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Hur såg den profana och sakrala makten ut i Söderala 
och Norrala från vikingatid till medeltid? 
 
Att i en C- uppsats, som jag betraktar som en övningsuppgift inför en akademisk karri-
är, kunna ge ett klargörande svar på en sådan komplicerad fråga är nästan ogenomför-
bart men jag ska ändå ge mig på ett försök.  
 
Att jag är intresserad av frågeställningen beror kanske på att jag bor utefter den gamla 
norrstigen mellan de två socknarna och att jag har hört en mängd skildringar om förete-
elser som utspelat sig där. Även om myterna inte har så mycket med ”evidensbaserad” 
vetenskap att göra vill jag inleda med några sägner från södra Hälsingland.  
 
Enligt en sägen hade ett vikingaskepp under storm råkat i sjönöd på Åljön i Söderala. 
Hövdingen, som hört talas om Vite Krist, lovade skänka sin flöjel till närmaste kyrka 
om han och besättningen blev räddade.   

 

Berättelsen om Hälsinglands apostel har hämtats från Kyrkobladet som Svenska kyrkan 
i Bollnäs-Rengsjö ger ut till samtliga hushåll inom pastoratet fyra gånger om året. Med 
Kyrkobladets till synes säkra tidsangivelser och preciseringar vill jag åskådliggöra hur 
en myt blir till en sanning.  

 
Staffan,Hälsinglands apostel 
Hälsingland började kristnas omkring år 1055. Då sände ärkebiskop Adalbert (1 000 1072, är-
kebiskop 1046) av ärkebiskopsdömet Hamburg-Bremen iväg biskop Stenfinn för att kristna 
hälsingarna. Stenfinn fick i Sverige namnet Staffan. Tidigare var Staffan benediktinermunk i 
Corbie vid floden Somme i norra Frankrike. Totalt sände ärkebiskop Adalbert vid olika tid-
punkter iväg sex biskopar till Norden. Det var svårt och riskfyllt att komma till Norden för tu-
sen år sedan. Till och med i dag finns det människor som är rädda för kontinentalt inflytande 
eller som enbart accepterar människor födda i deras socken eller landskap. Hur skulle det inte 
ha varit då, när en utlänning kom för att fördöma ens religion. Staffan kom sjövägen för att via 
Roslagen först ta sig till Gamla Uppsala, där han for hårt fram emot dyrkan av de hedniska gu-
darna Oden, Tor och Frö. Därifrån begav han sig norrut genom det stråtrövarrika skogsområdet 
Ödmården, den dåtida skarpa gränsen mellan Gästrikland och Hälsingland. I Hälsingland slog 
sig Staffan ner i Norrala socken. Därifrån företog han kortare resor till häst för att predika kris-
tendomen. En tradition säger att han ägde fem hästar utplacerade på strategiska platser. Staffan 
var högmodig och självsäker i sina predikningar. Han rev ner avgudabilder och välte blodoffer-
stenar. Men hälsingarna var inte redo att lämna hedendomen. Upptända av vrede jagade de 
Staffan ut ur Hälsingland. Han upphanns nära Mårdbäcken i Ödmården, där han stenades till 
döds. Nu var det år 1060. Då han förutsåg sitt öde uttalade han en profetia, enligt vilken ett hus 
(en stupa) skulle resas över hans grav samt att när stupan rasat för tredje gången var världens 
undergång nära. Av rädsla för att Staffan som död ägde oanade krafter fick han en värdig be-
gravning. Han bands vid en otämjd fåle, som man lät löpa iväg. Där fålen slutgiltigt stannade, 
där skulle Staffan begravas. Det blev i Norrala och över hans grav lät man bygga hans stupa av 
trä. Den stupa av sten, som idag finns över hans grav på Norrala kyrkogård är den tredje, rest år 
1829. Materialet är, på grund av Staffans profetia, kraftig gråsten. Fasaden kalkades vit. I juli 
månad år 1997 upptäckte man att Staffans stupas ena vägg hade en kraftig spricka. Staffans 
minnessten finns i Själstuga, Skogs församling, helt nära riksväg 83. Stenen restes år 1928 och 
avtäcktes av ärkebiskop Nathan Söderblom samt äger följande text: Staffan Hälsingarnas apos-
tel led enligt sägen martyrdöden i denna trakt.1 

 
Från Söderalabygden berättas om en rik storman, bosatt i en borg på Hiboberget vid 
Marmen, vilken skulle vara en av kyrkobyggets främsta välgörare. Om honom berättas:  

                                                 
1 Allenbäck 2000, sid 2 
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att han var så aktad, att sammanringningen till söndagsgudstjänsten skedde först då han med 
sitt följe till häst nalkades kyrkan. 2 

 
 
 
 
 
Socknarna Söderala och 
Norrala ligger i södra Häl-
singland, i det så kallade 
folklandet Alir.  Arkeologen 
Lars Liedgren åskådliggör 
var orterna ligger på kartan 
från hans studie av bebyg-
gelseutveckling i norra Häl-
singland.3    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Syfte och metod 
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur den profana och sakrala makten i Söderala 
och Norrala gestaltade sig från vikingatid till medeltid. Mitt angreppssätt har främst va-
rit att läsa litteratur, trots att det inte finns mycket skrivet om Söderalas och Norralas 
förhistoria. Jag har också deltagit i arkeologiska exkursioner och seminarier som före-
kommit i länet. Erfarenheterna från exkursionerna och seminarierna samt lärdomarna 
från litteraturstudierna kommer jag att reflektera över tillsammans med min handledare 
Olle Sundquist.   
 

                                                 
2 Bodlund, 1948 sid 43 
3 Liedgren, Hus och Gård  i Hälsingland sid 4 
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Källor som behandlar den fornskandinaviska religionen 

 
Frånsett runskrifter har de tidigaste nordborna inte skrivit några egna texter, utan före-
havanden berättades muntligt för att sedan i vissa fall bevaras åt eftervärlden av senare 
släkters förmedling och nedteckning. Även utomnordiska författare har skrivit om Forn-
skandinaven. Andra viktiga komplement är arkeologin som tolkar gravar och gravfynd, 
hällmålningar, bildristningar och offerfynd. Ortnamnen kan också ge oss information 
och är betydelsefulla kulturminnen.  
 
Runskrifterna kan ge en direkt ingång till vikingatidens språk och tankesätt, men ibland 
har runmästarna medvetet uttryckt sig gåtfullt, vilket i och för sig visar på viss religiös 
mystik och ger oss upplysningar om detta.  
 
Ortnamnen visar vilka trakter som var bebodda och uppodlade men även de ger upplys-
ningar om religionsutövningen. Många platser uppkallades efter Tor, Frö, Oden och de 
andra gudarna. 
 
Arkeologin, som ständigt ger oss ny kunskap om vikingatiden, bidrar till att vi vet mer 
och mer om den materiella kulturen, om husen, husgeråd och verktyg, transportmedel, 
vapen och fredliga och fientliga kontakter med andra folkslag. Arkeologin kan också ge 
oss en aning om fornnordiska religiösa föreställningar. 
  
Om man ska försöka ta reda på vad människorna tänkte är tolkningar av de skriftliga 
källorna bättre. Källor som nedtecknats, exempelvis de isländska släktsagorna, kan ge 
information, men problemet är att det är svårt att veta hur mycket som har förvanskats 
genom de muntliga traditionerna tills det skrevs ner. Ett exempel är den poetiska Eddan 
med guda- och hjältesånger som Völvnas spådom och Havamal, ett annat den prosaiska 
Eddan med sammanhängande framställning av den hedniska mytologin. Andra verk av 
Snorre är Yngligasaga som ingår i Heimskringla. 
 
Mest information om hur de fornnordiska folken tänkte och levde kanske man får av de 
utomnordiska författare som direkt beskriver vad de sett och upplevt i kontakter med 
skandinaver. Till exempel Rimbert i sin Vita Anskarii, Adam av Bremen i sitt verk om 
hamburgska ärkestiftets historia, Ibn Fadlán i sin beskrivning av de nordiska varjagerna 
i Ryssland, munken Nestor, som i Nestorskrönikan beskriver hur en folkstam västerifrån 
kom för att ordna upp oredan i sitt land och munkarna i England som i sina årsböcker 
nedtecknade företeelser i Den anglo-saxiska krönikan. 
 
 

Lite om det fornnordiska samhället 

 
Det fornnordiska samhället har ofta betecknats som ett släkt- eller ättesamhälle, men det 
var inget kollektivt släktmedvetande, utan hela släkten var beroende av en enskild män-
niska. På vikingatiden var gården som byggdes där jorden gick att odla den gemensam-
ma plattformen. De var självförsörjande med det mesta. Gård betyder inhägnat område 
och är besläktat med gärde, yard(eng), garten(ty), gorod(rys). Begreppet gard i betydel-
sen vakt har också förknippats med gård. I långhuset bodde de flesta av gårdens innevå-
nare och det kunde vara uppdelat i mindre rum. Oftast var storbondens eller hövdingens 
gård belägen högst upp där jordmånen var torr och varifrån man kunde se vem som var 
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mäktigast. Högsätet var symboliskt och all makt utgick därifrån. På den vanliga gården 
var klasskillnaderna inte så markerade och alla på gården åt, roade sig och sov i samma 
rum, men rättigheter och plikter, livsvillkor och sociala ställningar var skilda. Den vik-
tigaste var mellan de som ägde jorden och de som inte hade någon, men det fanns också 
skillnader inom bondeståndet.  Exempelvis var det enbart bönder som ägde ett visst mi-
nimum av mark som kunde delta i det offentliga livet och fara till tinget. Den viktigaste 
skiljelinjen i samhället gick dock mellan de fria och de ofria. De fria hade en personlig, 
nästan helig integritet. Den fria människan bestämde själv över sin kropp och ingen fick 
såra eller döda en fri man. Motsatsen, trälarna, hade inte någon bestämmanderätt över 
sig själv. Trälarna ägdes av bönder som boskap och kunde säljas, hyras ut och till och 
med dödas om ägarna så önskade. En trälkvinnas barn tillhörde hennes ägare och barnen 
blev själva trälar. Trälsystemet var, förutom att skapa arbetskraft, också ett sätt för härs-
karna att förödmjuka sina fiender då motståndarnas trälar inte bara kunde tas till fånga 
utan också förnedras. Skillnaderna mellan könen var också stor, även om husbonden 
egentligen inte lade sig i kvinnornas arbetsområden och hustrun på gården ibland tog 
över mannens funktioner. Arbetet inomhus var kvinnogöra, medan männens uppgifter 
utfördes utomhus: förutom att ”dra ut i viking” till andra länder handlade det om åker-
bruk, skogsarbete, fiske, jakt och hantverk av olika slag. Kvinnorna bakade, bryggde öl, 
vävde och spann. Det tyngsta arbetet var att bära vatten och mala med handkvarn. Även 
läkekonsten var en kvinnlig uppgift. 
  
Inkomster till storbönder och härskare var − förutom de interna med kontroll över jord-
bruk, fiske järnhantering etc. − också inkomster utifrån i en form av plundringsekonomi, 
främst till sjöss. För människorna i det vikingatida samhället betydde livet på gården 
allt. Det fanns ingen himmel och heller ingen skuld eller något samvete.  Det gällde att 
leva och dö med ära och man måste själv försvara sig och sin familj. Om man blev 
kränkt var hämnden en plikt för att nå balans och rättvisa. Det var den livsdugliga män-
niskan som hade något värde.  
 
Även om det vikingatida samhället var hårt och fiender skulle dödas så snart som möj-
ligt var det inget laglöst land, utan det fanns lagar som reglerade förhållandet människor 
emellan. Lagarna berättades muntligt och det hörde till lagmannens eller godens uppgif-
ter att läsa upp dem vid tinget, där man med jämna mellanrum löste sina tvister. Det 
fanns också speciella förordningar om hur tingsplatsen skulle se ut, exempelvis skulle 
marken vara slät där domen skulle avkunnas och den skulle omgärdas av heliga band 
som var fastsatta på hasselkäppar.  
 
I den osäkra värld man levde i förlitade man sig på ett liv efter döden. I dödsriket räkna-
de man med att ansluta sig till sina döda släktingar och sin tidigare sociala gemenskap. 
Eliten begravdes i sina bästa kläder, försedda med färdkost, smycken och vapen. I vissa 
fall kunde också någon träl slås ihjäl för att följa sin storman till dödsriket. I föreställ-
ningsvärlden rådde det ingen paradisisk syn på livsbetingelserna ”på andra sidan”. 
Orättvisor och rikedomar var lika ojämlikt fördelade i dödsriket som på jorden. 4  
 
Kristendomens intrång i Norden innebar en förändring av såväl mentalitet som synen på 
makt och samhälle. Det var ett trosskifte där människornas hela föreställningsvärld för-
ändrades. Anne-Sofie Gräslund, professor i arkeologi vid Uppsala universitet, menar att 
kristnandet i Sverige ska ses som en långsam process där kristendom och hedniska drag 

                                                 
4 Se Näsström, 2002, Gräslund, 2000 och Schjødt, 1996 
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från den gamla religionen i övergången länge dröjde sig kvar, framför allt i de breda 
folklagren och i det privata livet.5   

 

Kristnandet i Norden 

 
Lite diffust kan man påstå att Danmark kristnades först i Skandinavien, Norge lite sena-
re. För svear och götar anses kristnandet börja med att Ansgar kom till Birka 829−830, 
men kristnandet höll på ända fram till 1000 − talets slut då Uppsala försvinner som för-
kristen kultplats. Under den fasen fanns flera kristna kungar, exempelvis Olof Sköt-
konung i slutet av 900-talet. 1104 inrättas ett biskopssäte i Lund men i Sverige organise-
rades kyrkan efter romersk-katolsk rättsordning först år 1248 vid Skänninge möte. 
 
Anne-Sofie Gräslund citerar Fridtjov Birkelis indelning i tre faser hur kristnandeproces-
sen skulle kunna ha gått till:  
 

• En infiltrationsfas eller en ”indirekt påverkansfas” som skulle ha börjat redan på 300- talet 
• En missionsfas eller påverkansfas från början på 800-talet.  
• En organisationsfas  ca 1050–1200(1248).6 

 
Infiltrationsfasen hänger samman med de förbindelser som funnits mellan Norden och 
kontinenten. Nordbor som varit nere på kontinenten kom i kontakt med kristendomen 
och återvände hem med både ”moderna” idéer och souvenirer. 
 
Under missionsfasen kunde påverkan ske via kungen med devisen ”Omvänd kultledaren 
först!” så följer folket med ledaren in i den nya tron. Olof Sundqvist skriver i en artike-
lom hur kejsaren/kungen hyllades med härskarprisningar (laudes regiae) vid till exem-
pel kröning, synoder, ankomst till staden eller under ceremonier i kyrkan.  
 
Det fanns även en munkmission. Munkar kunde själva göra pilgrimsfärder och missions-
resor. Många riktade missionen mot eliten men de kunde också vända sig till familjer 
och stormanssläkter. Senare kom också ”svärdsmissionen” där man genom föreskrifter 
och anvisningar föreskrev hur man genom våld skulle kristna en befolkning. 7   
 
Här vill jag mena att missionssatsningen var ett centralmaktsintresse från Rom, den 
kyrka som i mitten av 1000-talet skulle bli den romersk-katolska. Den östliga kyrkan 
bedrev ingen mission mer än den individuella påverkan som vikingar i österled kunde ta 
till sig.   
 
Det förekom också att kyrkan bildade synteser med härskarmakten, exempelvis genom 
kröningsritualer. På 700-talet mottog kungen över frankerna, Pippin den lille, smörjel-
sen på liknande sätt som konung David gjorde och som beskrivs i Gamla testamentet.   
 
Det fanns också ett sakralt bruk som bidrog till att underlätta för kringresande handels-
män där kyrkan erbjöd ett slags provisoriskt snabbpass. Denna ”lightversion” till krist-
nandet gick under begreppet primsigning, och var ett sätt att låta människor bli en del av 

                                                 
5 Gräslund, 1996, sid 20 
6 Gräslund, 1996, sid 37  
7 Sundqvist, 2006 
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kyrkans gemenskap i avvaktan på dop. Historiskt sett har det bland annat hört samman 
med en missionssituation, där exempelvis asatroende därigenom kunde bedriva handel 
med kristna. Det gav dessutom tillträde till kyrkorummet under mässan och var därige-
nom ett första steg in i upptäckandet av kyrkans tro och liv. 
 
På frågan varifrån kristendomen kom räknar man framför allt med tre möjliga svar: den 
tyska kyrkan, den engelska kyrkan och den bysantinska kyrkan, men det har också fun-
nits influenser från Frankerriket. De skriftliga källorna skildrar främst den tyska kyrkans 
insatser men det finns också tydliga spår av kontakter med de brittiska öarna, exempel-
vis i den mellansvenska runstensornamentiken. Även om den bysantinska kyrkan inte 
bedrev någon aktiv mission kan man finna influenser i Norden från den östliga kyrkan. 
Exempelvis kan man konstatera att ”uppståndelseeägg” av glaserad lera som härrör från 
Kievområdet har återfunnits på Gotland och i Sigtuna. I Hamrånge har man hittat en 
glödpanna som arkeolog Ture Johnsson Arne beskriver på följande sätt: 
 

Glödpannor besläktade med den från Hamrånge känner jag tills vidare blott från Egypten och 
Iran, men det är inte uteslutet, att Hamrångekärlet är tillverkat i Harun-Ar Raschids huvudstad 
Baghdad. Därifrån kan det ha förts upp till norra Iran, landet kring Kaspiska havets sydkust. 8 

 
Organisering av biskopssäten och sedermera i mindre distrikt som socknar styrdes från 
den katolska kyrkoprovinsen Hamburg-Bremen. När det gäller kyrkobeståndets fram-
växt menar Stefan Brink, professor i språkvetenskap vid University of Aberdeen, att det 
fanns fyra möjliga kyrkobyggare: 
 

• kungen eller kungamakten 
• kyrkan, dels inom ramen för en begynnande stiftsstrategi, dels i form av kloster och kyrka i 

symbios med kungamakt 
• enskilda, främst stormän 
• korporationer, vilka kallades tingsmenighet, bygdegemenskap etc.9 

 
Han menar vidare att det inte går att finna någon generell förklaring till hur sockenbild-
ningen i Norden gick till utan hänvisar till de regionala skillnaderna.    
 

För Sydskandinaviens del emanerar socknarna i stor utsträckning ur en förekomst av privata 
kyrkor vid storgårdar, men säkerligen även genom att församlingar gemensamt uppfört en kyr-
ka. Viktiga aktörer har här således varit kungamakten och stormännen. I delar av Norge och i 
Mellansverige, särskilt i centralbygderna, torde vissa socknar ha samma bakgrund, men här 
måste man även överväga en anpassning till äldre förkristna distrikt, även om detta sannolikt 
aldrig utgjort en generell ansats. Om detta antagande de facto håller streck och i så fall i vilken 
utsträckning, åligger det en framtida forskning att utreda. För dessa delar av Norden ligger det 
nära till hands att räkna med kungamakt, stormän men också bondekorporationer och bygdelag 
som aktörer i uppförandet av kyrkor. I särskilt norra delarna av Skandinavien är det uppenbart 
att bygdelag i naturligt avgränsade bygder utgjort en slags modul vid bildandet av socknarna. 
Tydligtvis har dessa bygdelag, antagligen efter ett gemenamt beslut, kanske på ett ting, och sä-
kerligen med en eller flera ledande män, låtit uppföra en gemensamhetskyrka, en kyrka för hela 
bygden. Ofta tycks kyrkan ha uppförts på vad som kan antas vara bygdens gamla samlings-
plats, och i stor utsträckning har dessa socknar övertagit bygdens namn eller upptagit namnet 
på själva samlingsplatsen där kyrkan uppfördes. Här torde således just bygdelaget, kanske 
tingslaget, ha varit den främste aktören, med eller utan en stark påverkan från storbönder eller 
centralkyrka.10  

 

                                                 
8 Arne, 1970, sid 40 
9 Brink 1996, sid 276 
10 Brink 1996, sid 288 
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Geografisk tillgänglighet 

 
Landhöjningen är cirka 7 mm per år i Hälsingland och kustbandet saknar uppodlingsba-
ra marker. Stor- och rikblockig morän når ända ut till Bottenhavskusten. Arkeologen 
Mats Mogren menar att strandförskjutningen därför anses ha en begränsad betydelse för 
bebyggelseexpansionen i Hälsingland.  

 
Denna har istället riktats inåt landet, från sin utgångspunkt i de skyddade, kustnära men inte 
kustomedelbara, sedimentdalarna. Hälsingland skiljer sig därigenom markant från t.ex. Upp-
lands- eller Norrbottenskusterna. Landet längs kustlinjen har istället under senare århundraden 
används för fäboddrift och fiskelägesbebyggelse.11 

 
Terrängen i Söderala och Norrala, folklandet (fylket) som kom att kallas ”Alir”, är rela-
tivt platt med några höjder som inte överstiger 100 m ö.h.  
 
Även om Mats Mogren menar att landhöjningen inte spelat så stor roll för bebyggelsen i 
Hälsingland så kan man inte blunda för det faktum att det var just i långgrunda havsvi-
kar som den odlingsbara marken ökade betydligt mer än i kuperad terräng. Söderalas 
och Norralas närhet till Östersjön med växande åkermark kan åskådliggöras på likartat 
sätt som författaren Maja Hagerman gör i sin nyutkomna analys av utgrävningarna när 
vägsträckan för den nya E4 skulle dras genom Uppland.  
 

Vid varje slätt fanns en havsvik och en bred å förutom mindre bäckar och våtmarker. Slätterna 
vände sig ut mot sitt vatten, med skogen och bergen i ryggen, så de tidiga boskapsskötarnas 
landskap kan faktiskt beskrivas som ett ”vattenland”, eller kanske rent av som ett vattenrike.12 

 
Allteftersom det gemensamma ”vattenriket” minskar och farlederna till de växande be-
tesmarkerna blir svårframkomliga ökar också förutsättningarna för två bebyggelseområ-
den. På kartan kan man se två avsmalnande sund som måste passeras för att vattenvägen 
nå den bördiga jordbruksmarken. Om man väljer att definiera agrar bebyggelse enligt 
Hyenstrands analysnivåer13 kan man säga att Söderala och Norrala utvecklades till två 
separata försörjningsområden. Han menar att ett område för att försörja ett agrart eko-
nomiskt system måste ha en radie motsvarande 25 km, och Söderalas och Norralas upp-
odlingslandskap med sina vattenvägar uppfyller dessa kriterier. När det gäller Söderala-
området kompliceras analysen då vattenvägar och vandringsleder på grusåsar passerade 
Söderala, som inte bara blev ett försörjningsområde utan även en knutpunkt med möjlig 
kontroll över transporter och handel.   
 
Områdesbenämningen Alir som en del tolkar i betydelse ”åland” eller ”åtrakt” åskåd-
liggör att det var på vattenvägarna kommunikationen skedde. Ljusnan bildar en rad sjö-
ar: Växsjön, Varpen, Bergviken och Marmen. Mellan sjöarna och Bottenhavet finns en 
rad forsar och Ljusnan var på dessa ställen snarare ett hinder än en kommunikationsled. 
Dessa hinder måste passeras genom att dra eller bära lätta farkoster över land.  I ort-
namn som exempelvis Edänge, Edesjön, Edvik, Dragedsviken kan vi ana var de gamla 
vattenvägarna gick. Från detta ”åland” med sjön Bergviken som medelpunkt kan man 
båtledes efter att ha passerat fornborgen vid Segersta nå det inre Hälsingland.   
 

                                                 
11 Mogren, 2000, sid 29 
12 Hagerman, 2011, sid 91 
13 Liedgren, 1992, sid 1 
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Intressant är att analysera begreppet Hälsingland. Brink menar att områdesbeteckningen 
skulle vara ”halsarnas land” och syfta på de smala sund, halsar, som måste passeras för 
att nå landskapets huvudbygder.  
 

Hellquist citerar T.E. Karsten i Svensk etymologisk ordbok som menar: 
 

Helsinge; snarast till hals i betydelse förbindelseled i terrängen.14 
 

De grusåsar som bildats i södra Hälsingland har kanske en ännu viktigare samfärdsel-
funktion än vattenvägarna.  
 
Om man väljer att tolka ”Alir” utifrån Stefan Brinks analyser skulle Alir snarare för-
knippas med de grusåsar som finns i området. Brink menar här att Söderala tillsammans 
med Norrala bildade kärnan i det gamla Alirs prosteri och treding. Båda namnen har 
tolkats som ett gammalt utdött ord motsvarande ett gotiskt Alhs, ”tempel, helgedom”, 
men han vill överväga andra förklaringar.15 Brink konstaterar att det är Söderala som 
ansetts innehålla ett ord Al, men menar att alternativa tolkningar kan övervägas. 
 

I Söderalabygden finns idag en tynande sjö, Ålsjön, som tidigare har sträckt sig upp mot byar-
na Askesta, Ellne, Hov etc. Detta sjönamn, samt Ellne – som antagligen är ett äldre Alvin(se 
artikel om vin-namn) – kan vara nyckeln till sockennamnets gåta.  
 
Rätt genom bygden går en rullstensås, som också(och det är troligen viktigt) kyrkan är byggd 
på. I de nordiska språken finns ett ord ål(<āl), som betecknar en höjdsträckning, en ås o.d. Möj-
ligen är det detta ord som ingår i de tre Söderalanamnen. 16  
 

Alir skulle alltså snarare betyda ”åsland” istället för ”åland”.  
 
Mogren skriver: 

 
Bland de bästa exemplen är den ås, den s.k. Ljusnanåsen, som egentligen börjar ända ute på 
Enskär i Söderhamns skärgård och fortsätter in vid Sandare, men som fått kommunikativ bety-
delse först sedan den reser sig ånyo ur Ålsjön i Söderala, och därefter mot nordväst (med byn 
Heden), genom Mo (med bland annat Florhed), tangerande centralbygden i Regnsjö och vidare 
till Arbrås centrala delar. Denna åsväg har haft desto större betydelse eftersom Ljusnan i sitt 
nedersta lopp närmas havet inte har varit farbar.  
 
Ett annat exempel är Gävleåsen, som från Hamrångebygden i Gästrikland passerar den gräns-
skiljande Ödmården och åter igen når medeltida bygd vid Stråtjära och Skog.17 

 
Woxberg nämner två viktiga stigar, Finnstigen och Norrstigen: 
 

…följde en annan urgammal handelsled den rullstensås som, med sin början från trakten av 
Alfta, ledde rakt söderut ner mot mälarbygderna. På krönet av Ockelbo- eller Enköpingsåsen 
som den också kallas, gick denna klövjestig och ridled ner genom detta ”järnbärarland” mot 
den vikingatida handelsplatsen Birka. Denna färdled har en ansenlig ålder och tros ha varit i 
bruk åtminstone sedan Kristi födelse eller till och med ännu tidigare, då stora delar av våra 
kusttrakter ännu stod under vatten. Enligt en sägen kallades denna färdled, den som ledde norr-
ut från Ockelbo upp genom Ödmården, för finnstigen. Namnet uppstod troligen när man en 
gång sökte sig in på skridfinnarnas(samernas) område, som enligt gamla källor låg norr om 
svearnas. Finnstigen, som gick upp till sjön Bergviken, delade sig vid Långbro… 
 

                                                 
14 Hellquist, 1948  
15 Brink, 1984, sid 38 
16 Brink, 1984, sid 38 
17 Mogren, 2000, sid 29 
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När vikingatiden övergått i medeltid och myrmalmshanteringen var stadd på tillbakagång, 
minskade också Finnstigens betydelse som handelsled. När Birka redan i slutet av 900-talet 
hade övergetts för Sigtuna som handelsplats, konunga- och biskopssäte, framträdde en annan 
nordlig färdled genom Ödmården nämligen den sk Norrstigen. Från Uppsala drog den norrut 
över Gävle och vidare via Hamrånge upp mot nuvarande Skog och hälsingebygderna runt 
Ljusnans nedre del. Via Söderala fortsatte den sedan norrut.  
 
… Ytterligare en färdled av ansenlig ålder som stod i förbindelse med Norrstigen var den 
väst/östgående förbindelsen mellan Ockelbo och Hagsta i Hamrånge.18 
 

Nätet av grusåsar, sjöar och vattendrag utgjorde säkert ett på den tiden funktionellt 
transportsystem både sommar- och vintertid. 
   
Bebyggelsen längs den lugna Söderalaån som under 1000-talet endast var segelbar till 
någon kilometer nedströms Kingstanoret medförde säkert ansträngande drag med båtar 
för att komma över till Marmen och Ljusnans strida vatten. För att sedan komma vidare 
uppströms till sjön Bergviken måste man också passera svåra forsnackar. Troligtvis val-
de man att undvika forsarna och fortsätta västerut för att nå Bergviken via Edänge.  
 
Att nå södra Hälsingland från havet under yngre järnåldern var nog förknippat med sto-
ra faror. Båtarna var inte så stora och var mer avsedda för säljakt och fiske inomskärs. 
Hälsingekusten är dessutom väldigt svårnavigerad med sina stora stenar och undervat-
tensgrynnor. Christer Westerdal menar att ingen vet när sjöleder vid Bottenvikens kus-
ter kommit till användning. Han skriver: 

 
Viss handel på köl torde tidigt ha förekommit där man självfallet i första hand gissat på skinn 
och pälsverk som den huvudsakliga norrländska attraktionen. De kända kuströsena tyder åt-
minstone på stänkvis, möjligen tillfällig men ihärdig, kolonisation utifrån havet redan under 
bronsålder(1.500 – 500 f Kr). Någonstans i äldre järnålder utvecklas troligen den fasta bebyg-
gelsen nedre Norrlands kust upp till och med norra Hälsingland, möjligen även södra Väs-
ternorrland. Norröver visar säsongsbundna fiskar- och säljägarboplatser under järnålder på 
viss, mindre omfattande, kustfart. Vikingatiden, c:a 800 – 1000 e Kr har efterlämnat vaga spår 
av kontakter över Bottenhavet och Bottenviken. En mycket gammal transportled till Tröndelag 
via Hälsinglands kust med vidare fortsättning på land blir alltmer frekventerad… 
 
…Under 1100- och 1200- talen bör också gotlänningarna som då upprätthöll kontrollen över 
handeln inom Östersjön ha varit inblandade, men f n är beläggen härför mycket knapphändiga. 
Här, i dessa gränsmarker mellan förhistoria och historia, mellan hedniskt och kristet, har ma-
rinarkeologin måhända att ge sina mest väsentliga bidrag.19 

 

Det var kanske inte förrän vid införandet av ledungsorganisationen som säkrare sjöfarts-
leder kunde underlätta kommunikationen utefter Norrlandskusten. Ledungens ålder är 
både okänd och omtvistad. Under vikingatid har troligen lokala stormän kunnat skapa 
tillfälliga bondeuppbåd. Senare har kungamakten fått kontroll över uppbåden och för-
vandlat ledung till en allmän skyldighet. Ledungen syftade till att ställa till konungens 
förfogande en folklig krigsstyrka gentemot andra riken eller emot bondehärar och sjörö-
vare. Den storman som ensam förmådde utrusta ett ledungsskepp erhöll enligt vissa lag-
stadganden särskilda förmåner.  

Kartan på sidan 11 visar de geografiska förhållandena mellan Söderala och Norrala på 
1000-talet. Som kartan visar var Söderhamnsfjärden och Norralaån-Lötån segelbara 
ända upp till kungsgården och byn Ale. Norralabygden har egentligen två inseglingsle-
                                                 
18 Woxberg, 2005, sid 26 
19 Hälsingerunor 1980, sid 106 
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der till centralplatsen och kungsgården. Som ett militärt skydd har den södra ledens 
trängsta parti befästs med en borg vid Vågbro. Den norra leden har försetts med stäk 
(Stäckfjärden), som betecknar ett system av pålar i vatten för att spärra av farleden i av-
sikt att försvara området innanför stäket.  
 
Norrala kungsgård nämns tidigast i Hälsingelagen, nedskriven senast på 1320-talet, i det 
elfte stycket rörande Uppsala öd (det godskomplex som tillhörde kungamakten under 
medeltiden) där den räknas upp först i ordningen: hög längst i söder (”sunnastä hög-
här”). Var högen längst i söder ligger eller har legat diskuteras, det finns ingen synbar 
hög i Norrala, men väl en stor hög i Berga i Söderala, 7 km söderut efter den uråldriga 
norrstigen, den kommunikationsled som band ihop kungsgårdarna i Norrland. 
 
Med viss försiktighet vill jag mena att landhöjningen förändrade tillgängligheten och 
transportvägarna. Söderalabygden och inre delar av Norralabygden, med Trönö, blev 
genom landhöjningen alltmer innestängda och ville man ta sig därifrån med båt var man 
beroende av att passera smala sund som kanske kontrollerades av någon stormanselit i 
Norrala, en elit som successivt utvecklade ett maritimt kulturcenter och kom att tillhöra 
Uppsalakungarnas kontrollsystem med framväxande hamnar och farleder utefter Norr-
landskusten. Norralabygdens elit blev, med mitt sätt att se på historien, alltmer samman-
svurna med centralmakten och kom därmed i beröring med moderna tankar från konti-
nenten och den kristna läran. 
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Karta över undersökningsområdet med ett uppskattad högre vattenstånd på 10 
meter 20 

                                                 
20 Kartan modifierad med uppskattad 10-metersnivå och omritad av mig efter Brink, 1984, sid 18 
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Fornlämningar 

 
Enligt Jan Lundell i skriften ”Meddelanden från Hälsinglands fornminnessällskap” finns 
det två omfattande inventeringar över gravhögar i Hälsingland. En är gjord av pastors-
adjunkten Nils Johan Ekdahl som under åren 1827–1830 reste runt i Hälsingland och le-
tade upp förhistoriska fornlämningar. Han redovisar sex storhögar i Norrala och nio 
storhögar i Söderala. 1860 gjorde Hälsinglands Fornminnessällskap en liknande inven-
tering och hittade då elva storhögar i Söderala men ingen i Norrala.21 En förklaring till 
olikheterna skulle bland annat kunna vara att jordmassor togs från gravhögarna i Norra-
la till ett vägbygge.  
 
I Norrala i byn Borg gjordes på 1960-talet ett fynd på ett tidigare känt gravfält. Fältet 
låg delvis på gårdstomten till den nedrivna bondgården och bestod av tolv högar liggan-
de på den 10 −12 m höga grusåsen som byns gårdar är belägna på. Dessa gravar var 
brandgravar och kunde av kvarvarande fynd dateras till 700-talet e Kr och att de döda 
varit kvinnor. 

Den största av gravarna låg något avsides från de övriga och dess diameter var ca 11 m 
och höjden 1− 2 m och det var den som tilldrog sig det största intresset. I denna grav på-
träffades en förmultnad träkammare, hopfogad med timmerknutar, 2,7 m lång och 1,5 m 
bred. Där låg ett skelett helt sammanpressat av de nedfallna fyllnadsmassorna. Graven 
var en mansgrav med full vapenutrustning – ett tveeggat svärd med läderskida, en trä-
sköld av vilken nu endast fragment återstod men med dithörande sköldbuckla av järn, 
delar av ett träspjut med spetsen av järn, ca 2,75 m långt, en kniv i läderslida och ett 25-
tal pilspetsar av järn. Vid hand- och fotlederna låg mer än 40 st förgyllda prydnads-
knappar av brons. Där fanns också en sax, en eldslagningssten, söljor och upphäng-
ningsringar av brons som suttit på bältet.  

Den döde var vid sin bortgång mellan 20 och 25 år och har efter fyndplatsen fått namnet 
”Norralamannen”. Graven har med hjälp av de inneslutna föremålen kunnat dateras till 
500 e Kr och är ett exempel på det krigarideal som blev vanligt i Europa. Det är inte helt 
otroligt att Norralamannen var en aristokratisk krigare som deltagit i den romerska ar-
mén. Han har kanske återvänt till Norrala med hög status och berättat om livet på konti-
nenten.     

Enligt Maja Hagerman känner man till endast 42 kammargravar i hela Sverige och de 
flesta ligger i Uppland, nära Mälarens vatten.  

De ligger där som om de voro markeringar, ett slags ”portar” in till ett visst område.22 

Kammargraven i Norrala ligger just på en sådan strategisk plats och kanske Norrala-
mannen kontrollerade inloppen till ”Alirs” vattenrike.  

I byn Berga i Söderala ligger en storhög som mäter 25 meter i diameter och är 5 meter 
hög. Storhögen är sannolikt anlagt på 500-talet, men ingen undersökning har gjorts. 

På gravfältet finns ytterligare en hög, fem runda stensättningar och en stensträng, ett fe-
nomen som säkert har en sakral innebörd.  

                                                 
21 Gammal Hälsingekultur, 2001, sid 28 
22 Hagerman, 2005, sid 326 



15 

Nathalie Becker som i sin CD-uppsats undersökt fornminnen i Söderala skriver om 
”Bergahögen”: 

Gravfältet innehåller också underökningsområdets märkligaste stensättning. Den har en kraftig 
och välmarkerad kantkedja och är uppbyggd av nästan meterstora stenar. Vid denna hög ”Ber-
gahögen” har det spekulerats om det här kan ha varit samlings−, kult− och/eller tingsplats i det 
gamla folklandet Alir.23 

Hon uppmärksammar också Lars Liedgrens analys av gravfältet där han kunnat urskilja 
ett par husgrunder och svackor efter husens takbärande stolpar. 

Som jag tidigare nämnt har det diskuterats om ”hög i söder” som nämns i Hälsingelagen 
avser Bergahögen i Söderala eller en tillplattad hög vid kungsgården i Norrala. Jag hål-
ler för troligt att det är högen i Norrala som avses.  

Ett intressant gravfynd från vikingatidens slutskede gjordes år 1927 i Orsta 1:5. Det var 
en brandgrav, innehållande brända ben och kol, som hopsamlats från en närliggande 
bålplats och nedlagts i en mindre grop i marken. I fyndet ingår en järnpilspets och en 
järnkniv. 24 

Att utifrån fornlämningarna dra några slutsatser kring hur kristnandet gått till är kompli-
cerat. ”Norralamannens” förbindelser med ideal från kontinenten visar enbart på att 
kontakter fanns söderut. Att man inte funnit någon fornlämning i Söderala med liknande 
begravningssätt påvisar ju inte att stormän i Söderala levde isolerat från europeiska tan-
kemönster. Men att man i slutet av vikingatiden hittat en icke-kristen brandgrav, nästan 
i anslutning till platsen där den pampiga kyrkan skulle byggas, ger indikationer på att 
Söderala inte använde sig av kristna sedvänjor vid den tiden.  
 

                                                 
23 Becker, 1992, sid 13 
24 Bodlund, 1948, sid 36 
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Järnframställningar och andra fornlämningar längs Ljusnans nedre lopp, från Gert Magnussons kar-

ta. 

 

Järnet 

 

 
Det är i Söderalas flacka och mer skyddande områden som man hittar de flesta fornläm-
ningarna och järnframställningsplatserna. Gert Magnusson skriver: 
 

Här, vid stränderna av sjöarna Marmen och Bergviken, finns en av Nordens största koncentra-
tioner av järnframställningsplatser.25 

 
Magnusson daterar järnhanteringens ålder i nedre Ljusnans dalgång till 500–1100 e Kr 
med tyngdpunkten i yngre vendeltid- tidig vikingatid.  
 
Denna rika järnproduktion i Söderala och Segersta bör ha genererat ett ekonomiskt 
överskott som ett stormansskikt kan ha byggt upp sin position och makt kring. Järn-
framställningsplatserna ligger vid de malmförande sjöarna medan bebyggelsen är kon-
centrerad till odlingslandskapen vilket kan tyda på att järnframställningsspecialisterna 
var beroende av bondesamhället. Dessutom har inte järnframställningen kunnat bidra till 
rikedom och ära om inte ett effektivt handelssystem fungerade. Jag menar att den ur-
gamla handelsleden på den rullstensås som ledde rakt söderut ner mot Mälarbygderna 
gynnade en handels- och affärsverksamhet. Eliten har gett uttryck åt järnets betydelse 
genom de runstenar med så kallade ”Sigurdristningar” som påträffats i Ockelbo, Årsun-
da och Österfärnebro, platser som ligger vid den gamla handelsvägen. Sigurd förknippas 
med järnhantering.  I den isländska sagan om Sigurd Fafnesbane (drakdödaren) berättas 
det om hur Sigurd växte upp hos sin fosterfar, den trollkunnige smeden Regin.  
  

                                                 
25 Bebyggelsehistorisk tidskrift Nr 27 1994, sid 41 
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I Ljusnan uppströms Segersta ligger en strategiskt belägen förhistorisk fornborg vid 
Djupa som man måste passera för att komma till Bollnäs, Vallsta och Järvsö. Mogren 
ställer en hypotes kring Djupaborgen och menar att den kan vara: 

 
… en mycket tidig punkt i ett maktens landskap varifrån man kunde kontrollera såväl järnpro-
duktion som de därmed sammanhängande kommunikationslederna till lands och vatten.26 

 
Fyra km nedströms borgen ligger gården Mårdnäs, som är centrum i en koncentration 
av gravar och gravfält från järnåldern.  Mogren menar att platsen har en lång storman-
nakontinuitet. Han citerar också Brink som tänker sig att någon rik bonde låtit bygga en 
privatkyrka åt sig själv som sedan blivit sockenkyrka.  
 
I Söderala ligger fornlämningarna och gravfälten utspridda längs hela dalgången och 
kyrkan är placerad mitt i bygden. Brinks resonemang om en privatkyrka i Segersta skul-
le kunna vara ett argument för att även kyrkan i Söderala skulle kunna vara en privat-
kyrka.     
 
Järnet har alltså gett Söderalabygdens stormän rikedom genom inre handelsvägar och 
kontakter med enskilda handelsidkare, medan Norralabygden möjligtvis expanderade 
mot en central makt. Stormanseliten i Söderala hade säkert ekonomiska motiv för att 
behålla gamla seder och bruk, men ännu större drivkrafter var nog att behålla sin status. 
Hövdingarna hade ju bidragit till traktens rikedom och allt ansenligare utökning av be-
tesmarker.  

 

Platsbeteckningar  

 
För att analysera platsbeteckningarna har jag studerat skrifter från fyra författare: Stefan 
Brink, Thorsten Andersson, Per Vikstrand och Christer Westerdahl.  
 
Brink menar att analysen av namnen Norrala och Söderala är problematisk och bereder 
stora problem. Från Brinks avhandling kan man citera:  
 
Norrala 

Det måste uppenbarligen ses i ett sammanhang med det under medeltiden belagda områdes-
namnet Alir(de Aliati prepositis DS268...)vilket är belagt som ett alternativt namn på Bollnäs 
prosteri, vidare med namnet på grannbyn till Kungsgården, Ale… samt namnet på grannsock-
nen i söder, Söderala, Man kommer här in på ett komplex av problem. Bl.a. huruvida elemen-
tet al har kunnat äga en sakral betydelse i norden… Det skulle spränga ramarna för denna av-
handling att här utreda dess intrikata problem varför jag valt att bryta ut al-problemet och dis-
kutera det i ett annat sammanhang. … Det aktuella området har sannolikt, såsom i fallet Sund-
hed övertagit ett äldre namn på den plats där kungsgården uppfördes, vilken kan ha ett gene-
tiskt samband med grannbyn Ale…27 
  

 
Söderala  

… Det är svårt att avgöra hur Prästbordet mark tillkommit. Möjligen är den en avsöndring från 
byn Heden, men detta är osäkert. En grupp av namn ett hundratal meter nordöst om kyrkan, 
Hov, Valla, och Åkre, antyder att här funnits den förkristna kult- och samlingsplatsen för järn-
ålderns Söderalabygd. Liksom i fallet Norrala har jag brutit ut utredningen om Söderala, då 

                                                 
26 Mogren, 2000, sid 93 
27 Brink, 1990, sid 312 



18 

detta problemkomplex är alltför omfattande. Måhända kan man räkna bort möjligheten att 
sockennamnet går tillbaka på ett bynamn. Vidare förefaller det mig tveksamt om Söderala är 
att betrakta som ett äldre bygdenamn. Med andra ord vill jag tentativt betrakta Söderala som 
ett äldre kyrkplatsnamn.28 

 
I tidskriften Helsingerunor29 analyseras sockennamnen i Hälsingland där Norrala 
nämns. Artikelförfattaren B. G. Jonzon åberopar, tyvärr utan källa, en skrift från 1363 
där namnet stavas Norala. Stavningen är intressant och kan innebära att det vattenrika 
folklandet ”Alir” kanske uppkallats efter de många trånga genomfarter ”Nor” (near på 
engelska) som fanns i landskapet. ”Noralir” skulle då vara en benämning på bebyggel-
serna i södra Hälsingland. Med centralmaktens ökande inflytande med skatteindrivning, 
ökad kontroll och en begynnande postgång blev det nödvändigt med att tydliggöra 
platsbeteckningar med ett Söder alir och ett Norr alir.  
 
I Söderala och Norrala hittar vi platsbeteckningar som Vi (Trönö), Hov (Söderala), 
Lund (Söderala), Åkre (Söderala/Norrala), Tuna (tidigare Sjötuna?, Skettene30 i Norra-
la), Snäckli (1688, Norrala). Intill Lund i Söderala hittar vi också det förkristet klingan-
de bynamnet Helsåker! 
 
Thorsten Andersson undersöker platsbeteckningar och ortnamnselement som Vi, Harg, 
Hov, Al, Åker, Lund, Stav. Han menar att ortnamnselementet Vi är det enda element som 
klart pekar på en förkristen kultplats. Han säger sedan att svårigheten i tolkningar ligger 
i att det finns en lång rad ord med normal profan betydelse som också kan syfta på kult-
platser. Han nämner Harg och Hov som anses styrkta som kultplatsbeteckningar men 
också som terrängformationer. Harg, hög, stenhop, klippa. Hov, höjd. När det gäller be-
tydelsen av Hov kommenterar han arkeologen Evert Baudou som tittat på mellannorr-
ländska höggravskick. Han tänker sig att gravhögarna tjänat förfäderskulten, att högen 
varit gårdens kultplats och att i ordet Hov samtidigt har legat tre betydelser: höjd, gård 
och helgedom.31  
 
Per Vikstrand konstaterar kortfattat att det finns 36 byar och gårdar i Sverige med nam-
net Hov. I rapporten analyserar han fyra möjliga tolkningar utifrån ordets etymologi. 
Vikstrand börjar med att ställa sig frågan om Hov kan betyda ”förhöjning, liten hög” då 
Hov i vissa norska dialekter har höjdliknande betydelser. Han menar att det är svårt att 
pröva detta påstående då människan i alla tider bosatt sig på höjder och krönbildningar. 
Han prövar sedan ett slags uteslutningsmetod och hittar ett hov-namn, Stora Hov, i Trå-
vads socken mitt ute på Varaslätten i Västergötland. Vid Stora Hov finns ingen som 
helst förhöjning som kunnat vara namngivande men man kan från Stora Hov se bort till 
Edsvära kyrka högt uppe på en ås. Åsen och kyrkan dominerar utblicken från Stora 
Hov. Vikstrand menar därmed att man inte kan säga att alla hov-namnen har en höjdbe-
tecknande innebörd. En likartad vy som den som Vikstrand beskriver finner man i Sö-
derala, där man från byn Hov ser kyrkan mitt på åsen.32  
 
I nästa analys diskuterar Vikstrand huruvida Hov är en (förnämlig) gård. Som källor an-
vänder han sig av tidigare forskning, Hjalmar Lindroth, och av arkeologiskt material. 
Han undersöker hov-bebyggelsernas skattekraft och kommer fram till att ortnamnet Hov 

                                                 
28 Brink, 1990 sid 337 
29 Helsingerunor, årgång 3 
30 Brink, 1984, sid 56 
31 Andersson, 1990  
32 Vikstrand, 1990  
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inte skulle beteckna storgårdar. Han finner inte heller något i det arkeologiska materialet 
som skulle visa på att Hov-bebyggelserna är betydelsefulla storgårdar. Men i sin dok-
torsavhandling har Vikstrand modifierat sin analys och menar att ortnamnet Hov i södra 
Sverige och i Jämtland kan beteckna stora och viktiga gårdar till skillnad från Mälar-
dalsområdet där Hov inte avsett stormannagårdar.   
 
Han ser svårigheter med att analysera hypotesen att Hov skulle vara ”tempel, gudahus 
eller gård där offerfest hålls” då kunskaper om yngre järnålderns kultplatser är obetydli-
ga och möjligheter till arkeologiska undersökningar är svåra eftersom sådana byggnader 
inte skiljer ut sig jämfört med profana byggnader. Men, säger Vikstrand, man kan ana-
lysera antalet Hov-bebyggelser som ligger i närheten av en kyrka och titta på kyrkornas 
ålder, byggnadskonstruktion etc. Han menar att kyrkor som är uppförda på gamla sam-
lingsplatser där folk av sedvana träffats för ting och andra gemensamma aktiviteter med 
stor sannolikhet kan innebära en kultplatskontinuitet. Han vill påvisa att fynd av benres-
ter från björnar och tänder från andra djur vid Frösö kyrka innebär att Hov på Frösön är 
en verklig kultplats. Fem Hov-bebyggelser illustreras med enkla kartor där kyrka, präst-
bord och Hov ligger ihop. Om man skulle rita en liknande karta över Söderala skulle 
man se att byn Hov, med sin rika förekomst av fornlämningar av järnålderskaraktär, lig-
ger norr om Söderalalån medan den stora stenkyrkan och prästbordet ligger högt uppe 
på åsen ca 700 meter från Hov och söder om ån. Det finns alltså inte en tydlig koppling 
till kyrkojorden så som i Jämtland där kanske fem Hov runt Storsjön kan knytas till re-
spektive socknars kyrkojord.33  
 
Vikstrand sammanfattar i sin avhandling:  

 
Ordet hof förekommer i sakrala kontexter i den fornvästnordiska litteraturen, men någon enkel 
och enhetlig bild av vad ett hof varit går inte att extrahera. På två punkter tycks dock källorna 
vara helt ense: hovet var en byggnad och det hade med förkristen religion att göra.34 

 
När det gäller namn på -tuna menar Brink35 att dessa namn kan sättas i samband med att centralmakten i 
Uppland har brett ut sig och skaffat sig befästa gårdar eller byar där kungens förvaltare eller fogde 
vistades. Han säger att det med säkerhet endast finns ett Tuna-namn i Hälsingland, Häl-
singtuna. Men Frösten i Jättendal(Fröstuna?) och Skettene (Sjötuna?) i Norrala kan 
mycket väl vara tuna-namn. Brink jämför Tuna i Hälsingtuna med Norrala och Jättendal 
och säger att de haft stenkyrkor med försvarskastal som blivit uppförda ungefär samma 
tid, i mitten av 1100-talet. Samtidigheten antyder att en centralmakt har påverkat byg-
gandet för att skydda sina intressen.  
  
Westerdahl tar upp snäck-namnen som har benämningar från vissa skeppstyper och här-
rör sig från det nordiska ordet snekkja som kommer från tyskans schnecke = snigel.36 
Han menar att snäck-namnen kommer i samband med ledungsorganisationen. Han skri-
ver vidare:  

 
I Njutånger finns Snäckmor(Sneckiemoor 1635) med Snäckmorsfjärden, i Enånger Snäcken, 
Snäcksten och Snäckharet, nära en infartsled med ett drag(Drageed 1688) På Stenklyfts karta 
från 1688 markeras även ett Snäckli(?) vid det nuvarande Snarböle i Norrala. Även dessa plat-

                                                 
33 Vikstrand, 2001 
34 Vikstrand, 2001, sid 271 
35 Brink, 1984, sid 57 
36 Westerdahl, 1989, sid 68 
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ser är belägna vid tänkbara knutpunkter för farleder med hamnlägen vid åtminstone Snäckli(?) 
och Snäckmor. 37 

 
Mogren skriver om ett brev från kung Albrecht till skeppsstyrmännen i Hälsingland från 
1366. Han befaller dem, vid 40 marks böter, att var och en i sitt snäkkiolag utvälja tolv 
trovärdiga män och med dem uppbära markskatten.38   
 
Ovanstående resonemang, att Hov kan vara plats för intern makt samt att Tuna förknip-
pas med extern makt, kan illustrera att Norralabyggden börjat få förbindelser med cen-
tralmakten.  
 
 

Runstenar 

 
Man har inte funnit någon runsten i Söderala. Det har dock berättats om en huggen run-
rad på en sten i Bergviken, där namnen Vidar och Arnljolt fanns inristade39. Stenen har 
inte återfunnits på grund av uppdämning vid kraftverksbygget. Runstenar kan ju ha mu-
rats in i kyrkan vid kyrkobygget, dels som byggmaterial men kanske också gömts för att 
manifestera en ny epok. 
 
I Norrala intill kyrkan, däremot, finns en runsten (HS2) med ett rundjur och ett kors. 
Det är således ett kristet monument och i runslingorna kan en kvinna(modern saufa-
rar40) vara nämnd. Anne-Sofie Gräslund tolkar ornamentet enligt hennas fem indel-
ningssystem och finner att stenen sannolikt är från 1010,41 men andra har daterat stenen 
från ca 1040. 
 
Gräslunds typologi tänker sig en ungefärlig kronologi42  

• RAK, 980-1015 e.Kr. 
• 2 Fp, 1010/1015-1040/1050 
• 3 Pr (profilstilar) 1010-1130  

o 3.1 Pr1 (äldre Ringerikestil) 1010-1050 
o 3.2 Pr2 (yngre Ringerikestil) 1020-1050 
o 3.3 Pr3 (äldre Urnesstil) 1050-1080 
o 3.4 Pr4 (mellersta Urnesstil) 1060/1070-1100 
o 3.5 Pr5 (sen Urnesstil) 1080/1100-1130 

• 4 KB 
• 5 Källor och externa länkar 
• 6 Noter 

 
Hon skriver i ett kapitel från ”Projektet Sveriges kristnande” om runstenarnas vittnes-
börd:  

 
Avslutningsvis vill jag peka på den kontakt mellan förkristen och kristen begravning som de 
vikingatida gravfälten med korsmärkta runstenar utgör – att resa en korsmärkt runsten kan upp-

                                                 
37 Westerdahl, 1989, sid 140 
38 Mogren, 2000, sid 123 
39 Woxberg, 2005, sid 48 
40 Larsson, P http://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%A4lsinglands_runinskrifter_2  
41 Gräslund, 2010 
42 Gräslund,1998, sid 198  
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fattas som en vigning av den aktuella graven eller t.o.m. en del av gravfältet, så att den första 
kristna generationen kunde begrava sina döda där, innan en verklig kyrkogård hade kommit till 
stånd.43 

 

 
Bertil Nilsson uppmärksammar Gräslunds funderingar över kvinnornas roll i kristnan-
det:  

 
Anne-Sofie Gräslund har prövat vilken roll kvinnorna kan ha spelat som tidigt omvända och 
därmed som förmedlare av kristendomen i det vikingatida samhället. Undersökningen sätts in i 
ett internationellt perspektiv med utgångspunkt från olika missionsmiljöer under kyrkans hi-
storia, och det kan visas att det fanns flera skäl för att just kvinnorna i ett tidigt skede övergick 
till kristendomen utan att de för den skull utgjort de dominerande aktörerna.44 

 
Min uppfattning är att runstenen i Norrala har rests av en lokal elit, kanske en kvinna, 
som på något sätt kommit i kontakt med kristendomen och kanske också ville markera 
att man aktivt tagit ställning mot det gamla.   
   

Säregna fornminnen 

 
Spadformiga ämnesjärn 
Professor Per Ramqvist45 menar att södra Norr-
land utgjorde ett eget folkland, fylke, med små 
hövdingadömen. Även om järnåldersmänniskorna 
i södra Norrland levde ”i centrum av sin värld” 
och utvecklade sina särdrag av riter och religiösa 
föreställningar snappade de också upp idéer från 
kontinenten.  
 
Härskarna hade magiska-religiösa krafter - gudar-
na ger alltmer utökad jordbruksmark och förser 
bygden med järn46.   
 
Exempelvis kan man konstatera att fyndplatserna 
för ämnesjärn, järn som inte kan användas till nå-
got utan vidare bearbetning, ligger kring Storsjön, 
Ljusnan, Ljungan och i kusttrakterna.  
 
De spadformiga ämnesjärn som hittats i Trönö 
och Söderala (Inaberg) har tolkats som halvfabri-
kat som lagrats för vidare förädling, men i en av-
handling av Marta Lindeberg argumenterar hon 
för att sådana spadformiga ämnesjärn snarare är 
nedlagda i ett förkristet kultiskt sammanhang.  
 
 

                                                 
43 Gräslund, 1992, sid 144 
44 Nilsson, 1996, sid 428 
45 Föreläsning på länsmuseet i Gävle nov 2011 
46 Eriksson & Sundqvist 2011 
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Hon skriver: 
 
Ämnesjärnen ansluter alltså ofta till gränslägen och platser med transitoriska egenskaper vilket 
sannolikt har sin grund i att ämnesjärn i sig själva uppfattades som liminala, eller transitoriska, 
föremål. 
 
Även mytologiskt förefaller järnframställningen kunna knytas till skogen. I Voluspá (vers 40) 
beskrivs hur Fenrisulvens avkomma föds av den gamla i jarnviðr, det vill säga i järnskogen. 
Viðr förkommer också som dvärgnamn vilket möjligen alluderar till dvärgarnas koppling till 
järnsmide (Gansum 2004a; Tsigaridas Glørstad 2008:426)  

 
Spadformiga ämnesjärn påträffas framförallt i depåer som har lagts ned i obruten mark i byg-
dernas utkanter och har sannolikt lagts ner i jorden som del av fruktbarhetsfrämjande hand-
lingar. Dessa kan, utifrån placeringen mellan skog och bygd, antas ha omfattat såväl gården 
och åkrarna som skogen. Ämnesjärnens koppling till fruktbarhet och skapande, har gjort dem 
lämpliga för ändamålet och deras breda meningsinnehåll, knutet till skog, jordbruk och järn-
framställning, gjorde dem meningsfulla för människor över hela området, trots att den materi-
ella kulturen antyder att det funnits stora skillnader inom detta. På det sättet kom de spadfor-
miga ämnesjärnen att agera sammanfogande och maka ihop dessa skillnader. Ämnesjärnen 
fungerade sammanfogande också på andra sätt.47  
 

Spadformiga ämnesjärn har inte hittats i Norralabygdens kungsgårdsområde utan längre 
in i byn Vi i Trönö samt ett rikligt fynd i Inaberg vid byn Hov i Söderala. Även om man 
kan anta att nedläggningen av ämnesjärn är av mytiskt ursprung i en förkristen kontext 
kan jag tänka mig att se handlingen som en ren planering inför framtiden, en plantering. 
Jägarsamhället minskade till förmån för en fast jordbruksbefolkning som började lära 
sig hur man sår och skördar. Åkermarken ökade hela tiden då vattnet drog bort och man 
kunde successivt utöka kreatursbeståndet. I Söderalaområdet fanns det dessutom rikliga 
järnfyndigheter som bidrog till en alltmer välmående bygd. Man måste ge för att få!  
 
Söderalaflöjeln  
Söderalaflöjeln anses som världens mest återgivna vikingatida föremål.  
 

Flöjeln är tillverkad omkring 1050. Ursprunglig placering var troligen i stäven av ett skepp på 
vikingatiden och den är namngiven efter sin användning som vindflöjel vid Söderala kyrka. 
Flöjeln fanns fram till 1916 i gården Kinsta nr 4, Söderala socken, där gårdens ägare uppgav att 
den köpts från Söderala kyrka på auktion. Flöjeln köptes detta år av antikvitetsuppköparen Nils 
Magnus Åmell, som samma år sålde den till Norrlands kulturhistoriska museum, nuvarande 
länsmuseet Västernorrland. Därifrån förvärvades den 1917 till Statens historiska museum. Flö-
jeln består av en tresidig nedåt avrundad kopparskiva som förgyllts på båda sidor. På den 
genombrutna ytan ser man tre drakar eller rundjur hopslingrade. Kanterna har vikts in och på 
dessa finns bårdmönster. På övre kantens spets är ett skulpterat bronslejon placerat. Lejonets 
svans och man har varit fastsatta mellan två par små stift. Söderalaflöjelns hopslingrade run-
djur är utförda i Ringerikestil. Karaktäristiskt för denna vikingatida konstriktning är ett stort 
rundjur som omslingras av rankor, vimplar och spiraler. Mönster i denna stil förekommer på 
ungefär 150 nordiska runstenar från tiden 975-1050.48  

 

De säregna minnesmärkena från Söderala kan naturligtvis inte säga något om hur män-
niskorna som levde där förhöll sig till kristendomen, men föremålen är tydligt förknip-
pade med en förkristen kontext.  

                                                 
47 Lindeberg, 2009, sid 187 
48 Historiska museet 
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Sockenbildning 

 
Stefan Brink ger i sin avhandling en splittrad bild över hur kristnandet och sockenbild-
ningen i Hälsingland kunde ha gått till. J.A. Hellström nämns, då han menar att Hälsing-
land utgjort ett särskilt biskopsdöme under äldsta medeltid. Hellström använder sig av 
källor som Adam av Bremen och det så kallade Florensdokumentet samt två brev om 
biskopskyrkor under Hamburg där Stenfi omnämns ha omvänt många människor. I av-
handlingen upplyser han om ett brev från påven:  

 
I ett påvligt brev från 1232 anmodar Gregorius IX prostarna i Västerås, Sigtuna och Alia-
ti(Norr-, Söderala?) att förmå hälsingarna att dels utgöra tionde, dels ersätta ärkebiskopen i 
Uppsala, vad denne lagt ut på grund av deras försummelse härvidlag.49 

 
I kapitlet om hälsingekyrkornas vittnesbörd lyfter Brink fram fyra kyrkor som avviker 
från vanliga romanska sockenkyrkor. Det är kyrkorna i Norrala, Söderala, Hälsingtuna 
och Jättendal. Han uppfattar att Söderala kyrka är helt avvikande från de andra tre, som 
ibland kallas för ”kungsgårdskyrkor” då de ligger nära i de av hälsingelagen omtalade 
kungsgårdarna. Söderala kyrka utgör Norrlands enda medeltida korskyrka, förutom den 
rivna kyrkan i Brunflo. Berthelson citeras; 

 
När kristendomen med kungamaktens hjälp befäst sin ställning, vilken markerades genom de 
nämnda kungsgårdskyrkorna, blir det fortsatta kyrkobyggandet ärkebiskopens, den kyrkliga 
administrationens egen angelägenhet. …50 

 

Brink fortsätter: 
 
Man har tyvärr att konstatera att vi inte vet något om orsakerna till varför en kyrka som den i 
Söderala uppfördes… 51 
 

Som jag tidigare nämnt kan ju kyrkan i Söderala vara en privat kyrka. Att Aliati nämns i 
samma uppräkning som Sigtuna och Västerås kan tyda på ett tidigt biskopsdöme i Häl-
singland och jag ställer mig frågan om inte detta biskopsdöme skulle kunna vara förlagt 
till Norrala, den bygd som redan gjort sig beroende av en central makt och som har en 
uppbyggd administration som kan förvalta och försvara en kungsgård.  
 

 

Kyrkobyggandet  

 
Norralas äldsta kyrka var säkert en enkel träkyrka som i mitten av 1100-talet ersattes av 
en stenkyrka. 1807 eldhärjades kyrkan men en ny kyrka uppfördes 1807 − 1810 på 
samma plats. Den första stenkyrkan hade centraltorn och östtorn och var en så kallad 
klövsadekyrka52, en kyrkoarkitektur som man kan finna på Öland men även i Styrnäs 
kyrka i Ångermanland. Klövsadelkyrkan är en egendomlig form av romanska kyrkor 
med två torn, ett i öster över koret och ett vid kyrkans västra del. Klövsadelkyrkan har 
                                                 
49 Brink, 1990, sid 144 
50 Brink, 1990, sid 156 
51 Brink, 1990, sid 158 
52 Bonnier, 1995, sid 51 
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således ett lägre mellanparti mellan två högre ändpartier. Den har alltså en viss likhet 
med en s k klövsadel, dvs den packsadel som användes som underlag för en klövjebörda 
på ett lastdjur, där bördan i möjligaste mån var fördelad lika på vardera sidan av djuret. 
Bonnier säger: 
 

att ombyggnationen av de öländska kyrkorna till klövsadelkyrkor - med ett extra torn i öster 
och med en tillbygd vindsvåning över själva kyrkan – visar att man fått behov av stora säkra 
utrymmen. Det var troligen inte folk utan egendom som skulle skyddas och förvaras där.53 

 
Bonnier menar därmed att kyrkor som den i Norrala från början byggts om med tanke 
på förvar snarare än försvar.  
 
Tanken o att kyrkan i Norrala skulle kunna fungera som ett förvaringsmagasin stämmer 
ju helt med Brinks idé om att kyrkan tillhörde kungsgården och den lokale stormannen 
som hade någon form av förbund med den kungliga centralmakten.  
 
Eftersom Hälsingland under medeltiden tillhörde ärkestiftet menar Bonnier54 att man 
måste studera de äldsta kyrkorna från Gamla Uppsala och Sigtuna för att få en uppfatt-
ning om den kyrkliga arkitekturen. Gamla Uppsala kyrka som byggdes ca 1140 var av 
en typ som var vanlig på kontinenten. Bonnier menar att centraltornet som är byggt över 
korsmitten går tillbaka till den äldsta kristna tidens torn som uppfördes på helgongravar 
och utmärkte en särskilt helig plats.  
 

Torn över korsmitten har endast funnits i ett fåtal kyrkor i Norden och deras gemensamma 
nämnare tycks ha varit en hög ställning inom den kyrkliga hierarkin(Bonnier 1984:90f). En 
enda kyrka i Norrland är försedd med korsarmar och centraltorn, nämligen den i Söderala i 
Hälsingland (se fig. 7). Detta tyder på att kyrkan ingått i stiftets äldsta prosteriorganisa-
tion(Bonnier 1991b:33), något som man också kan misstänka om den nu försvunna kyrkan i 
Brunflo i Jämtland, som har haft samma utformning.55 
 

Cornell56 menar att Söderala kyrka tillhör den så kallade Sigtunagruppen, som är en 
grupp av kyrkor uppförda med en speciell arkitektur, korsarmar och centraltorn. Han da-
terar dessa: 
 

• S:t Per   Sigtuna 1080–1100 
• S:t Olof   Sigtuna 1100–1134 
• Gamla Uppsala     1134–1150 
• Söderala och Brunflo  1150 

 
 
Bonnier antyder att Söderala kyrka ingått i stiftets äldsta prosteriorganisation och Brink 
känner sig osäker på varför just en sådan kyrkotyp uppfördes. Jag ska försöka mig på en 
vågad analys som kanske kopplar ihop Söderala med ett östpåverkat kristnande.   
 
Jag håller för sant att människorna vid Östersjön har haft betydligt mer kontakt i öst-
västlig riktning än i nordsyd. Jag har själv deltagit i en arkeologisk expedition i ”Ingvar 
Vittfarnes kölvatten” från Sigtuna till Svarta havet och besökt gamla handelsplatser där 
man funnit vikingatida föremål från Skandinavien.57  
                                                 
53 Bonnier, 1995, sid 48 
54 Bonnier, 1995 sid 47 
55 Bonnier,  A. C sid 48 
56 Cornell, 1918, sid 50 
57 Edberg 1996 
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Bengt Thordeman ställer sig frågan om det inte finns en österländsk kyrkotyp i Sverige 
och gör en konsthistorisk analys över Sigtunakyrkorna där han lyfter fram S:t Olofs ar-
kitekttyp som unik och ”saknar motstycke i vårt land”. Han har jämfört S:t Olof-kyrkan 
med kyrkobyggnader på Balkan och i Armenien och menar att S:t Olof har arkitektonis-
ka egenskaper som överensstämmer med österländska kupolkyrkor. Men skriver också: 

 
Det förefaller onekligen en smula långsökt att söka förebilder till en Upplandskyrka kring 
Svarta havets kuster. Detta fordrar sin särskilda motivering.58 

 

Han redogör för Sveriges förbindelser med Ryssland och färdvägarna utefter flodsyste-
men till Svarta havet och Kaspiska havet.  
 
Cornell tänker sig att Söderala kyrkas arkitekttyp överensstämmer med Sigtunagruppens 
och kanske främst med S:t Pers, men även med S:t Olofs. Man kan alltså misstänka in-
fluenser österifrån även när det gäller Söderala kyrka.  
 
Ur den medeltida isländska lagboken ”Grågås” har Mats G Larsson fångat upp en pas-
sage som nämner präster från den armeniska och den grekiska kyrkan som ska ha haft 
rätt att predika: 

…även om man inte skall låta dem utföra andra prästerliga tjänster. Vissa forskare anser att 
detta kan vara en följd av att Harald Hårdråde försökt införa den grekisk-katolska läran i Norge 
för att frigöra sig från det starka romerskt katolska inflytandet.59 
 

Medeltidsarkeologen Otto Theodor Janse har skrivit en intressant artikel i Fornvännen 
1958 om Emund den gamle som försökte införa den ortodoxa läran i Sverige. Emund 
var Olof Skötkonungs son, som han hade med dottern till en jarl som inte var kristen. 
Med Olof Skötkonungs kristna drottning Estrid fick han sonen Anund Jakob och dottern 
Ingegerd.  
 

Ingegerd ingick äktenskap med den ryske storfursten Jaroslav 1019, under villkor att hon, en-
ligt Snorre, fick Aldeigjuborg med jarladöme i brudgåva…  
 
…Genom jarladömet Aldeigjuborg med dess innehavare, fränden Ragnvald, synes alltså den 
svenskfödda storfurstinnan i Ryssland ha tillförsäkrat sig goda möjligheter till förbindelser ej 
allenast med sitt nya land utan även med sitt hemland och sina anförvanter i det norska kunga-
huset. Detta visar även, att Ingegerd föredragit vänskapen med sin halvsyster och svåger, 
Astrid och Olof i Norge, framför ett gott samförstånd med sin fader, den svenske konung Olof. 
Delta kan även tyda på ett gott förhållande också emellan Emund och Ingegerd.60   
 

                                                 
58 Thordeman, 1922, sid 153 
59 Larsson, 1997, sid 141 
60 Janse,1958, sid 118 
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… Omkring 1040 utrustade, sannolikt från Mälardalen, Ingvar Vittfarne, måhända en son till 
Emund och under alla förhållanden en släkting till furstinnan Ingegerd och genom henne alltså 
även till Jaroslav, en flotta på 30 skepp, med vilken han seglade till Gardarike för att bistå Ja-
roslav mot grekerna. Han stupade i detta härnadståg, troligen 1041. Förutom de förut om-
nämnda förbindelserna mellan de ryska och norska härskarfamiljerna må här ytterligare erinras 
om att Harald Hårdråde, Olof Haraldssons halvbroder, vilken i slaget vid Stiklastad deltagit på 
Olofs sida och efter nederlaget flydde till Gardarike, var gift med Jaroslavs dotter Elisabeth. 
Av det ovanstående synes framgå, att under Jaroslavs och Ingegerds tid pågått livliga förbin-
delser såväl mellan dem och deras släktingar i Norges kungahus som mellan Ryssland och 
Mälardalen genom Ingvar Vittfarne.61   
 
… Det ligger då nära till hands att antaga att Emund kommit i beröring med och blivit uppta-
gen och beskyddad av sin halvsyster Ingegerd och svåger Jaroslav i Ryssland. Vidare kan an-
tagas att Emund vid vistelse hos Jaroslav, som ivrigt arbetade för den grekisk-katolska kyrkan, 
även han kommit att omfatta denna religionsform. I Ryssland kan han även ha sammanträffat 
med den Osmund, om vilken Adam berättar:  
 

Emund »hade hos sig en olaglig biskop vid namn Osmund, som på sin tid Sigfrid, 
norrmännens biskop, hade anförtrott åt skolan i Bremen för att undervisas. Men 
senare begav sig denne, glömsk av välgärningarna, till Rom för att invigas. Då 
han bortvisades därifrån, drog han som en landsstrykare omkring i många trakter 
och lyckades så slutligen bli invigd av en ärkebiskop i Polanien. Då han så kom 
till Sverige, skröt han av att av påven ha blivit invigd till ärkebiskop för dessa 
trakter. Men när vår ärkebiskop skickade sina sändebud till konung Gamle, funno 
de därstädes samme landsstrykare Osmund, som enligt ärkebiskoplig sed lät bära 
korset framför sig. De hörde även, att han fördärvat de nyomvända barbarerna 
genom en oriktig undervisning i vår tro.» 

 
Liksom Emund har blivit förbigången av Anund på grund av sin hedniska härkomst och sin 
uppfostran hos sin hedniska moders släktingar i Vendland och därför kommit i ett mindre gott 
förhållande till den romersk-katolska läran, så har också, enligt Adam, Osmund genom sitt 
misslyckande i såväl Bremen som i Rom likaledes blivit avogt stämd mot den romersk-
katolska läran och kommit till Ryssland och där i Kiev (Polanien) blivit invigd till biskop i den 
grekisk-katolska läran. Då Emund såsom konung har Osmund vid sitt hov och såsom framgår 
av Adams nyss anförda berättelse tar parti för Osmund i stället för för beskickningen från 
Hamburg Bremen, synes oss, att man med skäl kan antaga, att Emund sökt införa den grekisk-
katolska läran i Sverige.62 
 

Osmund dyker upp lite varstans i källorna där hans levnader tolkats på olika sätt. Hal-
lencreutz hänvisar till Magnus den heliges saga där Emund: 
 

skall ha bemäktat sig Sigtuna under 1030-talets förra hälft. I strid med Hamburg-Bremens an-
språk har Emund som hovbiskop valt engelskmannen Osmund, som var biskopsvigd av ärke-
biskopen i det polska Gniezno.63 

 
Den person som kanske utförligast sysselsatt sig med Osmund är Toni Schmid:  
 

Vid den tiden mellan 1051 och 1056 sände ärkebiskop Adalbert legater med Adalvard i spet-
sen till konung Emund. Och … invenerunt ibi giravagnum Osmund. Kringstrykaren Osmund. 
Men inte nog med detta: han kallas dessutom biskop utan huvud – episcopsus acephalus – och 
han fördärvar de nyomvända non sana fidei nostrae doctrina. Till råga på allt låter han bära ett 
kors framför sig som en ärkebiskop.64  

 

                                                 
61 Janse, 1958, sid 120 
62 Janse, 1958, sid 122 
63 Hallencreutz, 1996, sid 249 
64 Schmid, 1934, sid 61 
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Biskop utan huvud har tolkats som om Osmund ”agerar själv” utan att lyda påvemakten 
i Rom. Kung Edmund, som påverkats av den grekiskt ortodoxa läran var kanske tilltalad 
av tanken på fria nationella kyrkor som hade gudstjänster på folkets språk, inte enbart 
på latin.  
 
Med ovanstående resonemang menar jag naturligtvis inte att Söderalaregionen skulle 
vara ortodoxt kristen, men jag kan tänka mig att lokala eliter som ville behålla sin 
härskarstatus på lokal nivå, utan pekpinnar från centralmakten, lättare kunde ta till sig 
ett kristet budskap som omfattas av den ortodoxa idéläran. En kyrka bland människor 
med magi och rökelseriter torde passa en härskarelit i Södra Norrland som kanske haft 
kultiska funktioner. Ett slags härskarideologisk kontinuitet som spänner över vikingatid 
in i en kristen tid. I Grekland är det ju fortfarande så att församlingen väljer sin präst, 
som med sin familj lever det vanliga livet och har rätt att förrätta mässor.  
 
I Söderala kyrka finns en trappa inmurad i den södra korsarmen som man tror är från 
kyrkans ursprungliga anläggningstid. Man har antagit att trappan i valvet gjorts för att 
komma upp till ett förråd i valvet där man kunde förvara saker. Det skulle vara intres-
sant att undersöka trappan, valvet och eventuella igenmurningar och se om i stället 
byggts en hedersläktare för en lokal elit.  

 

Sammanfattning 

Syftet med studien var att undersöka hur den profana och sakrala makten i Söderala och 
Norrala gestaltade sig från vikingatid till medeltid. 
  
Jag kan skönja att maktstrukturerna i bygderna förändrats över tid, allt eftersom vattnet 
sjönk och jordbruk och handel expanderade. Jag vill mena att landhöjningen förändrade 
tillgängligheten och transportvägarna. Söderalabygden och inre delar av Norralabygden, 
med Trönö, blev genom landhöjningen alltmer innestängda, och ville man ta sig där-
ifrån med båt var man beroende av att passera smala sund som kanske kontrollerades av 
någon stormanselit i Norrala, en elit som successivt utvecklade ett maritimt kulturcenter 
och kom att tillhöra Uppsalakungarnas kontrollsystem med framväxande hamnar och 
farleder efter Norrlandskusten. Norralabygdens folk blev alltmer sammansvurna med 
centralmakten och kom därmed i beröring med påvekyrkans riktade mission. En runsten 
har rests i Norrala av en lokal elit, kanske en kvinna, som på något sätt kommit i kontakt 
med kristendomen och måhända också ville markera att man aktivt tagit ställning mot 
det gamla. I ett påvligt brev från 1232 nämns ”Aliati” i samma uppräkning som Sigtuna 
och Västerås och det kan tyda på ett tidigt biskopsdöme i Hälsingland som skulle kunna 
vara förlagt till Norrala, den bygd som redan gjort sig beroende av en central makt och 
som hade en uppbyggd administration som kan förvalta och försvara en kungsgård. Det 
kanske finns en viss sanningshalt i skrönan om Staffan. Jag kan mycket väl tänka mig 
att när ärkebiskop Adalbert skickade Stenfinn för att kristna hälsingarna så menade han 
kanske ”halsarnas land” och hedningarna i det inre Hälsingland, de som levde mer isole-
rat i segare strukturer. Att Stenfinn fick sin begravning i det ”officiellt” kristna Norrala 
var väl inte så konstigt.  
 
Om det i början av 1000- talet var den centrala kungamakten och påvekyrkan som på-
verkade människorna vid kusten var det nog den lokala makteliten, med sin fria handel, 
som satte sin prägel på dem som levde i Ljusnans nedre vattensystem.   
 



28 

Troligtvis fanns det en privat träkyrka på tunet i Norrala innan stenkyrkan byggdes, men 
jag håller för troligt att inte någon träkyrka uppfördes på Hov, i Lund, eller på någon 
annan plats i Söderala. Hövdingen i Söderala ville säkert behålla sin härskarstatus så 
länge som möjligt där han kunde fortsätta med sin kultledarfunktion, kanske tillsam-
mans med kringresande förkunnare präglade av den ortodoxa idéläran. Antagligen rörde 
det sig om en tidsskillnad på någon generation när även stormanssläkten i Söderala 
övergick till den kristna läran. Avslutningsvis framför jag antagandet att Norrala sten-
kyrka byggdes med hjälp av kungamakten, kanske med stöd av någon tingsmenighet el-
ler bygdegemenskap, medan Söderala var en privatkyrka som byggdes av en lokal stor-
manselit, som i generationer samlat på sig rikedom genom handel och genom allianser 
var befriade från en centralmakt.  Han sätter också sin statussymbol, flöjeln, i kyrkans 
topp för att manifestera sin makt och enligt skrönan ”var så aktad, att sammanringningen till 
söndagsgudstjänsten skedde först då han med sitt följe till häst nalkades kyrkan”. 
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