). Engelska arkeologer trodde förut att detta kunde vara bostäder 
för nyanlända migranter, men den teorin är idag näst intill övergiven (Chapman & Hamerow 
1997:37). Det troliga är att de har använts som boningshus eller verkstäder. Det man också 
har antagit är att övergivna hus kan ha använts som skräpförråd (Arnold 1997:41). 
 
En annan hustyp som anses vara karaktäristiska för anglosaxiska bosättningar är s.k. hallar. 
Dessa inkluderar alla rektangulära timmerbyggnader som byggdes i markhöjd och av vilka 
man idag enbart kan urskilja genom stolphål. Dessa förekommer enligt regel i tre olika typer. 
Dels finns de hus med två dörrar på motsatta sidan om varandra och som dessutom har en 
rumsindelning i ena änden. Så finns det de hus som också har två motstående dörrar men som 
saknar rumsindelning. Den tredje och sista varianten är de som enbart har en dörr. Det 
avdelade rummet hittas allt som oftast i östra änden. Husen är upp till 9m och dörrar tros ha 
varit upphängda på insidan, vilka kunde låsas med hjälp av en dragstång försedd med en 
låsanordning. Nycklar har påträffats i somliga kvinnogravar. Väggarna hölls uppe med hjälp 
av stolpar eller genom en dikeskonstruktion. Dessa bestod i övrigt av ett flätverk av grenar 
och tätades med hjälp av lera. Husen var troligtvis försedda med ett sadeltak som hölls upp 
med hjälp av bärande bågvalv på insidan, s.k. crucks. Även här är användningsområdet oklart, 
men husen kan ha haft ett flertal funktioner, såsom verkstäder, förråd, skydd för kreatur eller 
vanliga hushållsbyggnader (a.a:41ff). 
 
Ett mönster man har kunnat urskilja är att grophus är mer ovanliga på kalkrika jordar längs 
lågländerna, som t.ex. Chalton, Cowdery´s Down och Bishopstone. De är desto mer vanliga i 
östra England, byggda på sand och grus. Det är dock osäkert om underlaget har varit en 
betydande faktor för uppförandet av dessa hus. C.J. Arnold anser dock här att tidpunkten för 
uppförandet är en troligare faktor. Då detta var en byggnadsteknik som de nyanlända 
migranterna var vana vid, så var de snabbast att uppföra. Andra faktorer kan ha varit de av 
etnisk, kulturell, ekonomisk och geologisk karaktär (a.a:51). 
 
Något som länge har gett arkeologer huvudbry är att man inte någonstans i England har 
kunnat finna spår efter den hustyp som är mest vanlig från anglosaxarnas hemländer på 
kontinenten, nämligen långhuset, där människor och boskap vistades under samma massiva 
tak som hölls uppe av en rad stolpar (Chapman & Hamerow 1997:37). Det finns ett flertal 
skillnader mellan dessa byggnader och de som anglosaxarna sedan uppförde i Brittanien. Ett 
exempel är att människor och boskap inte längre bodde under samma tak. Dessutom skedde 
även förändringar i fråga om sädesförvaring. Från att tidigare ha förvarat skörden under 
hustaken och i kornbodar, så upphörde dessa metoder i hög grad. Man har föreslagit att denna 
förvaring nu istället kan ha skett i grophusen. Slutligen kan man anta att betydelsen av 
släktgårdar, med inhägnade byggnader där långhuset var centralpunkt, nu inte längre var lika 
övervägande (Hamerow 2006:29).   
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Samtidigt har man på kontinenten haft ytterst svårt att finna några spår efter hallar, som liknar 
dem från England (Chapman & Hamerow 1997:37). James, S, Marshall, A och Millet, M 
presenterade i en studie från 1985 sju olika boplatser i Tyskland, Danmark och 
Nederländerna, där hallar hade påträffats. Dock så saknades här den rumsindelning i ena 
änden som har förekommit i de engelska varianterna (James m.fl. 1985:199). De menade på 
att denna rumsindelning var ytterligare ett resultat av en ”arkitektuell hybridisering” av en 
romersk-brittisk byggnadsteknik (a.a:203). Det finns vissa likheter mellan senromersk-
brittiska byggnader och tidig-anglosaxiska hus, även om de senare har starkast paralleller till 
hus på kontinenten. En stor skillnad mellan dessa är också att de romersk-brittiska husen i 
huvudsak var byggda i sten (Chapman & Hamerow 1997:39). Något som ytterligare stärker 
teorin om att hallarna faktisk hade sitt ursprung på kontinenten, är det fynd som man har gjort 
i Wijster i Holland. Denna hall byggdes på 300-talet e.Kr. och dess planlösning visar tydliga 
likheter med de tidigaste varianterna i England. Här fanns även den rumsindelning som 
saknades i de övriga kontinentala fynden. Samtidigt som denna byggnadsteknik kom till 
Brittanien med anglosaxarna, så tros även samma utveckling ha skett längs den nordvästra 
kusten på kontinenten och även i Skandinavien (Herschend 1998:20).  
 
Dock är det ännu en stor gåta varför långhus plötsligt slutade byggas och varför inte denna 
byggnadsteknik visar samma kontinuitet som den materiella kulturen efter migrationen. 
Helena Hamerow menar på att denna förändring i byggnadsteknik och bosättningsmönster är 
något man kan urskilja i hela Europa på 400- och 500-talet, och att avsaknaden av långhus i 
England kan bero på att dessa små samhällen, bestående av migranter och britter, helt enkelt 
inte hade arbetskraften till att uppföra sådana hus (Chapman & Hamerow 1997:39f). Man kan 
säga att långhuset stod för ett specifikt symboliskt och social-ekonomiskt system som helt 
enkelt inte var lika gångbart på de brittiska öarna (Hamerow 2006:29).  
  
Bosättningar visar en stor rörlighet under den tidig- och mellananglosaxiska perioden, och det 
är först på 700-talet som man börjar kunna skönja en viss stabilitet (Arnold 1997:55ff). En 
stor del av bebyggelsen hittar man i nära anslutning till vatten, främst längs floderna. Brunnar 
var en ovanlig företeelse fram till 700-talet (a.a:61). Hushållen verkar ha bestått av människor 
av olika status. I centrum stod familjen, förmodligen med en man som överhuvud över sin fru 
och sina barn. Runt omkring kan det även ha funnits övriga släktingar, slavar och övrig 
arbetskraft (Stoodley 2000:467). Som tidigare har nämnts så levde anglosaxarna i ett 
bondesamhälle och djurhushållning var av stor betydelse, och det verkar dessutom som om de 
inhemska metoderna för djurhushållning var av större betydelse för anglosaxarna än de 
metoder som användes på kontinenten. Man höll sig med får, nötkreatur, hästar, gäss, höns 
och katter. Från djuren fick man mjölk, kött, läder och ull. Av ben tillverkade man kammar, 
synålar och vävredskap. På åkrarna odlades korn, vete, råg och havre tillsammans med olika 
örter som svinmålla, vägmålla och åkerbinda. Från stränderna plockade man musslor, snäckor 
och mollusker, och på gårdarna tillverkade man nät med vilka man fångade ål och vitling. I 
skogarna födde man upp gris samt jagade hjort och rådjur, men även en mängd andra djur 
som hare, räv, bäver, brunbjörn, grävling, kricka, bläsgås, svan och trana. Skogarna försåg 
även byarna med byggnadsmaterial som ek, hagtorn och björkträ. Lera och järnmalm 
användes till keramiktillverkning samt till tillverkning av sländtrissor och vävtyngder. Man 
tillverkade även järnföremål som nålar, knivar, spjut och skölddetaljer, men även 
kopparämnen och silverföremål. Verktyg ämnade för textiltillverkning är de vanligast 
förekommande fynden vid boplatserna. Fynd som malstenar, skäror, sylar, knivar till 
läderarbeten, hammare till metallarbeten och slipredskap är också förekommande. Verktyg för 
trähantverk är dock ovanligt (Arnold 1997:33ff).  
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5.3 Gravskick 
 
Man har på 400-talet kunna se en väsentlig förändring i gravskicket i östra Brittanien. Vid 
sidan om traditionen att begrava de döda direkt under jorden som hade varit mest brukligt 
under romarnas vistelse på de brittiska öarna, så började man nu även välja att kremera sina 
döda. Detta tillsammans med det faktum att man nu också började lägga ner betydligt fler 
gravgåvor, inte minst vapen som tidigare hade varit förbjudet enligt romersk lag, tyder på ett 
icke-kristet inflytande, vilket i sig bör vara en tydlig indikation på anglosaxarnas intåg i 
landet. Kremering var den överlägset dominerande traditionen i norra Tyskland på 300- och 
400-talet (Lucy 2000:1ff).  
 
Men trots denna förändring mot brandgravskick så fortsätter dock vanliga skelettgravar vara 
den mest populära metoden (a.a:1ff). Man har dessutom kunnat urskilja en gradvis övergång 
till skelettgravskick på kontinenten vid tiden för migrationen (Arnold 1997:31). Förändringar 
skedde även i fråga om gravfältens placeringar i det brittiska landskapet. Gravfält, som 
tidigare ofta hade legat utanför romerska städer, började nu istället att flyttas ut mer på 
landsbygden tillsammans med bosättningarna (Lucy 2000:1f). En stor majoritet av 
genomförda undersökningar visar att gravfält oftast låg inom 0,5km från boplatsen (Arnold 
1997:54), och ofta anläggs de på ljus sandig mark (Montgomery m.fl. 2005:125). Vissa 
studier visar också att gravfält kan ha anlagts på eller utgjort en gräns mellan olika territoriella 
områden. Gravfält i östra och centrala England är ofta större och mer utspridda, till skillnad 
från de övriga som är mindre fast mer vanligt förekommande (Arnold 1997:54f). Vi ska nu 
titta lite närmare på de två rådande gravskicken. 
 
 
5.3.1 Skelettgravskick 
 
Det verkar idag uppenbart att man under den här tiden i historien inte följde några givna 
regler och normer. De metoder och tillvägagångssätt som man använde för att begrava och ta 
farväl av sina döda visar på en mängd olika variationer. Det är troligt att man använde den 
metod som var mest lämpad för personen som skulle begravas (Lucy 2000:103). Ett typiskt 
skelettgravfält består av inte mer än ca hundra gravar, och många av dem har nyttjats av 
någon gård eller någon mindre by i tre eller fyra generationer (Stoodley 2000:457). 
 
Skelettgravskicket är utan tvekan det gravskick som lämnar flest möjligheter till analys och 
tolkning. Genom att studera skelettet kan man få fram information gällande kön, ålder och om 
individen kan ha haft några skador eller sjukdomar. Tänder utgör även de ett gott underlag för 
analys, då dessa ofta är välbevarade. Genom DNA-analyser så kan man också försöka 
fastställa genetiska släktskap, vilket måste ses som synnerligen intressant när det kommer till 
anglosaxarna ( Lucy 2000:65ff). Harold Peake och E. A. Hooton ansåg sig, i artikeln om 
utgrävningen vid East Shefford (Berkshire), kunna identifiera de ursprungliga saxiska 
migranterna med de manliga individerna i gravarna, deras romersk-brittiska fruar med de 
kvinnliga individerna, samt deras avkommor. Detta kom man fram till genom dentala analyser 
(Peake, H & Hooton E. A. 1915:104).  
 
Heinrich Härke var inne på lite samma bana när han ansåg sig kunna identifiera de germanska 
krigarna genom deras resliga längd. Han ansåg sig kunna urskilja en längdskillnad på de 
individer som hade blivit begravda med vapen och de som hade begravts utan. De 
förhållandevis längre individerna i vapengravarna menade han var germanska krigare. Att 
tandanalyser visade på att det inte var någon avgörande skillnad mellan dem som hade blivit 
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begravda med vapen och dem som begravts utan, och att det i vissa fall inte var någon 
betydande längdskillnad mellan de två grupperna, förklarar han med att längdskillnaden i 
huvudsak berodde på släktskap och härstamning, snarare än kostintag och hälsostatus. Denna 
analys visar dock stora brister. För det första är fastställandet av kroppslängd genom mätning 
av de långa rörbenen, som exempelvis lårbenet, en oprecis teknik. För det andra så kan 
längdskillnader mycket väl bero på olika tillgång till näringsrik föda, och för det sista så är 
inte denna distinktion tillräckligt konsekvent på de undersökta gravfälten. Långa individer 
påträffas i både vapengravar och gravar utan vapen (Härke 1990; 1992a; 1992b). 
 
Kroppspositionen som den döde ligger i varierar. Det dominerande sättet när det gäller 
begravningar är den döde liggandes raklång på rygg. Många synes också ha blivit begravda i 
hocker, liggandes i fosterställning på sidan. Då detta var en metod som var vanlig på de 
brittiska öarna innan anglosaxarnas ankomst, har många tolkat förekomsten av denna gravtyp 
som en indikation på att brittisk befolkning kan ha varit representerade i samhället (Lucy 
2000:80). Även andra inhemska metoder, som exempelvis orientering av den döde i nord-
sydlig riktning, finns i mindre skala representerade på anglosaxiska gravfält. Detta bör dock 
tolkas som en mindre kontinuitet av gamla traditioner eller ett återinförande av sådana, 
snarare än att det skulle vara en indikation på att britter finns representerade i gruppen 
(Arnold 1997:30f). Somliga begravdes också på sidan, raklånga eller lätt ihopkrupna. Mer 
ovanligt är de gravar där individen blivit begravd liggandes på mage. I många fall kan nog 
detta helt enkelt tolkas som en slarvig gravsättning. Exempelvis om den döde har legat i en 
kista som hanterats ovarligt. Men i somliga fall så finns nog också här en viss symbolisk 
betydelse (Lucy 2000:78ff).  
 
Multipla gravar är också vanligt förekommande på anglosaxiska gravfält. Vanligast är att 
individerna begravs sida vid sida, men emellanåt så sker detta även genom att den ena begravs 
ovanpå den andra, antingen vid samma gravsättning eller genom att en grav öppnas för att 
begrava ytterligare en individ. Den vanligaste kombinationen är den där en vuxen har begravs 
tillsammans med ett barn eller ett spädbarn, och i de flesta fallen så tolkas detta som att en 
moder har blivit begravd med sitt barn. Dock finns ett fåtal fall där den vuxna individen har 
varit av manligt kön (a.a:82). 
 
Förekommande om än ovanliga är de gravar där den döde har blivit stympad, antingen före 
eller efter dödens inträffande. Ofta är detta uppenbart genom att huvudet har huggits av och 
lagts vid fotändan av graven eller på magen. Gravfält har påträffats där alla individer synes ha 
blivit halshuggna. Detta har tolkats som en gravplats för de som har blivit avrättade. Gravar 
av den här typen tenderar till att vara av senare datum, kring 900-1000-talet, men tidigare 
exempel finns på det välkända gravfältet vid Sutton Hoo i Suffolk, där gravar av den här 
typen har kunnat dateras till 600-talet (a.a:75). 
 
Djur eller delar av djur påträffas emellanåt också i skelettgravar. Hästar är vanligt 
förekommande även om hästben oftast påträffas i brandgravar. Krukor med mat finns också 
till viss del representerat i dessa gravar (a.a:90ff). 
 
Även om metoden är ovanlig, så kan man inte när det handlar om anglosaxarna låta bli att 
nämna de imponerande båtgravarna vid Sutton Hoo och Snape, båda i Suffolk. I Snape 
gjordes ett fynd av en tre meter lång stockbåt, i vilken man också fann en järnkniv, ett 
järnspänne och ett par dryckeshorn. Denna grav har daterats till sent 500-tal eller tidigt 600-
tal. Vid undersökningen av två mäktiga högar vid Sutton Hoo så påträffades i den ena en 
gravkammare i trä innehållandes en vapengrav och där ett skepp på närmare 20m hade 



 24 

placerats ovanpå vilket förslöt kammaren. Den andra graven var än mer imponerande, då ett 
skepp på hela 28m hade begravts helt under markytan och där en gravkammare hade byggts 
midskepps. Gravarna brukar dateras till sent 500-tal eller tidigt 600-tal, och anses av somliga 
har anlagts som en protest mot den spridande kristendomen (Lucy 2000:95f). 
 
Gravstrukturen kan variera kraftigt i fråga om djup, storlek och utförande. Somliga markeras 
av högar medan andra har andra typer av markeringar vid markytan. Man har bl.a. kunnat 
identifiera en förekomst av diken som löpte som en ring runt flatgravar från 500-talet, men 
som senare ersattes mer och mer genom uppförandet av högar. Somliga diken kan också 
markera att en palissad kan ha löpt runt graven. Stenar påträffas också, antingen som botten 
på graven eller som ett lock. Användandet av träkistor och träkammare blev populärt på 600-
talet, fast tidigare exempel finns också representerat. Spår efter stolphål i anslutning till 
graven förekommer även det, vilket kan tala för ett trätak eller någon annan träkonstruktion. 
Detta är dock vanligast på de senare gravfälten (a.a:97ff).  
 
 
5.3.2 Brandgravskick 
 
Som tidigare har nämnts så skedde ett återinförande av brandgravskicket i östra Brittanien på 
400- 500-talet. Metoden hade i begränsad utsträckning funnits redan under senromersk tid och 
under järnåldern hade den varit vanligt förekommande. De största gravfälten, där 
brandgravskicket har varit ensamt eller starkast representerat, är belägna i de angliska 
områdena norr om Themsen, och förekommer ytterst begränsat i de saxiska områdena i södra 
England (a.a:119). Dessa stora gravfält är ofta lokaliserade en bit från bosättningarna. Man 
kan anta att det var lättare att transportera de döda till gravplatsen om de först kremerades i 
närheten av boplatsen (Arnold 1997:54f). 
 
I jämförelse med skelettgravar så lämnar det brända materialet betydligt färre möjligheter till 
tolkning, dock inte fullständigt. Genom noggrann undersökning av benfragment och 
framförallt tänder, så kan man i många fall få fram svar gällande individens kön, ålder samt i 
vissa fall även eventuella sjukdomar och skador. Genom analyser av materialet har man 
kommit fram till att anglosaxarna vid kremering kunde uppnå en temperatur på mellan 400 
och 1200 grader Celsius, men då spåren efter kremeringsbål är få så är det svårt att veta till 
fullo hur detta gick till. McKinley har antagit att ett bål kan ha bestått av timmerstockar som 
lagts omlott ovanpå varandra i en rektangulär konstruktion och som sedan fyllts med ris och 
grenar, där den avlidne troligtvis lades ovanpå på rygg. Möjligtvis stod konstruktionen på en 
mindre grävd grop vilken gjorde att syre tillfördes underifrån. Ovanligheten till trots, så har 
ändå misstänkta kremeringsbål påträffats. Vid undersökningar i Asthall påträffades ett 
tegelgolv under ett brandlager innehållande ben från både människa och djur, brons- och 
silverfragment, skålar, keramik, spelpjäser, tärning, smycken m.m. På kontinenten har 
kremeringsbål påträffats i bl.a. Liebenau i Tyskland (Lucy 2000:104ff). 
 
Efter kremering samlades kvarlevorna tillsammans med det brända gravgodset i en urna. 
Gravgåvor kunde även läggas ner i urnan obrända. En stor del av det material som finns 
kommer från gravfältet vid Spong Hill, Norfolk, där runt 2300 brandgravar och 57 
skelettgravar grävdes ut mellan 1968 och 1981. Benmaterialet härifrån har visat sig 
synnerligen gynnsamt för tolkningar, då det är mycket rent och tämligen befriat från kolrester. 
Tankar har t.o.m. väckts om att benen kan ha blivit rengjorda före gravsättning (a.a:105ff). 
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Multipla gravar påträffas även vid detta gravskick, och även här verkar den mest vanliga 
kombinationen vara den där en vuxen har blivit kremerad tillsammans med ett barn. En annan 
företeelse från skelettgravskicket som återkommer här är att djur begravs tillsammans med 
individen. Mycket tyder på att människa och djur helt enkelt brändes på samma bål då benen 
från dessa ofta blandas med varandra, även i de fall där de har samlats ihop i separata urnor. 
Hästar och hundar förekommer flitigt och bör ses som personliga ägodelar till den döde, 
medan exempelvis får, getter, boskap och gris mer bör ses som matgåvor (Lucy 2000:107ff). 
 
Gravurnor förekommer i olika varianter i fråga om form och dekoration. Dekorationen kan 
bestå av linjära mönster, djurmotiv, runtecken eller kanske skildra olika aktiviteter, som 
exempelvis jaktscener. Även formen kan variera, från små grunda skålar till stora vasliknande 
urnor med smala halsar. Lock på urnorna är vanligt förekommande, och även behållare av 
brons har använts. Det absolut vanligaste är att urnorna har ställts upprätt i gropen vid 
gravsättning, men exempel finns även där kvarlevorna har lagts på en flat sten i gropen, 
varefter urnan har lagts uppochned ovanpå. Emellanåt har urnorna även stöttats upp av stenar. 
Ringdiken förekommer även kring dessa gravar. Ofta påträffas också brandgravar under 
högar, men det finns även exempel där stolphål vittnar om att graven kan ha varit täckt av en 
träkonstruktion, troligtvis ett mindre hus med tak och flätade väggar. Motsvarigheter till dessa 
finns även på kontinenten, men många av dessa tros också ha kunnat vara någon sorts 
bålkonstruktion och inte nödvändigtvis ett gravhus (a.a:113ff). I vilket fall så tycker jag att 
idén om dessa hus verkligen väcker intressanta tankar om vad man hade för syn på livet efter 
döden. Kunde husen ha representerat någon form av fortlevnad för den avlidne, eller var det 
helt enkelt en markering på familjetillhörighet, liksom dagens gravkapell?  
 
   
5.4 Det arkeologiska fyndmaterialet  
 
Edward Thurlow Leeds, assisterande intendent och intendent på Ashmolean museet i Oxford 
(1908-1945), var bland de första som ägnade sig åt typologiska studier av det anglosaxiska 
gravmaterialet, främst olika typer av spännen, och försökte dessutom knyta samman 
typologiska studier med det historiska källmaterialet, huvudsakligen Bedas verk. Leeds gjorde 
en generaliserande slutsats som gick ut på att knyta olika folkslag till bestämda artefakttyper 
och stilar. Han menade på att individer som blivit begravda med artefakter av kontinental 
karaktär, skulle då också vara en person av germanskt ursprung (Arnold 1997:7ff). Dessvärre 
är tolkningen av gravmaterialet långt ifrån så enkel, vilket också kommer att visa sig. 
 
Den utan tvekan största delen av de föremål som anses kunna knytas till den anglosaxiska 
kulturen är det material som framkommer genom utgrävningar av anglosaxiska gravar. När 
det kommer till gravgods så är fyndkoncentrationen särskilt stor i östra Kent, längs norra 
stranden vid Thames Estuary i Essex, i Norfolk och Cambridgeshire, samt i Lincolnshire och 
Humberside (Arnold 1997:29). Det kan röra sig om personliga tillhörigheter som har varit en 
del av den dödes vardagliga liv, men även gravgåvor av mer symbolisk karaktär. Studiet av 
gravgåvor är idag också en väl använd metod när det kommer till datering och identifiering av 
gravar. Mycket av dagens forskning går ut på att binda specifika föremål till specifika 
grupper, om det så är fråga om vuxna och barn, män och kvinnor osv. (Lucy 2000:63f). 
 
Många anser idag också att man genom att jämföra olika typer av gravfynd kan urskilja britter 
och migrerande folkslag som har blivit begravda på samma gravplats (Arnold 1997:21). 
Under sent 1970-tal och även i början av 1980-talet så gjordes ett flertal undersökningar med 
avsikt att kunna urskilja brittiska gravar från de anglosaxiska, för att på så sätt kunna fastställa 
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en brittisk kontinuitet efter migrationen. Man fokuserade här i huvudsak på de gravar där den 
döde blivit begravd liggandes raklång på mage eller i hocker, vilket ansågs vara de föredragna 
begravningsteknikerna hos britterna, samt på de gravgods som ansågs romersk/brittiska, som 
exempelvis ringspännen (Chapman & Hamerow 1997:35). Men det finns många fall där 
spännen av inhemsk stil har påträffats i tidig-anglosaxiska gravar, vilket ger ett tydligt 
exempel på att typologiska studier av spännetyper inte är en säker metod för identifiering av 
etnicitet (Arnold 1997:30f). Dessutom så kan inhemska föremål som påträffas i anglosaxiska 
gravar helt enkelt vara ett resultat av byteshandel. Undersökningar har koncentrerats till de 
områden där infödda tros ha varit närvarande, framförallt Northumbria. Fast denna 
kategorisering är inte heller hållbar, då samma begravningsmetoder daterade till 
migrationsperioden även påträffas på den europeiska kontinenten och i övriga delar av det 
anglosaxiska England (Chapman & Hamerow 1997:35). 
  
Det finns dock många föremål som är starkt representerade i gravmaterialet. Kvinnogravar 
kännetecknas ofta av föremål avsedda för utsmyckning. Här finns exempelvis pärlor av glas, 
bärnsten och ametist. Ofta användes också gamla romerska mynt som halssmycken, och 
brakteatrar, som närmast kan beskrivas som en imitation av mynt och medaljonger, är också 
vanligt förekommande. Även ringar och armband följer de typiskt romerska stilarna, och det 
finns flera teorier om att romerska föremål kan ha fungerat som en sorts amuletter (Lucy 
2000:40ff). 
 
Ser man till vapengravar på 400-500-talen, så är den vanligaste kombinationen den där den 
döde begravts med en sköld, ett spjut och eller ett svärd (a.a:48). Ofta har också vapnen blivit 
förstörda innan gravsättning, kanske som ett sätt att försöka ”döda” vapnet och på så sätt 
undvika att det åter kan användas i de levandes värld (a.a:95). Yxor och pilspetsar 
förekommer också, även om dessa inte är lika vanliga. Dessa är dock mer vanligt 
förekommande på kontinenten. Vapen visar inte heller några lokala variationer, vilket har 
gjort dem mindre intressanta i fråga om typologiska studier. En detalj som dock kan vara värd 
att nämnas är den att sköldbucklorna från början tenderar att vara tämligen låga, men senare 
utvecklas dessa och blir högre och med detta troligtvis betydligt mer aggressiv i sitt 
användande. Jag tycker att detta borde kunna ses som ett tecken på förändring i fråga om 
militär strategi och militär status, då föremål som från början varit mer anpassad för försvar 
blir mer och mer offensivt betingad. Svärd i gravar ses ofta som en statussymbol för en 
aristokratisk krigarklass och behöver inte nödvändigtvis vara en given symbol för 
stridsskicklighet (a.a:48ff). 
 
Förekomsten av verktyg i gravar är begränsad, och detta kan tyda på att verktyg gick vidare 
från generation till generation. Knivar utgör dock ett undantag då dessa ofta begravdes med 
ägaren (Arnold 1997:33ff). Verktyg börjar användas som gravgåvor först på 600-700-talet 
(Lucy 2000:60). 
  
Keramik förekommer i både skelettgravar och brandgravar, främst i form av krukor, urnor och 
skålar, och även färgat glas påträffas. Övriga föremål som kan nämnas är bältspännen, 
kammar, spelbräden och spelpjäser (a.a:51ff). 
 
Men den största fyndgruppen är utan tvekan de föremål som kan sammanknippas med 
klädedräkter, främst i fråga om kvinnodräkter. Nålar och olika typer av spännen och fibulor är 
vanligt förekommande i kvinnogravar. Då flertalet olika modeller av spännen är mycket 
signifikativt för den utveckling som kan ha skett vid anglosaxarnas ankomst till de brittiska 
öarna och under de åren som följde, har jag valt att lite närmare studera dessa. 
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5.4.1 Spännen 
    
Spännen av olika slag är vanligt förekommande i gravar, och då dessa visar störst utveckling i 
fråga om stil och utformning genom åren, så är det också dessa fynd som blivit föremål för 
flertalet av de typologiska studier som gjorts genom åren (Lucy 2000:16). Störst mångfald 
visar dessa i gravar som kan dateras till 400- och 500-talet, och detta har med stor sannolikhet 
att göra med det mode för kvinnokläder som var brukligt för perioden. Det är också kring 
dessa århundraden som spännena visar på störst variation i fråga om stil och modell. Det 
aktuella modet innebar allt som oftast att man bar spännen i par, oftast uppe vid axlarna. 
Ibland förekommer även ett tredje spänne mer centralt knäppt, vilket kan ha hållit uppe ett 
underplagg eller alternativt en mantel (a.a:25). I somliga fall tror man att man även förvarat 
spännen i väskor som hängde vid midjan, exempel på detta har man kunnat urskilja på det 
anglosaxiska gravfältet vid Mill Hill i Kent. Många av de spännen som man förvarat i väskor 
har varit trasiga och därför inte brukbara (Parfitt & Brugmann 1997:32). Till somliga 
underplagg tros man även har burit spännen vid handlederna, s.k. agraffer, på engelska ofta 
kallade sleeve clasps. Antalet spännen per individ verkar dock minska med åren och från sent 
500-tal börjar nya modeller att framträda i gravmaterialet ofta spännen av cirkulär form. Till 
fynden hör även dekorerade nålar sammanlänkade av små kedjor (Lucy 2000:25). 
 
Vid närmare studier av olika stilar och modeller så kan man dela upp dessa i två olika 
kategorier, långa bågspännen och runda spännen (a.a:26f). 
 
Långa bågspännen (long brooches) 
 
Dessa är avlånga och bågformade, där nålen som är säkrad bakom huvudplattan löper på 
längden och fästes i ett nålhus på fotplattans undersida. Dessa kan dock variera mycket i stil 
och utförande (a.a:27). 
 
Korsformiga spännen (cruciform brooches): Huvudplattan består här av tre knoppar vilket 
bildar formen av ett kors. Sedan följer en båge som avslutas med fotplattan som ofta är i form 
av ett djurhuvud. De tidigaste varianterna av dessa spännen är tämligen enkla i sitt utförande, 
fast blir med åren mer och mer avancerade. De har blivit daterade från 400-talet till så sent 
som tidigt 600-tal, och då många av de tidigaste spännena har påträffats i Kent, så har man 
antagit att dessa kan ha varit av jutiskt ursprung (a.a:27ff). Dock bör man även påpeka att 
koncentrationen är särskilt stor i landets östra och norra delar, vilka anses vara angliska 
områden (a.a:39). 
  
Reliefspännen (square-headed brooches): Dessa spännen kännetecknas av en rektangulär 
huvudplatta, följt av en böjd båge som länkar samman huvudplattan med en romb- eller 
diamantformad fotplatta. De tidigaste fynden i England har kunnat dateras till sent 400-tal och 
paralleller har kunnat dras till Rhenlandet (a.a:29ff). Hines menar dessutom att detta är en 
fyndtyp som bär på tydliga skandinaviska influenser (Hines 1984:232). De gravfynd som man 
har gjort vid Mill Hill, Kent, visar på en skillnad i både stil och storlek från exempel i övriga 
anglosaxiska områden. De förekommer i storlekar från 4cm upp till 15cm, och man kan dela 
upp dessa i två olika grupper. Den första kan kallas för den jutisk-kentiska gruppen som i stil 
och storlek påminner om de skandinaviska stora reliefspännena (great square-headed 
brooches), och den andra kan benämnas som den kentisk-kontinentala gruppen som främst 
består av spännen av mindre storlek och enklare ornamentik. De jutisk-kentiska spännena 
visar på tydliga influenser från Danmark, vilket jag tycker ytterligare talar för teorin om en 
jutisk dominans i Kent. De kentisk-kontinentala varianterna visar mer paralleller till 
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kontinental ornamentik, då man ofta verkar ha kombinerat djurornamentik med mönster som i 
hög grad har använts på kontinenten, som geometriska linjer, snirklar m.m. Dessa tycks också 
ofta har producerats i par eller i serier, vilket också är något kännetecknande för kontinenten 
(Parfitt & Brugmann 1997:35).  
 
Små bågspännen (small-long brooches): Dessa kan ses som mindre och billigare varianter av 
korsformiga fibulor och reliefspännen, och kan som tidigast dateras till sent 400-tal. Dessa 
visar en stor spridning och är starkast representerade i landets centrala delar. Dock verkar 
liknande modeller på kontinenten vara ytterst begränsade i antal (Lucy 2000:31ff). 
 
Dessa nämnda modeller av spännen och fibulor har gemensamt att de har tillverkats i 
Brittanien efter anglosaxarnas ankomst. Till dessa tillkommer även modeller som har antagits 
vara importer (a.a:33). 
 
Här kan exempelvis nämnas likarmade spännen (equal-armed brooches), där huvudplattan 
och fotplattan är identiska. Tydliga paralleller till dessa har påträffats i nordvästra Tyskland, 
och Leeds gick så långt som att påstå att dessa fynd visade på närvaron av en grupp som 
migrerat från Hannover och att distributionen av dessa fibulor tydde på att dessa hade 
landstigit i landets östra delar (a.a:33). Dorothee Bruns menar att likarmade spännen 
introducerades i Brittanien av migrerande angler och saxare, och troligtvis kom dessa från 
regionen mellan floderna Elbe och Weser. Den rådande teorin är den att dessa fibulor hade 
inspirerats av romersk militärkonst. Stilen förekom flitigt på romerska bältesdetaljer längs 
övre Limes mot slutet av 300-talet. Dessa tror man även kan ha varit en inspiration till fler 
spännetyper, såsom saucer brooches och supporting-arm brooches (Bruns 2003:1ff). Men 
liksom i de tidigare fallen kan likarmade spännen tidigast dateras till slutet av 400-talet (Lucy 
2000:33). John Hines kunde även urskilja en mindre grupp av dessa fibulor, med något senare 
datering, där plattorna har en mer trapetsoid form. Dessa, menar Hines, visar på stora likheter 
med fynd som påträffats i Norge, vilka kunde ses som en stor inspirationskälla (Hines 
1984:253ff). 
 
Andra importerade varianter som kan nämnas är supporting-arm brooches som tillsammans 
med tutulus fibula tros ha sitt ursprung i norra Tyskland, men även radiate brooches och 
fågelfibulor, som är mer hemmahörande i frankiska områden och Centraleuropa. Även de 
sistnämnda brukar vanligtvis dateras till 400-500-talet (Lucy 2000:33). 
 
Runda spännen 
 
Skivspännen (disc brooches): Dessa är runda och platta, vanligtvis av koppar, med 
ornamenterad yta och kan mätas till mellan 26mm och 45mm i diameter (a.a:34). Varianter av 
tennblandad brons förekommer också (Parfitt & Brugmann 1997:41). Dateras vanligtvis till 
runt 450-550 och enligt Leeds så finns här inga nordeuropeiska prototyper. Dessa kan alltså 
ha utvecklats från romersk-brittiska stilar (a.a:34f). Dessa spännen tros först har använts av 
saxiska nybyggare i Themsen-dalen och distrikt söder om denna, men senare har de också 
använts flitigt runt Cambridgeshire och i södra Midlands (Parfitt & Brugmann 1997:41). 
 
Saucer brooch: Dessa runda fibulor består oftast av dekorerad tunnmetall som är fäst på en 
ryggplatta och vars kanter är böjda utåt. De senare varianterna var dock gjutna. Dessa kan 
vara mellan 24 och 82mm i diameter och brukar dateras till mitten av 400-talet, men visar 
förhållandevis lång livslängd. Dessa har antagits har haft ett ursprung på kontinenten, men 
senare enbart har utvecklats på de brittiska öarna (Lucy 2000:36). 
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Button brooch: Påminner i mångt och mycket om den förra, om än mindre i storlek (15-
20mm), och bär ofta ett ansiktsmotiv och i vissa fall djurmotiv. Dessa tros ha ett saxiskt 
ursprung i antingen nordvästra Tyskland eller möjligtvis Brittanien (Lucy 2000:36f). Martin 
Welch lade även fram teorin om att dessa även kan ha inspirerats från de skandinaviska 
agraffknapparna (Welch 1986:142ff) som vidare kommer att diskuteras. 
 
Annular brooch: Är den modell som har visat sig vara vanligast i de angliska områdena av 
Brittanien (Lucy 2000:37), men dessa visar även stor koncentration i Kent. Anledningen till 
detta är att man i Kent ofta använde runda spännen av den här typen tillsammans med 
höfthållare (girdle-hangers) och bältesutrustning (Parfitt & Brugmann 1997:41). De är oftast 
tillverkade av brons, även om varianter i järn, silver, bly och ben har förekommit, och är 
vanligtvis dekorerade med linjer och punsade intryck. Dessa brukar dateras till sent 400-tal, 
men man har även konstaterat att de har använts ända in på 600-talet. Leeds har tillskrivit 
dessa ett inhemskt romersk/brittiskt ursprung, vilket dock till viss del har avfärdats av Hines 
(Lucy 2000:37). Hines ansåg sig även kunna urskilja ett visst inflytande från Danmark och 
Bornholm (Hines 1984:266f). Trots detta skandinaviska inflytande så kan en föregångare till 
den förra ha varit de s.k. ringspännena (penannular brooches). Denna modell visar på en 
kontinuitet från romersk/brittisk tid fram till nedläggning i anglosaxiska gravar (Lucy 
2000:37f). 
 
En annan variant, som Leeds har beskrivit som en kombination av de två tidigare, är s.k. quoit 
brooches. Detta runda spänne består av ett brett metallband som löper runt i en cirkel, samt en 
nål som löper tvärs över och fästes i ett litet jack på motsatta sidan (a.a:38). Verkstäderna som 
tillverkat dessa påträffas enkom i England, vilket också var det område där de visade störst 
spridning. Trots detta så tros dessa vara en utveckling från de senromerska militäriska stilarna. 
Teorier har lagts fram om att de kan ha haft sitt ursprung i norra Gallien men sedan kom till 
Brittanien via norra Tyskland och Skandinavien. Grunden till denna teori är att dessa quoit 
brooches visar på ett nära släktskap med fynd som har gjorts vid Sösdala i Skåne (Bruns 
2003:39f).    
 
Det som är gemensamt för alla dessa runda spännen är att de påträffas nästan överallt i östra 
England (Lucy 2000:38).  
 
 
5.4.2  Clasps, hektespennen och agraffer 
 
De föremål som visar tydligast paralleller till Skandinavien är de spännen som har suttit på 
ärmen nere vid handlederna. John Hines har visat ett särskilt stort intresse för dessa, och då de 
visar så pass tydliga kopplingar mellan Skandinavien och England, så är jag benägen att hålla 
med honom att detta är synnerligen intressant när det kommer till att diskutera migration och 
materiell kultur. Därför förtjänar dessa lite extra utrymme.  
 
Den engelska benämningen för dessa är wrist clasps, men de är även kända som hektespenne 
eller vanligast i Skandinavien agraffer. Dessa består vanligtvis av två halvor, en krokdel och 
en andra del där kroken kan hakas fast. För dekorativa avsikter så förekommer ibland även 
ytterligare en platta, en s.k. gusset plate. I stort sett alla agraffer i Skandinavien och England 
som har daterats till senromersk-järnålder och migrationsperioden, har kunnat delas in i tre 
olika klasser, klass A, klass B och klass C. Klass A innefattar de agraffer som tillverkats av 
metalltråd som har formats i spiraler. Klass B består i regel av en eller flera av följande 
element, en platta, knappar eller ett band. Till klass C räknar man gjutna, ornerade varianter. 
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Klasserna B och C har sedan vidare delats in i undergrupper (Hines 1993:2). Agraffer av klass 
A verkar ha tillverkats för hand, men i klasserna B och C verkar gjutningsmetoden ha kommit 
till sin rätt, detta i de fall där plattorna inte har klippts ut ur en större metallplatta. Då de två 
senare ofta kan dateras till migrationsperiodens slutskede, så kan man anta att 
gjutningstekniken då fick sig ett uppsving (a.a:83). Ur en symbolisk aspekt kan det vara 
intressant att göra en jämförelse med andra typer av spännen, som exempelvis reliefspännen. 
För agrafferna krävs i regel en större produktion än för andra modeller, vilket kan resultera i 
att den konstnärliga individualiteten blir lidande. Massproduktion kan med andra ord leda till 
att det symboliska värdet minskar. Dock kan dessa visa en betydligt högre grad av symmetri 
än andra spännen (a.a:84).  
 
Klasserna A-C tros ha sitt ursprung i södra Skandinavien under senromersk järnålder. Detta är 
ett område som innerfattar Jylland i väster, Gotland i öster och ön Orust, Bohuslän, i norr. 
Detta område tros ha varit omgivet av angliskt territorium och den södra gränsen utgjordes 
troligtvis av den jylländska försvarsvallen Olgerdiget. Inom det här området har man ansett de 
danska öarna tillsammans med Jylland, Gotland, Öland och skånska kusten, vara en trolig 
källa för dessa produktioner. Hines har specifikt velat lyfta fram Öland, då både klass A och 
klass B har påträffats här. Han har därför velat se området från Öland, ner genom Skåne, 
Själland, Fyn och Jylland, som en trolig ursprungskälla (a.a:87). Man ska här inte heller 
glömma att nämna ön Helgö i Mälaren, där gjutformar till de knappdetaljer som hör till 
många agraffer, främst ur B-klassen, har påträffats (a.a:83).  
 
Under migrationsperioden började agraffer att spridas österut till Estland och Finland, norrut 
mot Ångermanland och Österbotten och vidare in i Norge. Men det som är mest intressant i 
denna studie är distributionen över Nordsjön till angliska Brittanien. Teorier gör gällande att 
denna spridning, liksom med övrig materiell kultur, grundade sig i nya landvinningar. Hines 
hävdar också att inspirationen och traditionen att bära agraffer i Brittanien kom direkt från 
södra och västra Norge mot slutet av 400-talet. Detta gäller i huvudsak agraffer ur B-klassen 
och i mindre utsträckning även modell C1 och gusset plates. Klass A kan lika gärna ha 
kommit till Brittanien från Jylland. Den enda modellen från södra Skandinavien som 
påträffats i England är modell C4, som har paralleller på Gotland (a.a:88). 
 
 
5.5 Gravgåvor och status 
 
Nick Stoodley gjorde år 2000 en studie vars syfte var att undersöka hur ålder och kön relaterar 
till status, och vidare hur detta återspeglas i förekomsten av gravgåvor. 
I denna studie verkar spädbarn ha innehaft en förhållandevis låg status om man ser till 
gravarna. De blev ofta begravda i väldigt grunda gravar och i många fall så har spädbarn blivit 
begravda i multipla gravar. I över hälften av fallen så har spädbarn inte fått några gravgåvor 
med sig vilket ger en indikation på lågstatus. Alternativt kan detta ha inneburit att status var 
något man uppnådde med åren. En möjlig förklaring till att spädbarn innehade en lägre status 
kan ha varit att en hög grad barndödlighet kan ha avskräckt föräldrar till att bli för fästa vid 
barnen innan de uppnådde en viss ålder (Stoodley 2000:458f). Något som kan vara intressant 
att nämna är att det i somliga barngravar ändå påträffas set bestående av små varianter av 
andra gravgåvor som gjorde sig mer lämpliga för barn. Detta kan bestå av små varianter av 
spjut, knivar, krukor, armband och halsband, och detta, menar Stoodley, talar för att det ändå 
fanns en viss symbolik mellan barn- och vuxenvärlden (a.a:465). 
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Mängden gravgods och antalet olika gravtyper ökar med åldern. Kniv är den vanligast 
förekommande gravgåvan och dessa förekommer i alla åldrar från tre år. Kärl av keramik 
förekommer även det i alla åldrar, medan kärl av andra material enbart påträffas hos vuxna. 
Hästutrustning, spelpjäser, vågar och musikinstrument är mer ovanliga och verkar ha varit 
förbehållna dem över 20 år (Stoodley 2000:459). 
 
Stoodley ansåg sig kunna urskilja en väsentlig statusförändring vid åldern 18-20 år, vilket kan 
indikera en viktig händelse i livscykeln, då man kanske ansågs uppnå vuxen ålder. Dock var 
kön också av en avgörande betydelse i det här avseendet vilket gör att man måste studera de 
två individuellt, och detta genom att närmare studera mer könsrelaterade föremål som vapen, 
smycken och spännen. Alla vapensorter, utom spjut och pilar, förekommer i gravar med 
individer från 15 år och uppåt, medan sköldar förekommer från 16-årsåldern. Spjut däremot 
förekommer inom alla åldersgrupper, där de yngre kan vara tre till fyra år, vilket skulle kunna 
ses som en första tröskel till maskulinitet. Bland barn är dock den vanligaste åldern för spjut i 
gravarna 10-14 år. I övrigt är vapengravar främst förbehållna den vuxna befolkningen från 20 
år och uppåt. Dock kan man också urskilja att mängden vapengravar minskar ju äldre 
individerna blir (a.a:461f). 
 
Man skulle kunna anta att en manlig mognad var sammanknippat med krigande livsstil även 
om vapengravar inte alltid hade att göra med verklig stridserfarenhet. Dock verkar 
vapengravar genomgå en del förändringar med åldern. Spjut och knivar kan bli längre och 
antalet vapen kan öka i antal. Detta kan vara ett tecken på att status erhölls genom lång 
erfarenhet och god kunskap, som hos lärare, vapensmeder och juvelerare (a.a:467). 
 
Ser man till mer kvinnliga accessoarer, som spännen och smycken så är det i åldrarna ett till 
sju år som man kan börja urskilja ett betydande gravmaterial. Spännen är vanligt 
förekommande i den här gruppen, men den enda representerade modellen verkar ha varit 
skivspännen. Av gravmaterialet kan man dra slutsatsen att en första tröskel för att kunna börja 
tala om en kvinnlig identitet var i femårsåldern. Pärlor verkar också vara en betydande faktor, 
då antalet pärlor i en samling eller ett halsband verkar ha ökat med åldern. Den viktigaste 
ålderströskeln hos både män och kvinnor verkar dock ha varit 10-12 år, och hos kvinnor är 
detta tydligt genom att antalet spännen ökar, men även agraffer och ringar börjar nu 
användas. Det verkar vara väldigt lite som skiljer denna åldersgrupp från de äldre kvinnorna. I 
15-årsåldern börjar kvinnorna även påträffas med bältesdetaljer, som nycklar, nyckelkedjor 
och girdle-hangers. Denna statushöjning så pass sent i livscykeln ger en indikation på att den 
kvinnliga identiteten inte enbart var centrerat kring reproduktion, utan det fanns en social 
aspekt också (a.a:462f).  
 
Stoodley betonar att förmågan att föda barn var väsentlig, men den var inte en ensamstående 
faktor för kvinnlig status. Om så vore fallet så skulle man skönja en nedgång av den kvinnliga 
symboliken vid klimakteriet i 40-årsåldern, men kvinnlig status verkar ha bibehållits längre än 
så (a.a:465). Istället kan man anta att verklig åldersstatus fick man om man födde barn och 
sedan aktivt deltog i uppfostran av dessa barn som skulle föra familjen vidare (a.a:468). Om 
man gör en jämförelse med merovingiska kvinnogravar på kontinenten så kan man se att det 
sker en drastisk minskning i antalet gravgåvor hos kvinnor över 40 år. Dessa förändringar är 
inte alls lika extrema i anglosaxiska gravar, men bältesredskap verkar dock försvinna, vilket 
talar för att rollen som dessa representerade nu var förlorad (a.a:466f). 
 
Stoodley vill inte gå så långt som att påstå att den materiella kulturen var ett redskap för att 
skilja vissa individer från andra. Snarare så fungerade de som ett sorts medium för att markera 
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i vilken position en individ kunde befinna sig i livscykeln (Stoodley 2000:468). Samtidigt så 
förekommer det exempel där individer har blivit begravda med föremål som inte motsvarar 
deras position i livscykeln. Som exempel kan nämnas en grav i Broadstairs i Kent som 
innehöll en individ på 12-15 år som begravts tillsammans med en sköld, svärd och två spjut. I 
en grav i Dover Buckland, även det i Kent, hade en treåring blivit begravd med en dräktnål, 
halsband, tre spännen, två armband och nycklar. Med detta i åtanke anser Stoodley att det 
tidig-anglosaxiska ålderssystemet bör ses som en kulturell, snarare än en biologisk faktor. 
Sammanfattningsvis kom han fram till att ingen grupp, med undantag för spädbarn, stod 
utanför det övriga samhället, och att anglosaxare inte gjorde någon skillnad på vare sig barn 
eller vuxna (a.a:468f). 
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6. DET NYA LANDET & DET NYA FOLKET 
 
6.1 Inledande kommentarer 
 
I följande kapitel kommer jag att applicera materialet på min frågeställning och på så sätt 
försöka komma till en slutsats. 
 
Den första halvan av det här kapitlet har jag vigt åt mina första två frågor. Alltså kan man med 
hjälp av de skriftliga källorna och det arkeologiska materialet se vilka stammar och folkslag 
som innefattades i den här gruppen som vi benämner anglosaxare, och kan vi på samma sätt få 
några svar på vart de kom ifrån? Jag kommer också att diskutera de migrationsteorier som 
presenterats och med dessa försöka komma till en slutsats hur migrationen kan ha gått till. 
 
Efter detta är det dags att beröra huvudtemat med den här uppsatsen, den kulturella identiteten 
i den materiella kulturen, och vad denna kan ha haft för betydelse för dessa invandrare. Med 
hjälp av det arkeologiska material som jag har studerat och genom den spridningsbild som 
dessa uppvisar så kommer jag att försöka bringa lite klarhet i huruvida man har använt den 
materiella kulturen som identitetsskapare, och om dessa uppvisar några territoriella gränser 
mellan olika folkgrupper. Kort sagt, kan man identifiera olika folkgrupper genom den 
materiella kulturen? 
 
Avslutningsvis så kommer jag relativt kortfattat att ta upp betydelsen av att lokalisera den 
brittiska urbefolkningen i det arkeologiska materialet och hur man kan gå tillväga för att göra 
detta. 
 
 
6.2  En smältdegel av olika folkslag 
 
Bilden av en smältdegel kan ses som mycket talande i frågan om vilka anglosaxarna var. 
Detta var sannerligen en multikulturell smältdegel som vid ankomsten till det nya landet 
smälte samman under en gemensam benämning, anglosaxare. 
 
Det finns ingen anledning till att tvivla på Bedas uttalande om att invandrarna bestod av 
angler, saxare och jutar, även om de av Gildas alla benämns som saxare. Det finns heller 
ingen orsak till tvivel på vart dessa grupper kom ifrån då många arkeologiska spår styrker 
detta. Anglerna utgick från området vid Schleswig-Holstein, saxarna från området söder och 
väster om floden Elbe och jutarna från Jylland i nuvarande Danmark. Både i saxarnas och i 
anglernas kontinentala hemländer visar arkeologiska undersökningar på en betydande 
folkminskning vid tiden för migrationen.  
 
En större fråga är vilka fler folkslag som valde att migrera till Brittanien vid den här tiden, för 
efter studier av det arkeologiska materialet är det föga troligt att invandrarna enbart bestod av 
de ovan nämnda grupperna.  
 
Jag tycker att det skulle vara mycket underligt ifall människorna som då bodde i området som 
idag är Holland, friserna, förblev helt opåverkade av dessa folkförflyttningar. Om inte annat 
så borde de ha blivit starkt påverkade av sina grannar saxarna, vars rutt delvis borde ha gått 
genom frisernas land. Att friserna i allra högsta grad deltog i dessa migrationer är ju också 
något som bl. a. Sonia Chadwick Hawkes styrker då hon påstår sig kunna urskilja en frisisk 
närvaro i Kent. 



 34 

Mycket tyder också på att migrationer även utgick från Norge vid den här tiden. Det som 
tydligast styrker denna teori är enligt Hines spridningen av agraffer av norsk karaktär in i de 
angliska delarna av Brittanien. Det finns inga övriga spår för någon form av byteshandel med 
Skandinavien i samband med introducerandet av agraffer i Brittanien och inte heller något 
specifikt utbyte av influenser mellan dessa. Migrerande folk direkt från Norge är därför inte 
en helt osannolik förklaring. Detta var en period med många folkförflyttningar i hela Europa 
så långt norrut som på Jylland. Därför är det inte omöjligt att folk i Norge lät sig inspireras av 
sina nära grannar i söder (Hines 1993:88). Då området de introducerades i var tämligen 
isolerat så har Hines föreslagit att det kan ha skett någon form av hybridisering mellan de 
kulturer som fanns representerade, där angler, saxare och norrmän då borde ha varit de 
dominerande grupperna (a.a:92). Hybridisering av den materiella kulturen var något som 
skedde över i stort sett hela Brittanien, men som Higham föreslog så var det nog som oftast en 
fråga om ackulturation.   
 
Samtidigt kan man anta att agraffer introducerades i andra delar av England genom andra 
rutter, även då som ett resultat av migration. Kent utgör dock en gåta i det här avseendet. Det 
råder ingen större tvekan om att de norra delarna av Kent på 400-talet befolkades av 
migrerande jutar från Jylland, och med detta som grund är det underligt att agraffer som 
påträffas över hela Jylland visar på en ytterst begränsad förekomst i Kent. Detta talar också 
för att influenser gällande agraffer kom till angliska delarna av Brittanien via andra rutter, 
snarare än genom Kent. Hines verkade dock vid tidpunkten för sin publikation övertygad om 
att om undersökningar av jutiska lämningar i Kent skulle intensifieras, så skulle agraffer snart 
även påträffas här (a.a:88f).  
 
Jag har dock noterat att det även i Sam Lucys publikation från år 2000 råder en märkbar brist 
på agraffer i Kent och i hela södra England. Tills eventuella fynd påträffas även där så måste 
man ju anta att agraffer helt enkelt är en anglisk-skandinavisk företeelse som först 
introducerades i landets norra delar, inte helt omöjligt av invandrare från Norge, och att 
produktionen och användandet av agraffer hade hunnit stanna av innan de spreds så långt 
söderut som Kent. Men det är mycket riktigt en gåta att de förekommer så ytterst sparsamt i 
Kent då de tidigare har använts så flitigt på Jylland. 
 
 
6.3 Migration – En mångfacetterad process  
 
En annan fråga värd att ställas är hur själva migrationen gick till, något som det råder vitt 
spridda uppfattningar om. Det finns många spår som visar var anglosaxarna kom ifrån, men 
frågan är vad som kan ha drivit dessa folk till migration. De historiska källorna pratar gärna 
om att det hela var en fråga om massmigration, men hur stor tilltro kan man ha till dessa 
källor som var så starkt färgade av politiken i sin samtid? Hur mycket kan vi få ut av det 
arkeologiska materialet? 
 
Leeds ansåg att man med stöd i de historiska källorna kunde datera de tidigaste fynden av 
germansk karaktär till tiden för migrationen. Han hoppades också att på detta sätt kunna 
påvisa migrationens och bosättningarnas förlopp (Arnold 1997:9). Han lade även mycket 
fokus på gravskicken, främst gällande de stora brandgravfälten i norra Tyskland. Han menade 
på att man kunde se att dessa togs ur bruk vid samma tidpunkt som de helt plötsligt började 
dyka upp i Brittanien (Leeds 1945:5). Det faktum att de tyska brandgravarna istället ersattes 
av en mindre mängd skelettgravar, menade han talade för ett scenario där en stor mängd 
fattiga och svältande bönder tvingades till migration, och därmed lämnade kvar en mindre 
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men mer välmående grupp (Leeds 1946:30). R. G Collingwood och J. N. L Myres förde år 
1936 en liknande diskussion, och menade att det hela helt enkelt berodde på att det rådde en 
kraftig överbefolkning på kontinenten vid den här tiden, vilket gjorde migration oundvikligt 
(Collingwood & Myres 1936:342). 
 
Gravfynd av olika slag kan mycket väl uppvisa ett mönster för hur migrationen kan ha gått 
till, men lika stor risk är det att det enbart visar på den rådande situationen vid tidpunkten för 
individens död. Detta kan föregås av en period höljt i dunkel. Det är också ofta en rådande 
missuppfattning att de tidigaste anglosaxiska föremålen i England alltid kan sammanknippas 
med migrationen, när de kanske i själva verket redan var antika vid ankomsten (Arnold 
1997:24). Korsformiga fibulor bär t.ex. ofta spår av att ha blivit reparerade och ofta kan de 
t.o.m. har blivit fastsydda i kläderna efter det att nålen gått sönder. Många av dessa kan 
mycket väl ha tillverkats på kontinenten innan migrationen (Lucy 2000:27).  
 
Agrafferna är ett annat exempel. Dessa förekommer flitigt kring floder som rinner ut i The 
Wash, och visar tätast förekomst i Cambridgeshire, Norfolk och Suffolk. Det faktum att dessa 
områden inte är belägna längs kusterna kan vara en indikation på att migrationen inte stötte på 
något betydande motstånd och att invandrarna relativt fritt kunde bosätta sig precis där de 
ville, eller att det eventuella motståndet redan hade slagits ned när individen begravdes. 
Eftersom dessa fynd verkar ha utvecklats väldigt lokalt och att de vid 500-talets mitt visar på 
en mycket begränsad spridning, så kan man anta att kolonisationen och bosättningarna vid 
den här tidpunkten hade stabiliserats, eller att man på något sätt hade infört en mer strikt 
kontroll av modespridningen. Det faktum att det finns få nya gravplatser vid 500-talets 
inledning talar för det förra (Arnold 1997:24ff). Hines kommer med en annan förklaring, och 
menar på att minskningen i produktionen kan ha varit ett resultat av att den aristokratiska 
eliten fick mindre och mindre konkurrens om makten och att behovet av att styrka tillhörighet 
och att inneha statussymboler minskade (Hines 1993:94f).  
 
Jag tycker här att det kan vara värt att göra en tillbakablick till de historiska källorna. Enligt 
dessa skulle landets östra delar vid den här tiden vara någorlunda under anglosaxisk kontroll 
vilket skulle förklara den friheten som invandrarna hade i frågan om var de ville bosätta sig. 
Det kan också vara värt att notera pesten som ska ha brutit ut 549, vilket kan ha varit en faktor 
till att spridningen avstannade. 
 
En annan orsak till migration kan vara ett behov hos en krigselit att hålla sig med ett lager av 
krigsbyte för gåvoutbyten, men då det råder brist på brittiska föremål i Norge, så saknas bevis 
på att en migration skulle ha utgått därifrån. Hines erbjuder en annan förklaring. Istället för att 
använda migration som ett medel för att bedriva skattjakter så kan det helt enkelt ha blivit en 
vana, kanske ett sätt att vinna ära och makt (a.a:94). 
 
Migrationsteorierna är som synes många och även här är det svårt att få några klara svar. 
Gildas och Beda pratar om migrationer av stora mått, och i Gildas redogörelse framställs även 
anglosaxarna som krigiska och skoningslösa. Man ska här dock ha i åtanke att Gildas hade för 
avsikt att framställa anglosaxarnas intrång i landet som guds straff till britterna, och för att en 
sådan berättelse ska kunna få fäste hos folket så krävs en hög grad av dramatisering och 
svartmålning. Samtidigt är det nog troligt att Gildas berättelse grundade sig i en händelse som 
faktiskt kan ha ägt rum. Det var inget ovanligt att man i det romerska riket använde sig av 
germanska krigare som legosoldater, och det är inte helt omöjligt att det i det av Rom styrda 
Brittanien kan ha funnits legosoldater av saxiskt, angliskt, jutiskt eller av annat kontinentalt 
ursprung. Vid romarnas tillbakadragande kan dessa legotrupper ha utgjort en kvarvarande 
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militärelit som hjälpte till i försvaret mot pikter och irländare men som sedan i status reste sig 
över sina brittiska bundsförvanter. Vem som attackerade vem går inte att svara på, då Gildas 
redogörelse i det här avseendet är föga tillförlitligt, men det är mer troligt att det i slutänden 
var anglosaxarna som segrade och vann nya landområden. De var med stor sannolikhet bättre 
rustade än den brittiska aristokratin som Rom hade lämnat kvar. Det är heller inte omöjligt att 
anglosaxarna fick kontinuerlig förstärkning från kontinenten, men den största 
migrationsvågen kom nog först när stridigheterna hade lagt sig.  
 
De arkeologiska spåren tyder på att nybyggarna inte stötte på något betydande motstånd och 
detta talar för att stora delar av Brittanien då stod under anglosaxisk kontroll. Pesten 549 kan 
också ha lämnat stora landområden öde. Att invandrarna kände sig trygga i det nya landet 
verkar också återspegla sig i den materiella kulturen, vilket också kommer att diskuteras.   
Detta var ett land som invandrarna var väl bekanta med. Representanter ur de olika 
folkgrupperna hade redan vistats på de brittiska öarna under relativt lång tid och säkert 
bidragit med ett informationsflöde till sina hemländer. Om man knyter an till den tidigare 
nämnda migrationsmodellen så kan den anglosaxiska militäreliten har utgjort rollen som 
observatörer. Frågan är vad som kan ha varit push- respektive pull-factors i det här avseendet.   
 
För att kunna bilda en god förståelse för vad som kan ha varit en trolig push-factor så krävs 
vidare studier av den rådande situationen i Europa vid tiden för dessa migrationer. Det mesta 
talar för att detta var en omvälvande tid i Europa. Många har liksom Leeds gjort tolkningen att 
det kan ha rått stor fattigdom på kontinenten och överbefolkning kan ha tvingat folk att röra 
på sig. Det är inte helt otänkbart att pesten som hade lamslagit Europa innan den nådde till 
Brittanien kan ha tvingat folk på flykten. Man skulle också kunna gå på Sonia Chadwick 
Hawkes bana och säga att en avgörande faktor kan ha varit att stora kustområden 
översvämmades vilket tvingade folk över havet. Orsakerna är som synes många, men för att 
kunna göra en fullgod analys så krävs noggrannare studier av det europeiska materialet. Då 
detta rörde sig om flera olika folkgrupper från olika geografiska lokaler så är det nog mest 
troligt att det var en fråga om en kombination av ett flertal olika push-factors. 
 
Vilka kan då ha varit pull-factors i det här fallet? Under en period av stora folkförflyttningar 
under romarrikets slutskede så var det säkert många som kände sig lockade av nya 
landområden på andra sidan havet. Här fanns ny mark att bryta, nya möjligheter. Om man 
dessutom antar att många levde i fattigdom på kontinenten så måste ett land där en högre 
social status redan fanns etablerad, verkat oerhört lockande. Man lämnade sitt gamla liv 
bakom sig och i det nya landet skapade man sig en ny identitet.  
 
Även här kan man anta att det fanns ett flertal olika faktorer som motiverade folk till att söka 
sig till Brittanien. Enligt Hines teori så kan säkert många ha använt migration som ett sätt att 
vinna ära och makt, ett bevis för att man är en världsvan individ. Man skulle kunna göra en 
jämförelse med den migrationsvåg som sökte sig till Amerika vid förra sekelskiftet. Här fanns 
naturligtvis ett ekonomiskt intresse. Här i Sverige levde många i fattigdom i torftiga hus och 
med magra jordar. Ryktet började då sprida sig om guld och gröna skogar på andra sidan det 
stora havet, vilket lockade människor i stora mängder. För många var det nog mycket riktigt 
fattigdomen som drev men för många var det nog bara ett sätt att flyta med vågen och göra 
det som gjordes av alla andra. Flyttar grannen så ska minsann inte vi vara sämre. Migration 
blir ett mode, ett sätt att ”hänga med”. Jag tror absolut att de stammar som senare skulle 
samlas under namnet anglosaxare var väl medvetna om vad som skedde runt omkring dem. 
Det är högst troligt att man hade regelbunden kontakt med sina grannar i fråga om 
byteshandel och dyl. och när folk börjar röra på sig så sker det inte oförmärkt. Ett frågetecken 
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kan vara Norge som ligger lite utanför kontaktnätet, men de kan mycket väl ha påverkats av 
sina grannar i söder, jutarna. 
 
En viktig fråga i hela migrationsprocessen är vad som hände med den brittiska befolkningen. 
Dessa är av stor betydelse för att kunna förstå vilka anglosaxarna var och därför kommer jag 
att diskutera dem mer utförligt längre fram. 
 
 
6.4  Etnicitet och kulturell identitet 
 
Ett av mina huvudsyften med den här uppsatsen var att försöka få lite klarhet i hur stor 
betydelse den materiella kulturen har i fråga om att stärka en identitet, inte minst för en 
invandrare i ett nytt land. Den stora frågan var om de olika anglosaxiska folkgrupperna behöll 
en tidigare gruppidentitet eller om man under nya omständigheter valde att skapa sig en ny 
identitet. Frågan om etnicitet och kulturell identitet är väldigt komplex och jag har under 
resans gång fått erfara att när det kommer till mänskligt beteende så finns det inga klara svar 
att få. Till att börja med så måste man undersöka om man inom den materiella kulturen kan 
urskilja några territoriella gränser i England, och om dessa kan knytas till specifika 
folkgrupper. 
 
Många försök har gjorts att knyta bestämda stilar till bestämda stammar och territoriella 
områden, detta genom att studera spridningen av dessa föremål. Man har exempelvis kunnat 
konstatera att många saucer brooches har påträffats i det saxiska området vid övre Themsen, 
medan korsformiga spännen (cruciform brooches) och reliefspännen (square-headed 
brooches) främst påträffas i angliska områden i norr och öster (Lucy 2000:38f). Här ges en 
inblick i den problematik man ofta ställs inför när det kommer till att identifiera stammar i 
den materiella kulturen. Nils Åberg ansåg att Saucer brooches mycket väl kunde vara av 
saxiskt ursprung medan korsformiga spännen mer troligt var av angliskt ursprung (Åberg 
1926:18). Detta komplicerar ytterligare den andra uppfattningen om att de senare skulle vara 
av jutiskt ursprung och att deras närvaro i Kent skulle vara en indikation på en jutisk 
befolkning. Faktum är att dessa spännen visar störst koncentration i de angliska delarna av 
Brittanien. Det är fullt möjligt att dessa kan ha haft ett jutiskt ursprung, men det var angler 
som verkar ha stått för den största spridningen. Vad gäller reliefspännen så visar många av 
dessa på ett starkt skandinaviskt inflytande, så deras förekomst i det angliska, norra och östra 
delarna av Brittanien, är därför föga förvånande. 
 
Man har i Kent även påträffat fynd av keramik som tros vara av jutiskt ursprung, och att 
invånarna i Kent skulle vara jutar är något som även bekräftas av Beda. Det är möjligt att 
Kent i egenskap av en liten utstickande spets utgjorde en lagom isolering för att jutarna i 
högre grad skulle kunna bibehålla sitt etniska ursprung. Men detta är något som dementeras 
av Sonia Chadwick Hawkes som genom studier av gravmaterialet anser sig kunna fastställa 
danskt, jutiskt, frisiskt såväl som frankiskt ursprung. Det frankiska ansåg hon dock vara ett 
resultat av byteshandel, men detta talar ju också emot att Kent skulle ha varit ett isolerat 
område. Jag är benägen att hålla med Hawkes i det avseendet. Det är fullt möjligt att de som 
först landsteg kan ha varit jutar, men snabbt blev detta ett mångkulturellt samhälle. Detta var 
ingen isolerad värld utan man hade god kontakt med sin omgivning, både genom handel och 
genom folkförflyttningar. 
 
Men det är svårt att knyta föremål av olika slag och stilar till bestämda folkslag då orsaken till 
föremålens spridning är svår att fastslå, huruvida detta är ett resultat av en folkförflyttning 
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eller helt enkelt en spridning av mode. Spännen och fibulor till kvinnokläder står för en stor 
del av de metallarbeten som påträffats, men detta visar på att kvinnor använde olika typer av 
kläder och inte nödvändigtvis på att personen i fråga tillhörde en viss etnisk grupp. I ett 
samhälle av blandad etnicitet skulle detta istället visa på ursprunget hos den mest dominanta 
gruppen i samhället eller i den politiska strukturen (Arnold 1997:24).  
 
Leeds ansåg dessutom att Beda inte kunde finna någon legitimitet i det arkeologiska 
materialet. Ett helt område från Norfolk till Berkshire Downs kännetecknades av en mängd 
olika blandade stilar (Leeds 1945:78ff), ett område som Leeds på sina kartor benämnde som 
anglosaxiskt (Lucy 2000:168f). Myres ansåg sig också kunna se paralleller mellan vissa typer 
av saxiska föremål på kontinenten, exempelvis viss typ av keramik och saucer brooches, samt 
föremål som påträffats i angliska områden i England. Detta menade han kunde tala för att 
migranterna bosatte sig utan hänsyn till stamtillhörighet i ett område som senare skulle stå 
under anglisk regim (Myres 1970:23). Alternativt så var grupperna redan mixade innan 
migrationen ägde rum (Lucy 2000:170).  
 
Ytterligare en undersökning, som stötte på samma problematik, genomfördes 1993 av 
Catherine Hills, som genomförde en jämförande studie av materialet från brandgravar vid 
Spong Hill och material från Süderbrarup i Schleswig-Holstein, i norra Tyskland. Hon kom 
fram till att det finns en hel del likheter mellan dessa gravfält i fråga om fyndmaterial, men 
även en del olikheter. Vid Spong Hill påträffades exempelvis fler glaspärlor och föremål av 
elfenben samt en del föremål som kan anses vara ”saxiska”, såsom saucer brooches och 
likarmade spännen, samt keramik av mer saxisk karaktär. Hills presenterade tre olika 
förklaringar till detta. Dels menade hon att det kunde ha rört sig om en blandad grupp 
germanska migranter från olika delar av norra Europa som bosatte sig vid Spong Hill. För det 
andra kan en grupp bestående av människor av övervägande angliskt ursprung helt enkelt ha 
idkat byteshandel med andra folkslag. För det tredje och sista så kan det i samhället ha funnits 
en mindre grupp framstående och produktiva saxare, som kan ha startat en populär modevåg 
(Hills 1993:308f). Som synes är fallgroparna många. 
 
Lotte Hedeager (1992) menar att det hos dessa koloniserande grupper växte fram en ny etnisk 
identitet, och spåren tyder även på att det skedde en befästning i det nya landskapet, ett 
skapande av en fast bosättning och en ny identitet som visade på bandet till deras nya hem, 
snarare än på bandet till landet som de lämnat. I Kent börjar man nu hämta tydliga influenser 
från det frankiska riket, med undantag för vissa typer av brakteatrar som behålls och utvecklas 
ytterligare, och i de angliska områdena så skulle agrafferna bli något av det mest 
representativa på den kvinnliga ”nationaldräkten” (Hines 1993:94). Strävan efter en 
gemensam dräkt kunde i sig vara ett resultat av ett behov av en gruppidentitet (a.a:92). Med 
tiden så började man dock att överge användandet av agraffer som en del av en hel dräkt och 
övergick istället till en mer medelhavsinfluerad klädedräkt där övriga spännen kom mer till 
sin rätt. Med detta så övergav man en dräktform som man tidigare hade identifierat sig med 
och som länge hade varit en symbol för dessa invandrares ursprung (a.a:95). Detta är väldigt 
signifikativt för det nyskapande som skedde hos dessa grupper vid den här tiden, då nya 
identiteter föddes. 
 
Vad kan man då dra för slutsatser genom att studera den materiella kulturen och 
anglosaxarnas levnadssätt i Brittanien under den tidig-anglosaxiska perioden? Höll man fast 
vid sin ursprungliga identitet för att känna en tillhörighet i det nya landet eller skapade man 
någonting nytt? Om man ser till bosättningsmönster och byggteknik, så verkar den enda 
importen vara grophusen. I övrigt så präglas perioden av byggtekniker som kan ha varit 
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inspirerade av brittiska inhemska metoder. Utöver grophusen så bygger man också hallar som 
har ytterst få paralleller på kontinenten och än mer spektakulärt är att man lämnar traditionen 
att bygga långhus som däremot är betydligt mer representativt för det europeiska fastlandet. 
Man lämnade det tidigare levnadsmönstret där människor och djur inhystes under samma tak 
tillsammans med sädesförvaringen för att istället separera dessa. Även den övriga 
djurhushållningen verkade visa större likhet med inhemska metoder än med dem som 
nyttjades på kontinenten. 
 
Slutsatsen man kan dra här är att byggnadstekniken och levnadssättet hade väldigt lite att göra 
med etnisk tillhörighet, utan hade mer att göra med praktiska och ekonomiska 
omständigheter. De traditionella metoderna var helt enkelt inte lämpade för livet på de 
brittiska öarna. Man drog helt enkelt lärdom av dem som hade bott där tidigare och med sina 
egna kunskaper skapade man något nytt. Samtidigt kan man säga att förändringar skedde i 
hela Europa och allt hade nog inte med migrationen att göra. Det finns t.ex. teorier om att 
hallar började uppföras på fler ställen i Europa vid samma tid som de började uppföras i 
Brittanien. Om detta var ett resultat av någon form av return migration eller helt enkelt ett 
resultat av en allmän utveckling i Europa är oklart och kräver närmare studier för att få klarhet 
i. Kanske kan det vara ett tecken på att invandrarna ändå hade kontinuerlig kontakt och 
utbytte information med sina forna hemländer. 
 
Om man ser till gravskicket så borde detta vara präglat av en betydligt starkare symbolisk 
laddning och därför mer bundet till en bestämd etnicitet och livsåskådning. Å mycket riktigt 
så kan man vid tiden för migrationen skönja en plötslig uppkomst av det på kontinenten mest 
nyttjade brandgravskicket. Detta är en tydlig indikation på nya folkslag och traditioner, men 
spektakulärt nog så fortsätter den inhemska traditionen med skelettgravskicket vara den mest 
brukade metoden. Förvisso kan man urskilja att det sker stora förändringar i fråga om 
gravgods och placering av gravfält i landskapet till skillnad från tidigare romersk/brittiska 
traditioner, men det är lätt att tro att en sådan fundamental sak som begravningstraditioner 
skulle visa på en större kontinuitet. Istället verkar anglosaxarna efter ankomsten till Brittanien 
gradvis ha övertagit inhemska traditioner och blandat dem med sina egna. Detta är ytterligare 
ett exempel på de omfattande förändringar man frivilligt tog på sig enbart inom några 
generationer. Detta är också något som talar för att den brittiska befolkningen kan ha levt sida 
vid sida med anglosaxarna, att dessa olika kulturer blandades och nya identiteter uppstod. Det 
man kan urskilja när det gäller brandgravar i England är att dessa är starkast koncentrerade i 
de norra delarna, alltså främst angliska områden. Spridningsbilden påminner om agraffernas 
vilket gör att man skulle kunna göra en generaliserande tolkning att den största 
migrationsvågen började i norra delarna och när bebyggelsen väl hade nått de södra delarna 
av landet så hade brandgravstraditionen tunnats ut. Men liksom i det ovan nämnda fallet med 
hallarna så kan man se en kedjereaktion på kontinenten efter migrationen, då 
skelettgravskicken börjar dyka upp även där. Detta kan alltså ha varit en naturlig utveckling 
som inte enbart hade med Brittanien att göra. 
 
Fast eftersom mitt huvudsyfte var att försöka avläsa om det kan finnas någon etnisk laddning i 
den materiella kulturen så måste man närmare studera föremålen som påträffas, främst i form 
av gravgåvor. Jag valde att lägga lite större fokus på olika typer av spännen, då jag ansåg att 
dessa bäst skulle signalera etnicitet i form av olika modeller och stilar. Detta visade sig vara 
lättare sagt än gjort. Det man kan fastställa är att de flesta av dessa olika modeller har sina 
paralleller och förmodligen sitt ursprung på kontinenten. Dock är det märkbart svårt att i 
materialet kunna identifiera spännen som kan tillskrivas ett inhemsk romersk/brittiskt 
ursprung. De enda varianterna som eventuellt skulle kunna ses som inhemska är de s.k. 
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skivspännena (disc brooch) och eventuellt andra runda spännen som exempelvis ringspänne 
(penannular brooch). Leeds ville ju även tillskriva annular brooches ett romersk/brittiskt 
ursprung vilket delvis avfärdades av Hines. Men jag tror ändå att ringspännen kan ha varit en 
inspiration till den senare. Man bör dock nämna att många ringar och armband som påträffas 
följer romerska stilar. Romerska mynt användes också som halssmycken och amuletter, vilket 
är en indikation på att det inhemska ändå fanns närvarande. Samtidigt ska man här ändå höja 
ett varningens finger, då romerska mynt är något som germanska stammar kan ha haft tillgång 
till redan på kontinenten. 
 
Flera varianter tror man även har importerats till Brittanien efter anglosaxarnas ankomst. Här 
kan exempelvis nämnas likarmade spännen (equal-armed brooches) från nordvästra Tyskland, 
supporting-arm brooches från norra Tyskland, tutulus fibula norra Tyskland och slutligen 
radiate brooches och fågelfibulor som båda tros ha ett mer frankiskt ursprung (Lucy 
2000:33). Övriga modeller tros ha införts av anglosaxarna själva i samband med migrationen. 
 
Det kan i många fall vara svårt att veta exakt vart de olika modellerna har sitt ursprung, men 
det svåraste enligt mitt sätt att se det är att förstå vad det var som hände när dessa infördes i 
Brittanien. Det är lätt att anta att migrerande folk från olika stammar som anländer till ett nytt 
land, gör så i sina respektive slutna grupper och att de vidare bosätter sig i olika territoriella 
områden, åtminstone till en början. Detta tycker man också borde återspeglas i den materiella 
kulturen, men har det någon gång funnits några sådana spår så är de näst intill försvunna. Det 
man idag kan se är att de olika stilarna har smält samman och enbart i ett fåtal fall kan man 
skönja en territoriell gräns för vissa fyndtyper. Om man exempelvis ser till spännetyper som 
korsformiga spännen, reliefspännen och små bågspännen, som alla tre anses vara typiskt 
angliska, så förekommer de över hela England. Det är ytterst svårt att skönja några materiella 
gränser. 
 
Jag har därför svårt att tänka mig att dessa föremål hade någon större betydelse i fråga om att 
skilja vissa grupper från andra. Om de tidigare hade haft en sådan funktion på kontinenten 
vågar jag inte svara på då jag saknar kunskapen, men troligt är att när dessa grupper kom till 
Brittanien så var de inte främlingar för varandra Det är samtidigt viktigt att ha i åtanke att 
även om det inte syns i den materiella kulturen, så måste ändå olika stammar eller folkslag 
funnits representerade. Det borde ju vara en förutsättning för att olika kungadömen skulle 
kunna bildas vilket också skedde under mellan- och sen-anglosaxiska perioden. Att detta inte 
återspeglas så starkt i den materiella kulturen kan helt enkelt bero på en intensiv byteshandel 
mellan olika stammar, och det är heller inte helt otänkbart att relationer kan ha upprätthållits 
genom giftermål. Fast det kan man ju bara spekulera om.    
 
Uppenbart är att man inspirerade varandra och kanske är det inte helt otänkbart att många av 
dessa grupper var relativt sammansvetsade genom byteshandel och gåvoutbyten redan innan 
migrationen. När de sedan anlände till Brittanien så blev man förenade i egenskap av att alla 
var invandrare. Inte minst måste de ha varit det i motsats till den brittiska befolkningen om de 
nu fortfarande fanns kvar, vilket är troligt. Det är inte helt otänkbart att dessa också blev en 
del av den kulturella mixen, inte minst genom att inspirera till användandet av runda spännen 
men så småningom även i användandet av ett nytt mer medelhavsinfluerat klädmode. 
Germanska folkslag har låtit sig inspireras av romerska influenser förr, inte minst vid 
tillverkningen av likarmade spännen. Hur man än valde att identifiera sig, religion, språk eller 
artefakter, så var det kulturellt, inte genetiskt. 
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Så om den materiella kulturen hade någon betydelse så var det mer på ett individuellt plan, 
som Nick Stoodley berörde i sin studie. Man verkar inte ha haft något större behov av att 
markera grupptillhörighet, utan det var helt enkelt ett medel för att visa sin position i den egna 
gruppen. Då skelettgravar dessutom verkar uppvisa liknande mönster över hela England så 
suddas de etniska gränserna ut ytterligare. Det var inte längre en fråga om kulturellt 
separerade grupper utan människor som följde liknande traditioner. 
 
Det är omöjligt att svara på hur dessa invandrare såg på sig själva utan att enbart ägna sig åt 
kvalificerade gissningar. De hade säkerligen en stamtillhörighet när de anlände till det nya 
landet, men den var kanske inte av så stor betydelse som man skulle kunna tro. Vid 
ankomsten till det nya landet var det nya omständigheter som gällde, ett nytt liv att anpassa 
sig till, och därför var ens kontinentala ursprung av mindre betydelse. Det var först när 
kungadömen började bildas som det åter blev aktuellt att knyta an till gamla band, men då 
hade genetiska rötter egentligen ingen större betydelse längre. Efter generationer av blandning 
mellan olika stammar så var det nog inte helt lätt att veta vem som stammade från vem. Susan 
Reynolds (Reynolds 1985:403f) lade fram teorin om att en samhörighet inte grundade sig i ett 
fysiskt ursprung utan mer i politisk och social solidaritet. Vem som helst som bodde i ett 
område som styrdes av en engelsk kung och därmed stod i förbund till honom, såg sig 
förmodligen själv som en engelsman. 
 
Jag är benägen att hålla med Reynolds om att dessa invandrare förmodligen inte såg sig själva 
som anglosaxare. Det var snarare omvärldens benämning på dem. Istället skulle de med tiden 
samlas i olika kungadömen under kungar som mycket väl kan ha hävdat släktskap med de 
gamla saxarna, anglerna, jutarna eller kanske även andra folkslag (a.a:405). Det är inte 
omöjligt att de styrande kungarna kan ha haft sin grund i den militärelit som tidigare stred mot 
britterna och erövrade dessa landområden. Men jag anser att detta var kungadömen som levde 
tätt intill varandra och hade regelbunden kontakt genom byteshandel och ingifte. Fast då det 
inte finns några samtida skriftliga källor så är det svårt att veta till fullo var det var som hände, 
och allt man kan göra är att försöka dra slutsatser genom det arkeologiska materialet och 
närmare studera de kungadömen som bildades och som senare skulle ena folket under ett 
namn, engelsmän. 
 
Så på frågan vad som skulle kunna ses som typiskt anglosaxiskt så är svaret långt ifrån enkel. 
Jag skulle nog inte se den anglosaxiska kulturen som en separat kultur, utan snarare som ett 
resultat av en interaktion mellan olika folkslag vars traditioner och vanor smälte samman i en 
kulturell mix. Jag har ovan presenterat det material som skulle kunna ses som typiskt för den 
tidig-anglosaxiska perioden i Brittanien, och det blir än mer uppenbart hur många olika 
inspirationskällor som verkade här.  
 
Även om många av dessa människor hade goda kunskaper i krigsföring så bör man nog först 
och främst se dem som ett bondesamhälle. Djurhushållning och omfattande odlingar var av 
stor betydelse. Troligt är också att familjen blev mer och mer central då boningshusen verkar 
ha blivit mindre. Man slutade bygga långhus till förmån för hallar och de lite mer traditionella 
grophusen. Man var dessutom skickliga hantverkare och något som skulle kunna ses som 
typiskt anglosaxiskt är de många olika varianterna av vackert utsnidade spännen. Agrafferna 
var också de mycket signifikativa för anglosaxarna på de brittiska öarna innan spridningen av 
dessa avstannade. Andra föremål avsedda för utsmyckning som kan nämnas är pärlor, 
brakteatrar, ringar och armband. Keramik är också det vanligt förekommande.  
 



 42 

Ser man till gravskicket så är det svårare att urskilja en specifik tradition. Detta är ett tydligt 
exempel på den kulturella mix som anglosaxarna utgjorde. Här finns både skelettgravar och 
brandgravar representerade, samt alla olika traditioner som hör dem till. Manliga vapengravar 
kännetecknas oftast av sköld, spjut och svärd och ofta har vapnen förstörts innan gravsättning. 
Vanligast är dock att den döde har blivit begravd med en kniv, vilket förekommer vid alla kön 
och åldrar. 
 
Det finns en mängd olika karaktäristiska aspekter man skulle kunna ta upp här, men frågan är 
vad man specifikt skulle kunna tillskriva anglosaxarna. För att till fullo avgöra detta så måste 
man först identifiera de folkgrupper som eventuellt kan finnas representerade under detta 
samlingsbegrepp, om det är fråga om angler, saxare, jutar, friser, daner, norrmän eller 
inhemska britter. Sedan måste dessa gruppers materiella kultur studeras separat för att sedan 
ställas i jämförelse med den kulturmix som vi kallar anglosaxare. Endast då kan vi urskilja 
ackulturationen mellan dessa olika kulturer och till fullo förstå anglosaxarnas natur. 
  
 
6.5 På jakt efter britterna 
 
För att till fullo förstå den anglosaxiska kulturen så är det av yttersta vikt att också kunna 
identifiera den inhemska befolkningen i det arkeologiska materialet. 
  
Britternas öde har blivit mycket omtvistat genom årens lopp. Länge höll man sig till Bedas 
utsago om att de helt enkelt hade blivit tillintetgjorda, men på senare tid har man mer och mer 
börjat arbeta efter teorin om att de i det tysta levde sida vid sida med nykomlingarna (Arnold 
1997:26). Det finns också studier rörande spridning av metallarbeten, som visar på att 
migrationen inte heller utgjorde en rörlig gräns gentemot britterna (a.a:24). Hines menar att 
nya identiteter skapades hos grupper av blandad härkomst över hela Brittanien mot slutet av 
400-talet (Hines 1992:317).  
 
Många försök har genom åren gjorts att identifiera britternas fortlevnad genom studier av 
artefakter och riter från 400- och 500-talet. Tidiga teorier gjorde gällande att anglosaxare 
kunde ha tagit sig brittiska fruar och att britterna på så sätt levde vidare (Lucy 2000:170). 
Leeds påstod att den britternas kvinnliga befolkning, förutom genom äktenskapet, kan ha levt 
vidare genom att de blev satta i slaveri, medan den manliga befolkningen blev näst intill 
utrotad (Leeds 1945:4). Många har även velat urskilja britternas fortlevnad genom 
användandet av skelettgravskicket, främst i de gravar där den döde blivit begravd i hocker, 
liggandes på sidan i fosterställning. Dessa gravar har studerats flitigt i framförallt East 
Yorkshire, men det har blivit uppenbart att dessa gravfält uppkommit mycket senare, på 600- 
och 700-talet. Då hockergravar inte är den dominerande traditionen under de föregående 
tvåhundra åren, så är det föga troligt att dessa kan användas som ett bevis för brittisk 
överlevnad. I sina försök att identifiera föremål från 300-talet, som man har fortsatt att 
tillverka in på 400-talet, så har man kommit fram till att dessa är i stort sett obefintliga. Det 
verkar därför vara näst intill omöjligt att identifiera den brittiska befolkningen i den materiella 
kulturen (Lucy 2000:171f). 
 
Guy Halsall har dock lagt fram en annan teori gällande brittisk överlevnad. Det finns ett 
tydligt mönster mellan uppkomsten av skelettgravar med gravgåvor och de tidigare 
placeringarna av romerska villor (Halsall 2007:364). Med paralleller i Gallien har man antagit 
att givandet av gravgåvor var ett sätt att upprätthålla en social och ekonomisk status i 
samhället och vidare att upprätthålla sociala och politiska relationer. Genom att offentligt ge 
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rika gåvor så kunde eliten behålla kontrollen i samhället (Halsall 2007:357). Halsall menar att 
detta också kunde ha varit fallet i Brittanien. De romerska villorna var strategiskt placerade 
kring odlingsbara jordar och fungerade som statussymboler för jordägande aristokrater, och 
de var också av stor betydelse för att upprätthålla alla relationer med övriga jordägare. När 
villorna mer och mer började förlora sin status i.o.m. romarnas tillbakadragande så fick de 
kvarvarande brittiska aristokraterna ta till andra medel för att upprätthålla sin status och 
position gentemot sina rivaler. Detta gåvosystem var dyrt, och kan därför vara en förklaring 
till att ekonomin rasade och att de resterande villorna och städerna förföll (a.a:366f).  
 
På senare år har man också utvecklat arbetet med att studera strontium-isotoper och emellanåt 
bly i ben och tänder, för att på så sätt kunna identifiera invandrare bland den brittiska 
befolkningen. Man har här arbetat efter övertygelsen att skelett av brittiskt ursprung innehåller 
en isotop-komposition som är typiskt för det geografiska område som de har levt och verkat i. 
Framförallt så får människan i sig dessa isotoper genom vegetarisk föda, och genom att 
jämföra dessa isotoper med olika geografiska platser så kan man eventuellt fastställa var 
individen har tillbringat största delen av sitt liv. Denna metod togs i bruk vid utgrävningar av 
det angliska gravfältet vid West Heslerton, North Yorkshire. Man fokuserade här på de gravar 
som bar de attribut som talade för ett icke-brittiskt ursprung, för att på så sätt även kunna 
urskilja den infödda gruppen. Resultatet visade på individer av både brittiskt och kontinentalt 
ursprung. Kvinnor fanns representerade i båda grupperna. Individer av manligt kön verkar i 
huvudsak ha varit av icke-brittiskt ursprung, men inom den här gruppen fann man även 
kvinnor och barn, vilket talar mot att invandrarna enbart skulle bestå av en manlig militärelit. 
Dessutom verkar det här inte som att social status har bestämts av ursprung. Vapen, smycken, 
andra föremål och även gravar utan gåvor finns representerade hos båda grupperna. Det är 
som sagt också en vanlig uppfattning att hockergravar är en metod som i huvudsak används 
av den brittiska urbefolkningen, fast på West Heslerton, används dessa av individer av både 
brittisk och kontinentalt ursprung (Montgomery m.fl. 2005). 
 
Då detta är en metod som ännu inte riktigt har fått fäste i den anglosaxiska forskningen, så ska 
man akta sig för att sätta alldeles för stor tilltro till resultatet. Men jag är övertygad om att 
detta kan vara ett mycket viktigt verktyg i framtiden, inte minst med tanke på vilka 
svårigheter det innebär att kunna urskilja dessa i den materiella kulturen. Men jag tror att den 
brittiska befolkningen i allra högsta grad fanns representerade i samhället och med tiden 
smälte de samman med invandrarna och blev en del av den kulturella mixen. Det är högst 
troligt att de till en början blev undertryckta av anglosaxarna och Halsalls teori om 
gåvosystem kan mycket väl ha lett till att den romerska aristokratin försvann och att städerna 
förföll. Den kvarvarande befolkningen, som då kan ha stått utan struktur och ledarskap, kan 
sedan ha levt i det tysta i landets västra delar och med tiden smälte dessa kulturer samman.  
 
För att till fullo kunna urskilja en anglosaxisk kultur så måste även den brittiska 
motsvarigheten lokaliseras för att dessa ska kunna ställas i jämförelse mot varandra. Endast då 
kan man nå de svar som man söker. Frågan är om dessa spår för all framtid har gått förlorade. 
Kanske är det dags att inse att britterna enbart går att finna i det materialet som redan har 
påträffats, som en betydande del av den kulturella mix som vi idag kallar för anglosaxare. 
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7. SAMMANFATTNING 
 
Uppsatsen är uppbyggd kring följande frågeställning. 
 

1. Vilka var anglosaxarna? Vilka folkslag brukar innefattas i denna benämning och var 
kom de ifrån? 

2. Vad finns det för olika migrationsteorier? Vad var det som hände och vad kan ha varit 
orsaken? 

3. Vad kan man säga om begreppet kulturell identitet och vad hade det för betydelse för 
dessa migrerande folk? Behåller man sina egna stilar för att stärka sin identitet i det 
nya landet eller skapas en ny identitet för att smälta in? 

4. Vad kan man säga är typiskt anglosaxiskt vad gäller den materiella kulturen på de 
brittiska öarna? 

 
Anglosaxarna brukar vanligtvis identifieras som tre olika folkslag, angler, saxare och jutar, 
och munken Beda lät också dela in Brittanien i tre delar baserat på dessa stammar. Anglerna 
tros i huvudsak har kommit ifrån de angliska områdena vid Schleswig-Holstein, saxarna från 
området söder och väster om floden Elbe, medan jutarna tros ha haft sitt ursprung på Jylland. 
Dessutom så tror man att en migrationsvåg kan ha utgått från Norge mot slutet av 400-talet. 
Många olika metoder har använts i försök att fastställa anglosaxarnas ursprung. Ofta har detta 
skett genom studier av keramik och metallarbeten från gravarna, men även genom studier av 
gravskicket. Andra metoder kan exempelvis vara att studera händelser på kontinenten i 
samband med migrationen, inte minst i de områden man kan urskilja en betydande 
folkminskning. 
 
Teorierna om hur själva migrationen kan ha gått till är många, men det mesta kretsar kring 
uppfattningen att det antingen var en fråga om en storskalig migration där urbefolkningen 
trycktes undan och helt enkelt utrotades, eller att det snarare var en fråga om en gradvis 
migration där urbefolkningen har dominerats av en germansk militärelit. De historiska 
källorna stödjer i huvudsak teorin om massmigration. I Gildas historiska skildring lät britterna 
under ledning av kung Vortigern anlita anglosaxarna som legosoldater i försvaret mot de 
hotande pikterna och irländarna. Gildas, som förkunnade att anglosaxarnas ankomst till 
Brittanien var Guds straff till britterna, beskriver sedan hur ”saxarna” vänder sig mot sina 
värdar och lägger hela landet under sig, och senare stationerar sig i landets östra delar. 
 
Fast genom åren har många andra teorier utmanat de historiska källorna. I somliga fall har 
man kunnat se en kontinuitet mellan romersk-brittisk och anglosaxisk härkomst. Detta skulle i 
sådana fall tala för en kulturförändring snarare än en migration. Bland annat så har historikern 
och arkeologen Nicholas Higham en teori om att den stora kulturförändringen som skedde i 
stora delar av Brittanien hade mer att göra med ackulturation mellan invandrare och inhemsk 
befolkning, snarare än storskalig migration. 
 
Först och främst levde dock anglosaxarna i ett bondesamhälle där odling och djurhushållning 
var av stor betydelse. Det verkar dessutom som om de inhemska metoderna för 
djurhushållning var av större betydelse för anglosaxarna är de metoder som användes på 
kontinenten. Den enda importen i fråga om byggnadsteknik är de s.k. grophusen. Den andra 
varianten som tros ha börjat byggas först efter anglosaxarnas ankomst var hallarna. En möjlig 
kontinental parallell till dessa har dock påträffats i Wijster i Holland. En stor gåta är dock att 
man slutade bygga långhus som annars hade varit karaktäristiska i anglosaxarnas hemländer 
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på kontinenten. Den anglosaxiska byggnadstekniken uppvisar vissa likheter med den romersk-
brittiska även om de tydligaste parallellerna finns på kontinenten. 
 
En tydlig indikation på anglosaxarnas intåg i Brittanien är uppkomsten av brandgravar på 
400-talet. Trots detta så fortsätter skelettgravskicket vara den mest populära. Det gravskick 
som lämnar flest spår efter sig är utan tvekan skelettgravarna. Dessa kan också ge ytterligare 
möjligheter i fastställandet av en individs ursprung, genom tandanalyser och dyl. Brandgravar 
är starkast representerade i de angliska områdena norr om Themsen, och förekommer ytterst 
begränsat i de saxiska områdena i södra England. 
 
Ser man till kvinnogravar så är föremål avsedda för utsmyckning vanligt förekommande. Som 
exempel kan nämnas pärlor, armband, ringar, brakteatrar och romerska mynt som använts 
som smycken. Annars är föremål avsedda till klädedräkten vanligast och här tänker man 
främst på olika typer av spännen. det är också dessa som har visat på störst utveckling i fråga 
om stil och utformning, vilket har gjort dem bäst lämpade för typologiska studier. Vanliga 
modeller är korsformiga spännen, reliefspännen, små bågspännen m.m. Till de modeller som 
kan ha haft ett inhemskt ursprung kan nämnas skivspänne, men även ringspännen. Utöver 
spännen så påträffas även s.k. agraffer. Det är också dessa som tydligast visar på ett 
skandinaviskt inflytande, inte minst från Norge. 
 
Ser man till vapengravar så är den vanligaste kombinationen den där den döde begravts med 
en sköld, ett spjut och eller ett svärd. Verktyg i gravar är ovanligt under den tidig-
anglosaxiska perioden, men däremot förekommer knivar flitigt. 
 
Det finns ingen större orsak att betvivla att invandrarna bestod av angler, saxare och jutar, 
och inte heller vart dessa kom ifrån. Angler från Schleswig-Holstein, saxare från området 
söder och väster om Elbe och jutarna från Jylland. Men troligt är också att fler folkgrupper 
fanns representerade, som exempelvis friser och norrmän. I Norges fall är agrafferna en god 
indikation. 
 
Även om de historiska källorna är färgade av sin samtid så kan de ändå bygga på verkliga 
händelser. Det var inte ovanligt att man i det romerska imperiet använde sig att germanska 
legosoldater, vilket kan ha varit en förklaring till att de vistades i Brittanien. De kan sedan ha 
vänt sig mot sina värdar och lagt hela landet under sig, vilket kan ha gett utrymme för fler 
nybyggare. En rådande fattigdom i Europa kan ha varit en möjlig push-factor till migrationen, 
men det mest troliga är att det var en kombination av flera olika faktorer. Ett löfte om nya 
landområden och en högre social status kan ses som möjliga pull-factors, men även som ett 
sätt att vinna ära och makt. Likaså kan påverkan från grannländerna ha motiverat folk till 
migration. 
 
Ser man till byggnadstekniker och levnadssätt, så hade dessa mer att göra med ekonomiska 
och praktiska omständigheter, snarare än etnisk tillhörighet. Gravskicket är något som dock 
har större etniskt symbolvärde och brandgravskicket är något som man med stor sannolikhet 
tog med sig från kontinenten. Skelettgravskicket fortsätter ändå att vara den mest brukade 
vilket är en indikation på att invandrarna levde sida vid sida med en inhemsk befolkning och 
därmed övertog denna tradition mer och mer. 
 
När det kommer till att finna en etnisk laddning i den materiella kulturen så har jag främst 
fokuserat på olika typer av spännen. Det man kan anta är att de flesta av dessa har sitt 
ursprung på kontinenten, men däremot är det svårare att hitta föremål av enkom romersk-
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brittisk karaktär. Somliga ringar och armband kan dock utgöra ett undantag då dessa ofta 
följer romerska stilar. Gamla romerska mynt är också ett exempel på att en inhemsk 
befolkning ändå fanns representerade i samhället. Dock är det mycket svårt att genom den 
materiella kulturen kunna urskilja några territoriella gränser, då olika stilar snarare verkar 
smälta samman. 
 
Artefakter och föremål verkar därför inte ha haft någon större betydelse för att skilja vissa 
grupper från andra. Att eventuella territoriella gränser har suddats ut kan bero på en intensiv 
byteshandel mellan olika grupper, eller att kulturerna kan ha smält samman genom ingiften, 
och det behöver heller inte vara helt otänkbart att dessa grupper kan ha haft en tät relation 
även innan migrationen. Den här kulturella mixen kan även ha innefattat de inhemska 
britterna. Men hur man än valde att identifiera sig så var det kulturellt, inte genetiskt. Mer 
troligt är att den materiella kulturen hade större betydelse som identitetsskapare och 
statussymbol på ett individuellt plan, den visade en individs position i det egna samhället. 
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