
Södertörns Högskola | Institutionen för Livsvetenskaper 

Kandidatuppsats 15 hp | Historisk geografi | Vårterminen 2009  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Järnåldersboplatser och historiska byar 

En studie av agrara bebyggelsemönster i mälarbygder under 

1500 år 

 

 

 

Av: Christoffer Andersson 

Handledare: Kerstin Cassel 

 

  



1 
 

Abstract  

Following paper deals with the questions about prehistorian and medieval settlements in the Mälar 

Valley and their relations to the historically known hamlets or single farmsteads from the 17th- and 

18th-century cadastral maps. Models over settlement development through the period A.D 200 to 

1700 done by geographers Ulf Sporrong and Dan Carlsson are tested and compared to the 

knowledge won by recent archaeological excavations. Is there a connection between the older 

settlements linked together by dry-stone walls and the late Iron Age settlements? Does the picture 

differ from the one presented for the Gotland region? How well are the general theories about 

different settlement development depending on basic natural conditions as for the potentials for 

cultivation and topography, corresponding to the physical remains?  Are there other factors involved 

when the settlement structure takes its form? 

 

The methods that are used here constitutes mainly of a comparison between different locations in 

the Mälar Valley that has got a well known prehistory thanks to extensive archaeological excavations. 

Cadastral maps, soilmaps, topography maps and maps over ancient monuments are intertwined to 

the same map and analyzed through works in Geographical information systems.  

 

The results of this study reveal an interesting suspicion in the continuity-question through the Iron 

Age. Certain settlements seem to be more stable than what was earlier assumed in the general 

models.  This occurrence of continuous use of sites must also be seen in a spatial context and not 

only a pattern formed by randomly chosen locations. The research has shown that it may be 

connected to the local political power in the Iron Age community. Related to this are also the 

different settlement forms where more than one unit occurs on a site. Concerning the different 

natural landscapes both disparities and similarities are found when it comes to the development that 

precedes the given situation on the cadastral maps. The conclusion is that the recent archaeological 

excavations definitely have shown us a more complex situation than what was once outlined in the 

early years of landscape archaeology.  

 

Keywords: Mälar Valley, settlement evolution, hamlet foundation, continuity, the Iron Age farm, the 

Middle Age farm, dry-stone walls, cadastral maps. 

 

 

 

 

 

 

Omslagsbilderna visar excerperingar ur 1636 års geometriska avmätning över Gredelby, Knivsta 

socken, och 1708 års ägoavmätning av Grimsta och Sanda ägor, Fresta socken. Infälld överst till höger 

är en senmedeltida vridlåsnyckel funnen vid undersökningen av Herresta bytomt, Järfälla socken 

(Spijkerman m fl 2008). 
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1 Bakgrund till uppsatsen 

1.1 Inledning 
Tiden har kommit för då tre års utbildning skall summeras i en uppsats. Erfarenheterna har en vid 

spännvidd  samtidigt som ett djup har erhållits inom forskningen kring bondesamhällets framväxt 

sedan vår tideräknings början. Under den första terminen talades det om den geografiska portföljen, 

fylld av den breda kunskap som en geograf besitter. Tanken med uppsatsen är i linje med denna 

metafor, att kombinera mina erfarenheter jag samlat på mig under den här processen och göra det 

genom att diskutera agrar bebyggelseutveckling. Att sätta sig in i bebyggelsehistorisk forskning är 

inget som en forskare gör över ett uppsatsarbete av detta omfång, utan intresset har istället växt 

fram i takt med seminarium och exkursioner inom ämnena geografi och arkeologi. Att komma i 

kontakt med flera olika vetenskaper som studerar den historiska dimensionen i landskapet har varit 

givande för mig personligen då de till viss del utmanar varandra och stimulerar till ifrågasättande av 

teorier. Min förhoppning med föreliggande uppsats är följaktligen att ett tvärvetenskapligt arbetssätt 

skall kunna urskiljas av läsaren.  

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet i sin enklaste formulering kan sammanfattas till att problematisera och diskutera Mälardalens 

agrara bebyggelseutveckling under perioden 200 e.kr – 1700 e.kr. Uppsatsen ämnar därför att 

undersöka tidigare övergripande modeller för kulturlandskapsutveckling framtagna av den 

epokgörande kulturgeografin under 1980-talet. Detta görs främst ur bebyggelseperspektiv och med 

bakgrund av nyvunna arkeologiska kunskaper. Självfallet måste en studie av detta omfång begränsas 

i sin bredd och resultatet måste ändå i slutändan betraktas som tendenser vilka avspeglas i 

källmaterialet. Utgångspunkten för uppsatsen ligger som sagt i de arbeten som behandlat 

studieområdet i fråga under en tid då kultur- och den historiska geografin blomstrade och nya 

arbetsmetoder utvecklades. Mer heltäckande studier hämtas också ur andra svenska kulturlandskap 

och fungerar som jämförelsematerial. Förhoppningen är att kunna koppla resultat från arkeologiska 

undersökningar till de äldre lantmäterikartorna och därigenom kunna ge en översiktlig bild av 

bebyggelseutvecklingen, samt då förutsättningar ges också argumentera kring de avgörande 

faktorerna i förändring och kontinuitet utifrån naturgeografiska och till viss del även 

socioekonomiska aspekter. Varför frågeställningen känns aktuell kan förklaras med ett citat hämtat 

ur forskningsläget 1996 som diskuterar tvärvetenskapliga projekt; ”I mindre grad har geograferna 

tagit till sig ett rent arkeologiskt innehåll rörande bebyggelsens karaktär i sina analyser av 

landskapet” (Ersgård & Hållans 1996:10), vilket jag fortfarande anser har ett behov av att utvecklas. I 

klartext kan tre frågeställningar mejslas ut. 

• Hur väl återspeglas tidigare geografiska skisseringar av bebyggelseutveckling i Mälardalens 

arkeologiska material? 

 

• Vittnar fallstudier i byar runt om i Mälardalen om kontinuitet eller förändring i 

kulturlandskapet under perioden 200 e kr till 1700 e kr? 

 

•  I en förlängning av den föregående frågan ifrågasätts förklaringsfaktorerna? I första hand i 

form av naturförutsättningarna och de sociala skiktningarnas inverkan på dessa fenomen.  
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1.3 Källmaterial 
Källmaterialet kan i enkelhet beskrivas som att utgöras av två huvudgrupper, historiska kartor och 

arkeologiska rapporter.  

Eftersom det historiska kartmaterialet är av stor vikt i undersökningen förtjänar det en mer ingående 

redogörelse. Det kan inledningsvis konstateras att forskningen inom bebyggelsehistoria använt sig 

flitigt av historiska kartor. Bland annat har David Hannerberg och Ulf Sporrong spridit ljus över de 

annars för den oinvigda relativt svårtolkade kartorna (Hannerberg 1977, Sporrong 1985, se avsnitt 

2.3). Kartorna kan beskrivas som en form av fruset landskap, vilket gör det möjligt att rekonstruera 

exempelvis bytomtens lokalisering, markanvändning och gränser vid ett givet tillfälle. I huvudsak 

använder jag mig av de äldre geometriska jordeböckerna samt storskifteskartor. De förra 

introducerades 1628 och dokumenterar framför allt inägomark, dess avkastning och areal. Det har 

nämnts att de därav kan betraktas som en ekonomisk kartering under stormaktstiden, för att 

redovisa rikets bärkraft, alternativt skattläggning (Helmfrid 1959). Storskifteskartorna å sin sida 

redovisar 1700-talets stora landreform. De har ett större underlag och placeras tidsmässigt 

huvudsakligen mellan 1750 och 1820. Tidiga så kallade arealavmätningar genomfördes dock vid 

behov redan kring sekelskiftet 1700. På begäran från bönderna genomförde lantmätarna en kartering 

i syfte att exempelvis utreda tvister om ägogränser. Således kan ägogränser och utmark finnas 

dokumenterade redan omkring 1700 (Sporrong 1984:12). 

Den information som lantmätaren ger är också nyttig då de ovan nämnda utredningarna inte sällan 

upplyser om tidigare förhållanden. Noggrannheten skiftar dock lantmätare emellan och besitter 

denna ett  intresse för kulturminnen kan även landskapselement som gravar nedtecknas. Kartornas 

representativitet kan utifrån denna kunskap också ifrågasättas gällande redovisningen av bebyggelse 

och markslag. Den kartbild som nedtecknas var möjligen en idealisering av de verkliga förhållandena. 

I allmänhet är dock tillgången på detta källmaterial styrd efter dess ursprungliga syfte, vilket 

föreliggande studie delvis måste ta hänsyn till då undersökningsområden väljs.  

De arkeologiska rapporterna är ett problematiskt källmaterial. De skiljer sig mycket i kvalitet 

beroende på utveckling av utgrävningsmetoder, bakgrundskunskap och den tid som stått till 

förfogande vid undersökningen. Själva bevarandegraden hos fornlämningarna har självfallet också 

stor betydelse för reliabiliteten hos tolkningarna. Forskningsfronten hinner också ofta skjutas framåt 

och metoder bli inaktuella innan en rapport publiceras.  

Flera kompletterande källor används även i form av SGU:s moderna jordartskarta (Ae-serien), 

topografiska kartan samt fornminnesregistret (FMR) där detta blir relevant och kan öka förståelsen 

kring bebyggelsen. I begränsad utsträckning används även historiska dokument . 

1.4 Studieområde och avgränsning 
Tidsavgränsningen som föreligger i uppsatsen är satt till år 200 e.kr – 1700 e.kr, intervallet är inte 

precist avgränsat utan kan variera. Vid förhållanden då det kan anses viktigt för en ökad förståelse 

kommer även något äldre perioder att tangeras. Varför just denna period har valts ut kan 

argumenteras för utifrån källmaterialets styrkor. Yngre romersk järnålder utgör en bakre gräns vilken 

är relativt väl undersökt och på flera håll i Mälardalen bryter mot den äldsta järnålderns samhälle. 

Den främre gränsen 1700 representerar en diffus gräns då de äldsta lantmäterikartorna nedtecknas 

och storskiftet snart kom att introduceras. Studieområdets korologiska avgränsning får anses 



7 
 

flytande men en oavsiktlig koncentration kring Mälarens stränder har infunnit sig. Eftersom 

undersökningen ämnar omfatta ett brett tidsintervall blir fallstudierna härledda av de möjligheter till 

tolkningar som källmaterialet ställer till förfogande. 

Ursprungligen riktades undersökningen mot hela Mälardalens agrara bebyggelse, vilket motsvarar Ulf 

Sporrongs analysområde i Mälarbygd från 1985. De större arkeologiska undersökningarna i 

Mälardalen kan dock inte tillmätas denna utbredning, utan representerar istället titthål i lokala 

bygders förhistoriska skeden. Fallstudierna i uppsatsen har således en spridning som är definierad av 

de större exploateringsprojekten i Mälardalen och blir inskränkt till de stora vägdragningarna runt 

Mälaren samt utvidgningar av städerna. Den bild som ställvis målas upp i fallstudierna ger intrycket 

av att ofta hela kronologiska kedjor i bebyggelseutvecklingen är kända, från äldre järnålder till den 

historiska bytomten. Fallstudierna är snarare undantagen i kunskapsbasen som annars företrädes av 

framför allt korta sekvenser i bebyggelseutvecklingen som är utgrävda.  

Jag skall i detta avsnitt också påpeka att uppsatsen inte tar upp exempelvis avgärda enheter, 

medeltida torpbebyggelser och säteribildningar för diskussion. Det i huvudsak, med Åke Hyenstrands 

terminologi, primär- och ursprungsenheterna från järnåldern och deras fortlevnad under medeltid 

som arbetet avgränsar sig till.

Fallstudier: 

1. Skäggesta i Litslena socken 

2. Tibble i Litslena socken 

3. Pollista och Högsta i Yttergrans socken 

4. Bålsta i Övergrans socken 

5. Sanda och Odenslunda i Fresta socken 

6. Säby, Valsta och Lindsunda i Norrsunda sn 

7. V.Arninge och Ö.Arninge i Täby socken 

8. Åslunda i Odensala socken 

9. Gredelby i Knivsta socken 

10. Herresta i Järfälla socken 

11. Säby i Barva socken 

12. Frövik i Fors socken 

13. Lida i Åkers socken 

14. Ärja i Åkers socken 

15. Skämsta i Tierp socken

Omnämnda platser:

16. Hjulsta och Hässelby i Spånga socken 

17. Ängby, Karsvik, Glia och Linta i Bromma sn 

18. Skälby, Knista och Tuna i Sollentuna sn 

19. Skörby i Kalmar socken 

20. Vallby i Köping socken  

21. Rickomberga i Uppsala stad 

22. Bredåker i Gamla Uppsala socken 

23. Haga i Svinnegarn socken 

24. Boglösa i Boglösa socken 

25. Görla i Frötuna socken
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Figur 2.  Sockenkarta över östra Mälardalen. Delar av landskapen Uppland, Södermanland och Västmanland 
inbegrips i kartbilden. Svart markering motsvarar de socknar som berörs i fallstudierna medan grå markering 
motsvarar socknar med byar som endast kort omnämns. Siffrorna ger en ungefärlig placering av byn i socknen. 

 
2 Bebyggelsehistorisk forskning – teoretisk bakgrund 

2.1 Den tidiga populationsberäkningen 

Den bebyggelsehistoriska forskningen hade bedrivits tidigare och konceptet med att använda 

fornlämningsmaterial för att se helheter i landskapet hade även de gjorts tidigare, men det var först i 

och med avhandlingarna skrivna av Björn Ambrosiani (1964) och senare Åke Hyenstrand (1974) som 

bebyggelsearkeologin växte sig stark. De båda hade i dagens läge snarare liknats vid 

landskapsarkeologer, som är av en tvärvetenskaplig karaktär mellan geografer och arkeologer. 

Hyenstrand lär ha kommenterat 1960-talets fornminnesinventering som en populationberäkning 

över järnåldersbefolkningen inom rikets gränser, vilket säger en del om det fokus som då förlåg på 

gravfält och gravar. De båda lämningstyperna utgjorde då majoriteten av fornminnesregistrets 

inventarienummer. Den bebyggelsehistoriska forskningen blev därefter mycket förenklad. Man 
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problematiserade inte den bild som målades upp vid gravfältsanalyser, utan järnåldersbebyggelsen 

framstod i stora drag som glest liggande ensamgårdar lokaliserade till gränszonen mellan dalgångar 

och större moränpartier och senare även på impediment i åkermarken.  

Bebyggelseenheterna skulle huvudsakligen enligt Ambrosiani ha en kontinuitet i sitt gårdsläge som 

sträckte sig från yngre järnålder tills då ägorna karterades för första gången i historisk tid. De yngre 

järnåldersgravfältens rumsliga läge i förhållande till bebyggelseläget på de äldsta lantmäterikartorna 

vittnar om en låsning av ägofigurer och sannolikt även gårdstun med rötter från yngre järnålder. Det 

han nämner som A- och B-läge i förhållandet mellan gravfält och bebyggelse inträffar i 65% av fallen i 

undersökningsområdena och motsvarar ättebackar belägna på samma impediment som 

gårdsbebyggelsen alternativt det mest närliggande impedimentet. Motsatsen är således gravfält som 

har en mer perifer lokalisering inom byns ägor och kallas C-läge. Flera av gravfälten i C-läge förklaras 

genom vikten av exponering och således indirekt markhävdande (Ambrosiani 1964).  

Bilden som Ambrosiani målar upp antyder en påtagligt stor befolkningsökning under yngre järnåldern 

med hänsyn till gravfältens antal. I samband med detta har också ett större landnam skett med en 

spridd bebyggelse inom vad som tidigare antogs vara mark hävdad av en äldre järnåldersenhet. 

Problemet med att de historiska ägorna ibland rymmer flera gravfält anses i första hand bero på att 

det ursprungliga impedimentet varit fullbelagt, alternativt att de utgör kronologiska kedjor och en 

möjlig omlokalisering av tomtplatsen. De enheter vilka uppvisar färre yngre järnåldersgravfält än 

historiska  gårdar förklaras med en inre delning under medeltid eller början av den nyare tiden.  

Strandförskjutningen torde ha medfört att trycket från befolkningsökningen löstes genom yttre 

kolonisation och etablering på impedimenten i de nyare lägre markerna. En viss inre kolonisation har 

också ägt rum då utrymme funnits att etablera avgärda enheter.   

Vad det gäller frågan om bebyggelseutvecklingens skilda karaktärsdrag, tycker sig Ambrosiani se en, 

baserat på fornlämningarna, långsam process i sina analysområden omkring Husby-Sjuhundra och 

Skederids socknar i östra Uppland. Den relativt sparsamma förekomsten av fornlämningar i två 

grannbyar kopplas till en klyvning under förhistoriens slutfas. I Botkyrka och Österåkers socknar sker i 

dess äldsta delar tidiga radiella delningar under mellersta järnålder. Den totala bilden indikerar en 

ensamgårdsbebyggelse vars ägor under loppet av det första årtusendets andra hälft genom arvsskifte 

delas radiellt. Under förhistoriens slutfas etableras avgärda enheter, medan de först under 

medeltidens senare skede, då kolonisationsmöjligheterna upphört har varit tvungna att ingå i en 

samlad bebyggelsestruktur (Ambrosiani 1964:191-223).  

Åke Hyenstrand som vidareutvecklade dessa teorier i samma anda, har genom sitt arbete med 

Mälardalen utformat spridningskartor för inventerade fornlämningar. För att sammanfatta detta 

mastiga verk baserat i stora drag på statistik framstår centrala Attundaland, norra Södermanland och 

Södertörn av gravfälten att döma som ”Mälarregionens mest betydande järnåldersbygd” 

(Hyenstrand 1974:27). 

2.2 Stensträngsbygden - exemplet Gotland 

Studium av det förhistoriska kulturlandskapet har ofta tagit sin utgångspunkt i de hägnader av sten 

som i grova drag kan sägas haft sin huvudsakliga nyttjandetid under romersk järnålder och 

folkvandringstid. Några äldre dateringar finns också. Stensträngssystemens utbredning i Mälardalen 

är begränsad, figur 3. Huruvida detta skall tolkas som manifestationer för olika agrara inriktningar, 
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social organisation, religiösa uttryck eller rättssystem är omdiskuterat. Fakta är att de existerar i 

skilda naturlandskap och exempelvis saknas helt i Södermanlands slättbygd. 

 

Figur 3. Kartan visar stensträngsbygderna såsom de i stora drag har dokumenterats i 
fornminnesinventeringarna. Utbredningen är handritad efter Widgren 1997:21,  figur 1. Den här kartan är 
betydligt mer detaljerad och de yttre begränsningarna skall ses med viss reservation. Självfallet är dessa 
gränser samtidigt diffusa då ett så pass omfattande formelement är svårt att begränsa med exakthet. 

Stensträngarna har lockat både geografer och arkeologer till forskning. En övergripande 

bebyggelseanalys över Gotland, både kronologiskt och korologiskt, implementerades exempelvis av 

kulturgeografen Dan Carlsson under 1970-talet. Resultaten mynnade ut i hans avhandling 

”Kulturlandskapets utveckling på Gotland”. Det gotländska kulturlandskapet lämpar sig väl för studier 

av detta slag och som figur 4 visar finns där ett utpräglat och bevarat stensträngslandskap som ligger 

”diskordant under det yngre” som Ulf Sporrong uttrycker det (a.a 1985:193). Bebyggelsebilden hos 

stengrundshusen framstår generellt som ensamgårdar i perifera odlingsmarker, samt med 

byliknande hägnadslag i mera centrala bygder, vilka också hyser de mest lämpliga 

jordbruksförutsättningarna. Kontinuiteten hos stengrundsbebyggelsen sträcker sig företrädesvis över 

perioden 200 e.kr – 600 e. kr. men har en etableringsfas omkring Kristi födelse. 
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Figur 4. Dan Carlssons schematiska modell över kulturlandskapsutvecklingen i gotländsk centralbygd. Den 
äldsta enheten utvecklas till en byliknande centralbygd under stensträngstid. Vid regression är det de senast 
upptagna gårdarna som ödeläggs. Bybildning i fråga om gemensamma gårdstun placerar Carlsson i medeltid. 

Perioden sen folkvandringstid – tidig vendeltid (500-700), förefaller påvisa en regression i 

bebyggelsens omfattning. Övergivandet av stengrundsgårdar verkar också ha skett oavsett social 

status. Nyetableringar, i nya huskonstruktioner på samma ägor, verkar dock ha skett i de flesta fall i 

samband med övergivandet och således inte indikera någon lucka i brukandet av gårdens marker. 

Stengrundernas läge är ofta i senare tids inägomark, vilken i sig tolkas ha varit i stort sett densamma 

men utökad i kanterna. Bebebyggelsen på de nya gårdstunen som togs upp efter omstruktureringen 

av stengrundsbygden, betraktas som varaktig ända in i nyare tid och tillfället för karteringarna. 

Tolkningen baseras i brist på boplatsmaterial istället på arkeologiska lös- och slutna fynd, som ofta 

kan knytas till gårdstunet och i stort sett alltid i alla fall till inägomarken. Varför denna omlokalisering 

sker kopplas till två möjliga tolkningar. Antingen skall det ha berott på ett fuktigare klimat med en 

flyttning av de lägst liggande gårdarna upp på torrare mark som följd, alternativt ha ett samband 

med införandet av tvåsäde (se Carlsson 1979:34-42 och där refererad litt.). Flytten blir då en 

investering för att hamna i ett bättre läge i förhållande till ett nyuppodlat åkergärde, vilket var en 

förutsättning för att inte minska sin skörd.  Diskussionerna kring bebyggelselägen tenderar således 

att fokusera på transportekonomiska och terrängmässiga faktorer. Åkern och indirekt 

markförutsättningarna anses avgöra läget för övriga formelment på det lokala planet (a.a 1979:11f). 

Tvåsädet har daterats till att rymmas inom intervallet sen vikingatid – tidig medeltid (Hannerberg 
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1971, Sporrong 1971). Enligt Dan Carlsson skulle denna form av odlingssystem således rimligen tagits 

i bruk tidigare på Gotland.  

Bebyggelsens stabilitet har också uppskattats. I de centrala delarna skönjas en ökning av antalet 

gårdar år 1700 jämfört med år 500 e.kr. I mer perifera delar är fallet tvärtom. Skillnaden i läge mellan 

ca år 500 och den senare vendeltida-historiska, är att de är anpassade för en större areal inägomark 

och således belägna där utmark och inägomark möts efter uppodlingen. De tidigt anspråkstagna 

markerna med goda förutsättningar har också växt fram som centralbygder över tiden. 

Kritiken som kan riktas mot denna tes är Dan Carlssons till synes uppförda målbild som han strävar 

efter att verifiera. Stengrundsgårdarnas uppförande medger inga enklare studier i huruvida husen 

har reparerats eller omlokaliserats . Argumentationen för en parallell existens mellan olika gårdar i 

ett stensträngssystem blir således också vansklig då bevis i endera riktning är svårfångade. Det har 

dock tidigare påpekats i andra regioner, exempelvis Danmark, hur bebyggelsen förefaller vara 

semipermanent och förflytta sig med 100-200 års intervall (Östergren 1989:222f). En annan källkritisk 

detalj som anknyter till denna hypotes är husens livslängd i fråga om förruttnelse i de bärande 

stolparna. Nu kan detta ej likställas med grundfundamenten i den gotländska stengrundsbygden, 

men i östra mellansverige har beräkningar gjorts på att användningstiden av hus ibland inte behöver 

ha varit längre än 100 år (Hedman 1987:139).  

2.3 Retrogressiva analyser 

Ulf Sporrong har studerat den agrara bebyggelsen så som vi möter den i kameralt material och på de 

äldre lantmäterikartorna och därefter delat in den i differentierade odlingsbygder. Retrogressiv 

analys innebär ett studium av olika element i ett givet landskap, och därigenom spåra dess bakgrund. 

De slutsatser som Sporrong drar av den analys som enligt honom själv berört i princip samtliga 

geometriska jordebokskartor och storskifteskartor kan sammanfattas enligt följande. 

Bebyggelseutvecklingen i Mälardalerns byar har en slutprodukt i de geometriskt reglerade 

bytomterna. Dess rumsliga utbredning är mycket koncentrerad till slättbygden i Trögds härad och 

dess omnejd i Fjädrundaland och sydvästra Tiundaland. Uppsalaslätten, Rekarnebygden i 

Södermanland och sydöstra Västmanland utgör andra regioner med reglerade bytomter om än i 

mindre omfattning. Studien inbegriper både medeltida och historiska regleringar, vilka har liknande 

spridning. De regioner som i stora drag saknar reglerade bytomter är norra och östra Uppland, samt 

Sörmländska sjöplatån söder om Strängnäs. De medeltida folklanden sydost om Sigtuna, samt 

Södertörn uppvisar en bild där endast en reglerad bytomt är redovisad. Helhetsbilden som de 

reglerade bytomterna ger, tolkar Sporrong som beroende av naturförutsättningar (a.a 1985:144ff). 

Förklaringen finns indirekt i det förhistoriska landskapet menar han, där bebyggelsens kontinuitet är 

beroende av odlingspotentialen. Bebyggelseutvecklingen, argumenterar Sporrong, låg således i 

framkant under yngre järnålder och medeltid i dessa områden. Av de äldre lantmäterikartorna kan 

man utläsa rester av det landskap som föregått det karterade. Just i slättbygderna syns ofta spår av 

en flerkärnig bebyggelse som vid karteringstillfället har flyttat samman. Därav finner vi de största 

byarna beräknat i mantal, samt de väl utvecklade formerna av bystruktur just i samma regioner till 

följd av stora uppodlingar. Hans generella modell med slättbygd – by, övergångs- och skogsbygd - 

ensamgård  har dock sina undantag av vilka han själv uppmärksammar några utan att kunna förklara 

detta närmare. Någon sammanslagning av primärenheter ska således inte ha skett i 

sprickdalslandskapen (Sporrong 1985:177ff).  



13 
 

 

Figur 5. Ulf Sporrongs kolonisationmodeller över olika naturlandskapstyper. Den reglerade byn utgör ett 
undantag i sprickdalarna och förefaller vara lokaliserad centralt i landskapet. På mälarslätten har utvecklingen 
ofta nått den slutliga fasen, vilket brukar resultera i stora omstruktureringar av bebyggelse kan spåras. Även i 
ådalarna har naturförutsättningarna styrt förloppet. 

Förhållandet mellan odlingsbygderna och den ovan refererade fornlämningsöversikten av 

Hyenstrand är något som Sporrong belyser ytligt. Fornlämningsbilden från järnåldern 

överensstämmer inte helt med de centrala odlingsbygderna. Förutom slättbygderna kring 

mälarstränderna samt Uppsalaslätten framstår  Södermanlands inland och framför allt Södertörn och 

Attundaland som  tätbebyggt i förhistorisk mening. Förklaringen anses ligga i strandförskjutningen 

som i de senare regionerna präglade av sprickdalslandskap, frilagt begränsat med nya odlingsjordar. 

Samvariationen mellan 1500-talets jordnatur och slättbygderna överensstämmer på den punkten att 

skattejordarna utgör en minoritet, medan frälset något komplext uttryckt, hade ägor perifert i 

centralbygder. Istället dominerade kyrko- och kronojorden i slättbygderna, men någon entydig bild 

återges ej. Slutsatsen blir att ägostrukturen spelat en underordnad roll och att det istället på grund 

av bebyggelseutvecklingen slutligen krävts en reglering av densamma (Sporrong 1985:185f).    

Figur 5 visar upp en linjär,närmast målmedveten utveckling med etablering, expansion och 

sammanflyttning, från enklare mot komplexa former. Den ursprungliga fasen i modellen förlägger 

Sporrong till vendeltidens mitt, omkring år 700 e. kr, för centralbygder.  Kolonisationsmodellen gör 

rimligen inte anspråk på att utvecklingsstadierna sker samtidigt i de olika naturlandskapen, utan 

tidsschemat uppstår senare i övergångsbygd och randbygd och fullföljs sällan i dessa områden. 

Tanken med den reglerade byn som slutfas, ger således också en möjlighet att i mer perifera delar  

hitta förstadier till denna form, som inte nått lika långt i utvecklingen.  



14 
 

Diskussionen som Sporrong för kring markanvändning kretsar kring en utveckling ur det 

gemensamma brukandet sammanlänkat av stengärdesgårdar som övergavs och med tiden tog 

formen av privat ägande där åkerjorden avgjorde gårdens värde. Perioden 700-1700 är inte på något 

sätt statisk i fråga om organisation i kulturlandskapet. Bebyggelsen expanderar och brukningsformer 

som tväsäde och open-field system introduceras. Stimulansen till dessa förändringar av 

kulturlandskapet ligger främst på det lokala planet i mikrosamhället, å berör frågor som behov, 

resurser och kunskap (Sporrong 1985:196f). 

Den äldre skolan som Sporrong representerar utgick likt Ambrosiani från att bebyggelsen bestod av 

självägande bönder med jämställda gårdar där ett gårdsgravfält förväntades kunna knytas till 

respektive enhet. De senaste två decenniernas arkeologiska framsteg i forskningen kring den yngre 

järnålderns människor har emellertid kommit att visa på ett mycket hierarkiskt samhälle med 

stormannagårdar och vikten av odalrätt. Sigurd Rahmqvist har också framgångsrikt argumenterat för 

den tidiga medeltidens stora spännvidd i ägande för norra Uppland. Han dokumenterar både vida 

godskomplex som bedriver storjordbruk och små underlydande torpenheter, två fenomen som 

förmodligen också är relaterade till det äldre vikingatida frälset  (Rahmqvist 1996:296-302). 

Det gotländska materialet som belystes ovan antydde som nämnts en överensstämmelse mellan den 

äldre järnålderns och den historiska gårdens inägor. Dock synes många öde äldre järnåldersenheter 

finnas i periferin, på utmarken till de historiska gårdarna . Detta uppmärksammas även på andra håll i 

Sverige. Clas Tollin nämner det i samma mening som omarronderingar och ser vad jag förstår den 

öde enheten som omlokaliserad (Tollin 1999:12). 

2.4 Bybildning 

Frågorna kring bybildning är för intressanta för att utelämnas i ett arbete av denna kategori. För att 

återknyta till Ambrosiani och Hyenstrands forskning representerar de teorin om ensamgården och 

dess varaktighet in i övergången mot tidig medeltid. Denna teori baseras i stora drag på att 

gravfälten ger mönster av förändringar i bebyggelseorganisation. Yngre järnåldersgravfält har ett 

annat läge gentemot de äldre, samtidigt så tilltar antalet gravfält ju längre förhistorien lider, vilket 

tolkades som en befolkningsökning som når sitt maximum vid medeltid och således kräver en 

omorganisation. Kritikerna inom gravfältsarkeologin har påpekat hur flera gravfält kan vara synkrona 

inom samma ägofigur. Kulturgeografer har å sin sida också hävdat att bybildningsfasen bör förskjutas 

bakåt i tiden och beräknas ske under den yngre järnåldern, också beroende av befolkningstillväxt. 

Tvåsädet och andra förändringar i den agrara verksamheten bör som tidigare nämnts knytas till 

detta. 

Den kulturgeografiska skolan har också ofta betonat den ekonomiska faktorn bakom förändringar, 

således hamnar ofta det system som produktionsmarken ingår i i fokus. Härav har också begreppet 

by komplicerats till att gå utöver den allmängiltiga uppfattningen om det gemensamma gårdstunet, 

till att även utgöra sammanlänkade hägnadslag. Den arkeologiska skolan å sin sida lägger större vikt 

vid sociala och ideologiska förklaringar. 

Bybegreppet som det definieras i historisk-geografiska sammanhang brukar förutsätta gårdar vilka 

har en relation som kräver gemensamma beslut av någon form, vare sig det rör markutnyttjande 

eller hägnadssystem (Tollin 1999:20). I detta hänseende förstås också stensträngsbygder som en 

form av byar. Vidare sammanfattar Tollin det aktuella forskningsläget hos forskare som använt 
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medeltida och senare material för att kartlägga bystrukturernas 

etablering och konstaterar att  det gemensamma gårdstunet har 

diskuterats utifrån olika perspektiv (Tollin 1999:21f); 

Sammanflyttning av mindre enheter och upplösning av storgods, (...), 

medeltida hemmansklyvning och enstaka förhistoriska byar (Tollin 

1999:22). Se figur 6. 

De finns exemplifierade i mer generella studier bl a Sporrong 1985, 

Rahmqvist 1996, Ambrosiani 1964. Bybildningen i Södermanland har 

diskuterats av bland annat Keith Wijkander. Han tidsfäster detta till 

tidig medeltid och påtalar samhällets överorganisation som växer sig 

allt starkare. Då gårdarna belastades med skatter skulle detta ha 

framanat en klyvning i mindre enheter (Wijkander 1983).  

Den förhistoriska situationen berörs inte närmare av bymodellerna än 

att den i allmänhet tidsfästs till tidigast övergången mellan vendeltid 

och vikingatid. Den omdebatterade perioden under mellersta järnålder har emellertid stimulerat till 

andra livliga tolkningar av bebyggelseutveckling. Det har diskuterats i termer som ödeläggelse och 

omstrukturering som följd.  Ser vi till de geografiska arbetena på Gotland som redovisats ovan, 

argumenterar Carlsson där snarare för en områdeskontinuitet från romersk järnålder in i 1700-talet 

med undantag för den medeltida ödeläggelsen, vilken ej diskuteras här. Att bilden av 

fornlämningarna får forskarna att tro sig se en ödeläggelse är i själva verket tvärtom beroende på att 

ett nytt odlingssystem införs och gården förflyttas (Carlsson 1979).  

2.5 Exploateringsarkeologin - Den komplexa bebyggelseutvecklingen 
Forskningshistoriken som hittills har belysts är i huvudsak äldre än 1990-tal. Visst hade det redan i 

samband med exploateringar runt Stockholm under miljonprogrammets dagar växt fram en 

problematiserande bild. Bland annat Spånga socken och Huddinge socken hade flertalet undersökta 

boplatser. Jonas Ferenius uppmärksammade vid sina grävningar i Vårberg hur de folkvandringstida 

boplatserna flera gånger påträffades under och vid yngre järnålderns gravfält (Ferenius 1971:89-103). 

Men det var under 1980-talets utgrävningar som bebyggelsebilden skulle komma att kompliceras.  

Till följd av exploateringsarkeologins stora avbaningar av landskap, och då för forskningens intresse 

även vad man tidigare betraktade som fornlämningsfattiga delar, har en delvis nyanserad bild 

framkommit av den bebyggelse som föregått den vi ser på de äldre lantmäterikartorna. Den äldre 

skolan med Ambrosiani som utgångspunkt har inte kunnat styrkas utan anläggandet av ättebackar 

har en mer komplex bakgrund kopplat till politiska alternativt ideologiska skillnader i 

järnålderssamhället. 

År 1989 i ljuset av att de första större bytomtsundersökningarna börjat ge resultat, men långt före de 

flesta publikationer, kunde en antydan till den yngre järnåldersbebyggelsen så som den avtecknas i 

fysiska lämningar ta form (Hedman 1989:93ff). Samtidigt framkom boplatslämningar på lerslätterna 

som var svåra att avgränsa trots att breda avbaningar genomfördes. Studien av bebyggelseutveckling 

tog en ny form inom arkeologin och själva husen lämpar sig även väl för undersökningar ur sociala 

och ekonomiska perspektiv, eftersom förändringar på detta lokala plan kan spegla samhället i stort 

(Olausson 1997:95). Om det var kulturgeografer som låg i fronten kring byforskningen tidigare, kan 

Figur 6. Modell över 
bybildningen. 
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det sägas att arkeologerna i och med de senaste två decenniernas forskningsresultat har förskjutit 

och problematiserat begreppet än mer.  

2.6 Teori och metod 
Den historiska geografin omfattar en bred och svåröverskådlig inriktning för den enskilde. I huvudsak 

kan det sägas vara det agrara samhället som studeras. Landskapets förändring över tid, och med det 

även nyttjandet och det mänskliga perspektivet på detsamma, är det som i första hand hamnar 

under forskningsluppen. Det geografiska angreppssättet inkluderar också den rumsliga aspekten med 

spridning och regionalisering, både på lokal, men även på mer översiktlig nivå.  

Att som geograf väga in alla de faktorer som verkar för det föränderliga i landskapet, processen, är i 

det närmaste en övermäktig uppgift, därav vinklas den teoretiska ansatsen ofta till att bli 

systematisk. Den integrativa ansatsen som väger in både naturförutsättningar, som sociala och 

ekonomiska aspekter kan betraktas som en djupstudie då ett mindre, avgränsat, 

undersökningsområde studeras (Gren & Hallin 2003:17). 

Utgångspunkten i uppsatsen är förlagd till den tidigare forskningen på området, representerad i 

huvudsak av författarna i kapitel 2. Att diskutera förändringsförlopp i det agrara landskapet enligt 

övergripande teorier är svårt. Ulf Sporrong beskriver det som att: 

Det agrara bebyggelsemönstret kan sägas vara den rumsliga yttringen av ständigt pågående 

samhälleliga förändringar på grund av befolkningens ändrade kunskaper, vanor och behov 

beträffande agrar produktion och boende (Sporrong 1985:23). 

Konsekvensen vid en diskussion kring ett så vitt begrepp som agrar bebyggelseutveckling blir mycket 

universell och i min mening till viss del intetsägande. Vid Ulf Sporrongs resonemang kring 

förklaringsvariabler nämns människornas behov, vilket underförstått torde mena den självständiga 

gårdens minsta möjliga nödvändighet för överlevnad. Att gårdar redan under förhistorien har 

producerat för mer än det egna hushållet har dock påvisats i arkeologiska sammanhang. Andra 

gårdar står utan spår av odlingsverksamhet, men har ändå lämningar av konsumtion av grödor (se 

exv Olausson 1996). Det är kanske i detta sammanhang som Dan Carlssons inägomarksberäkningar i 

det gotländska materialet ska betraktas. Han problematiserar inte sina rekonstruktioner av 

stensträngbygden utan konstaterar endast att inägomarken varierar mellan 3,3 ha och 37,2 ha. De 

två största markarealerna återfinns dessutom på de gårdar som omfattas av ensamma stengrunder. 

Han beräknar sedan Normalgården till ett värde av ca 18 ha och menar att bortodling sannolikt 

föreligger i flera fall (a.a 1979:119,154). 

Den teori som föreliggande arbete baseras på ämnar undersöka Ulf Sporrongs gedigna 

naturgeografiska förklaringsfaktor där bebyggelsen helt är avhängig landskapets 

naturförutsättningar. Samtidigt har uppsatsen för avsikt att trycka på de fysiska lämningarnas 

faktiska skillnader som ofta förnimmas i större sammanhang. Vad det gäller den gotländska 

utvecklingsmodellen kan den självfallet inte ifrågasättas lika självklart genom att en annan region 

studeras, men den fungerar som en god jämförelse till fallstudierna i detta arbete. Uppsatsen ämnar 

inte på något sätt kullkasta den tidigare forskningen, för det är den alldeles för begränsad. Istället 

skall det arkeologiska materialet förhoppningsvis ge antydningar och tendenser till huruvida dessa 

generella modeller kan förankras i bygdens minsta beståndsdelar. Det är således på en ytterst lokal 

nivå slutsatserna dras i fråga om verifiering eller falsifiering av modellerna. Teorierna bakom de två 
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modeller som presenterades lägger stor vikt vid de ekonomiska faktorerna i ett produktionslandskap. 

Min utgångspunkt är att naturen sätter en spelplan vars förutsättningar ger begränsningar i 

möjligheterna av bebyggelsens struktur, men att sociala och kulturella faktorer inte medgivit ett 

egalitärt samhälle. I linje med detta borde det i teorin avspegla sig i de fysiska lämningarna. De 

skisserade utvecklingsmodellerna torde kunna ifrågasättas.  

Metoden är en form av urvalsundersökning där väldokumenterade arkeologiska undersökningar 

formar det material som ställs mot de generella modeller som finns. De fallstudier som presenteras i 

kapitel 4 ämnar redovisa differentierade former av bebyggelseutveckling i Mälardalen som kan 

urskiljas till följd av arkeologiska undersökningar. De är således utvalda på grundval av att jag finner 

dem ha goda förutsättningar för denna typ av studie. För en studie av produktionsmark är 

bevarandeförhållandena i Mälardalen i allmänhet för dåliga då förhistorisk tid diskuteras, därför är 

det främst själva bebyggelsen som behandlas. Det finns ingen genomgående undersökningsform 

inom fallstudierna utan resultaten redovisas efter vad som bedöms som givande för tolkningen. 

Tillvägagångssättet uppmanar till ett omfattande GIS-arbete för att kunna fastställa relationer 

korologiskt, både hos samtida element men även mellan kronologiska faser. Historiska kartor har 

därav rektifierats för att skapa diakrona kartöverlägg mellan fornlämningar och historiska 

kulturlandskap. Rektifieringen har skett med utgångspunkt i de ekonomiska kartorna från 1900-talets 

mitt, för att sedan i fallande ordning ställas mot äldre kartmaterial. Fornlämningarnas läge i 

referenssystemet har hämtats från det digitala FMIS. Ytberäkningar är gjorda genom digitalisering 

och arealkalkyleringar av historiska kartor i GIS.  

2.7 Källkritik 

Vid studium av förhistoriska och historiska landskap infinner sig alltid tolkningar gjorda på subjektiva 

grunder. Resultatet av en arkeologisk utgrävning och upprättandet av en lantmäterikarta kan båda 

påverkas av de inblandade personernas bakgrund, urval och metoder. Representativitetsfrågan i 

materialet som studeras är också viktig, då vi inte kan räkna med att all aktivitet i det förhistoriska 

samhället lämnade lika tydliga spår, eller är lika väl bevarat. Ett exempel i sammanhanget är de 

historiska bytomterna som kommer behandlas i viss utsträckning i kapitlen nedan. Avsaknaden av 

yngre järnålder/medeltida bebyggelse har ofta tolkats som att en direkt platskontinuitet föreligger 

under den tomt som rymmer bebyggelsen vid tiden för kartering. En undersökning är också 

begränsad i sitt rumsliga omfång, varför tolkningar till viss del blir avhängiga hur schakten dras.  

Likaledes är som sagt de äldsta geometriska jordeböckerna upprättade under 1600-talet ett material 

vilket återger en förenklad verklighet. Exempelvis förefaller enstaka vretar ej ha dokumenterats och 

uppenbarligen visar hussymboler inte med säkerhet någon faktisk bebyggelse, se kapitel 4.1.3. 

Den kanske känsligaste delen i detta arbete är ändå hur man belägger en brukningsenhet? Hur skall 

det avgöras vad som är en flerkärnig bebyggelse och vad som är en ensamgård? I den medeltida 

Östgötalagen kan vi läsa om vad en landbo bör uppföra på gården; sädesmagasin, fähus och lada 

(Myrdal 1985:44, refererad i Hållans & Svensson 1998:32), men det förhindrar självfallet inte att 

större och även mindre gårsstrukturer har funnits. Detta kan heller inte direkt appliceras på den 

äldsta delen av den studerade perioden då multifunktionella hus fortfarande var vanliga.   
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3 Naturgeografisk regionindelning av Mälardalen 

3.1 Slättbygd – övergångsbygd - skogsbygd 
För att bättre återkoppla till den naturgeografiska indelning som Ulf Sporrong använder sig av i 

avhandlingen Mälarbygd (1985:40), skall den kort redovisas här.  

 

Figur 7. Ulf Sporrongs indelning av Mälardalen i olika typer av bygder utifrån fem naturgeografiska faktorer. 
Kartan är hämtad ur Sporrong 1985:39, figur 18. 

Slättbygd 

Mälardalens kanske mest framträdande region vad gäller odlingsförutsättningar utgörs av den så 

kallade centrala Mälarslätten, vilken norr om Mälaren sträcker sig mellan Bro härad i Uppland till 

Åkerbo härad i Västmanland. De norra tillrinningsområdena, ådalarna, ryms också inom denna 

regionindelning. Söder om Mälaren är det främst Rekarnebygden, området mellan Säterbo härad och 

Åkers härad som karaktäriseras av en öppenhet i landskapet. Ådalarna kring Fyrisån och Tämnarån i 

norra Uppland  präglas även de av lerslätter med god odlingspotential. 

Övergångsbygd 

Denna form av naturlandskap utmärks av sin småbrutenhet med sprickdalar och uppskjutande 

moränhöjder om vartannat. Generellt återfinns landskapstypen i breda stråk i utkanten av 

slättbygderna. Landskapet från Attundaland i sydöst till Olands härad i östra Uppland inbegriper 

typexemplet på övergångsbygd. Södertörn och sjöplatån i södra Södermanland, samt norra 

Västmanland tillhör också denna typ. 
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Skogsbygd 

 Stråket mellan Mariefred och Katrineholm kännetecknas av skogsmark. Likaså trakten mellan 

ådalarna kring Sagån – Fyrisån – Tämnarån och norra Uppland, Roslagsbygden.   

I den avslutande diskussionen kommer fallstudierna i en mindre utsträckning där jag finner detta 

relevant, att återkopplas till de naturgeografiska förutsättningarna. 

4 Fallstudier i mälarbygder 

4.1 Trögd och Håbolandets slättbygd 

4.1.1 Skäggesta i Litslena socken 
Skäggesta ligger i dalsänkan som förbinder två större slättområden i Villberga socken söderut och 

Litslena norr därom. I den östligaste delen av ägorna löper Fiskviks kanal, vilken under förhistorisk tid 

utgjort en större vattenled. Den undersökta lokalen var belägen på en platå på västra sidan av 

dalgången som omger vattensystemet. Platån skiljdes i väst från skogsmarken via en svacka. I söder 

var avgränsningen mer diffus till det angränsande gravfältet . Platån som präglades av glaciallera har 

efter dess övergivnad odlats upp till åkermark. Datering av stolphål och härdar samt fyndmaterial har 

också gjort det möjligt att urskilja boplatsens olika faser. Det skall påpekas att en klar platskontinuitet 

verkar föreligga mellan yngre romersk järnålder – vikingatid då den annars svårligen påvisade 

vendeltida perioden har givit utslag på proverna. Hus ämnade som bostäder förefaller finnas redan 

från etableringfasen. Intressant är även husens inbördes placering, där en separat gårdgrupp verkar 

ligga i schaktets södra begränsning och säkerligen fortsätta utanför (Göthberg m fl 1996:97ff). 

Det kanske mest utmärkande på boplatsen de hallhus som etablerades uppe på den högsta punkten 

på platån. Initiellt är hus XV ett tveksamt sådant. Prestigebyggandet förefaller dock finnas i Hus V 

som synes anläggas under tidig vendeltid och var 43 m långt. Sådana dimensioner gör det till 

potentiellt hallhus. Tolkningen bygger även på dess monumentala utformning, härdar som fungerat 

som ljus och värmekällor samt exponeringen ut mot dalgången. Avsaknaden av högstatusfynd kan 

förklaras av att kulturlagren har bortodlats. Hallen har också spår efter reparation vilket förstärker 

intrycket av en betydelsefull byggnad. Smidesverksamhet har också dokumenterats under hela 

perioden i fråga (Göthberg m fl 1996:97ff). 

Den norra gårdens största hus har samma exponeringsläge under vendeltid - vikingatid. 

Storleksmässigt var det till hus V efterföljande dock något mindre. Bebyggelsen undergick sedan en 

större förändring under järnålderns slutfas. Enskeppiga hus utan någon tydlig struktur gentemot 

varandra tar plats. Det är dock tveksamt om dessa representerar hela bebyggelsen då den inte kan 

jämföras med gårdens tidigare storlek.  

Husen i södra delen av boplatsen har tolkats som en andra gård. De husen som berördes av 

undersökningen ligger i en norrsluttning, och antyder möjligen att platån söder därom varit bebyggd. 

Ytan mellan de tänkta gårdarna var i stort sett tom på anläggningar fram till vikingatid. 
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Figur 8. Skäggesta i Litslena socken, samt Villberga by i Villberga socken. De två 1700-tals hemmanens läge i 
förhållande till de två utgrävda gårdarna med förhistoriska rötter. Byarna skiljs av sockengränsen, vilken skär 
gravfältet RAÄ 201. Byarna har även åkergärdena i samma odlingsrytm. I Skäggestas fädrev syns den 
tidigvendeltida bebyggelsen. 

Hela boplatsytan var som sagt upplöjd i senare skeden vilket tillsammans med tunna kulturlager gör 

att medeltida  hus på stensyllar ej helt kan uteslutas. Det kan också konstateras att avfallsgropar med 

medeltida ursprung också finns på lokalen. Lokaliseringen av den medeltida bebyggelsen förblir dock 

hypotetisk. Gården eller gårdarna beroende på hur man ser det flyttade dock  upp på gårdstunet före 

1690, sannolikt flera århundraden dessförinnan.  



 

Figur 9. Bebyggelseutveckling i Skäggesta enligt Göthberg m fl 1996. Den sista bilden visar samtliga 
huslämningar. 

Skäggesta som vi möter det i 1500

lantmäterikartan av två hemman med ett jordetal p

(Uppsala domkyrka). Vad vi kan konstatera är att d

historiska byns tvåsädeshägnad och

inägomark. Rimligt är också att en boplats som vittnar om denna platskontinuitet också haft en 

varaktig organisationen av produktionsmarken

västerut kan av det facit som arealavmätningen från 1690 att döma kopplas till en 

uppodlingsverksamhet. I förlängningen av detta bör införandet av tvåsädet beaktas som en 

förklaringsfaktor då denna odlingsform också förefaller lanseras eller annammas kring vikingatid 

tidig medeltid (Sporrong 1985:193f

påpekas att den södra gränsen i Skäggesta ägofigu

en prägel av geometri som inte upplevs 

omedelbar anslutning till ett gravfält med tydlig yngre järnålderskaraktär.

samband med gränser, som markörer av dessa, är inget ovanligt fenomen

av högar är vanligen förknippade med bytomtens närhet 

järnåldersgravfält var belägna på historiska ägogränser, men såg detta som undantagsfall 

(Ambrosiani 1964:193). En mer djupgående insikt i gravarnas relation till gården finns i Torun 

Zachrissons avhandling (a.a 1998).

Bebyggelseutveckling i Skäggesta enligt Göthberg m fl 1996. Den sista bilden visar samtliga 

som vi möter det i 1500-talets jordeböcker, består i likhet med  uppgifterna på den äldsta 

mman med ett jordetal på 17 2/3 öresland (skattehemman) 

Vad vi kan konstatera är att den undersökta lokalen genomskars av 

historiska byns tvåsädeshägnad och att det nya läget etablerades i brytzonen mellan betesmark och 

ckså att en boplats som vittnar om denna platskontinuitet också haft en 

organisationen av produktionsmarken. Varför man valde att flytta gårdarna 250 meter 

n av det facit som arealavmätningen från 1690 att döma kopplas till en 

I förlängningen av detta bör införandet av tvåsädet beaktas som en 

förklaringsfaktor då denna odlingsform också förefaller lanseras eller annammas kring vikingatid 

:193f, jfr Göthberg m fl 1996:135). I samma sammanhang 

den södra gränsen i Skäggesta ägofigur, den som vätter mot Villberga, för det första har

en prägel av geometri som inte upplevs  som en ursprunglig rågång. Vidare har den också förlagts 

ett gravfält med tydlig yngre järnålderskaraktär. Att gravar ofta har ett 

samband med gränser, som markörer av dessa, är inget ovanligt fenomen, men gravfält med inslag 

av högar är vanligen förknippade med bytomtens närhet . Redan Ambrosiani noterade att v

järnåldersgravfält var belägna på historiska ägogränser, men såg detta som undantagsfall 

En mer djupgående insikt i gravarnas relation till gården finns i Torun 

Zachrissons avhandling (a.a 1998). Det förefaller som om förändringen av rågången kan ha ett 
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samband med det nya bebyggelseläget. Skäggesta i det större perspektivet har en ägofigur inklämd 

mellan två större enheter, Villberga och Fiskvik, varav den förra också har en geometriskt reglerad 

bytomt. Villbergas tämligen få förhistoriska lämningar i proportion till den stora historiska byn gör 

det rimligt att anta en sen förtätning på bytomten. 

Om vi tänker oss att Skäggestas ägor under yngre järnålder löpte längre söderut på Villbergas ägor, 

vad fick då bygränsen och för den delen även sockengränsen att förläggas åt norr? Var införandet av 

tvåsädet i Skäggesta en lösning för att kunna ”gå runt”, efter att en starkare bonde med inflytande i 

bygden anslagit en gränsjustering för att utvidga bebyggelsen i Villberga? Alternativt ska bönderna i 

Skäggesta på eget initiativ givit upp sina marker till förmån för grannbyn. Någon utveckling av byn i 

fråga om bebyggelsen har inte skett sedan romersk järnålder, trots sitt läge i den öppna slättbygden. 

Orsaken kan sökas i omgivningen. Av bebyggelsemönstret och fynd att döma förlorar Skäggesta sin 

statusposition under vikingatid och ägofiguren inskränks. Stagnationen har ett samband med 

utvecklingen i grannbyarna. 

4.1.2 Tibble i Litslena socken 
I samma socken som ovan redovisade Skäggesta, beläget nordväst om just nämnda i ett 

karaktäristiskt slättområde, är byn Tibble. Den undersökning som berörde byns ägor i samband med 

E18-grävningarna kom att avtäcka ett mycket omfattande och komplext boplatsområde, RAÄ 561. 

Någon avgränsning var ej möjlig, utan många frågetecken kring platsen återstår. Den utgrävda delen 

är belägen på en nivå mellan 20-25 m.ö.h. Jordarterna utgörs av i huvudsak glaciallera och av de 

historiska kartorna att döma har marken delvis legat i linda, brukats som bete och varit uppodlad 

under 1600-talets slut. Vid storskifteskarteringen har i stort sett hela den del av boplatsen som 

grävdes ut varit uppodlad (Andersson 1994:14-23). Tibble bys omnejd är i syd och väst beståendes av 

skogsmark på moränmark. De lägsta partierna i Tibbles östra del utgörs av postglacial lera. 

Förvånande nog är även gravfältet RAÄ 279 beläget på denna sanka mark som i de äldsta 

lantmäterikartorna avtecknas som äng. Gravarna har i modern tid blivit överplöjda, men av de fynd 

som gjorts har de kunnat dateras till äldre järnålder (Hjärthner-Holdar 1989:112).  

Under äldsta järnålder finns indikationer på att flera gårdar legat med jämna mellanrum längs södra 

och västra moränstråken. Skärvstenshögar och enstaka stensättningar ligger tätt på höjderna och 

exponeras ut mot lerslätten. Även Tomtberget nordväst om den historiska byn förefaller ha brukats 

som boplats under denna tid. Figur 10 visar endast gravfält, den utgrävda boplatsen samt den yngre 

järnåldersbebyggelsen. Förhållandet förblir liknande under äldre järnålder, men med fler enheter. 

Enligt Hjärthner-Holdar finns inga indikationer på byar med gemensamma gårdstun förrän under 

yngre järnålder. Hon menar även att ortnamnet ska tolkas i samband med sammanflyttningen. En 

förändrad markanvändning kan vara bakgrunden till detta. Den bebyggelseutveckling som skisseras 

pekar på cirka 10 enheter, varav 7 i södra delen,  under äldre järnålder inom Tibbles ägor, vilka vad 

hon menar verkar vara metriskt uppdelade (a.a 1989:114-117). En beräkning av inägomarken i Tibble 

under historisk tid hamnar på närmare 180 hektar fördelat på 6 gårdar. Beräkningarna för den äldre 

järnåldersgårdens inägor på Gotland har förlagts till ett genomsnitt på 18 hektar/gård, även om 

variationsintervallet var relativt brett (Carlsson 1979:154). Även om några djupare slutsatser 

baserade på ytberäkningar således riskerar att bli mycket hypotetiska skall vi ändå återkomma till 

detta. 
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Figur 10. I kartans mitt syns Tibbles geometriskt reglerade bytomt. De förhistoriska lämningarna är 
koncentrerade till de södra och västra delarna, i det som på de äldre lantmäterikartorna utgörs av betesmark. 

Den undersökta boplatsen med det litet ovanliga läget i en norrsluttning på lermark har av 

arkeologerna tolkats som resultatet av en fullkolonisation och gradvis omstrukturering av den 

brukade marken. I takt med att äldre odlingsmark utarmades och nya lerjordar frilades i viken, tänker 

man sig att bosättningen flyttat ned allt eftersom. 
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Boplatsen har kontinuerliga dateringar från bronsålder ända in i vendeltid. Den yngsta 14C dateringen 

av boplatsen har förlagts till 600-tal. Två gravar som överlagrar boplatslagren har i linje med detta 

kunnat dateras till ca 700 e. kr. 

Förklaringen som Hjärthner-Holdar gav, redovisad ovan, blir dock litet hängande i luften om vi 

studerar undersökningsområdet närmare. Den totala avbaningen mätte omkring 1000 meter på 

Tibbles ägor. För att öka förståelsen belyses nedan även en äldre fas av bebyggelsen än vad syftet 

med uppsatsen omfattar.  

Boplatsytan kan delas in i en västlig och en östlig del, vilka sannolikt representerar två gårdar. I den 

västra delen under en övergångsperiod mellan yngre bronsålder och förromersk järnålder finns två 

gårdslägen, numrerade I, huruvida de är samtida eller vittnar om en vandrande bebyggelse är svårt 

att uttala sig om. De är belägna med cirka 300 meters mellanrum i områdena E resp. G. Påföljande 

fas 500-250 f. Kr. rymmer fyra hus inom områdena F och G (II). För en senare delen av den 

förromerska järnåldern saknas huslämningar i schaktet, möjligen skulle denna fas kunna 

representeras av de odaterade husen i område B, omedelbart öster om begränsningen i figur 11. 

Under romersk järnålder flyttas bosättningen österut och etableras i områden C och H (III). Husen 

förefaller där att bilda en kronologisk kedja med en gemensam kontinuitet mellan 0 – 650 e.kr. Hur 

huslämningarna i område D passar in är oklart, men äldre bronsålder alternativt perioden omkring år 

0 verkar rimligt (Andersson 1994:14-23ff). 

 

Figur 11. Undersökningsområdets västra del vid avbaningarna i Tibble. Min numrering av romerska siffror. 

I den östliga delen har husens datering inte kunnat ske lika övertygande. I område B finns tecken på 

att bebyggelsen härstammar från tiden omkring år 0. I område A, längst i öster, har boplatsen 

påverkats av anläggandet av historiska backstugor. Husen har dock daterats på stratigrafisk väg där 

annan metod inte varit tillfredsställande. Under det ena huset finns både bebyggelse från bronsålder 

samt en grav från äldsta järnålder. Boplatsytan i övrigt präglas också den av bronsålders/förromerska 

gravar. Kontexten pekar mot att bebyggelsen varit lokaliserad i område B under denna tid. Under 

perioden 0 – 400 har sedan åter område A hyst en gård där två hus tolkats kronologiskt avlösa 

varandra. Ytterligare hus kunde spåras i schaktets utkant, möjligen rör det sig om ett 

folkvandringstida (Andersson 1994:14-23ff). 

Vad det gäller den sociala organisationen i Tibble kan vi av de arkeologiska fynden på Tibble ägor ana 

att en överordnad gård funnits. Guldringar och stormannagravar, vilka placerats i intervallet 300 – 

550 e. kr har påträffats i det numera överplöjda gravfältet på den östra ängsmarken, figur 10. Att 

undersökningsområdet i fråga skulle knytas till dessa fynd var något som antogs innan husen hade 

daterats (Hjärthner-Holdar 1989). De utmärkande husen hade istället sin förankring i äldre 

bronsålder och förromersk järnålder. Bebyggelsen under tiden 0 – 650 e. kr. har tvärtom en ordinär 
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prägel med egen agrar produktion och utan monumentala 

hus. Pollenanalysen pekar också på att åkermarken legat 

alldeles intill bosättningen (Andersson 1994:21).  

Begreppet kontinuitet rymmer dock subjektiva tolkningar. 

Hur stora förflyttningar får ske för att platskontinuitet ska 

råda? För att återknyta till beräkningen av inägomark 

skulle 7 samtida enheter förutsätta en stabil bebyggelse 

och troligen överlagrande hus. Tvåsädet som generellt 

verkar införas under övergången mot historisk tid, innebär 

som regel att inägomarken utvidgas, inte sällan 

fördubblas, (Sporrong 1971, Hannerberg 1971). Vi har 

därför anledningen att tänka oss inägomarken i Tibble som 

betydligt mer begränsad under äldre järnålder. Att den skulle burit så mycket som 10 enheter 

samtidigt verkar ej rimligt. Resultaten i undersökningsområdet i södra Tibble speglar en bebyggelse 

under tiden 500 f. kr – 700 e. kr med semipermanent prägel. Få av husen visar tecken på 

ombyggnation och endast två av dem har bedömts överlagra varandra, dock med en kronologisk 

lucka däremellan.  

Hur den totala bebyggelsen sett ut i Tibble svarar inte resultaten på. Hjärthner-Holdar räknar dock 

med en enhet var 150 meter under slutskedet av äldre järnålder (a.a 1989:112ff). Avbaningen täcker 

över 1 km av lerslätten där den möter moränstråket och av genomgången ovan ligger det således 

närmare att tolka bebyggelsen som två gårdar inom undersökningsområdet. Flyttningsmönstret 

följer heller inget givet mönster utan de ytor som gårdarna disponerar verkar relativt stora.  

Den vidare bebyggelseutvecklingen förefaller även den vara komplex. Av fornlämningsbilden  att 

döma har enheten, i det kanske mest gynnsamma läget, i sydsluttningen på Tomtberget, samlat 

bebyggelsen kring sig. Möjligen är det också här vi ska söka den gård som gravlagt sina döda med de 

statusindikerande föremålen. Bebyggelsen är ej undersökt, men återfinns idag som terrasseringar. 

Gravfältet på samma impediment är dock delundersökt och har daterats till yngre järnålder. 

Sannolikt har således ett stabilt bebyggelseläge hyst en enhet under lång tid, medan de kringliggande 

gårdarna upphör att lämna för oss synliga spår omkring övergången mot yngre järnålder. En 

sammanflyttning är alltså rimligen resultatet (Hjärthner-Holdar 1989:116f).  

Bytomten i Tibble har av det historiska kartmaterialet att döma, under yngre järnålder innan den 

geometriskt reglerades, legat i mer höglänt terräng på impedimentet benämnt Tomtberget nordväst 

om 1700-talets by. Den geometriska regleringen i Tibble har i sin tur på metrologiska grunder tolkats 

ha medeltida mått (Sporrong 1985:144), varför vi kan förutsätta en sista omlokalisering under 

medeltid. Totalintrycket som en studie av Tibbles förhistoriska och historiska bebyggelse ger är av 

dynamisk karaktär. 

4.1.3 Pollista och Högsta i Övergrans socken 
Den historiska bytomten i Pollista är belägen på ett impediment mitt på Håbohalvöns centrala 

lerslätt. Området står också i förbindelse med Bålstaslätten i öster. 

Det faktum att det saknas gravfält inom ägofiguren bör snarast betraktas som en omläggning av 

bygränser och inte som att befolkningen i Pollista har valt att inte/saknat rätten att gravlägga 

Figur 12. Undersökningsområdets östra del 
vid avbaningarna i Tibble 
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(Hållans & Svensson 1998:7). Att Håbohalvöns rågångar har en dragning som vittnar om en 

omstrukturering av en äldre indelning kan påvisas på flera håll, se vidare i avsnittet kring Bålsta, se 

kap 4.1.5. Clas Tollin har påpekat att många av byarna i Yttergran och Övergran äger mark i 

grannsocknen. Också läget för Yttergrans kyrka, just vid sockengränsen antyder om en förändring då 

denna ofta ligger mer centrerat (Tollin 1989:75f). 

Gårdarna under 1500-talet var enligt Upplands handlingar tre till antalet, samtliga av frälsenatur. På 

den äldre lantmäterikartan från 1712 syns tre hemman. Gården längst i väster, den minsta är dock av 

krononatur under denna tid. Det schakt som lades ut över bytomten kom att täcka nästintill hela det 

som på de historiska kartorna markerats som bytomt,men även en del av impedimentets fortsättning 

norrut. Höjden över havet är omkring 28 – 31 m i hela undersökningsområdet.  

Undersökningarna på och kring bytomten har skett i samband med väg- och järnvägsdragningar på 

1980-talet. I den norra delen av det större undersökningsområdet finns 14C- daterade härdar som har 

förts till förromersk järnålder – folkvandringstid, samt fynd av en fibula från ca 300 e. kr. Perioden 

har tolkats som ett yttre aktivitetsområde till boplatsytor norr och söder om impedimentet. Huruvida 

gårdstunet brukats för boende under äldre järnålder kan dock ej uteslutas då störningar av 

kulturlagren kan ha skett (Hållans & Svensson 1998). 

Delar av en äldre järnåldersboplats söder om bytomten har dock undersökts. Två huslämningar och 

flertalet härdar framkom i schaktet bara ca 50 meter söder om bytomten. Husen har bedömts utgöra 

den södra delen av den äldre järnåldersboplats som då bebyggelsen flyttats därifrån, också har odlats 

upp. Husen har utifrån stolphålens stratigrafiska läge ett terminus post quem till äldre romersk 

järnålder. Dess typologi antyder i linje med detta en anläggningstid under yngre romersk järnålder. 

Topografin i området karaktäriseras av svagt lutande impedimentshöjder. Boplatsen i fråga är 

lokaliserad i dalen mellan två sådana, Pollista och Högstas nya bytomt. Läget i förhållande till 

bytomten påminner mycket om läget för den äldre järnåldersboplatsen i Apalle, just nordöst om 

kartöverläggets begränsning (Eriksson & Anund 1998:125ff).  

Ytterligare motsvarighet hittas i schaktet för RAÄ 280 och 330, på Högstas ägor i kartöverläggets 

östra del. Det sydostligaste huset i schaktet har daterats till romersk järnålder och ingår i ett större 

boplatskomplex som sträcker sig utanför schaktets begränsningar. Omkring 50 m nordväst om huset 

påträffades nästa indikation på boplats, detta omedelbart nedanför det impediment som hyst 

Högstas äldre bytomt. Boplatslämningarna i schaktet bestod av två överlappande hus, härdar och 

hägnader, samt en koncentration av kulturlagret till den del av schaktet som tangerade den 

historiska bytomten i sydöst. Husen har ej kunnat dateras, men av de 14C- daterade härdarna på vad 

som förefaller vara gårdstunet, finns en tyngdpunkt i äldre järnålder. En liknande 

kulturlagerkoncentration hittades i samma schakt direkt söder om bytomten. Enheten Högsta är 

upptagen som två hemman under 1500-talet, beståendes av ett skatte-och ett frälsehemman (a.a  

1998:47f,76ff). Notervärt är också att den tämligen sammanvävda gärdeslagsorganisationen för 

byarna på Håboslätten var undantaget i Högsta (Tollin 1989:94, se fig 13).Helhetsintrycket ger en bild 

av två brukningsenheter med områdeskontinuitet på Högstas ägor redan under äldre järnålder, 

baserat på kulturlagrens spridning. 

Gravfältet norr om Pollista rymmer av gravformerna att döma framförallt yngre järnåldersgravar. 

Bebyggelse på själva gårdstunet har man ansett sig kunna belägga från 700 e.kr och framåt.  Husen 
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grupperar sig i vad som verkar vara rumsligt avgränsade ytor på tunet , således formande en 

flerkärning bebyggelseenhet. De har dateringar ner i yngsta vikingatid och kontinuitet in i medeltid.   

 

Figur 13. Kartöverlägg över grannbyarna Pollista och Högsta, år 1712. De avbanade ytorna är 
dubbelskrafferade, medan bytomtsundersökningen i Pollista är inrutad. Utvalda hus har markerats med fylld 
svart rektangel. På bytomten gäller det de tidigmedeltida husen, medan husen i de avlånga schakten är från 
perioden romersk järnålder – folkvandringstid. 

Hus 1 till 8 har en rumslig struktur som förefaller kunna knyta dem till en gemensam yta i 

undersökningens norra del. De hus som av stratigrafiska skäl måste tillföra olika faser, är också 

byggda i överensstämmande riktning. En i princip fyndtom yta, 15 meter bred,  skiljde denna 

husgrupp från den mer spridda bebyggelsen sydväst därom, hus 9, 11, 15 och 16. Huruvida denna 

grupp representerar en egen brukningsenhet eller bara en utvidgning av bebyggelsen i norr är svårt 

att säga. I avbaningens sydligaste del syns hus 20, ett vikingatida grophus, vilket förmodligen inte har 

stått ensamt, utan ett fyndrikt kulturlager med bl a lerklining under det eftermedeltida huset 
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nummer 17, tyder sannolikt på en mer omfattande bebyggelse även i den södra delen. Dock störd av 

aktiviteterna på den historiska tomten. Denna husgrupp har också en spridning skild från husen 16 

och norröver. Av fyndfrekvensen och variationen bland fynden att döma är det den ”norra gården” 

som uppehållit sig längst på platsen (Hållans & Svensson1998:29ff).  

Kartöverlägget konstruerat för denna uppsats överensstämmer med det mer översiktliga som 

presenteras av Elisabeth Essen i bilagan till rapport 1998:110, undantaget husplaceringen som nämns 

nedan. Enligt Hållans & Svensson som utgår från detta, skulle den fyndtomma ytan mellan den 

bebyggelsegruppen i norr (inkluderar den tänkta mellangården)  och den fragmentariska 

södergården ”.. sammanfalla med en gränslinje som finns dokumenterad i det äldsta 

kartmaterialet...”. De syftar då till den streckade linjen mellan gård H och G (a.a 1998:66f).  

 

Figur 14. Ytan X 1592900, Y 6609600 – X 1593000, Y 6609760 motsvarar rutan i kartöverlägget. 
Bebyggelseutvecklingen på gårdstunet i Pollista (Hållans &Svensson 1998. Figurerna 36, 104, 121). Med början 
ifrån vänster representerar bilderna faserna vikingatid, 1100 – 1500 och slutligen efterreformatorisk tid. 

Intressant är också att större delen av bebyggelsekomplexet i norr förefaller vara beläget utanför den 

historiska bytomten. Hus 10 i kartöverlägget för rapporten som nyttjar tre passpunkter, har placerats 

just utanför bytomten och betraktas i undersökningsrapporten som ett tecken på att bytomtens 

begränsning ej varit av medeltida ursprung. Enligt figur 14 bör huset i fråga snarare ha haft ett läge 

som löper parallellt med begränsningen av bytomten. Undersökningsresultaten vittnar också om att 

det rör sig om ett mangårdshus daterat till 1400 -1500 e. kr. varför en position delvis på åkertäppan 

utanför bytomten förefaller osannolik. Argumentationen är kanske obefogad då den till viss är 

beroende av noggrannheten i kartöverläggen. Jag vill ändå hävda att de medeltida hustypernas läge 

är så pass väl överensstämmande med husschablonen för gård H att ett medeltida ursprung torde 

kunna styrkas. 

Vi har således en åtminstone tvåkärnig bebyggelse från vikingatid, som sedan någon gång under 

medeltid begränsar sig till tomterna på det historiska gårdstunet. Den norra gården omlokaliseras 

mot söder, medan den södra gården behåller sitt vikingatida läge (a.a 1998:68). Utvecklingen går 
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således mot ett mer  sammanhängande gårdstun. Vad det gäller social status har förhållandena 

skiftat från att den södra gården visat upp ett mer välställt intryck till att den norra gör det under 

medeltid. Den södra har även korshängen under vikingatid, medan torshammarringarna är 

begränsade till den norra gårdens tänkta gårdsplan. Om det råder platskontinuitet från 700-tal in i 

medeltid är omtvistat. Den södra gården har dock ett fyndmaterial som innefattar hela perioden 700 

– 1500. Den norra däremot saknar i stor utsträckning tidigmedeltida fynd och talar därför för en 

nyetablering. Under den påföljande perioden 1500 – 1600 finns indikationer på att de båda gårdarna 

har fortlevt. Hus 2 i figur 14 är en parstuga belägen på impedimentet norr om bytomten. Enligt ovan 

redovisas tre frälsegårdar år 1540. Vid karteringen 1712 syns också vad som verkar vara tre gårdar. 

Förklaringen ligger troligen i att endast två åbor har delat och förfogat över tre hemman. I den högra 

bilden i figur 14, presenteras husen som funnits på gårdstunet vid tiden för karteringen 1712. 

Märkligt nog återfinns endast en gård. Förklaringen kan finnas i beskrivningen till kartan, där nämns 

hur bonden på gård F åboar emedan bönderna på G och H brukar respektive hemman. En studie av 

fyndmaterialet utöver huskonstruktioner ger emellertid en närmast identisk bild av aktivitetsytorna 

som husschablonerna. Det skall dock inte uteslutas att den tvåkärniga bebyggelsen kan ha fortsatt in 

i 1700, då med en obebyggd tomt med kameral status (Hållans & Svensson 1998:68-87).   

Sporrong har i sin översikt av geometriskt reglerade bytomter i Mälardalen bedömt det som att den 

enda byn med geometrisk reglering i Övergrans socken är Brunnsta (Sporrong 1985:138,144). Tollin 

däremot konstaterar i sin diskussion kring Övergran och Yttergrans socknar att reglerade bytomter 

indikeras, 

...t ex för Apalle, Lundby, Bålsta och Brunnsta. (Tollin 1989:76). 

Vid en studie av arealavmätningen över Pollista från 1712 (LMV B89-26:1), finns dock antydan till att 

även Pollistas bytomt skulle ha varit reglerad. I rapporten över undersökningarna nämns bara att de 

tre tomterna ligger parallellt. Att de mindre åkerlapparna ingår i den ursprungliga tomten kan vi nog 

utgå ifrån (jfr Hållans & Svensson 1998:10). Däremot nämns förhållandet i förbifarten i rapporten för 

grävningarna i samband med Mälarbanan (Eriksson & Anund 1998:125). Min erfarenhet av 

metrologiska undersökningar är dock obefintlig, men med metoden som presenteras av Sporrong vill 

jag ändå argumentera för en nytolkning av Pollista bytomt. Dock finns det anledning att ifrågasätta 

detta baserat på avsaknaden av råstenar och tomtdjupets diskontinuerliga längd. Det förra kan 

variera litet beroende på lantmätarens noggrannhet. Alternativt beror det på att hela bytomten är 

omgärdad av vägar och det således har ansetts överflödigt och utrymmesmässigt omöjligt att anlägga 

femstenarör. Det senare inte alls är ovanligt men mitt val av längd för beräkningarna är därmed inte 

helt odiskutabelt. Att bygatan inte alltid löper längs med byamålet finns det flera exempel på. 

Husschablonens placering på tomtgränsen är heller inget ovanligt, utan indikerar snarast att en äldre 

bebyggelse funnits på platsen, som fått behålla sitt läge vid regleringen (Sporrong 1985:122ff).  
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Figur 15. Kartöverlägg över Pollistas reglerade(?) bytomt. Infällt som svarta rektanglar är de till tidsperioden 
1100-1500 e. kr. daterade husen. 

Enligt kartöverlägget mäter byamålet, tomtens längd, 132 meter, medan djupet skiftar mellan 90 – 

83 meter. Oavsett djupet ger längden på exakt 8.25 m/öresland (132/16). Beräkningen är gjord efter 

uppgifterna om det totala byamålet, 16, i protokollet till kartan från 1712. Den metrologiska analysen 

ämnar bestämma en ungefärlig tidpunkt för utläggningen av bytomten. Det är således viktigt att 

kunna räkna ut en multipel, alltså den mätenhet som används. 8.25/15 ger exakt 0,55. 

Talet för denna mätstång är gemensamt med medeltidens kortare alnar. Måttet har sedan ökat med 

tiden för att under 1600 och 1700-tal vara 0,59 (Sporrong 1985:130). Det problematiska med 

bytomten är ytberäkningen. Om djupet antas vara 76m är den totala ytan 11880 m2. Vid Sporrongs 

beräkning av Brunnstas bytomt, belägen 2000m nordost om Pollista har han kommit fram till att en 

aln av just samma längd har använts. Han visar även hur ytan per hemman är 3950 m2  x2, vilket 

ligger nära det hanseatiska tunnlandet 3920 m2 (Sporrong 1985:138) Förhållandet i Pollista är alldeles 

för likt för att bortse ifrån. 11880/3 ger 3960 m2 per hemman. Resultatet av ytenheten och alnmåttet 

ger oss en trolig utläggning av bytomten under medeltid. 

4.1.4 Bålsta i Yttergrans socken 
Österut sett från Pollista, i samma slättbygdsområde, ligger Yttergrans socken. Bygdens öppna 

landskap kan anas i figur 19. Boplatslämningarna låg här spridda längs hela gränszonen mot högre 

moränstråk, men även centralt i dalgången. För en enklare orientering av undersökningsområdena 

har de numrerats. 

Boplatsen numrerad 2, belägen i åkermarken öster om Bålstas bytomt. Läget i sentida odlingsmark 

har självfallet påverkat bevarandeförhållandena och möjligheterna till rekonstruktion. Etableringen 

verkar ske av en ensamgård under förromersk järnålder, för att sedan ha kontinuitet genom romersk 

järnålder. Den påföljande bebyggelsestrukturen under tiden 400 e. kr – 750 e. kr är däremot 

svårgripbar. Det är inte otänkbart att lokalen rymt en by redan under folkvandringstid. Som det 

påpekas i rapporten har både den östra och västra delen av impedimentet en mängd föremål 

daterade till denna period. Grophuset centralt i figur 17 har också tolkats som en nedgrävd del av ett 
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långhus, varför två samtida och kontinuerliga gårdar inte är helt främmande (Franzén m fl 1996:48-

81). 

Numrering 5 representerar en undersökt grav- och boplatsyta, vars utsträckning överlappat rågången 

mellan det historiska Bålsta och Brunna. De lämningar som syns på Brunna ägor i kartöverlägget 

ligger i ensamgårdens utmark. Några säkra huslämningar påträffades ej, men stolphål, härdar och 

terrasseringar antyder av dateringarna att döma en bosättning under mellersta järnålder i schaktets 

sydligaste del, alltså i Bålstadelen. Intressant är även att ytan förefaller ha utgjort uppodlad mark 

innan gravfältet med folkvandringstida och tidigvendeltida gravar anlades.   

Boplatslämningar hittades även centralt i det schakt som numrerats 4, en möjlig huskonstruktion 

samt flertalet härdar och stolphål har genom tre dateringar förlagts till folkvandringstid – tidig 

vendeltid. På numreringen 1 antyddes hägnade ytor som av sitt läge tolkades ha utgjort verksamhet 

kopplat till det historiska gårdstunet under ett förhistoriskt skede. 

Det andra mer omfattande området med huslämningar var beläget omedelbart söder om och till viss 

del inom Bålstas historiska bytomt (nr 3). Någon mer precis kronologi har ej medgivits av platsens 

bevaringsförhållanden, utan det kan bara slås fast att lokalen nyttjats av flertalet husgenerationer 

som spänner över hela det första årtusendet och in i medeltid. Läget delvis på en terrassering har 

givit komplicerade stratigrafiska överlagringar varför ett upprepat och med all sannolikhet 

kontinuerligt nyttjande föreligger. Romersk järnålder är dock endast sporadiskt påträffad. Det som 

motsvarar fas 1 i figur 17 saknas därav för denna boplatsyta. Den bebyggelse som påträffats under 

folkvandringstid –vikingatid verkar snarast vara en del av en större struktur belägen utanför 

schakten. Den tendens som ändå kan antydas är hur de mer sydliga boplatslämningarna läggs under 

bete, medan man i den absolut nordligaste delen av schaktet,  dokumenterade två hus med 

dateringar till vendeltid – vikingatid, samt 1200- 1300-tal.  

Enligt Tollin tyder en studie av jordnaturen och storleken på jordegendomarna på två tidiga 

ensamgårdar, en vardera i Hällby och Bålsta, varpå hemmansklyvningar ska ha lett till tre 

brukningsenheter. När sedan Hällby ödeläggs har dessa marker tagits upp i Bålstaenheten (Tollin 

1989:96). De retrogressiva tolkningarna gjordes i samband med att undersökningarna pågick och har 

således inte i samma utsträckning haft tillgång till resultaten. Om vi kompletterar dessa uppgifter 

med de arkeologiska resultaten finner vi motsättningar.  

Sammantaget vittnar undersökningarna om hur större delen av de historiska markerna har tagits i 

anspråk redan under äldre järnålder. Regelrätta huslämningar har dock uteslutande påträffats på 

lerslättsboplatsen centralt på Bålstas ägor. Vidare under folkvandringstid sker aktivitet även invid 

gränserna mot Hällby och Brunna. Det finns anledning att räkna med flertalet gårdar inom Bålsta 

ägor från denna tid. Hur omfattande bebyggelsen varit är oklart, men de två vad det verkar mer 

kontinuerligt brukade lokalerna i åkermarken respektive just söder om bytomten, ger ett intryck av 

omstrukturering under vikingatid. Det finns även lämningar av flertalet tegelugnar daterade med 

början omkring 1300 i området där tidigare boplatsen 3 var belägen. Det ligger nära till hands att se 

en by med gemensamt gårdstun ta form under vikingatidens slut eller tidig medeltid (Franzén m fl 

1996:166). 
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Figur 16. Bålsta, Hällby och Yttergrans by ligger i samma odlingsrytm. De rutskrafferade ytorna representerar 
boplatsindikerande schakt. 

Bålsta förefaller således vara ett exempel på en sammanflyttning av gårdar. Ägogränserna ger också 

mer tyngd åt en sådan hypotes då de i princip avskiljer boplatslämningar från de närliggande 

gravfälten med yngre järnåldersgravar. Vi kan förvänta oss en omläggning av rågångarna och 

förändring i antalet ägofigurer under medeltid. Förhållandet i socknarna har diskuterats och 

beskrivits av Clas Tollin som omfattande hela grannsocknarna Yttergran och Övergran på Håbolandet, 

där en stor oproportionalitet mellan historiska byterritorier och järnåldersgravfält råder (Tollin 

1989:77).  
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Figur 17.Bebyggelseutveckling på boplatsen numrerad 2 i kartöverlägget. Den första fasen representerar 
romersk järnålder, den andra till yngre romersk järnålder – vendeltid och den avslutande fasen till vikingatid. De 
inbördes stratigrafiska relationerna har ej kunnat fastställas. Faserna är uppdelade efter Franzén m fl 1996:48-
82. 

 

Figur 18. Bebyggelseutveckling på boplatsen numrerad 3 i kartöverlägget. Den första fasen representerar 
folkvandringstid- vendeltid, den andra vendeltid – vikingatid och den avslutande 1200- 1300-tal. Faserna är 
uppdelade efter Franzén m fl 1996:100-148. 

Vi kan också sätta en främre gräns för när bybildningen har skett, då det i medeltida brev från 1300-

talets mitt talas om minst två gårdar i Bålsta (Tollin 1989:86). Jorden brukades av idel skattebönder i 

Hällby och Brunna, medan en av gårdarna var av kyrkonatur i Bålsta vid 1500-talets mitt. I det äldsta 

kartmaterialet syns på Bålstas marker fyra gårdar år 1685 som ligger belägna i en radby. På 

storskifteskartan från 1762 syns även en femte kameral enhet i vad som nu dokumenteras som en 

geometriskt reglerad bytomt. Den obebyggda jordegendomen är belägen under den norra gården 

vars jordegendomar dock värderats lika vid båda karteringarna. Den nu obebyggda enheten Hällby, 

vars marker fortfarande bar säd till skattebönderna i Bålsta, har av Clas Tollin bedömts som ödelagd 

kring högmedeltid (Tollin 1989:90). Att den reglerade bytomten funnits redan vid första 

karteringstillfället är troligt, men av de metrologiska undersökningarna att döma har den inte 

medeltida anor (Sporrong 1985:144). 
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Figur 19. Kartan visar spridningen av jordarter i förhållande till boplatserna. 
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4.2 Attundalands sprickdalslandskap 

4.2.1 Sanda och Odenslunda i Fresta socken 
Sanda utanför Upplands Väsby norr om Stockholm utgör ett utmärkt exempel på Attundalands 

småbrutna sprickdalslandskap där smala sprickdalar varvas med uppskjutande höjder av obrukbar 

mark. De yngre järnåldersgårdarna anses i socknen generellt ha legat där de historiska gårdarna är 

belägna. Vad det gäller ättebackarna finns inom Sandas historiska ägofigur två relativt stora gravfält 

och ett mindre vilka förefaller ha anlagts under den yngre järnåldern (Åqvist 2004:7). 

 

Figur 20. Kartöverlägg som visar inägomarkens förhållanden år 1636, samt utmark och bygräns vid år 1708 i 
Sanda, Fresta socken. De rut-skrafferade ytorna utgörs av äldre järnåldersboplatser, emedan den 
senvikingatida bebyggelsens läge syns i det historiska fädrevets trattformade utkant. Den tunna omgivande 
linjen utgör UO. Stensträngar har endast markerats inom Sanda och Odenslunda ägor. 

Bebyggelseutvecklingen under det första årtusendet för vår tideräkning är intressant. Två, alternativt 

tre äldre järnåldersboplatser kan knytas till Sandas närområde. På ett impediment i det södra 

åkergärdet finns både lämningar från vad som troligen varit ett större stensträngssystem och även 

ett antal terrasseringar. Lämningarna är endast delvis undersökta, men härdar och stolphål på 

terrasserna vittnar om bebyggelse. Kontexten gör att en datering till äldre järnålder förefaller rimlig.  
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Boplatsen i nordväst, på gränsen mellan Odenslunda och Sanda undersöktes i viss utsträckning 1986. 

Två terrasshus ligger tillsammans med vad som förefaller vara odlingsterrasser inhängnade av 

stensträngar. 14C-daterade härdar på bopatsytan förlades inom intervallet 260 e. kr – 630 e. kr. 

(Sander 1996:12). 

Den yngre järnåldersboplatsen i fädrevet förefaller etableras vid övergången från folkvandringstid till 

tidig vendeltid omkring 550 e. kr. Otvetydigt torde de till tiden hänförda husen ses som en 

ensamgård på impedimentet av den där omfattande utgrävningen.  

Den kanske viktigaste iakttagelsen som gjordes under utgrävningen var de stolphål som anslöt till 

den sedan tidigare dokumenterade stensträngen. I figur 21 skildras hur dessa utgjorde en förlängning 

och kringgärdade det hus som under tidigaste vendeltid tolkats som ett fä- och bostadshus (Åqvist 

2004:82,95). 

Det som sker under sen vendeltid är mycket intressant. En västlig gårdsgrupp med en tydlig 

kringbyggd gårdsplan tar form, samtidigt som en mindre husgrupp uppförs i öst. Anmärkningsvärt är 

det norra huset med öst-västlig sträckning i den västra gårdsgruppen. Byggnaden har likt den som 

påtalades i Skäggesta tolkats som ett platåhus/hallhus. I Sandas fall har etableringen av detta mer 

monumentala hus satts till vendeltidens senare del. Det som händer därefter under vikingatidens 

första del är ett igenkännande drag från flertalet boplatser. Husen blir mindre och förlorar sin 

multifunktionella roll. Det monumentala hallhuset har dock en kontinuitet tydligt skild från övriga 

långhus. Två åtskilda husgrupper ses fortsatt vikingatiden igenom, medan hallhusets vikt understryks 

av att det rekonstrueras i större dimensioner på samma plats som det tidigare. Tidig medeltid 

innebär syllstensgrundade hus. Bosättningens mönster med en vad det verkar mindre gård i sydost 

på impedimentet ändras dock inte. En sista fas i hallhuset tar sin form ett skede in i medeltiden, då 

huset åter repareras/återuppbyggs, nu med en bredare konstruktion. Hallhusets upphörande verkar 

ske under medeltidens mitt. Samtidigt förlorar också bebyggelsen sin tidigare struktur och en mindre 

parstuga anläggs på impedimentets absolut västligaste del.   

 

Figur 21. Fasindelningen på Sandaboplatsen efter Åqvist 2004, utifrån vilken mina tolkningar av 
bebyggelseutvecklingen bygger på. 

Att döma av de arkeologiska utgrävningarna visar boplatsen RAÄ 147 upp en platskontinuitet från 

drygt 550 e. kr fram till 1200 e. kr. Den senmedeltida och 1600-tals bebyggelsen som uppträder på 
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platsen består endast av ett mindre bostadshus varför jag ej vill tolka det som någon egen 

brukningsenhet.  

 Vad det gäller hallhuset förknippas konstruktionen som tidigare nämnts med samhällets 

maktpositioner. Noterbart då den sociala statusen för platsen diskuteras är även sädeslagens 

proportioner som framkom i makrofossilprov. Vete, ett förhållandevis exklusivt sädeslag under 

järnåldern, framträder i stora mängder på platsen (48%). Den huvudsakliga koncentrationen kan 

knytas till huset i söder på den västra gårdsgruppen under senvendeltid (fas 2 i fig 21). Kopplat till 

denna verksamhet är också tidig medeltida stensyllshus på samma plats vars eldstäder var 

uppbyggda av malstenar från bygder i Dalarna och Gästrikland. Det har även bedömts att vetet 

troligen transporterats till platsen. Denna specialisering har sannolikt legat till grund för den relativt 

höga samhällsposition som Sanda ger intrycket av att ha haft. En liknelse kan hämtas från det 

medeltida Skåne där malningen av säd justerades från kunglig instans för att kunna ålägga skatter 

(Åqvist 2004:28,33,57f). 

Den gårdsbebyggelse som karterats på 1600- och 1700-talets kartor ligger i en östsluttning 

exponerad mot åkergärdena i dalgången, 200 meter väster om den undersökta boplatsen. 1636 

redovisades gården som ett skattehemman. Bytomten har också berörts av utgrävningar om än i dess 

södra begränsning. Inget kulturlager äldre än den sentida odlade åkerytan påträffades dock (Vinberg 

2004:7). 

Vid en översiktlig beskrivning av bebyggelseutvecklingen framstår en liten detalj i 

stensträngssystemet som problematisk. Att boplatsen i det södra gärdet kan dateras till 

stensträngstid är nog sannolikt. Att etableringen på den slutundersökta boplatsen sker omkring år 

550 e.kr, alltså även den i vad som normalt betecknas som stensträngstid, är väl dokumenterat. 

Frågan huruvida det rör sig om två samtida boplatser har ytligt berörts i samband med en 

förundersökningsrapport, där det nämns att den tänkta fägatan till den södra boplatsen förefaller ha 

murats igen (Vinberg 2004:12). Den del som åsyftas är belägen sydsydost om boplatsen, figur 20. Om 

denna tolkning stämmer skulle det ligga nära till hands att se en förflyttning och därav kronologisk 

kedja mellan boplatserna. Boplatserna i norr skulle likavis kunna utgöra en alternativt två äldre 

järnåldersgårdar. Som det framstod verkar det inledningsvis under vendeltid ha rört sig om en 

ensamgård i fädrevet. Det som gör att undersökningen sticker ut är den påvisade 

bebyggelseexpansion som sker under sen vendeltid – tidig vikingatid. Detta skulle som sagt kunna  

tolkas som en inflyttning på gårdstunet. Förflyttningen till läget i fädrevet verkar således inte ha skett 

synkront utan den norra gården har anpassat sig till den södra. När detta sker anläggs också hallhuset 

i krönläge varpå en socialt skiktad bystruktur framstår. Den tid som följer präglas av en 

specialinriktad verksamhet (och odling?), där rimligen ett större antal människor krävts än vad vi kan 

tänka oss på en enskild gård. Har den mindre husgruppen i sydost flyttat in från Sandas norra marker 

och stått i ett beroendeförhållande till den där redan etablerade?  Tvåsädets introduktion skall 

möjligen också beaktas som orsak till att den underlydande gården förflyttas. 
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Grannbyn i nordväst, Odenslunda, förtjänar här också att 

omnämnas kort. Undersökningen skedde på impedimentet 

sydost om gårdstunet på den äldsta lantmäterikartan. I det 

kamerala materialet från 1500-talets mitt framgår hur 

enheten skall ha bestått av två skattegårdar, medan kartan 

endast redovisar en skattegård. Den undersökta ytan kom 

dock att avslöja det sannolika läget för den försvunna 

gården. Det äldsta huset på platsen kunde dock dateras till 

yngre romersk järnålder – folkvandringstid. Det påföljande 

lagret består av gravläggningar från 700 e. kr – 1000 e. kr. 

En skelettgrav har daterats till övergången mot medeltid. 

Platsen rymmer sedan ett hus från vikingatidens slutfas, 

omkring 1050 e. kr. Vid medeltidens början uppträder en 

mer omfattande bebyggelse med fyra syllstenshus anlagda 

ovan gravfältet. Hus utan närmare datering har också förts 

till efterreformatorisk tid. Mycket talar för att området hyst 

den gård som nämns i tidiga jordeböcker för att sedan 

upphöra. En expansion av bebyggelsen torde således kunna beläggas under vikingatiden slutfas då 

ättebacken bebyggs. Platsens kontinuitet är därmed förd till åtminstone tidig folkvandringstid men 

med ovisshet om hur bebyggelsestrukturen då var formad (Olausson 2005:12-27).  

4.2.2 Säby, Valsta och Lindsunda i Norrsunda socken 
Norrsunda socken är belägen i nordvästra delen av Attundaland. Naturförutsättningarna i socknen 

utgörs av skogsmark i västra delarna, medan åkerjordarna ligger i öst på en långdragen sluttning ned 

mot sjön. De tre här angränsande byarna väster om sjön Fysingen har alla varit mål för relativt 

omfattande undersökningar. Socknens centrala delar och också den mer öppna slätten ligger norr om 

den här berörda bygden. Området kan avgränsas till att utgöra en sammanhållen och delvis isolerad 

nejd. Säby angränsar dock i nordväst till Viggebys inägor, medan en till synes yngre enhet, Ström, 

som saknar gravfält men omfattas av tidigmedeltida belägg från 1164,möter i öst (Janzon i manus). 

Byarna Lindsunda och Valsta gränsar till sjön och omges av utmark i väst och söder samt det 

vattendrag som förbinder Fysingen med Oxundasjön, Verkaån. 

De historiska åkergärdena ligger som på linje med gärdeslag sinsemellan, medan ängsmarken har 

förlagts strandnära längs Fysingen. Kartöverlägget visar hur både de förhistoriska boplatserna och de 

historiska bytomterna ligger i liknande lägen. Självfallet har också exploateringsgrävningarna i 

samband med vägdragningarna bidragit till att ge denna bild. Det skall dock poängteras att den 

gamla häradsvägen haft i princip samma sträckning som E4-vägen och Arlandabanan genom socknen. 

Bebyggelsemönstret på Säby bytomt visar på en svårtolkad utveckling. På stratigrafisk väg har dock 

grovt de inbördes relationerna kunnat fastställas, dock saknas närmare datering på flera av faserna. 

Det äldsta skedet som hyst en bebyggelse på platsen har förlagts till intervallet 200 e.kr – 650 e.kr, 

men har rimligen sin tyngdpunkt i romersk järnålder. Perioden rymmer åtminstone sju hus, varav i 

princip samtliga kan ha haft en bostadsfunktion. De är spridda i norr-sydlig riktning, medan den mer 

intensivt brukade ytan verkar överensstämma med det historiska gårdstunet. Den nästkommande 

fasen, beståendes av sex hus, saknar ett mer detaljerad tidsbestämmelse, utan kan bara konstateras 

vara yngre än de ovanstående. De yttre begränsningarna torde kunna föras till folkvandringstid 

Figur 22. Odenslunda bytomt. UO utmärkt. 
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respektive sen vendeltid. Flera av husen har tolkats som olika typer av lador, där det ena också 

överlagrar det äldre huset. Det finns intressanta indikationer på att den södra husgruppen ej 

överlappar de norra husen i tid, eftersom det kulturlager som närmast påträffades delvis ovan den 

äldsta bebyggelsen innehöll  årderspår, medan ett avfallslager från smidesverksamhet daterat till 

huvudsakligen vendeltid i sin tur låg ovan den odlade jorden. Det enda konstaterade bostadshuset, 

även detta beläget i norr, är uppfört på en sandplatå vilken utgör impedimentets högsta punkt. 

Platån är också avgränsad av koncentriska diken. 

 

Figur 23. Kartöverlägget visar ett urval av lämningarna inom undersökningsområdet. Förhistoriska 
boplatsområden och historiska gårdar och torp har markerats. 1719 års ägoavmätning redovisar för den norra 
byn, Säby, två hemman, i Lindsunda i söder ses sju hemman, medan de fyra avhysta hemmanen på Valsta ägor 
har ersatts av ett torp. Infällda i kartöverlägget syns bytomtsundersökningarnas omfattning. 

Större delen av den vikingatida bebyggelsen var belägen i ett gentemot övriga faser, låglänt område 

som odlats under nyare tid, just sydöst om den historiska bytomten. En etablering ned mot 

gårdstunet till verkar således ha skett skild från den norra delen av undersökningsområdet vid 
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övergångsperioden 650 – 800 e. kr. Flera av grophusen förefaller ha reparerats, varför ett mer stabilt 

brukande av platsen är en rimlig tolkning. Långhuset på sandplatån i norr överlagras i sin tur av ett 

liknande nyuppfört hus.  

De tidig och högmedeltida lämningarna är fragmentariska, men tack vare förundersökningsschakt 

utanför den avbanade ytan har ändå totalt två stensyllshus påträffats, varav det ena har reparerats. 

Båda husen är lokaliserade på högre nivåer än de vikingatida husen söder om bytomten. Den 

vikingatida gården söder om bytomten förefaller också ha haft platskontinuitet in i medeltiden. En 

tendens finns också till ett närmande mot densamma då det ena delvis ryms inom bytomten, medan 

det västliga huset återfinns inom det markslag som benämns ängstomt på kartan över Wallstanäs 

säteri från 1814.  

Likaledes låg den senmedeltida och till viss del eftereformatoriska bebyggelsen inom vad som 

benämndes grästomt söder om det historiska gårdstunet. Den slutliga fasen som inbegriper den 

bebyggelse som noterats på det äldre kartmaterialet har visat sig överensstämma väl med den 

rumsliga placeringen av hussymbolerna. Således har två gårdar kunnat identifieras på gårdstunet, 

även om bara de nedgrävda delarna har bevarats på den norra gården (Andersson & Hållans 

2006:56ff). 

 

Figur 24. Bebyggelseutvecklingen på och invid gårdstunet i Säby. De olika faserna skall ej betraktas som absolut 
åtskilda, utan viss överlappning mellan närliggande faser kan ha förekommit. Med början från vänster, 200 - 
400 e. kr, 400 – 700 e. kr, 700 – 1050, 1050 – 1400, 1400 – 1600, 1600 - 1800. Rekonstruktion efter dateringar i 
rapport dnr 2006:25 (Andersson & Hållans 2006). 

På Säbys södra åkergärde, nära gränsen mot Valsta, påträffades två mindre hus, s.k 

fyrstolpskonstruktioner. Husen utgör ingen boplats utan snarare av dateringarna att döma en 

arbetsyta under romersk järnålder – folkvandringstid (Hamilton 1994:24f). 

Undersökningen av impedimentet där Valstas historiska bytomt och den omgivande 

produktionsmarken var belägna, kom att påvisa en lång kontinuitet. Upprepad aktivitet har belagts 

på platsen under romersk järnålder, då stolphål och härdar har påträffats vid schaktets nordvästra 

begränsning. Rimligen skulle en boplats kunna lokaliseras om schaktet utvidgades. Någon gång under 

folkvandringstid – tidig vendeltid, omkring år 400 - 700 e. kr. etableras den äldsta konstaterade 
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bebyggelsen på platsen. Detta sker just i det äldre härdområdet och överlagras av vikingatida 

gravläggningar. Strax sydost om huset fanns också flertalet i linje liggande stolphål, vars kraftigare 

skoning kanske antyder ett andra samtida hus.  

Boplatslämningarna under den påföljande perioden, ca 650 – 1050 e. kr beskrivs i rapporten som 

fragmentariska, varför det hävdas att någon egentlig gårdsstruktur inte har kunnat indikeras. Det är 

dock troligt att de hus som framkommit utgör en del av ett gårdstun dit hantverket har förlagts.  

Intressant ur det arkeologiska perspektivet är det angränsande vikingatida gravfältet som förefaller 

ha anlagts i två skilda grupperingar på samma impediment. Någon antydan om två gårdar finns dock 

ej. Som figur 25 visar bestod husen framför allt av s k grophus. Dessa vendeltida - vikingatida hus 

återfinns centralt och i sydväst i schaktet.   

Stensyllshusen som karaktäriserar den medeltida perioden vittnar åter om en förändring i fråga om 

val av bebyggelseläge på impedimetet. Den nordvästra delen hamnar i fokus mellan 1050 – 1400 e. 

kr. Föremålsfynden av vapen och rustningar i byn visar också på etableringen av ett beridet frälse. 

Huruvida den nästföljande fasens hus, belägna centralt i på en förhöjning, har en viss samtidighet 

med den tidig medeltida är osäkert, men troligen har det centrala stensyllshuset tillkommit omkring 

år 1300. Den nordvästra delen har i alla fall övergivits och de senmedeltida husen är samlade på den 

svaga moränhöjden. Under efterreformatorisk tid har sedan bebyggelsen koncentrerat sig till den 

östliga delen av impedimentet. Även här råder det en viss överlappning av den föregående fasen. 

Den slutliga bebyggelsebilden återger förmodligen delar av det torp som etablerats på platsen efter 

avhysningen av gårdarna (Andersson & Hållans 2006:36ff). 

 

Figur 25. Bebyggelseutvecklingen på och invid gårdstunet i Valsta.  De olika faserna skall ej betraktas som 
absolut åtskilda, utan viss överlappning mellan närliggande faser kan ha förekommit. Notera att fas 3-5 har 

tolkats som sådant. Med början från vänster 400 e.kr – 700 e.kr, 650 – 1050, 1050 – 1400, 1300 – 1600,  1400 – 
1600, ca 1700. Rekonstruktion efter dateringar i rapport dnr 2006:25 (Andersson & Hållans 2006). 

På andra sidan av den vik som 15-meters kurvan utgör har också boplatslämningar konstaterats 

tillsammans med en av få stensträngar i den södra delen av socknen. Boplatsen ligger på ett 

impediment i 1700-talets södra åkergärde. Provschakt i terrasser och röjda ytor väster om hägnaden 

visade på stolphål och härdar (Svensson 1991). 

Strax söder därom var ett liknande boplatsområde beläget på Lindsunda bys norra gärde, drygt 200 

meter nordväst om det äldre västra gårdstunet. Undersökningen resulterade i fann man lämningarna 

av sju hus daterade till tidsspannet 250 – 650 e.kr. Husgruppen har tolkats som en gårdsenhet under 

två husgenerationer (Hamilton 1998:27f).  
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Ytterligare en boplats skall nämnas för att visa på dateringarna av dessa mellanliggande boplatser. 

Just norr om kartöverläggets begränsning, på Viggebys marker, låg en gård daterad till romersk 

järnålder – folkvandringstid (Hamilton 2001c).  

För att se till den övergripande bebyggelseutvecklingen har aktiviteter invid de historiska gårdstunen 

kunnat beläggas från romersk järnålder. Sannolikt har boplatser etablerats både i Valsta och Säby, 

även om något hus inte har kunnat konstateras i Valsta från denna tid. Rimligen har Valstas 

produktionsmark legat i huvudsak väster om impedimentet under äldre järnålder då marken söder 

och öster om höjden bör ha varit sank under denna period. Den boplats som antyds i materialet kan 

också legat väster om bytomten, skyddad i den vik som då utgjorde södra Valsta (fig 26). Provschakt 

på Lindsundas bytomt har inte kunnat påvisa förhistorisk bosättning (Sander 1991). 

Det kanske mest anmärkningsvärda är den förändring som sker under tidig medeltid. Säbyboplatsen 

har fram tills dess framstått som en mer primär boplats med socialt skiktad bebyggelse bestående av 

en ”hägnad” husgrupp och en vad det förefaller mer kringflyttande gård. Om fyrstolpshusen längre 

söderut skall tolkas som ingående i en egen enhet eller någon form av enklare förråd får vara osagt. 

Valsta å sin sida har haft en mer enkel bebyggelse under järnåldern med en enhet på bytomten och 

en andra på impedimentet invid stensträngen. Om vi förutsätter ett upphörande av den senare har 

skett under samma period som de övriga daterade mellanliggande boplatserna, är det ändå inte 

möjligt att spåra någon etablering av en flerkärnig bebyggelse på den historiska bytomten. Istället är 

husen knappt nog för de olika byggnader man förutsätter finnas på en yngre järnåldersgård.    

Jag vill hävda att strandförskjutningen till viss del kan ha påverkat den dislokation av bebyggelse som 

uppstår där Valstas bosättning antar en större, möjligen tvåkärnig, och tillhörig ett övre skikt i en 

lokal hierarki. Samtidigt måste relationerna mellan byarna och dess produktion finnas i åtanke. 

Denna argumentation utvecklas i kapitel 5. Sett till kartöverlägget är större delen av Valstas södra 

åkergärde och den östra delen av det norra, tämligen låglänt belägna under etableringsskedet, varpå 

de möjligen brukats som madängar för att i ett senare skede odlas upp.  Varför bebyggelsen i Säby 

uppvisar vad som förefaller vara en stagnation i bebyggelseutvecklingen är svårt att utröna på det 

lokala planet. Men den yngre enheten öster om ån har en ägofigur och fornlämningsbild som gör det 

troligt att Säbys hämmade utveckling sker till fördel för etableringen och den kvicka bybildningen i 

Ström. Redan år 1275 vittnar medeltida brev om hur ” mansionem Strøm” tillhör det yppersta frälset 

(Janzon i manus). 

Båda bytomterna uppvisar dock kontinuitet över den tid som studeras. Inga kronologiska luckor 

verkar föreligga. Begreppet kontinuitet måste därtill också problematiseras med de inre 

omlokaliseringar som sker där gårdstun med tillhörande aktivitetsytor skiftar plats. Anmärkningsvärt 

ur detta perspektiv är att de till perioden 200 – 400 e. kr, daterade husen i södra delen av Säbys 

bytomt överlagras av ett odlingslager som brukats under folkvandringstid och tidig vendeltid. 

Förhållandet vittnar sannolikt om en bebyggelse som flyttar runt på gårdstunet. Om detta har ett 

samband med husens livslängd eller ej kan inte utvisas, dock verkar reparationer av järnåldershusen 

vara frånvarande i undersökningsområdena. Endast det mer monumentala läget på sandplatån i Säby 

rymmer långhus som överlagrar varandra och har liknande dimensioner. Vid vikingatid omlokaliseras 

bebyggelsen söder därom till att ligga nere på den historiska åkermarken. Just detta fenomen 

antyder att det redan under mellersta järnålder funnits en flerkärnig bebyggelse, möjligen även 

socialt skiktad. En områdeskontinuitet och samvariation kan alltså beläggas kring respektive bytomt.  
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Lindsunda by har två bytomter, varav den västra benämns som den äldre enligt kartmaterialet. I linje 

med Ström finns frälseeliten belagd som jordägare från tidig medeltid. Likheterna i fråga om de 

topografiska förhållandena är också påtagliga. Stora delar av den historiska inägomarken har frilagts i 

ett sent skede. Den östra bytomten, vilken är geometriskt reglerad, är också belägen till viss del 

under 5-meters nivån. Bebyggelseläget kan således relativt dateras till historisk tid, rimligen har 

bytomten tagits upp under 1500-1600-tal då regleringen har en eftermedeltida datering enligt 

Sporrongs metrologiska studier (Sporrong 1985:144).  

 

Figur 26. Kartan visar strandförskjutningen i förhållande till den bebyggelse som har dokumenterats i bygden. 

Sammanfattningsvis förefaller topografin spela en avgörande roll för bebyggelseutvecklingen i 

bygden. Under den äldsta perioden som studien omfattar, har bybildningar inte varit gynnsamma 

sett till den brukningspotentiella marken som varit begränsad mellan stranden i öst och betesmarken 

i väst. Ett nord-syd gående stråk av mindre enheter har tagit form. Undantaget är Säby som också 
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presenterar den enda indikationen av en socialt skiktad bebyggelse. Huruvida detta har varit en 

förutsättning för en flerkärnig bebyggelse eller om det är till följd av möjligheten till mer samlade 

inägor är ovisst, men har motsvarigheter som visas senare. Vid medeltidens början har istället Valsta 

antagit en bystruktur präglat av frälset. Hur utvecklingen och etableringen av ägogränserna gått till är 

svårfångat, dock synes inga boplatser vara belägna nära rågångarna, varför en liknande struktur 

under äldre järnålder ej skall uteslutas. Strandförskjutningarna kräver dock självfallet nya 

gränsläggningar med tiden. Lindsunda ger ingen antydan att under förhistorisk tid utgöra en större 

enhet än Valsta och Säby, tvärtom har i princip hela södra gärdet och ängsmarken legat under 5-

meters kurvan. Lindsundas förmodade inre klyvning sker således sannolikt under medeltid, för jag 

förutsätter att sju enheter inte har förhistoriska rötter. Bytomten har säkerligen redan varit 

trångbodd, och topografiskt ej tillåtit den form av markåtgång som krävs för att lägga ut en 

geometriskt reglerad by. Därför har man valt att etablera ett nytt gårdstun. 

I de historiska jordebokslängderna framgår byarnas storlek under 1500-talets mitt. Säby bestod av 

ett kyrko- och ett kronohemman samt två utjordar. Vid en jämförelse med det arkeologiska 

materialet finner vi dock endast vad som förefaller vara en brukningsenhet under denna tid. Svaret 

kanske finns i de kamerala källorna. Fram till 1500-talets mitt redovisas kronohemmanet under 

Åshusby och utan värdering. Den tämligen lilla jordegendomen om fyra öresland kan således ha 

bebyggts först under 1500-talets andra hälft och därmed överensstämma bättre med 

undersökningsresultaten. Helhetsintrycket ger ett varierat antal gårdar under studieperioden. Valsta 

utgjordes av tre frälsehemman, ett skattehemman med utjord i Säby, samt en kyrkoutjord enligt UH. 

Av utgrävningen på bytomten framkom en mer omfattande bebyggelse som kan tolkas som 

beståendes av flera gårdar först under övergången mot medeltid. Förhållandet har fortsatt in i tiden 

för redovisningen för jordegendomarna då möjligen också fyra skilda bostäder kan återfinnas på 

tomten. Det förefaller således som om samtliga hemman kan beläggas med åbor och deras gårdar 

innan tiden för avhysningen av byn. Lindsunda redovisas som beståendes av sju hemman, varav fem 

frälsehemman och två under Sko kloster (jb. uppg. ur Janzon i manus). Byn Ström utgörs av idel 

frälsehemman. De nyuppförda torpbebyggelserna i bygden kan samtliga hänföras till brytzonen 

mellan skogs- och inägomark. Avslutningsvis kan det konstateras att förskjutningen av 

bebyggelseagglomeration i bygden väster om Fysingen har ett samband med strandförskjutning, 

lokala hierarkier och jordnatur präglad av frälsesläkter. 

4.2.3 Arninge i Täby socken 
Den östra delen av Täby socken är tämligen avgränsad av skogsbygder och sjöarna Ullnasjön och  

Rönningesjön. Arninges två byar gränsar endast mot grannbyars inägomark i sydöst, där Ullna i Östra 

Ryds socken möter. Vid en första anblick över fornlämningsbilden i byarna synes ett band av 

lämningar runt de låglänta delarna. Förhållandet är värt att belysa utifrån relationen mellan 

boplatserna och det sammanlänkande rudimentära stensträngssystemet om än begränsat till den 

västra delen . Mikael Olausson har också uppmärksammat detta i sin artikel i bebyggelsehistorisk 

tidsskrift (Olausson 1997:95ff). Inledningsvis skall också bynamnen noteras, Västra respektive Östra 

Arninge. Anar man kanske en äldre by utan väderstrecksbeteckningar? Flera forskare har emellertid 

diskuterat bygden utifrån olika perspektiv. Bebyggelseutvecklingen har tidigare berörts av Anders 

Hedman, men skall här sammanfattas och belysas i skenet av de senare undersökningarna (Hedman 

1996, Hamilton 2008). Det är Arninges topografiskt isolerade läge i utkanten av stensträngsbygden 

som gör det möjligt att rekonstruera en mindre nejd.  
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Flera terrasshus har dokumenterats på västra Arninges ägor, varav ett av boplatsområdena inklusive 

omkringliggande gårdstun har grävts ut. Förhållandet gällande antalet boplatser ter sig olika i olika 

källor, men en sammanställning av huslämningar som nämns av tidigare forskare ger en bild av en tät 

bebyggelse under äldre järnålder. Både stengrundsterrasser och mer låglänt bebyggelse på 

impedimentshöjder finns representerad i området. För att överhuvudtaget kunna diskutera byarnas 

framväxt måste den komplexa fornlämningsbilden stolpas upp efter numreringen i kartöverlägget för 

att inte förvirra läsaren. 

 

Figur 27. De rutskrafferade ytorna motsvarar de boplatsytor som på basis av undersökningar daterats till 
järnålder, undantaget nr 3 som endast tolkats efter sin kontext. Undersökningarnas omfattning skiljer sig dock 
från  provschakt till slutundersökningar enligt nedan. Den hypotetiska dragningen av stensträngen/hägnaden 
följer gränszonen mellan morän och åkerlera och anknyter till de registrerade stensträngarna. Gravfält har ej 
markerats. 

Inledningsvis skall det påpekas att husterrasseringarna i sydväst endast uppträder i Olaussons 

arbeten (Olausson 1997:97), medan den i senare material ej är upptagen. Möjligen har han misstagit 

de torplämningar som finns registrerade för att vara förhistoriska. Denna är ej i noterad i 

kartöverlägget eller medtagen i följande diskussion. Därtill har Anders Hedman utgått ifrån en 

husterrass på RAÄ 153, trots att den redan före hans material publicerades hade konstaterats som en 

naturbildning (Olausson 1993, Hedman 1996). Hur detta hänger samman är ej känt.  



46 
 

1. Den utgrävda boplatsen har avgränsats i sin utbredning och resultaten från undersökningen 

påvisade en gårdsenhet om fem hus. Huruvida samtliga hus har brukats samtidigt har ej kunnat 

avgöras, men mer än två husgenerationer är inte troligt. En kraftig sekundärt tillbyggd stenterass 

underlagrade huvudbyggnadens ena gavel, vilket antyder en utbyggnation och kanske en längre 

kontinuitet. De fyra övriga mindre husen stod även de på terrasser. Gårdens omedelbara närhet 

norröver har utgjorts av en fägata, vilken skilt två små åkergärden åt. Åkerytorna är förlagda till 

gränszonen mellan moränjordar och demer låglänta åkerlerorna. Dateringen har avgränsats till yngre 

romersk järnålder - folkvandringstid (Hamilton 2001b, 2008b) 

  

Figur 28. Ovan vänster: Boplatsen numrerad 1 i kartöverlägget. Fem hus återfinns på den åt söder utskjutande 
höjden. De snedskrafferade ytorna motsvarar åkermarken. Detalj ur figur 41 Hamilton 2008b:94. Ovan höger: 
14C-daterade boplatslämningar i förhållande till Österarninges bytomt , modifikation av Anders Hedmans 
tolkning fig 49 Hedman 1996:58. 

2. Undersökningen omfattade ett yngre järnåldersgravfält med datering ca 800 – 1050 e. kr. Under 

gravläggningarna påträffades ett långhus om dryga 30 meter. Anmärkningsvärt är den grav som lagts 

centralt ovan huset i krönläge. 90 liter brända ben från bl a duvhök och åtminstone fem människor 

samt flera ädelmetaller. Graven har tolkats som en statusgrav med människooffer från tidigt 800-tal. 

Således ges en relativ datering till långhuset. Härdarna i huset och på tunet har emellertid givit en 

snävare datering till folkvandringstid – tidig vikingatid. Den sannolika brukningstiden förlades till 400 

– 700 e. kr (Hedman 1996:34ff). 

3. Odaterad boplats men har husgrundsterrasser som utifrån morfologi och anknytning till 

stensträngssystemet torde kunna jämställas med boplatsen numrerad 1. 

4. Flera provschakt på bytomten i Österarninge har givit fynd av ett terrasshus i dess sydvästra del, 

vars centrumvärde i dateringen förlades till 680 e. kr (Hedman 1996:50ff). De boplatslämningar som 

återfanns på bytomtens nordligaste del har i sin tur hänförts till romersk järnålder (fig 28). 
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5. Arninges mest monumentala terrasseringar i krönläge strax nordost om bytomten. Provschakt intill 

har visat på stolphål, dock odaterade. Schakt på själva bytomten kunde inte visa på äldre lämningar 

än 1500-tal, dock har 14C-daterade boplatslämningar i området mellan husterrasserna och bytomten 

givit indikationer på senvendeltid (Hedman 1996:55,60). Intill terrasseringarna ligger bygdens största 

grav, en hög om 10 meter i diameter.   

6-7. 14C-daterade boplatslämningar från romersk järnålder påträffades även vid min numrering 6. 

Fosfatkarteringar öster därom, min numrering 7, indikerar även de boplatslämningar (Hedman 

1996:60f). 

Sammanfattningsvis vittnar Västerarninges äldre boplatser om en gemensam planläggning av 

uppdelandet av inägomark och betesmark. Moränjordarna tar vid omedelbart norr och väster om 

stensträngssystemet, medan de mer låglänta odlingsjordarna ramas in i de centrala delarna. 

Gårdarna formar således ”en social enhet” enligt Michael Olausson (a.a 1997:100). Hur många 

samtida brukningsenheter bygden har rymt under stensträngstid är ovisst, men om det sydvästra 

boplatsläget avfärdas (se ovan), återstår en bild av gårdar med 300-400 meters mellanrum längs 

gränszonen mot de obrukbara jordarna. Det finns anledning att här också beröra de sociala 

stratifieringarna i järnålderssamhället. John Hamilton menar att ”Husgrundsterrasser i Mälarområdet 

ofta ligger något perifert i förhållande till bytomter” . Han åsyftar då äldre järnålderns bebyggelse. 

Gården i norr nämns tillsammans med den i väster, min numrering 1 och 3, ha lägen i randen av 

stensträngsbygden i Arninge, medan boplatsen invid Västerarninges bytomt nämns som överordnad 

(a.a 2008:95f). Sannolikt kan samma förhållanden skildras i Österarninge. Förmodligen är det mindre 

förskjutningar, s k  neolokaliseringar av de enskilda gårdarna som avspeglas i boplatserna 2 och 7. 

Bäst exemplifierat är detta vid Österarninges bytomt. Som figur 28 visar har en bebyggelse från 

romersk järnålder funnits just norr om bytomten. Inga dateringar har i provschakten kunnat knytas 

till nästföljande period, istället har folkvandringstida – tidigvendeltida långhus dokumenterats 100 

meter västerut på ett impediment i åkermarken. När detta läge överges omkring 700 e.kr finns 

emellertid återigen boplatslämningar på bytomten.  Intressant är att bygdens två mest prestigefyllda 

gravläggningar kan knytas till de boplatslägena intill bytomterna. Möjligen har man velat påvisa 

odalrätt och släktskap med de tidigare generationer som bodde vid bytomten.  

Det totala intrycket ges av två starka boplatser som flyttar runt kring de historiska bytomterna, 

medan det i randlägena uppstår underlydande enheter. Huruvida en bybildning föreligger i samband 

med upphörandet av de senare är oklart. 

Då Rydboholmsgodset redovisar sina ägor i början av 1500-talet nämns endast att Arninge består av 

två mantal frälse. Huruvida detta avser båda bebyggelsegrupperna är inte känt. I det äldre 

kartmaterialet noteras däremot fyra respektive tre hemman i de båda byarna. Om vi förutsätter att 

ingen av gårdarna har ödelagts uppvisar Arninge en överensstämmelse med gotländskt material där 

samband mellan äldre järnålderns och efterreformatoriska inägomarkens utbredning och 

gårdsantalet har påvisats (Carlsson 1979:145ff). Huruvida kontinuitet råder under hela denna period 

kan bara bli spekulativt utan att slutundersöka bytomterna.  

4.2.4 Åslunda i Odensala socken 
Naturlandskapet i Åslunda kan beskrivas som typiskt småbrutet. Ägorna ger också ett avskiljt 

geografiskt intryck då dess utkanter i öst och väst utgjordes av betesmark och skogsmark på morän, 

medan sankmarkerna i norr inte torde ha tagits i anspråk för odling förrän under historisk tid. Just 
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nordväst om gravfältet som tangerar ägofiguren, låg i historisk tid torpet Moskva. Möjligen har denna 

yta söder om Rickebyån tidigare tillhört Åslunda, vilket både läget, gravfältet på gränsen och 

saknaden av förhistoriska boplatslämningar ovan mark tyder på. På de äldre lantmäterikartorna 

redovisas ytan som tillhörande Harg, en plats som sannolikt varit en tidig knutpunkt i bygden. Söder 

om Åslunda finns däremot en anknytning mot inägomarken på Håsta och Vännesta ägor. På 

jordartskartan syns här ett stråk av glaciallera som sträcker sig genom de små sprickdalarna mot 

sydöst. I sydväst öppnar sig också 500 meter utanför Åslundas ägor, ett större område med 

postglacial lera som får räknas som ett troligare läge för nyetableringar då odlingsbara jordar här 

fanns att ta i anspråk (figur 30). Bebyggelseutvecklingen borde av resonemanget ovan att döma i 

teorin därav betraktas som mindre komplex i jämförelse med den som etableras på lerslätterna.   

Undersökningarna i Åslunda genomfördes med anledning av Arlandabanans dragning och gav 

resultatet av två samtida gårdar med skiljda gårdslägen under den för denna studie relevanta 

tidsperioden, äldre järnålder.  

Den östra boplatsen har en vid omfattning sett till både kronologi och korologi. En äldre 

bebyggelsefas påträffades i schaktets östligaste del ungefär där det södra åkergärdets gärdesgård 

påbörjas. Gravarna under den västra boplatsen på RAÄ 402 har daterats till förromersk järnålder och 

kan höra till denna fas. Husen från yngre romersk järnålder och folkvandringstid är dock begränsade 

till en drygt 50x50 meter stor yta och har bedömdes utgöras av 13 stycken, i figur 29 redovisas 

platsen för dessa i form av ett tänkt utsnitt ur en fas i bebyggelseutvecklingen. (För en bild av hela 

bebyggelsen se Dunér 2005:28). Husen har legat på glaciallera som har odlats upp någon gång under 

tiden mellan 550-1700. Det största huset, mangårdsbyggnaden, förefaller ha haft en svagt upphöjd 

position. Samtida odlingsytor påträffades i direkt anslutning till den boplatsen. Det framgår tydligt av 

mängden hus vilka överlappar varandra att platsen brukats kontinuerligt under mellan åtminstone år 

200 – 550 e. kr. Läget i den fuktiga glacialleran har troligen också varit bakgrunden till de många 

”reparationer” som överlagringarna ger skenet av. Tunet var även avgränsat med trägärdesgård i 

väster (Dunér 2005:42ff). 

I den västra delen av Åslunda omkring 25 – 30 m.ö.h, på ett avstånd av 150 meter västnordväst om 

det historiska gårdtunet, ligger RAÄ  402, den andra av de två daterade boplatserna på Åslundas 

ägor. Husen var här något färre, sju stycken, men likavis överlappande. Dateringen av dem är samtida 

med den östra boplatsen, 200 e.kr – 550 e.kr.  RAÄ 11, det stora gravfältet halvvägs dem emellan 

döljer också en boplats. Denna är dock endast undersökt i kanten och mycket osäkert daterad till 

äldre tid än RAÄ 402. Båda har ett liknande förhållande till åkermarken, liggandes mellan de båda 

tvåsädesgärdena. 

Sammanfattningsvis verkar det under yngre bronsålder – äldsta järnålder huvudsakliga 

bebyggelsecentrat ha förlagts till östra Åslunda. Vid slutet av förromersk järnålder finns tecken på att 

man har gravlagt sina döda även i de västra delarna av Åslunda, vilka också av de arkeologiska fynden 

att döma har haft en betydelsefull ställning i samhället. Åslundas västra delar kan ha nyttjats mer 

extensivt under vissa perioder, samtidigt som de östra delarna uppvisar en större kontinuitet. Den 

äldre järnåldersgård som etableras omkring år 200 e.kr. på RAÄ 402 anläggs delvis på det äldre 

gravfältet.  
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Figur 29. Åslunda ägor med fornlämningar. Norr och västnordväst om den historiska bytomten syns utvalda 
huslämningar från perioden 0 – 550 e. kr. Sannolikt utgör de lämningarna två samtida gårdar. 

Under perioden 200 e.kr – 550 e. kr., då stensträngarna har upprättats, förefaller Åslundas ägor ha 

rymt åtminstone två bosättningar. Gårdarna har legat på ett avstånd av 200 meter och har en 

struktur som påminner om varandra och inte tyder på någon skiftande social ställning. Huruvida det 

funnits stensträngar som har knutit samman enheterna likt de hägnadssystem som finns i 

Östergötland (Widgren 1983), får vara osagt. Dunér har tvärtom pekat på avståndstagande mellan 

gårdarna baserat på deras skiljda husgrunder. Den östra gården var stolpburen medan den västra 

verkar ha varit byggd på en stenterrass (Dunér 2005:45f). I de östligaste delarna av ägorna finns 

också stensträngar . Meningarna kring dessa går isär. Sieurin-Lönnqvist menar att de antyder att en 

tredje samtida bosättning funnits anslutning till den inhägnad som stensträngarna formar vid RAÄ 

401, medan Dunér anser att denna bild är felaktig (Dunér 2005:45f, Hamilton & Sieurin-Lönnqvist 

1998). Att platsen har varit aktiv samtidigt som den äldre järnåldersbebyggelsen bekräftas däremot 

av dateringarna på härdar i anslutning till stensträngssystemet (Sieurin-Lönnqvist 1996).  
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Figur 30. Jordartskarta som visar Åslundas ägor. 

Lokaliseringsbestämmande faktorer är svåra att avgöra. Att förhålla sig till äldre strukturer i 

landskapet i form av ättebackar och gårdslägen är möjligt. Vilken roll topografi och lerjordar har haft 

är oklart. Vad som däremot verkar vara fallet i Åslunda är att den tämligen låsta geografiska position 

som marken med odlingspotential har haft, också har inverkat på bebyggelseutvecklingen som 

vittnar om två stabila gårdar under äldre järnålder.  

Inga fynd från yngre järnålder eller medeltid har anträffats inom schakten för undersökningarna. Av 

gravfälten att döma kan det nordligaste respektive sydligaste rymma den yngre 

järnåldersbefolkningen. Att den vendeltida – medeltida bebyggelsen kan förväntas påträffas under 

den historisk bebyggelsen får därför anses som rimligt men samtidigt obekräftat. Huruvida den också 

döljer en äldre järnåldersbebyggelse är däremot svårare att spekulera i.  

I det historiska materialet möter vi år 1739 ”ett halft enstacka frälse”, en gård om halvt mantal. Att 

inägomarken inte kunnat bära mer än ett halvt mantal under historisk tid kan hypotetiskt vara en 

förklaring till varför inte båda de äldre järnåldersgårdarna har rymts inom Åslundas ägor.   



51 
 

 

Figur 31. RAÄ 42, Den västra av de två äldre järnåldersboplatserna i Åslunda. Husen är samtliga med undantag 
för det nordligaste, daterade till romersk järnålder – folkvandringstid. 

4.2.5 Gredelby i Knivsta socken 
Byn ligger som en nordostlig utlöpare till den större öppna dalgången sydväst om Knivstaån. Byns 

utmarker i norr och nordost utgör delar av ett större sankmark- och skogsområde, medan de östra 

och västra rågångarna kantas av Knivstaån respektive sjön Valloxen. Således är Gredelbys enda 

kontaktzon med grannbyars inägomark i söder, där Särsta säteris ägor möter.  

Den bild som kartöverlägget och fornlämningsbilden tillsammans inger visar på vad som förefaller 

vara ett fragmentariskt stensträngssystem, men där ändå formerna indikerar att vi kan förvänta oss 

en åtminstone delvis spridd äldre järnåldersbebyggelse inom den historiska enheten. Stensträngarna 

går på flera ställen ihop till att forma trattar och fägator. Det tillsammans med terrasseringar som 

dokumenterats i dess närhet ger en indikation om bebyggelselägen (Höglin i bilaga till Andersson 

1996:87/2). De till synes många mindre gravfälten sydost om bytomten har ursprungligen ingått i ett 

större gemensamt gravfält med närmare 300 gravar (Andersson 1996:5). Åtminstone det ena av de 

på utmarken i öster belägna gravfälten kan på morfologiska grunder tämligen säkert härledas till 

äldre järnålder. 

De i öster särhägnade åkervretarna kan mycket väl vara spår av en äldre spridd bebyggelse (jfr 

Andersson 1996:14). Ytterligare uppodlingsverksamhet har förelegat i den östra delen av Gredelbys 

ägor. I beskrivningen till storskifteskartan från 1792 omnämns här ödeåkrar, vilka ej är upptagna år 

1636, som nu åter tagits i bruk i och med att Norrgården har flyttats ut från bytomten.  

Enligt jordeboken från år 1540 bestod byn likt vid första karteringstillfället av fyra hemman. Två 

frälse- , ett skatte- och ett prebendehemman. Av schakten att döma har endast en av gårdarna 

berörts i sin helhet enligt en jämförelse med 1792 års karta där bebyggelselägena syns mer utförligt. 

Detta bör finnas i åtanke då bebyggelseutvecklingen skisseras. 
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Figur 32. Uppgifterna om stensträngarnas antal och lägen går isär mellan olika källor (FMIS, Höglin i bilaga till 
Andersson 1996). De som markerats i kartöverlägget är närmast bytomten excerperade ur den arkeologiska 
rapporten, medan de omgivande hämtats ur den specialinventering som skedde i samband med 
undersökningen. Gravfälten sydost om bytomten har sannolikt tidigare utgjort ett större sammanhängande. 

Den bild som Gredelbygrävningarna ger av den historiska bytomtens bakgrund kan endast betraktas 

som fragmentarisk i jämförelse med flera av de andra som presenteras här. En ansats till utveckling 

av den tolkning som tidigare gjorts av bebyggelseutvecklingen skall ändå implementeras.  

Centralt på gårdstunet består de äldsta daterade lämningarna av härdar tidsfästa till ca 69 f. kr – 237 

e. kr. Dessa är belägna direkt ovan det sterila lagret och överlagras i sin tur av en stratigrafi av 

huslämningar. Tre hus vilka utan tvekan tillhör tre husgenerationer ryms inom intervallet 200 e. kr – 

1050 e. kr. I rapporten tolkas detta som en kronologisk kedja av hus på platsen (Andersson 1996:54-

68). Jag vill dock påpeka att tidsspannet sannolikt är för brett för att vi skall utesluta en 

omlokalisering under perioden. De två äldsta husen har båda en liknande datering till yngre romersk 

järnålder – folkvandringstid, medan det yngsta däremot har sin tyngdpunkt runt 800 -1050 e.kr både 

för 14C-dateringar och fynd. Även om detta är fallet är det  intressant att det är på det som i historisk 

tid utgörs av Mellangårdens gårdstun, byns enda skattehemman, som denna kontinuitet har belagts. 
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I det schakt som berör gårdstunets södra del framkom två åtskilda hus med datering till perioden 

romersk järnålder – folkvandringstid. Den norra utav dem dock byggd ovanpå en konstruerad terrass. 

I det lager som fanns under terrassen låg emellertid en fibula som baserat efter liknande slutna fynd i 

gravar har daterats till 300 - 400 e. kr. Om än på lösa grunder vill jag därför argumentera för en 

omlokalisering av det äldre huset i schaktets södra begränsning, upp på terrassen. Alternativt är de 

delar av en och samma samtida gård. 

I det nordöstra schaktet, som är ett boplats och gravfältsområde påträffades ovan de äldre 

järnåldersgravarna en bebyggelse som etablerats under vendeltid - vikingatid. Endast ett hus har 

dock kunnat föra dit. Ytan dokumenterades dock mycket översiktligt vilket säkert påverkat resultatet. 

Några medeltida lämningar har inte heller kunnat fastslås, utan stensyllshusen  

Utifrån min tolkning etableras således minst två gårdar under yngre romersk järnålder på gårdstunet. 

Norr om husen leder också en sannolikt samtida stensträngstratt in mot tunet. Flera enheter kan 

sannolikt hittas på den i historisk tid östra utmarken och norr om åkergärdena. Kontinuitet in i 

vikingatid verkar dock endast föreligga på den norra gården. En troligen samtida vikingatida gård 

verkar också ligga på gravfältet öster därom. Just lokaliseringen på äldre gravar synes tyda på att det 

är en gård som haft någon relation till gårdstunet förut. Vart de medeltida lämningarna döljer sig är 

oklart. Stensyllshus utan någon närmare datering påträffades fyra av schakten, men samtliga föreföll 

kunna härledas till nyare tid av keramik och myntfynd att döma. Flera av dem överensstämmer även 

med 1792 års husmarkeringar (Andersson 1996:91ff).  

Figur 33. Bebyggelseutveckling på det historiska gårdstunet i Gredelby. Med början från vänster representerar 
fas 1 romersk järnålder, fas 2 yngre romersk järnålder – folkvandringstid, fas 3 vikingatid, fas 4 består av hus 
som huvudsakligen tolkats tillhöra nyare tid. Flera återfinns även på storskifteskartan. 

Även om undersökningen inte omfattar hela bytomten är det ändå resultatet anmärkningsvärt. Om vi 

antar den vanliga dateringen av gårdarna i stensträngssystemet, skulle dessa överges under 

övergångstiden 500 -700 e. kr. Den information som finns av bytomtsundersökningen medger dock 

inga som helst inflyttningar under denna tid. Vendeltida dateringar är fåtaliga i allmänhet, men den 

bebyggelse som åtminstone kan beläggas från vikingatid vittnar i alla fall om en omstrukturering. En 

av gårdarna har fortsatt kontinuitet, medan en etablering sker på gravfältet i öster. Någon 

ackumulation av till vikingatid – medeltid daterade boplatslämningar finns heller inte (fig 34). Detta 

medför att en ödeläggelse av satellitenheterna är en rimlig tolkning. Att de medeltida stensyllshusen 
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löper stor risk att utsättas för recent påverkan och således inte synas i undersökningen är troligt, 

men vendeltida – vikingatida boplatslämningar brukar påträffas nedgrävda i äldre lager varför 

slutsatsen om än något djärv blir att någon förhistorisk inflyttning inte kan beläggas och att en inre 

klyvning är mer sannolik. 

 

Figur 34. Tabell över 14C –daterade boplatslämningar på gårdstunet i Gredelby. 

4.2.6 Herresta i Järfälla socken 
Socknen utgör ett mycket exploaterat närområde till Stockholm vilket gör det svårt att skapa sig en 

bild av den agrara verksamhet som en gång präglade bygden. Det kommer stundom finnas mycket 

goda förutsättningar för djupare tolkning av den berörda bygden. Herresta tillsammans med den i 

nordväst angränsande enheten Kalvshälla och i sydost Hjulsta har samtliga bytomter vilka 

undersökts. Olyckligtvis ligger de två sistnämnda rapporterna dock i manus, varför det finns 

anledning att återblicka över följande avsnitt inom en snar framtid. För Hjulsta-rapporten har 

emellertid preliminära resultat delgivits vilka presenteras i diskussionsavsnittet. Herrestarapporten 

ger dock i sig självt ett intressant perspektiv på aktuella tolkningar som föreligger inom 

boplatsundersökningar och ligger i linje med bakgrunden till denna uppsats.  

Bytomten i Herresta utgör ett under sen tid obebyggt område till följd av säteribildning och 

avhysning av gården, därav fanns goda förutsättningar för att påträffa den medeltida fasen. 

Undersökningen visade på en etablering av bebyggelsen på impedimentet omkring år 800 e.kr. Hela 

nio huskonstruktioner har tolkats ingå i en ensamgård under den tidigaste anläggningstiden, detta 

kan ställas i kontrast till många av de andra i uppsatsen presenterade tolkningarna. Tolkningen som 

görs i rapporten baseras på husens funktioner, där två av dem bedömts ha varit bostäder. Det 

anmärkningsvärda är det längst i söder belägna huset av dem två, som på basis av de osteologiska 

fynden och det litet avskilda läget tolkats som en bostad för ofria. Ensamgården har en stabil struktur 

över den tid som den varit belägen på impedimentet, med bostadshus i norr och fähus söder därom, 

samt trälhuset allra sydligast beläget under vikingatid och tidig medeltid. Herresta som vi möter det i 

1500-talets jordeböcker omfattade ett frälsehemman, innan gården lades under Säbys säteri och 

enheten avhystes under slutet av 1600-talet. De fynd och uppgifter som finns från den 

efterreformatoriska tiden tyder på att gården tillhört det övre samhällsskiktet. Ryttardetaljer och 

havreodling under medeltiden kan också förstås som att denna position kan hänföras bakåt i tiden 

(Spijkenberg m fl 2008:298-315).  
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Det mest intressanta med gården återfinns emellertid i det vikingatida materialet. Av 

rapportuppgifterna att döma har bostadshuset i fas 2 som uppfördes under sent 900-tal, haft en 

märklig sammansättning. Huset kan identifieras i figur 35 i nordväst där det till viss del överlagrar det 

äldre grophuset. Husets konstruktion är spännande då det äldre stengolvet i stor utsträckning består 

av plana kvarnstenar. Ett av stolphålen rymmer även ett offer av en kvarnsten med tillhörande 

löpare. I ett senare skede har delar av golvet bytts ut mot trä (Spijkerman m fl 2008:210f). 

Kvarnstenarna allena kan knytas till en statusmiljö (Bergström 2007), i linje med detta påträffades 

också ovanligt mycket vete i just makrofossilproverna tagna i ovan nämnda hus (32%). Rapporten 

nämner även att någon form av hantverksproduktion för avsalu inte kunnat dokumenterats utan 

gården förefaller ha en inriktning på rent agrara verksamheter (a.a 2008:316).  

 

Figur 35. Bebyggelseutveckling på den avhysta bytomten i Herresta, Järfälla socken. Fasindelningen är efter 
Spijkenberg m fl 2008 och är en modifikation av figurerna 287 – 291. Med början från vänster representerar 
faserna 800 – 970 e kr., 970 – 1200, 1200 – 1400, 1400 – 1500, 1500 – 1681. 

4.3 Rekarnebygden 

4.3.1 Säby i Barva socken 
Undersökningarna på Säbys ägor är relativt nyligen rapporterade och mig veterligen ej behandlade i 

översiktliga studier. Säbys läge i den norra delen av socknen invid en äldre farledsknutpunkt har 

säkerligen inbjudit till bebyggelse. Jordartskartan avslöjar hur jordarna i socknen med god 

odlingspotential också är förlagda till Säby samt dess grannbyar i söder och öster, Hössberga, 

Skäggesta och Sörby. De stora ytorna med glaciallera torde i teorin varit lämpliga för en tidig 

bebyggelseutveckling mot bystruktur. Landskapet är här av slättbygdskaraktär om än mer begränsat 

än exemplen från Trögd. Söder om dessa byar möter en mer varierande terräng med morän och 

kärrområden. Norr om det som under förhistorian utgjorde ett smalt sund finns en mer öppen och 

sankare odlingsbygd i Jäders socken. 

Igenom socknen skär en nord-sydgående rullstensås. Barvaåsen förefaller ha fungerat som en 

naturlig gräns i landskapet då de historiska bygränserna som vi ser dem på de äldre 

lantmäterikartorna mellan Säby och Sörby möts på åsens krön. Sörby ägor löper längs östra kanten 

på åsen medan Säby, Skäggesta och Yttersta gränser till Sörby i väster. Öster om åsen möter 

betesmark och kärr. Barvåsen utgör således en naturlig begränsning åt öster. I väster begränsas 

åkermarken av hagmark med insprängda åkertäppor på små flikar av glaciallera (fig 36 och 41). 
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Enligt Dunér & Vinberg bör vi vad det gäller topografin tänka oss den västra sidan av åsen som 

tämligen lik situationen under äldre järnålder. De under det senaste årtusendet frilagda 

åkerjordarnas yta bedöms som liten och de förhistoriska bönderna har i stort sett haft möjlighet att 

bruka hela den historiska inägomarken (a.a 2006:13). Utifrån detta resonemang kan det 

argumenteras kring hur järnåldersbebyggelsen utvecklats på en relativt oförändrad lerslätt. 

Figur 36. Byarna Säby, Hössåker och Skäggesta i Barva socken. Kartöverlägget visar markorganisationen under 
1700-talets början. Gravfälten är huvudsakligen  belägna längs åsryggen i öst samt i hagmarken i nordväst. 
Notera även gravfältet RAÄ 49 beläget centralt i åkermarken på ett impediment som överlappar rågången till 
alla de tre byarna. 

Undersökningarna som genomfördes i och med vägdragning löper längs en öst-västlig linje genom 

Säby båda åkergärdens yttre delar. De i figur 36 redovisade schakten kan sammanfattas enligt nedan. 

Det ska också påpekas att schakten är ett urval av de för denna uppsats relevanta lämningarna. 

Schaktet numrerat 3 på kartöverlägget representerar delar av RAÄ 57. De tre husen har placerats i 

tiden omkring år 0 och in i romersk järnålder (fig 37). Hus 1 är äldst och tillhör ett undre stratigrafiskt 

skikt som överlagras av hus 3 som i sin tur har en samtidighet med det större långhuset, nr 2. 

Ytterligare västerut, schakt 4, grävdes ett boplatslager utan tydliga strukturer, men som bedömts 
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tillhöra ungefär samma period. Då dateringarna från husen på RAÄ 57 skiljer sig tidsmässigt för 

mycket för att kunna tyda på en kronologisk kedja, finns det anledning att tro på en förflyttning av 

gården till platsen för schakt 4.  

 

Figur 37. De tre husen på RAÄ 57, min numrering 3. 

Cirka 150m öster om begränsningen av schakt 3, påträffades ytterligare en husgrupp i schakt 2. Detta 

i den södra delen av vad som i inventeringen registrerats som gravfält RAÄ 55-56. Platsen förefaller 

ha brukats under lång tid då husen har daterats till ca 0 – 1000/1100 e. kr. Med andra ord har gården 

brukats jämte den gård som nämndes ovan. Husen stod också på vad som i historisk tid varit 

uppodlad glaciallera. Huruvida det rör sig om återkommande etableringar eller kontinuerlig 

bebyggelse är svårt att säga. Av statusindikerande fynd kan nämnas diverse bronsgjuteriföremål av 

vikingatida datering.  

 

Figur 38. Boplatskomplexet RAÄ 55-56 , numrerad 2 i kartöverlägget. Boplatsen har dateringen 0 – 1000/1100. 

RAÄ 36, min numrering 1, innehöll bland annat huskonstruktioner daterade till romersk järnålder – 

folkvandringstid. En av byggnaderna har också konstaterats tillhöra historisk tid. 
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Figur 39. RAÄ 36 med sju hus daterade till ca 200 – 550 e. kr. 

Boplatserna ligger alla på små förhöjningar i glacialleran. RAÄ 55-56 med det vidare 

anläggningsintervallet har också hus nere på den lägre omgivande marken. Husen på den största 

boplatsen visar också indikationer på att flytta runt på ”gårdstunet”. Ett av husen i schaktet 

överlagrades exempelvis av en vendeltida grav. Ytorna mellan boplatserna i schakt 1-4 har också 

kulturlager vilka tyder på odling omedelbart intill de förhistoriska gårdarna.  

I diskussionen kring kontinuitet, övergivande och neolokalisering ska det påpekas att 

undersökningsområdet endast utgör en remsa genom Säbys ägor. Flera av de ”lämpliga” lägena har 

dock undersökts. Undantaget är det historiska gårdstunet vilket mycket väl kan ha hyst en 

bebyggelseenhet även under järnålder (Dunér & Vinberg 2006:18). 

För att sammanfatta förloppet med början under den äldsta fasen av vår tideräknings, finns 1-2 

etablerade gårdar i västra delen av åkermarken, schakten 3 resp. 4. Det troliga är att boplatsen 

skiftat mellan dessa. På RAÄ 55-56 etableras under denna tid ett samtida gårdsläge. Tolkningen som 

sedan ges av de rapportansvariga arkeologerna är en övergivelse av det västra gårdsläget. Isället tas 

gårdstunet i öster på RAÄ 36 i anspråk. I grova drag har perioden 200 – 650 även den således hyst två 

gårdslägen. Husen kring senare delen av vendeltiden – vikingatid, 15, 16 och 21 i figur 38, ligger längs 

med den vägsträckning som återkommer på 1790 års storskifteskarta över Säby LM C2-65:3. Dessa 



59 
 

har tolkats som att ej utgöra bostadshus, utan de båda tidigvendeltida gårdarna skulle ha flyttat ihop 

på det historisk gårdstunet. Tolkningen är alltså baserad på husens NO-SV sträckning samt den 

smidesverksamhet som verkar ha existerat på platsen (Dunér & Vinberg 2006:19f). 

Ur agrarhistorisk synpunkt är undersökningen också intressant, därför vill jag argumentera för en 

bebyggelseutveckling under övergången mot vikingatid och historisk tid som står litet i motsats till 

den tolkning som presenteras av Dunér & Vinberg, vilken betonar hur bebyggelseförflyttningar sker 

även som oberoende strandförskjutningen (a.a 2006:18-20). Jag ämnar inte ifrågasätta detta 

generella påstående utan endast se till den lokala fallstudien i detta fall. Det skall dock nämnas att 

smidesverksamhet i andra undersökningar närmast har betraktats som något man gärna knöt till 

boplatsen, även om vi på de historiska kartorna inte sällan finner smedjor utanför gårdstunet (jfr 

Andersson & Hållans 2006:67, Åqvist 2004). 

Vägen som förefaller leda ned mot den historiska bytomten antyder som sagt enligt Dunér & Vinberg 

att en bybildning kan ha ägt rum under vendeltid. Boplatsen/verkstadsområdet väster om vägen 

upphör utan tvekan i sin funktion under tidig medeltid. På den äldre lantmäterikartan över Säby ägor 

från 1705 (fig 40), syns tydligt hur den tänkta förhistoriska vägens sträckning har odlats över och 

möjligen utgör en begränsning för olika bonitet i åkern. Öster därom leder den historiska 

tväsädeshägnaden i nord-sydlig riktning. Förhållandet med en övergiven bebyggelseenhet och 

vägdragning vittnar om en omstrukturering av inägomarken. Den vendeltida – tidig medeltida 

enheten verkar snarare ha omlokaliserats i samband med att tväsädet infördes i Säby. 

Tolkningen står på lösa grunder, men även andra tecken finns på att inägomarken har varit en 

diskussion i byn. Den av undersökningen bevisligen sedan länge brukade glacialleran kan ha 

utarmats. Beroende av bristen på möjligheten till landnam inom ägofiguren, läs ringa 

strandförskjutning, har följden rimligen inneburit att de åtminstone två vendeltida gårdarna har 

tvingats omstrukturera sina marker och bebyggelse. Som tidigare påpekats har tvåsädesbruk krävt en 

ökad areal av åkermark då endast det ena gärdet var bar säd varje år. Anledningen till att Säbys ägor 

kunnat rymma tre gårdar under historisk tid borde förklaras av den ”utflyttade ängen”. På 

kartöverlägget noteras att Säbybönderna inte lämnat utrymme för någon äng i bytomtens närhet. 

Ängen är istället belägen till stora delar kring 5-meters kurvan, 700 meter väster om den egentliga 

ägofiguren vid platsen benämnd Hummelkärret. Fallet är liknande med merparten av Hössåkers 

ängsmark som ligger 400 meter nordväst om begränsningen i kartöverlägget (fig 36). Införandet av 

tvåsädesbruket kan således ha inneburit en sammanflyttning av gården väster om vägen, till den 

redan etablerade gården på historiska bytomten (möjligen den tidigare RAÄ 36). Ängsmarken som 

tidigare sannolikt legat nära byn har odlats upp, likaså den tidigare gårdsplatsen med sin näringsrika 

jord. Landnamet skedde istället på tidigare icke ianspåktagna marker i väster.  

Sammanfattningsvis kan vi nog räkna med att det kontinuerligt fanns åtminstone två gårdar, kanske 

tre hela tidsperioden från 200 e. kr - 1700 e. kr.   
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Figur 40. Utdrag ur den äldre lantmäterikartan över Säby LM C2-65:2. Bytomten i sydväst. 

 

Figur 41. Jordartskarta över norra delen av Barva socken. Notera att inga fornlämningar eller historisk 
bebyggelse har infogats utanför den yta som presenterades i kartöverlägget. 

4.3.2 Frövik i Fors socken 
Frösvik eller Hässelby som det berörda området en gång benämnts ligger sydväst om Eskilstuna. 

Bronsålder finns väl representerad i denna del av Rekarnebygden. Tidigare har det dock diskuterats 
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om bygden först under vendeltid – vikingatid åter togs i anspråk då fornlämningar som på 

morfologiska grunder kan tillföras mellanliggande perioder har varit mycket fåtaliga. Landskapet i 

regionen kan beskrivas som perifer del av det öppna slättbygdslandskap i nordöst. Bygden i fråga är 

relativt låglänt och öppen varför bystorlekarna är anmärkningsvärt små. 

En mindre undersökning i Fors socken gav intressanta resultat för en studie av kontinuitet hos 

bebyggelsen. Tre husgenerationer dokumenterades på platsen, vilka alla tre överlagrade varandra i 

samma riktning. Det skall tilläggas att endast en del av det troliga boplatsområdet undersöktes. De 

dateringar som erhölls indikerade (Hamilton 2001:8ff). De olika faserna daterades ursprungligen till 

200 e. kr – 900 e. kr. Etableringsfasen har senare förskjutits till 400 e. kr. efter att djupare analyser av 

det daterande materialet genomförts. Källkritik kring kontinuiteten i brukandet av boplatsen har 

emellertid framförts av på basis av det tämligen långa tidsintervall som endast rymmer tre 

husgenerationer. Då vendeltida fynd och dateringar är få och förefaller höra den äldre delen till, har 

man omtolkat detta till ett möjligt bebyggelseuppehåll. Att den saknade fasen i hittas i direkt närhet 

är dock sannolikt (Hamilton 2008:168). 

Undersökningsschaktet ligger tvärs över den rågång som skilde Kälby från den äng som år 1647 låg i 

ägoblandning mellan tre byar. Kartöverlägg över området med tillhörande ingående studie, har 

sammanställts tidigare (Pettersson 2008:157-190). Det finns dock anledning att belysa detta 

intressanta exempel närmare. Karttexten ger flera intressanta uppgifter om de historiska byarna i 

området. Anmärkningsvärt är den ägoblandade ängsmark som hägnats separat omedelbart norr om 

den utgrävda gården. Ängen bär namnet Hässleby Eng och är enligt kartbeskrivningen 1647, 

uppdelad mellan byarna Kälsta, Skjulsta och Fröslunda. Samtliga är belägna öster om Hunstas 

bygräns 1723. Tidigare förhållanden antyds av kartan över Kälby från 1647, enligt vilken Kälstas 

utmark har angränsat i nordöst. Namnet Hässelby varierar mellan de olika lantmäterikartorna, men 

förekommer ännu under 1800-talet om än skrivet Hesseby. Området längst i väster av ängen, en 

mindre moränhöjd beväxt med hassel enligt 1740 års karta över Kälsta, kanske har namngivit 

enheten. 

Enhetens åkermark torde i huvudsak legat inom skogsmarken söder om undersökningsområdet. 

Även denna har delats mellan samma enheter som hade ägor i Hässelbyängen. Området utgörs av 

omväxlande morän och glaciallera och har alltså inte odlats under tiden för karteringen. På Mestas 

ägor finns även en mindre höjd i ängsmarken med namnet Byliden. Fritt översatt betyder detta 

bybacken. Vi har således två sannolika övergivna bebyggelselägen (Pettersson 2008:185f). Slutsatsen 

att odlingsbar jord inte har varit någon brist i bygden, borde kunna dras. 

I det större perspektivet dominerar Mesta bygden genom att vara den enda flerkärniga enheten. De 

omgivande enheterna består av ensamgårdar, Viby, Berga, Faskunge, Kälby, Skjulsta, Kälsta, Hunsta 

och Lippinge. Möjligen har även Hässelby och Byliden varit två till i sammanhanget. Byarna ligger som 

en ram kring bygdens öppna låglänta och under äldre järnålder uppgrundade ängsmarken. De 

ålderdomliga namnen antyder också en etablering under denna tid. Gravfälten i Mesta är märkbart 

små och spridda i förhållande till den bebyggelse som avtecknas på de äldre lantmäterikartorna, 

vilket förstärker intrycket om en sen agglomeration. Bytomten i Mesta berördes på 1970-talet av en 

undersökning på gravfältet RAÄ 58. Resultaten daterade gravarna till ca 750 e. kr. – 1050 e. kr., 

medan etableringen av bebyggelsen på bytomten inte kunde dateras närmare än till yngre järnålder 

– tidig medeltid (Hermelin 1980). Här i utkanten av slättlandskapet finns således en mindre bygd med 
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övervägande tätt liggande ensamgårdar, vilka möjligen ger en bild av hur vi kan tänka oss det äldre 

järnålderslandskapet. Rågångarnas tämligen geometriska, raka former antyder även de om en sen 

omstrukturering av ägofigurerna. I Hunstas fall beror detta på säteribildningen under 1600-talet, 

medan Hässelby (och Bylidens?) ägor har fördelats i bygden. 

 

Figur 42. Kartöverlägg över närliggande byar till den undersökta gården. Gården är belägen i en gränszon 
mellan äng och skogsmark tillhörande Skjulsta, Kälsta och Fröslunda. Tre byar vilka är belägna öster om Hunsta. 
Den streckade ytan i västra delen av den centrala ängsmarken är backen med hassel. 

Om vi skall dra några slutsatser av materialet måste det sägas att det speglar Sporrongs 

utvecklingsmodell väl med ensamgårdar, primärenheter, som flyttar samman under senvikingatid. 

Det som för övrigt är intressant är den möjliga avsaknaden av omstruktureringar under mellersta 

järnålder. Den större byn, Mesta har säkerligen även den äldre rötter, men den flerkärniga 

bebyggelsen förefaller ha formats kring vikingatid –tidig medeltid. Hur skall de obrukade åkerlerorna 
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söder om Hässelby tolkas? Ett i bygden perifert läge med utmark i syd och öst och låglänt ängsmark 

norr därom ger i teorin relativt dåliga förutsättningar för kontinuitet. Å andra sidan kan ett låst läge 

ha uppkommit där den marginella positionen har hämmat en utvidgning av produktionsmarken och 

möjligheten till omlokalisering vid tiden för de större uppodlingarna under vikingatid (jfr Pettersson 

2008, Hannerberg 1971:64). I förlängningen kan en större omstrukturering varit nödvändig. 

4.4 Strängnäs - Mariefred 

4.4.1 Lida i Åkers socken 
Lida ligger i den nordöstra delen av det stora slättområdet, känt som Åkerslätten, norr om Åkers 

styckebruk. Landskapet präglas av sin låga topografi med produktionsmark nedan 15-meters kurvan. 

Sporadiska impediment sticker också upp ur åkerlerorna. Dalgången begränsas i öst och väst av 

rullstensåsar, medan det massiva skogsområdet ovan förkastningsbranten på Mälarmården tar vid 

söderut.  

Den här största undersökta boplatsen ligger delvis på Lidas västra ängsgärde, Walsängen, och delvis 

på Järsta samt Tunas östra ängsgärden. Nivån är genomgående kring 10 meter över havet. Vattnet 

nedanför boplatsen var vid tiden kring år 0 en grund vik, men utgörs idag endast av ett åsystem som 

dock fortfarande står i förbindelse med Mälarviken vid Mariefred. 

Platsen för boplatsområdet var under medeltiden inordnat under Ärja socken, vilken sedermera kom 

att inkluderas inom Åkers socken (Wijkander 1983:121). Lida säteri som grundades på 1600-talet, 

omfattade Lida och Järsta ägor och bestod vid tiden av ett krono- och ett säterihemman respektive 

ett krono-och två a.o.e hemman. 

De omgivande byarna hyser gravfält av yngre järnålderskaraktär. Järsta har ett större gravfält just 

intill bytomten, medan Skäve ägor rymmer tre mindre gravfält. Lida å sin sida har två dokumenterade 

gravfält. Tuna med 1100-tals kyrkan norr om bytomten, har dock inga indikationer på någon 

ättebacke (FMIS).  

Undersökningarna i området har skett i samband med både väg- och järnvägsdragningar under 

mitten av 1990-talet. Det faktum att de har skett inom ett relativt samlat område men i olika 

sammanhang gör det svårt att skaffa sig en översikt. Boplatsen RAÄ 271 var sen tidigare överlagrad 

av en vägdragning, varför ytan delats i två. Dessa motsvarar 2 och 3 i figur 43. 

Den västra delen (3) utgjorde en mycket omfattande boplatsyta med hus som kunnat tidsfästas över 

ett längre tidsspann, förromersk järnålder- vendeltid. Ett fyrstolpshus har emellertid också en 

vikingatida datering. 14C- proverna visade på en betoning av tiden 200 – 400 e. kr. och en därpå 

påföljande minskning. Likaledes förefaller tyngdpunkten förskjutas från norr mot söder med tiden. 

För att kunna ge en tolkning av bebyggelseutvecklingen delades husen in i faser. I den äldsta fasen, 0 

– 200 e. kr. finns en tydlig husgrupp i sydöst, samt en mer spridd ansamling i norr. Vad gäller den 

inbördes kronologin verkar den förstnämnda vara något yngre. Under den påföljande fasen förefaller 

husbeståndet i den norra delen vara intakt, men något omstrukturerad vad det gäller riktning. 

Hägnaderna, som bildar vad som liknar fägator hör också till denna period. Den folkvandringstida 

perioden ger en tydligare bild med tre gårdstun väl fördelade över ytan. I både norr och söder verkar 

mer begränsade gårdstun framträda, medan den centrala bebyggelseenheten är mer spridd. De 

vendeltida husen är endast tre till antalet och begränsade till platsen för den under folkvandringstid 
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sydvästra gårdens läge. Hus 12 kan sannolikt att döma av fynd på platsen föras till samma period. Hur 

husgruppen 41-44 ska passas in är osäkert, men en övergripande datering av gårdstunet gav 

perioden romersk järnålder – folkvandringstid, samt ställvis även vendeltid (Appelgren 2002:38f).    

 

Figur 43. Kartöverlägg över de till undersökningsområdena närliggande byarna Järsta, Skäve, Lida, Tuna och 
Ärja. De stora ängsmarkerna syns i kartans centrum, medan de historiska gårdarna återfinns i gränszonen mot 
de högre skogsbevuxna moränjordarna. 

Den östra delen (2) rymde två långhus, ett grophus och flera andra lämningar som kan knytas till 

gårdstunet. Anläggningarna gavs en datering till tidsspannet mellan romersk järnålder – vendeltid, 

där långhusen tillfördes det tidigare, medan grophuset avslutade perioden (Grundberg & Grön 1998). 

Den enda 14C- daterade lämningen på impedimentet numrerat 1 i figur 43 var en härd som 

tidsbestämdes till folkvandringstid. Flertalet stolphål och konstruktioner dokumenterades dock, utan 

att kunna bestämmas. Den huvudsakliga aktiviteten föreföll ha skett nedan impedimentet, utanför 

förundersökningsområdet. 

Att tolka bebyggelseutvecklingen på en komplex boplats som denna är förenat med källkritik, då 

neolokaliseringar är svåra att dokumentera. En sammanfattande bild ska ändå ges. 

Undersökningarna på gravfältet RAÄ 271:2 gav dateringar inom i stort sett samma tidsintervall som 

boplatsen, romersk järnålder – vendeltid. Bebyggelsen under etableringsskedet på vad som varit en 

strandnära relativt låglänt mark bestod sannolikt av två husgrupper. Den norra som nämnts möjligen 

något äldre. Hus 6 har troligen inte utgjort någon egen enhet, utan skall ses i samband med en 

förflyttning av den äldre gården (8 -10) ned mot sydöst. 
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Figur 44. Boplatskomplexet i väster, numrerat 3. Faserna representerar 1) Äldre romersk järnålder 2) Yngre 
romersk järnålder 3) Folkvandringstid 4) Vendeltid. Fasidelningen skall dock betraktas såsom överlappande de 

närliggande perioderna. Ofärgade hus har en osäker datering (Figur 24b i Appelgren 2002). 

Det i söder angränsande komplexet RAÄ 283, numrerat 4, ger intrycket av en stor boplats, dock har 

endast fyra hus kunnat urskiljas. De dateringar som gjorts av husen förhöll sig till perioden romersk 

järnålder – vendeltid. Även här med ett enskilt grophus som utgör den avslutande fasen (Nilsson 
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2001:7ff). Av husgrupperingen att döma kan vi förvänta oss 

åtminstone två husgenerationer på platsen. Det anknytande 

gravfältet, RAÄ 268, har en anläggningstid mellan förromersk 

järnålder – vikingatid, med tonvikt i vendeltid. Under och emellan 

gravarna framkom emellertid också boplatslämningar vilka tycks ha 

varit aktiva mellan bronsålder – vendeltid. De beskrivs i rapporten 

som utan samtida relation till gravarna (Asp & Skär 1996:40ff). 

Huruvida de två skilda avbanade boplatsytorna ska förstås som en 

samlad bebyggelse är oklart. Från romersk järnålder finns i alla fall 

en struktur som av all sannolikhet kan tolkas som flera samtida 

gårdar, 3 – 5 stycken. Det kan heller inte nog understrykas att dessa 

boplatser är funna inom ett relativt snävt område. Med tanke på att 

de lägst liggande husen är funna kring 7-9 meters kurvan torde det också ha varit väldigt sank mark 

vid etableringen under äldre järnålder. Tiden kring tidig vendeltid har som på så många andra platser 

inneburit en omlokalisering av gårdarna. Järsta, Lida och Ärja byar kan förväntas rymma efterföljande 

bebyggelse. Tuna väster om ån rymmer trots det spännande ortnamnet inga dokumenterade 

järnålderslämningar. Helhetsintrycket av boplatsen är en på sank ängsmark belägen relativt samlad 

bybebyggelse under äldre järnålder. Det topografiska läget längs med stranden förefaller ha varit 

gynnsamt då gårdarna ligger grupperade därefter. Gränserna mellan gårdarna i norr är diffusa och 

det finns anledning att diskutera en klungby i dess historiska term. Lida ansluter därmed till de ovan 

redovisade byarna under äldre järnålder.  

4.4.2 Ärja i Åkers socken 
Intressant i samband med boplatserna på Lida och Tunas ängsmarker är den i söder angränsande byn 

Ärja. Ärjas historiska bytomt är belägen på en i åkermarken utskjutande udde, 750 sydost om den 

ovan nämnda boplatsen RAÄ 283. Området söder om bytomten utgör en gränszon där 

slättlandskapet övergår till en smalare dalgång längs Råckstaån.  

Undersökningen här omfattade de delar av den historiska bytomten som kommit att odlas upp under 

nyare tid. Delar av bytomten är också på nivåer under fem meter varför en förhistorisk etablering 

inte kan förväntas, åtminstone inte på södra och sydvästra delen av gårdstunet. I samband med den 

arkeologiska utgrävningen har av rapporten att döma inga djupare kartstudier gjorts. Kartöverlägget i 

bilagan visar endast tiden för storskiftet i Ärja 1762 och uppmärksammar således inte 1600-talets 

karteringar. De äldsta dateringarna på platsen härrör från tiden kring 1050 - 1100 e.kr. och sträcker 

sig sedan kontinuerligt genom medeltiden då olika hantverksaktiviteter förläggs till platsen. Av figur 

46 framgår att platsen för bebyggelseschablonerna ej har grävts ut, utan det är på delar av en 

kalvtäppa samt gårdstunet som schakten har lagts.  

Diskussionen kring Ärja kan knytas an till ett större perspektiv rörande bytomterna. Ulf Sporrong 

hävdar att de stora slättbygderna norr om Mälaren har haft de lämpliga terrängförhållandena för de 

reglerade byarnas framväxt. Härav finner vi som berördes i forskningshistoriken endast sporadiska 

reglerade tomter utanför detta område. Jag menar dock att han söker efter indikationer i de 

områden där han förväntar sig hitta dem. Håbolandet och Norrsunda socken utgör den östra 

spridningsgränsen för fenomenet i Uppland, emedan Östra Rekarne härad i stora drag har samma 

läge i Södermanland. Ingen av de dussintalet ändå förekommande reglerade byarna öster härom har 

metrologiskt daterats till medeltid. Bilden passar således in på utvecklingsmodellen (Sporrong 

Figur 45. Boplatsen RAÄ 283, 
numrerad 4, daterad till romersk 
järnålder – folkvandringstid. 
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1985:144f). Denna bild kan dock nyanseras och ifrågasättas, vilket till viss del redan gjorts, se kapitel 

5. Sydost om byn finns en hägnad yta beskriven som ”tompt” på kartan. Väster om byn finns 

emellertid flera agrara formelement, hägnader och kalvtäppor, vilka har en form och längdriktning 

som påminner om tomtens. Det äldsta dokumentet över byns jordetal härstammar från 1531, då 

Gustav Vasa innehar byns samtliga fyra gårdar. Tre om 4 öresland och en om 2 öresland. Intressant är 

sambandet mellan proportionerna av kalvtäppornas storlek och gårdarnas jordetal. Tomten rymmer 

heller inte vid karteringen någon bebyggelse utan skall betraktas som en övergiven plats för en 

tidigare enhet, alternativt som en form av juridiskt dokument över jordägandet. Möjligen har fem 

gårdar gårdar funnits på en gemensam reglerad bytomt redan under medeltid, men en av dem hittas 

numera i det avgärda hemmanet Skråhäll.  

 

Figur 46. Ärjas bytomt år 1694. UO rutskrafferat. 

Huruvida Ärjas bytomt varit reglerad eller ej framstår säkerligen som en kontroversiell tolkning. 

Dateringarna för etableringen på gårdstunets södra del har som nämndes i alla fall förlagts till sen 

vikingatid. Man har dock i den tolkningen bortsett från flera vendeltida pärlor på platsen vilka skulle 

kunna vara indicier på en kronologisk kedja som följer på övergivandet av Lidaboplatsen.  

Förhållandet med en övergiven reglerad bytomt är intressant då detta enligt Sporrong skall ses som 

den avslutande fasen i bebyggelseutvecklingen före skiftena tar vid. Den helhetsbild som Sporrong 

redovisar över de reglerade bytomterna och hur de vittnar om ett innovationscentrum på 

slättbygden på Mälarslätten bör ifrågasättas vidare.  

4.5 Tämnaråns dalgång 

4.5.1 Skämsta i Tierp socken 
Då Mälardalen diskuteras riskerar ofta fokus att hamna på Mälarens direkta omgivning, som också i 

detta arbete. Detta beror på att de perifera regionerna hyser mindre aktivitet vad det gäller 
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exploateringar och vi därefter också har en begränsad kunskap. Generaliseringar inbegriper dock ofta 

hela Uppland varför dessa riskerar att bli missvisande. Skämsta representerar en av få 

undersökningar som gjorts i norra Uppland.  

Skämsta by ligger i den smalare, norra delen av Tämnaråns dalgång. Ägofigurerna på östra sidan om 

ån, däribland Skämsta, ligger som utsträckta mellan dalgången i väst och sjöområdet i öst. Huvudelen 

av ägorna består av skogsmark, medan inägomarken har en smal nord-sydlig sträckning längs med 

ån. Vid en förundersökning på den historiska bytomten påträffades ett kulturlager, vilket preliminärt 

daterades till äldre järnålder (Frölund 1991). Dess omfattande utbredning lade grunden för en 

diskussion om det rörde sig om en tidig bybildning (Frölund & Wilson 1993:140). Skämsta by kom 

också att undersökas djupare år 1994, om än bara i smala schakt just norr om bytomten. Resultaten 

från grävningarna tyder på att bosättning på platsen etablerats redan under bronsålder. Vad som är 

mer relevant i detta sammanhang är de två gårdslägena från romersk järnålder – vendeltid. Tre 

husgenerationer kunde konstateras på respektive gårdsläge med den äldsta dateringen på hus 8, ca 

65 - 223 e. kr. och den yngsta på hus 9, 540 – 644 e. kr. Emellan gårdslägena har också två hägnade 

ytor i form av en gårdsplan och en mindre odlingsyta påträffats (Frölund & Larsson 1997:15ff). 

De stratigrafiska förhållandena gör det rimligt att antaga upprepad bebyggelse på samma platser 

med bara 60 meters avstånd. Källkritiken som kan riktas mot en tolkning av två samtida gårdar är att 

det förefaller finnas en kronologisk lucka bland husen på den norra tomten, eftersom hus 10 är 

daterat till 254 – 410 e.Kr. Denna avsaknad på överlappande dateringar kan indikera att det snarare 

är fråga om en områdeskontinuitet med gårdsförflyttning. Det förefaller dock sannolikt att fler hus 

skulle påträffas om schakten utvidgades, varför jag ändå vill hävda att det rör sig om en flerkärnig 

äldre järnåldersbebyggelse. Den nära kontakten med gårdstunet påvisas också av de historiska 

ekonomihus som ligger i anslutning till den södra gården. Det förefaller också av hägnaderna att 

döma finnas en relation i marknyttjandet gårdarna emellan, varför vi i historisk geografisk betydelse 

sannolikt finner en bystruktur i Skämsta. 

Bytomten har således en i anslutning liggande äldre järnåldersbebyggelse. I senmedeltida dokument 

omnämns fyra gårdar norr om bäcken (DMS 1:4), medan det på den äldsta kartan från 1641 över 

Skämsta finns tre hemman norr om bäcken och ett söder därom. Byn är därför uppdelad i ”Skiämsta 

nordan bäcken” samt motsvarande för den södra delen. I de kamerala uppgifterna från 1500-talet 

uppträder också sammanlagt fyra gårdar. Det har tidigare i samband med utredningen inför 

undersökningen uppmärksammats att det norra gärdet har en hägnad som delar åkermarken itu. 

Förhållandet i samband med den inhägnade ytan i norra gärdet (figur 47) som kan ha utgjort ett äldre 

bebyggelseläge. Möjligen har den mellan år 1459 och 1540 försvunna gården legat där. 

Storskifteskartan från 1761 visar också en geometriskt reglerad bytomt norr om bäcken, vilken enligt 

Sporrongs metrologiska beräkning bör ha eftermedeltida ursprung (Sporrong 1985:144). 

Förhållandet med en åtminstone tvåkärnig bebyggelse under romersk järnålder – folkvandringstid får 

räknas som en framskjuten utveckling i jämförelse med de modeller som presenterades för 

bebyggelseutvecklingen. Att den geometriska regleringen sedan inte har skett förrän under tiden 

efter 1500 är anmärkningsvärt, men stämmer å sin sida bättre in i modellen.  
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Figur 47. Till vänster, kartöverlägg över Skämsta by 1761.Undersökningsschakten syns som skrafferade ytor 
norr om bytomten. Till höger, undersökningsområdets nordvästra del i detalj med rekonstruktion av 
bebyggelsen och trägärdesgårdarna emellan efter dateringar i den arkeologiska rapporten (Frölund & Larsson 
1997). 

5 Bebyggelsemönster under 1500 år – Diskussion o försök till syntes 

Vad det gäller syntesstudier inom den agrara bebyggelseutvecklingen finns självfallet tidigare 

exempel som också genomförts sedan den forskning som presenterades i arbetets inledning 

publicerades. Dessa begränsar sig dock mig veterligen ofta till kortare artiklar eller inriktar sig på 

särskilda element utan bredare perspektiv. Författarna har dock ofta stor erfarenhet av 

boplatsundersökningar (se exv. Frölund & Wilson 1993, Ersgård & Hållans 1996, Göthberg 1997, 

Olausson 1997, Göthberg 2000, Hamilton 2000). I samband med rapportarbeten sker också ofta 

mindre utsikter i den mer övergripande forskningen. 

Den källkritiske läsaren påpekar kanske att de förhållandevis få fallstudierna inte kan jämföras med 

det övergripande källmaterial som exempelvis Ulf Sporrong nyttjar, men som nämndes förut riskerar 

de allmängiltiga modellerna bli intetsägande på lokal nivå. Då de frågeställningar som presenterades 

för uppsatsen i stora drag angränsar varandra kommer diskussionen i detta avsnitt föras i en samlad 

helhet.  

Att det äldre järnålderslandskapet avviker i sin utformning gentemot senare perioder har visats i 

åtskilliga arbeten. Stensträngslandskapet är på flera håll i Uppland är av rudimentär form, dock finns 

mindre bygder där de kan användas för rekonstruktioner likt dem över Gotland och Östergötland 
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(Carlsson 1979, Cassel 1998, Widgren 1983). Dess utbredning förefaller vara begränsad till 

Attundaland och stråket mellan Enköping och Uppsala. Att dessa trakter kan likställas med de äldsta 

odlingsbygderna är därav sannolikt (Sporrong 1985:193). Frågan om vad som gör att 

stensträngslandskapet i stora drag inte passar in i den nya markorganisationen som uppenbarar sig 

under järnåldern är vida diskuterat. En återkommande förklaring inom den kulturgeografiska skolan 

med ekonomiskt perspektiv, är åkermarkens tilltagande värde (Widgren 1983). Både den gotländska, 

den östgötska och den ur Mälardalen hämtade modellen antyder att:  

”Äldre järnålderns bebyggelsemönster övergår från sammanhängande, gemensamma 

brukningsformer till en bebyggelsestruktur där varje enskild gård kan identifieras beträffande ägor 

och läge” (Carlsson 1979 se figur 4, Widgren 1983, citat ur Sporrong 1985:195).  

Fasen anses inledas omkring år 600 - 700 e. kr. Vad som är förvånande är att fokus mig veterligen 

förlagts på de övergivna boplatslägena. Enligt diskussionen som följer finns tvärtom anledning att 

uppmärksamma det som förklarats som 

undantag eller slumpens utslag då 

boplatslägen väljs. För att återkoppla till 

det gotländska materialet kan Dan 

Carlssons studieområde över sex 

grannsocknar på centrala och östra 

Gotland ställas i relation till den 

bebyggelseutveckling som avspeglar sig i 

fallstudierna för denna uppsats. Arninge 

utgör ett gott exempel på en relativt väl 

avgränsad bygd så som många av de 

gotländska bygderna ter sig (Carlsson 

1979:128f). Dan Carlsson utgår ifrån att 

stengrundsbebyggelsen har en 

samtidighet och ser inte antalet gårdar i 

stensträngssystemen som en dynamisk 

faktor. Det är förstås inte möjligt att i 

detalj rekonstruera 

bebyggelseutvecklingen då inte samtliga 

kända lämningar är undersökta,  figur 48 

visar dock på vissa tendenser som materialet visar på. Under romersk järnålder och folkvandringstid 

förefaller gårdarna omlokaliseras inom mindre rumsliga ytor. Sannolikt sker också nyetableringar 

under perioden. Slutdateringar på de ödelagda/förflyttade gårdarna i periferin ligger i grova under 

vendeltid 550 – 750 e. kr. I byn Tibble i Litslena socken kan vi ana en liknande utveckling där dock 

stensträngar saknas. Två semipermanenta gårdar undersöktes på åkermarken i söder samtidigt som 

flera boplatser av samma karaktär ligger längs gränszonen mot utmarken i väster. Kanske skall vi 

tänka oss hägnader av trä som sammanband bebyggelsen i Tibble. Den ena av boplatsernas 

upphörande kan säkert beläggas till innan 700 e. kr. Gemensamt för båda bygderna är närvaron av en 

i hierarkin tillhörande övre samhällsklass. I Arninge finns tecken på att den äldre 

järnåldersbebyggelsen belägen där byarna senare tagit form också är den vi kan förvänta oss ha haft 

inflytande i bygden. Förhållandena i Tibble kan mycket väl vara detsamma då den till synes mest 

utstående boplatsen, där den gamla tomten ligger enligt äldre kartmaterial, fortfarande är 

Figur 48. Skisserad bebyggelseutveckling på Arningeenheterna. 
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oundersökt och möjligen kan 

knytas till de rika 

gravläggningarna i åkermarken 

nedan. Hur bybildningen i byarna 

i fråga gått till kan bara bli 

spekulativt. Har en 

sammanflyttning skett ligger 

denna fas i vendeltid. Att denna 

fas finns representerad på 

gårdstunen är belagt i 

Österarninge. 

Omstruktureringen av 

bebyggelsen har om detta 

alternativ accepteras, inneburit 

att maktcentra i lokala bygder 

knutit kringliggande gårdar till sig. Odlingsförutsättningarna skall inte heller bortses från i 

sammanhanget. Uppenbarligen överensstämmer inägomarkens utbredning i stora drag i norr och 

västra delen av byarna, varför en kontinuitet i bebyggelsen också kan ha varit naturlig. Forsby i 

Knivsta socken skulle kunna argumenteras för att ha en snarlik utveckling inom en sluten bygd. 

Endast en av de perifera gårdarna är dock undersökt vilken beståendes av en husgeneration kunde 

beläggas tillhöra romersk järnålder – folkvandringstid (Hamilton 1995:64). Det yngre 

järnåldersgravfältet ligger i anslutning till och överlagrar troligen delar av boplatsen vid fädrevet. Den 

mer intensivt nyttjade delen av byn förefaller kunna knytas till samma plats över tid (Hamilton 

2000:115). 

Liknande påpekanden har gjorts. Bebyggelser i marginalbygder anses ofta ha dateringar som upphör 

vid övergången mot yngre järnålder och medföra  att fokus förläggs mot de centrala lerslätterna (se 

exv. Hållans & Svensson 1998:7, Göthberg 1996:57). Bebyggelse och dess omgärdande agrara 

kulturlandskap ses ofta som konservativa företeelser. När ekonomin och produktion diskuteras 

menar man att det huvudsakligen är först vid en hotande kris som ett fungerande system läggs om i 

grunden. Förändringarna sker i första hand bland de enheter med sämre förutsättningar (Parry 1978, 

Carlsson 1979:27). 

Vad det gäller Sporrongs teori kring de reglerade bytomterna finns det både motsägelser och till viss 

del verifiering i exemplen. Tibble vars marker brukats redan före vår tideräknings början visar också 

på att ha nått slutfasen i modellen, den reglerade bytomten, medan Arningebyarna inte förenats. Det 

är svårt att avgöra om produktionsmarken har en rumslig spridning som påverkat detta. Kan de två 

överordnade gårdarna istället ha medfört ett hinder och motverkat sammanflyttning? Vad det gäller 

den samlade bystrukturens ursprung kan vi som sagt inte nå djupare här.  

Att diskutera förhistoriska byar är inte helt enkelt. Att definiera var gränsen för ett gemensamt 

gårdstun går, kan också vara av subjektiv natur. Vad vi kan säga är att resultaten från arkeologiska 

undersökningar visar på ett differentierat mönster. Perioden romersk järnålder – folkvandringstid 

diskuterades av Frölund och Wilson som på basis av några förundersökningar i kortare artiklar 

presenterade bytomter med anslutande järnålderskomplex där vi har anledning att föreställa oss en 

byliknande enhet vid det historiska gårdstunet redan under äldre järnålder (a.a 1993:139ff). I takt 

Figur 49. Skisserad bebyggelseutveckling i Forsby, Knivsta socken. 
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med att allt fler rapporter publiceras verkar också bilden av den romerska järnålderns gårdar vittna 

om områdeskontinuitet och i flera fall även vara direkt överlagrade av den yngre järnålderns och den 

historiska bebyggelsen.  

I fallstudierna ovan synes vid undersökningar som tangerar bytomterna som i Skämsta i Tierps 

socken, Åslunda i Odensala socken, Högsta och Pollista i Övergrans socken finnas exempel på 

bebyggelser som under perioden 200 e. kr – 650 e. kr. lokaliseras på den historiska åkermarken 

omedelbart nedan bytomten. 

Noteringar för den rumsliga spridningen av den äldre järnålderns bebyggelse på Gotland har visat att 

80% av husgrunderna är belägna på moränleror i vad som torde ha varit gränsområde mellan 

hällmark och lägre liggande ängsmark under brukningstiden, och mycket sällan på dränerade jordar  

(Arrenhius 1955:1062 refererad i Carlsson 1979:40,91).  

I Pollista är bevisligen ingen bebyggelse dokumenterad på gårdstunet förrän under sen vendeltid, 

men likväl har härdar och lösfynd från äldre järnålder gjorts. Skämsta och Åslunda har tolkats som 

flerkärniga bebyggelser och har även liknelser 

till andra boplatskomplex som Skörby i 

Kalmar socken, Haga i Svinnegarns socken, 

Rickomberga i Uppsala stad, Vallby i Köping 

socken och Boglösa i Boglösa socken 

(Fagerlund 2004:7, Wilson 1990:onr, Karlenby 

1995:34f Wilson 1990b). Den äldre 

järnåldersbebyggelsen och även 

folkvandringstida kan här återfinnas kring 

bytomterna i spridda husgrupper, sannolikt 

också under den yngre bebyggelsen. Enkelt 

uttryckt kan det sägas att en större extensivt 

nyttjad boplatsyta överlagras av ett mer 

koncentrerat yngre kulturlager från vikingatid 

– historisk tid (figur 50). Samtidigt finns 

exempel på flera satellitenheter, ofta med 

kortare livslängd, som etablerats i periferin 

vilka säkerligen ingått i en by-lik 

organisation som Mats Widgren tolkar 

Östergötlands stensträngsbygd (Widgren 1983). Bilden som återges av bytomtsundersökningar i 

Mälardalen kan jämföras med den som framlades av Dan Carlsson för gotländsk agrarbebyggelse. En 

del av resultatet belyser hur en omfattande omflyttning har skett under tidig vendeltid omkring år 

600 e. Kr, där nya gårdslägen tas upp. Forskningen grundar sig nästan uteslutande på stengrundhus 

och diskussionen kring den yngre järnålderns gårdslägen baseras undantaget Fjäle i Ala socken 

endast på lösfynd. Samtidigt finns antydan vid grävningarna i Stånga annex, Stånga socken, samt 

möjligen också Linde annex i Linde socken (Carlsson 1979:71-83, Carlsson 2009), på en kontinuitet av 

den äldre järnålderns gårdsläge in i vikingatid . Det är dock mycket möjligt att kontinuitetsfrågan ter 

sig olika regionerna emellan speciellt eftersom Gotland under nyare tid präglats av ensamgårdar. 

Figur 50. Modell över bebyggelseutvecklingen kring 
bytomter. 



73 
 

Flera gårdslägen kan också återfinnas på större impediment som i Ensta i Täby socken där den äldre 

bebyggelsen ligger på åtminstone två skilda platser under gravfältet på bytomtsimpedimentet och 

sannolikt också under den historiska byn (Modin 1973:58,64). Förhållandet med flera äldre 

gårdslägen, ofta också under de yngre gravfälten på bytomtsimpedimentet kan som sagt tolkas olika. 

Den västra gården i Åslunda hade delvis ett liknande läge. I Åslunda och Skämsta kunde också 

överlagringar konstateras vilket jag anser stödjer en platskontinuitet, i andra exempel finns enstaka 

husgenerationer vilka tvärtom indikerar en kortare periods bebyggelseläge. 

Avstånden mellan gårdarna under romersk järnålder och folkvandringstid förefaller variera stort, 

likaså antalet gårdslägen och dess belägenhet inom de historiska gränserna. Källmaterialet visar 

också på en bebyggelse av olika karaktär. Omfattande boplatskomplex på relativt begränsade ytor 

utan direkt kontakt med historiska bytomter visar även de på byliknande strukturer under perioden 

romersk järnålder – vendeltid. Lida i Åkers socken sluter sig till denna grupp och har en bebyggelse 

som ger ett intryck av att vara reglerad i förhållande till stranden och samtida gårdar. Gårdarna ligger 

i grova drag på linje med husen rätvinkligt ställda, men har samtidigt en semipermanent prägel med 

kortare omflyttningar. En mycket liknande boplats påträffades i Bredåker i Gamla Uppsala socken om 

än inom en mer begränsad undersökning (Häringe Frisberg & Göthberg 1997:47-49). Den senare har 

en liknande gårdsgruppering och är även den belägen på ömse sidor om en perifer del av rågången. 

Lida och Bredåker representerar mer utpräglade slättmarksområden, medan Arningeexemplet utgör 

motsatsen med enskilda husgrupper med större avstånd dem emellan. Kontinuitet under romersk 

järnålder - folkvandringstid verkar dock finnas inom vissa enheter oavsett om de ligger perifert i 

historiska ägofigurer med flera överlagrande husgenerationer som i Görla i Frötuna socken (Eriksson 

1995:14,17,102). 

En viss samvariation verkar föreligga under denna period där gårdarna förefaller ligga närmare 

varandra i mer öppna odlingsbygder. Ensta skulle kunna utgöra ett undantag där flera 

gårdar/gårdslägen återfinns på samma impediment, dock har de exponering mot olika väderstreck 

med dalgångar på båda sidor. 

För att utveckla diskussionen kan en annan utmärkande grupp belysas. Skäggesta i Litslena socken, 

Bålsta i Yttergrans socken, Gredelby i Knivsta socken och Säby i Norrsunda socken har alla fyra tolkats 

som två närliggande gårdar på samma impediment. Husgrupperna ligger till viss del än mer 

agglomererade än ovan nämnda Lida och Bredåker under det äldsta skedet romersk järnålder – 

folkvandringstid. Bebyggelselägena visar också på en kontinuitet under hela den yngre järnåldern. Då 

samtliga även är belägna i relativt öppen terräng torde dessa enheter i enlighet med Sporrongs 

modell utgöra väl utvecklade byar vid den äldsta karteringen. För Säbys del torrläggs stora arealer 

underjärnåldernsgång. Hypotesen stämmer till viss del i Gredelbys fall om än bytomten inte är 

reglerad. Bålsta har visserligen en geometriskt reglerad bytomt, men den är metrologiskt daterad till 

efterreformatorisk tid och tyder således inte på någon framskjuten utveckling. En större klungby kan 

ha formats under vikingatidens slutfas av slutdateringarna på de spridda husgrupperna att döma. 

Skäggesta och Säby utgör två relativt lika bosättningar belägna i utkanten av större 

sammanhängande slättbygder i anslutning till vattendrag. På respektive bosättning framstår den ena 

av gårdarna som mer monumental och överordnad. Så kallade hallhus hos enheterna utmärks av sin 

stabilitet, exponering och i Säbys fall även koncentriska diken omkring, medan resterande hus flyttar 

runt på gårdstunet. Under vikingatid verkar de förlora sin status och byarnas utveckling hämmas. I 

Skäggesta synes den sista fasens bebyggelse på åkerboplatsen vara av ordinär karaktär. Det som 
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händer vid övergången mot medeltid är intressant, då båda boplatserna förefaller koncentreras till 

det historiska gårdstunet. Skäggestagårdarna flyttar 150m västerut, medan Säbys norra gård flyttar 

söderut på impedimentet och lokaliseras intill den södra husgruppen. Under samma period sker 

större förändringar i bygderna. Enheternas ägor inskränks på olika grunder. I Skäggesta expanderar 

grannbyarna in på byns ägor vilket ”tvingar” till en omflyttning och uppodling av det gamla 

bebyggelseläget. Grannbyarna utvecklas till det stadium som innebär reglerade bytomter på 

Skäggestas bekostnad.  

Hela bygden längs Fysingens västra strand i Norrsunda, där det ovan nämnda Säby är beläget är 

illustrativ i sammanhanget. Ursprungsenheterna med rötter i äldre järnålder är spridda på ett 

pärlband med jämna mellanrum i anslutning till 15-meters nivån. Ensamgårdar dominerar, 

undantaget Säby. Naturförutsättningarna kan under denna tid betraktas som relativt likvärdiga med 

mer öppen odlingsbygd närmast sjön innan betesmarken tog vid i väster. Topografin har således givit 

ett delvis annorlunda mönster gentemot exempelvis den som presenterades för Arninge och Forsby. 

Den redan påtalade skillnaden med en bebyggelsekoncentration måste sökas någon annanstans än 

hos naturförutsättningarna. Undersökningarna av bytomterna och de mellanliggande enheterna 

visar redan under äldre järnålder på både likheter och differentiering inom det historiska Säby, Valsta 

och Lindsunda. På de båda blivande bytomterna i Säby och Valsta bedrivs specialiserat järnsmide 

respektive bronsgjuteriverksamhet från övergången mellan yngre romersk järnålder och 

folkvandringstid, medan de mellanliggande boplatserna framstår som mer ordinära och hypotetiskt 

sett kanske främst inriktade på odling. De mellanliggande boplatserna upphör någon gång under 

folkvandringstid – tidig vendeltid emedan boplatserna på bytomterna fortsatt framstår som att ha en 

hantverksproduktion för en större marknad än hushållet. Säbys gårdstun vittnar emellertid också om 

en omstrukturering under vendeltid, då den vad det förefaller överordnade gården bibehåller sitt 

läge, men den andra gården i byn flyttar ner på åkermarken. En alternativ tolkning är att den ovan 

nämnda ödelagda bebyggelsen har flyttat intill gårdstunet. Valsta verkar inrikta sitt hantverk på 

pärltillverkning under vikingatid medan Säby fortsatt bedrev järnsmide. Vid medeltidens inträde har 

Säbys artistokratiska prägel förlorats, bebyggelsen blir mer begränsad och hantverket har upphört, 

medan Valsta erfar en bebyggelseexpansion och rika fynd. Trots att större stycken mark frilagts på 

Säbys ägor till följd av strandförskjutningen sker alltså utvecklingen i grannbyn Valsta.  I Säby 

förefaller också en radiell klyvning av ägorna ske på byns låglänta marker i öster. Jag förutsätter här 

att ursprungsenheten Säby varit vattenanknuten, vilket är högst sannolikt då också ortnamnet 

betyder ”byn vid sjön”. I samband med klyvningen verkar fokus också förflyttas till byn Ström, här 

utvecklas nu en klungby om fem frälsehemman, emedan Säbys bebyggelseutveckling stagnerar. 

Bygdens största by i historisk tid Lindsunda, om sju hemman visar av fornlämningsbilden att döma på 

en medeltida utveckling och de undersökningar och provschakt som implementerats har heller inte 

visat på någon omfattande förhistorisk verksamhet. Tidigt utvecklad bystruktur medför inte per 

automatik att enheten också i historisk tid kommer ha en för bygden framskjuten 

bebyggelseorganisation. Sporrongs påstående att ”..relativt stora bebyggelseenheter har haft en lång 

utvecklingshistoria.” (Sporrong 1985:191), kan bara verifieras i ett större perspektiv. Studeras istället 

enskilda enheter ter sig förhållandet annorlunda.  

Ur samma perspektiv kan Sanda i Fresta socken belysas. Två, alternativt tre ensamgårdar är belägna 

inom och just i anslutning till det som utgör Sandas historiska ägor. Gården i söder förefaller flytta 

upp på ett centralt läge i den historiska ägofiguren under slutfasen av stensträngarnas 

användningstid. Något århundrade senare verkar den norra bebyggelsen flytta in på gårdstunet. Utan 
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att närmare kunna datera detta, men i ungefär samma skede, uppförs ett hallhus på impedimentet 

och en omfattande förädling av vete tar sin början. En manifestation av den ena gården samtidigt 

som bebyggelsen på gårdstunet genom sammanflyttningen är en mycket intressant iakttagelse. 

Intressant i sammanhanget är att det i utgrävningsrapporten har påpekats att förutsättningarna för 

odling bör ha varit undermåliga i Sanda p g a den sanka marken varför odling av all vete på platsen 

inte är rimlig (Åqvist 2004). Under tidig medeltid uppförs stensyllshus ovan huset där vetet var 

koncentrerat, vars eldstäder byggts delvis av vridkvarnar. Den nyligen publicerade Herresta-

rapporten är även den spännande i detta avseende. Etableringstiden på det historiska gårdstunet 

verkar visserligen vara senare, 800 e. kr, men tiden därefter avspeglar några likheter. Ett av husen 

har stengolv av vendel – vikingatida kvarnstenar och boplatsen i allmänhet har ett överdrivet antal 

vridkvarnar. Av makrofossilanalysen i vridkvarnshuset framkom även en ovanligt stor mängd vete. 

Båda boplatserna har också två åtskilda lägen med bostadshus vilka ger intryck av en lokal 

stratifiering (se 4.2.1 och 4.2.6). Hur relationen mer precist har sett ut är svårt att uttala sig om, men 

jag vill hävda att det rör sig om en form av bystruktur där den ena gården utmärker sig gentemot den 

andra. 

Att naturförutsättningarna i ett i huvudsak agrarinriktat samhälle inverkat på bebyggelsestrukturen 

är givet, men vad jag med redogörelsen ovan vill påpeka är bystrukturer som kan ha sitt ursprung i 

andra sammanhang såsom specialinriktad produktion. Kanske skall vi föreställa oss underlydande 

gårdar knutna till vissa större verksamheter. Huruvida det kan ses som träldom får vara osagt, men 

att det förekom under järnåldern är väl känt. Exempelvis verkar Österarninge en annan av gårdarna 

med kontinuitet från äldre järnålder, haft mer utpräglat ofria (Hedman 1996). Förhållanden som 

förändringar i lokala hierarkier, ett mindre behov av en överskottsproduktion eller liknande kan ha 

förändrat förutsättningar för bebyggelseutveckling på det lokala planet. 

Att social ställning delvis har varit av betydelse vid bebyggelseomflyttningar i det agrara landskapet 

syns i de avhysta gårdarna under säteribildningens tid och även de skiftesförordningar som skrevs 

under 1700- och 1800-tal. Visserligen kunde en enskild gårdsägares vilja påverka, men det var 

samtidigt de bönder vars gårdar värderades lägst i fråga om bebyggelsens status som fick flytta ut 

från byn (Gadd 2000:289). Vad det gäller gärdesuppdelningen och introduktionen av tvåsädet har 

även detta tidigare diskuterats i samband med mäktigare jordägare. Att statsmakten skulle ha varit 

den bakomvarande kraften till en reform av denna omfattning brukar ses som orimligt, å andra sidan 

att det handlar om ett successivt införande bonde för bonde torde dock även det kunna uteslutas 

(Tollin 1989:93). Bebyggelsestrukturen är nära förknippad med denna, i linje med exemplet 

Skäggesta, varför tolkningen att även bystrukturen torde kunna formas av ett stratifierat 

järnålderssamhälle rimligen ligger nära till hands. 

Det är allmänt känt att antalet bebyggelselägen under stensträngstid är långt över de för den 

efterföljande perioden kända bebyggelselägena. Det märkliga i frågan är att antalet gravfält under 

yngre järnålder tilltar kraftigt. Det nämndes tidigare i detta avsnitt hur jag tänker mig lokala 

överordnade enheter som att ha knutit andra gårdar till sitt gårdstun. Detta skall sägas med 

reservation och är inte alls allmängiltigt som visas nedan. Istället kanske vi bör tänka oss den politiskt 

starkare enheten som ensam om att ha kontinuitet. Yngre järnåldersgravfält vilka överlagrar äldre 

hus kan samtidigt mycket väl vara en indikation på en relation mellan gårdarna och kanske talar för 

att någon ödeläggelse inte har skett. Intressant i diskussionen kring sammanflyttning under vendeltid 

- vikingatid är exemplet Hjulsta i Spånga socken. Anita Biuw sammanfattade de stora 
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undersökningarna på Järvafältet från 1970-talet och kunde gällande Hjulsta belägga två stycken 

skilda boplatser med datering från ca 200 e. kr till 650 e. kr. varav den närmast bytomten hade 

relativt täta 14C-dateringar från 269 – 595 e kr. I teorin tänkte man sig därpå en sammanflyttning på 

bytomten (Biuw 1992:272). Bytomten kom emellertid att undersökas 2007. Resultaten får betraktas 

som preliminära då någon officiell grävrapport ej har publicerats. Bytomtsimpedimentet visade sig 

dölja ytterligare en bosättning från romersk järnålder – folkvandringstid samt även den förväntade 

påföljande perioden vendeltid – sen medeltid. Den äldre boplatsen var belägen omedelbart nordväst 

om den yngre. Något exakt avstånd framgår inte i det preliminära materialet. Vad som är 

överraskande sett till de tidigare tolkningarna är att bytomten verkar ha hyst en ensamgård under 

hela perioden fram till senmedeltid och efterreformatorisk tid då vi finner två hemman i 

jordeböckerna. Dessa två fördelade på Uppgården och Nedergården var belägna mellan de två äldre 

bebyggelselägena på impedimentet och finns alltså arkeologiskt belagda på platsen från senmedeltid 

(Spijkerman i manus). Till tolkningen av helheten hör också tre försvunna medeltida enheter i 

Spånga, varav den ena av de romersk järnålder – tidig vendeltida boplatserna möjligen är en äldre 

föregångare till. Dock återstår minst två boplatser med datering romersk järnålder – tidig vendeltid, 

båda med nära rumslig anknytning till bytomten. Det samband som Dan Carlsson menade sig se 

mellan antalet stengrundsgårdar eller i detta fallet boplatslägen från romersk järnålder – tidig 

vendeltid och de gårdar som finns belagda i jordeböcker kan således automatiskt inte sägas ha varit 

konstant i detta fall. 

Kontinuitetsfrågan har berörts från och till ovan men bland de enheter som överlevt folkvandringstid 

– vendeltid finns likväl ett differentierat mönster bland den utgrävda bebyggelsen (figur 51 och 52).   

Pollista visar på en sammanflyttning senast under tidig vikingatid på ett tidigare obebyggt 

impediment. Sanda visar på en inflyttning till ett redan etablerat gårdstun under vendeltidens senare 

del. Skäggesta har liksom den östra enheten i Bålsta platskontinuitet från romersk järnålder in i 

vikingatid. Skäggestas struktur är stabil medan Bålstaboplatsens antal gårdar är mer osäkert,men 

rimligen har två bebyggelser varav den ena möjligen tvåkärnig, flyttat in på ett gemensamt gårdstun. 

Gredelby har redan under romersk järnålder en tvåkärnig bebyggelse på bytomten. Inom ägorna 

finns även lämningar av fler samtida boplatser under stensträngstid. De vendeltida och vikingatida 

boplatslämningarna på gårdstunet visar dock inte på att någon inflyttning har skett från dessa utan 

expansionen på gårdstunet förefaller vara av tidigast medeltida ursprung. Säby i Norrsunda socken 

vittnar heller inte om någon inflyttning då satellitenheterna upphör, likaledes är tendensen i Valsta i 

samma socken där expansionen på gårdstunet inte är belagd förrän under möjligen tidig medeltid. 

Säby i Barva socken har sannolikt åtminstone två enheter i norra åkergärdet av de historiska ägorna 

under folkvandringstid, möjligen har även den historiska bytomten varit bebyggd samtidigt. Endast 

en av dem i norra gärdet har kontinuitet in i tidig medeltid innan en inflyttning på bytomten rimligen 

sker. Flera bytomter kan emellertid nämnas vad det gäller väl belagd kontiuitet. Kymlinge i Spånga 

socken har av daterade huskonstruktioner att döma bebyggelsen från åtminstone tidig 

folkvandringstid fram till tiden för den äldsta lantmäterikartan. Huruvida kontinuitet råder hela tiden 

är oklart, men 14C-proverna gav utslag från både folkvandringstid, vendeltid, vikingatid och medeltid. 

Någon mer detaljerad undersökning var ej möjlig så hur länge de i jordeböckerna två dokumenterade 

gårdarna har funnits är osäkert (Biuw 1992:135-139). Odenslunda i Fresta socken har uppenbarligen 

likaledes en kontinuitet av bebyggelse på bytomten från äldre järnålder. En inre expansion förefaller 

ske under vikingatidens slutskede. Kumla bytomt i Botkyrka socken kan sannolikt också slutas till 

gruppen (Ljung 2007:9). 
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Gemensamt för Skäggesta, Pollista och Bålsta samt Säby i Barva socken är läget i mer öppna 

slättbygder i jämförelse med de flesta andra platser som berörts ovan. De har alla fyra tecken på 

omstruktureringar under sen vikingatid – tidig medeltid. I Skäggesta och Pollista berörs endast 

ägogränserna, medan Säby i Barva socken och Bålsta förefaller ha omstruktureringar både bland 

bebyggelselägena och ägogränserna.  

I Attundalands mest utpräglade stensträngsbygd saknas sammanflyttningar under denna tid 

bevisligen då vi mig veterligen inte finner några ödelagda bebyggelselägen från 800- 1200 e kr här. 

Den utveckling som sker i den gamla stensträngsbygden verkar ske i huvudsak genom inre klyvningar. 

Sporrongs hypotes om ” vad vi här (sprickdalslandskapet min anm.) framför allt saknar är 

sammanslagning av primära enheter”, har således visat överensstämmelse med det arkeologiska 

materialet (Sporrong 1985:191). Med primära enheter menas i stort sett  alla förhistoriska 

bebyggelser som kan häföras till yngre järnålder. En ursprungsenhet, d v s e n enhet med anor från 

folkvandringstid eller äldre kan emellertid övergå till att bli en primärenhet om samband kan påvisas. 

För en närmare definition se Hyenstrand 1974:36.   

 

 

Figur 51. Sammanställning av tolkningar som presenterats för bebyggelseutvecklingen hos enheter där yngre 
järnålder/medeltid finns undersökt. Skissen tar ej hänsyn till neolokaliseringar utan de äldsta faserna bör 
betraktas med reservation för detta. Fylld symbol indikerar obebyggd tomt. Inramade hussymboler visar 
reglerade bytomter. 

Ytterligare ett utvecklingsalternativ finner vi i övergångsbygder utanför de centrala delarna av 

stensträngsbygden i Attundaland och i övergångsbygd i Rekarne. Exemplet Frövik i Fors socken 

vittnar om kontinuitet mellan den äldre och yngre järnåldern och en övergiven ursprungsenhet – 

primärenhet under vikingatid belägen på en historisk ägogräns. Motsvarigheter finner vi i södra 

periferin av Attundaland. Hässelby i Spånga socken rymmer en extra enhet med en liknande 
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utveckling som Frövik (Biörnstad 1967:41ff), likaså den namnlösa byn mellan Riksby – Glia - Linta i 

Bromma socken (Broberg 1979:52). Den senare förefaller dock ha en senare etablering. Anders 

Broberg har tolkat Bromma socken som relativt sent koloniserad vilket bidrar till tanken om att vi 

möjligen finner en glesare äldre järnåldersbebyggelse i dessa exempel som kommit att 

omstruktureras först under vikingatid. Den enda mig veterligen undersökta äldre 

järnåldersbebyggelsen i Bromma socken verkar även av pågående utgrävning också kunna bekräftas 

på bytomtsimpedimentet i Karsvik.  

Skillinge – Sollentuna i Sollentuna socken har lockat många forskare till djupare studier. Det sista 

ordet är emellertid långt ifrån sagt kring platsen. Den ursprungliga tolkningen vänder till viss del upp 

och ned på nyss gjorda resonemang, då en vikingatida stormannagård antogs ligga på ett övergivet 

impediment just där rågången mellan Skillinge och Sollentuna går (Hansson 1944). Detta i central 

järnåldersbygd i Attundaland. Nyare undersökningar och tankar kring materialet har dock 

komplicerat bilden och någon övertygande tolkning 

saknas. Vilka perioder som ryms på impedimentet är 

högst oklart (Nilsson & Hållans 2008).  

Det enda exemplet hämtat från de bygder Sporrong 

benämner ådalar, Skämsta, har en tidig bystruktur 

under äldre järnålder. Huruvida denna består under 

yngre järnålder är osäkert, men förloppet antyder 

hur den ursprungliga byn knutit den norra senare 

etablerade enheten till sig under senmedeltid.  

Den gotländska modellen har noggrant jämförts med 

resultaten från Mälardalen ovan, för att också 

slutligen återge det som sagts kring Ulf Sporrongs 

utvecklingsmodell för den senare delen av 

studieperioden kan vi av materialet i denna studie 

både se likheter och skillnader. Jag ämnar dock inte 

att hårddra materialet i någon större utsträckning 

och göra någon djupare jämförelse mellan 

stensträngsbygd och landskap utan dessa hägnader i 

sten, vilket kanske vore önskvärt. 

Redan utgångspunkten i Sporrongs modell med de 

självständiga ensamgårdarna under vendeltid kan ifrågasättas enligt vad som visats tidigare i kapitlet. 

Flerkärniga bebyggelser har påvisats i såväl sprickdalslandskap som på slättbygden. Enheter som 

utmärker sig under ett förhistoriskt skede har emellertid heller ingen garanti för att fortsättningsvis 

tillhöra en övre del i den lokala stratifieringen i bygden och utvecklingen följer således ingen 

regelmässig evolutionistisk modell. Byars uppkomst, stagnation och utveckling måste istället förstås i 

förhållande till sin omgivning. Inskränkta ägor och inre utvecklingar i grannbyar torde ske på grund av 

beslut tagna externt sett till den drabbade byn. Exempelvis Högsta i Övergrans socken som i figur 10 

redovisas utan att ingå i något gärdeslag med grannbyarna trots att byns årgångsgärden angränsar 

motsvarande i Pollista och Apalle, skulle kunna förstås som utanför den relation som verkar föreligga 

mellan andra sammanflätade byar i dalgången. Kolonisationsmodellen för slättbygden förefaller 

Figur 52. Se föregående figur för beskrivning.



79 
 

också ge en litet skev bild av den inre förtätningen. Fas B-D i figur 5 skulle innebära att vi på 

exempelvis Bålstas marker torde finna öde bebyggelselägen vilka etablerats omkring vikingatid, så 

kallade avgärda hemman. Undersökningen visade ju på betydligt äldre anor än så hos de spridda 

boplatslägena. De sammanslagningar som kunde antydas verkar ha skett mellan ursprungsenheter 

på Håbolandet och i Trögd. De vikingatida utflyttningarna som Sporrongs skiss av 

bebyggelseutveckling visar och man trodde sig kunna knyta till de spridda gravfälten (Sporrong 1985, 

Ambrosiani 1964), verkar vara få och har inte kunnat beläggas för att ha flyttat in på det äldre 

gårdstunet i ett senare skede. Gravfälten skulle kunna vara spår av en inre förtätning på gårdstunet, 

men någon förhistorisk expansion på bytomterna har visat sig svårt att dokumentera. Alternativt är 

gravfälten spår av utvecklade gravrättigheter hos tidigare underlydande gårdar. Likaså finns belägg 

för att de äldsta boplatserna inte alltid är de mest utvecklade, oberoende av naturförutsättningar. 

Skäggesta, Säby i Norrsunda socken har båda haft en framskjuten utveckling under förhistorisk tid, 

samt goda förutsättningar i form av potentiellt ökad marktillgång i och med strandförskjutning. Ändå 

har utvecklingen förlagts till grannbyarna. 

Vad det gäller just slutfasen i modellen, den geometriskt reglerade byn, finns tendenser till att den 

bild som Sporrong återger kan förändras vid en noggrannare studie. Mitt exempel Ärja är bara en 

enhet bland flera i den östra delen av Mälardalen som Sporrong återger som att inte ha nått 

slutfasen till följd av den senare utvecklingen. Skälby och Knista i Sollentuna socken (Jakobsson 

1996:53-63), Karsvik och Ängby i Bromma socken (Gonelius Stenvall 2008:11), är exempel på andra. I 

Skälby liksom möjligen i Ärja har dessutom den solskiftade reglerade byn inte utgjort den slutgiltiga 

strukturen, utan tomterna verkar ha förlorat sin roll redan under medeltid.  

Ytterligare en notering av bytomtsundersökningarna bör lyftas fram. Den yngre 

järnåldersbebyggelsen och den medeltida visar på att även denna har flyttat runt på 

bytomtsimpedimentet. Detta leder till att vi ofta saknar perioder då schakten läggs endast där den 

historiska byn har karterats. Särskilt tydligt är detta kring tidig medeltida lämningar. Ofta förklaras 

detta med att stensyllsgrunder torde ha varit i vägen då nya hus uppfördes och således har schaktats 

bort. Huruvida detta är hela sanningen är oklart. Av de i uppsatsen nämnda enheterna exemplifierar 

Pollista, Säby, Valsta, Odenslunda, Skälby, Gredelby, Hjulsta och Bålsta detta. Mikael Jakobsson har 

tidigare uppmärksammat detta och gjort en intressant koppling av fenomenet till solskiftet och 

behovet av plan terräng för utläggandet av tomter (Jakobsson 1996:61). Detta ger nya perspektiv på 

den reglerade bytomten och dess utbredning. 

6 Slutsats 
Trots de stora geografiska skillnader i belägenhet vill jag ändå påpeka att det kanske mest 

anmärkningsvärda resultatet vid en jämförelse av källmaterialet är det heterogena intryck som faller 

på de skilda gårdarna och som länge ignorerats i den geografiska forskningen kring 

bebyggelseutveckling. Enligt de äldre hypoteserna om självständiga gårdar som flyttar samman, 

alternativt klyvs bör man kunna anta en mer enhetlig gårdsstruktur med ett arkeologiskt material 

som mer tyder på liknande försörjningssätt. Den sociala organisationen förefaller i långt större 

utsträckning än vad som antagits i de övergripande modellerna, ha varit betydande vid 

bebyggelseutvecklingen. Det torde vara rimligt att antaga att ett stratifierat samhälle i fråga om 

produktion, storlek på gårdsbebyggelsen, statussymboler också har haft en hierarkisk bakgrund i 

fråga om bebyggelseförändringar och gemensamma gårdstun. 
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Jag vill mena att för mycket fokus förläggs på produktionsmarkens omfattning och jordarternas 

fördelning, även om detta bevisligen har inverkat på bebyggelsemönstren. I arkeologiska 

sammanhang har specialiserat hantverk, socialt skiktade gårdar och gårdar i princip utan jordbruk i 

agrart präglade landskap kunnat beläggas. Detta bör vägas in i tolkningen av bebyggelseutvecklingen 

där jag vill argumentera för att även om majoriteten av alla boplatsundersökningar och även 

forskningen ofta påtalar den stora förändringen under folkvandringstid –vendeltid, så verkar det 

samtidigt finnas en annan sida av myntet som framkommer i och med bytomtsundersökningar. I de 

få fall där historisk- och yngre järnålderns bebyggelse grävs ut hittar vi ofta en direkt kontinuitet ned i 

äldre järnålder. Denna äldre period kan ha en mer extensiv användning av gårdstunet och förefaller 

ibland flytta runt på detsamma. Denna iakttagelse skiljer sig mot teorierna kring exempelvis 

gotländsk bebyggelse där nya bebyggelselägen enligt Dan Carlsson verkar upptas för i princip 

samtliga enheter, undantaget de i randbygden som ödeläggs. Resultaten från fallstudierna i 

Mälardalen pekar på en möjlighet att se kontinuitet i bebyggelseläge kopplat till framträdande, övre 

skikt i en hierarki i den lokala bygden. Tidiga former av bystrukturer under järnåldern torde även 

kunna härledas till den specialiserade verksamhet som knöts på i anslutning till dessa platser. 

Därmed inte sagt att odlingsförutsättningar inte har inverkat, vilket de tvärtom med all säkerhet har 

gjort.  

Frågan om kontinuitet och förändring hos bebyggelsen kan således sägas ha två svar under mellersta 

järnåldern. De historiska gårdarna har som ofta konstaterats tidigare ett läge i gränszonen mellan 

utmark och inägor, medan den äldre järnåldersbebyggelsen inte sällan påträffas i anslutning till 

bytomtsimpedimentet, antingen på detsamma eller i åkermarken nedanför. Samtidigt finns de väl 

kända övergivna bebyggelselägena från samma period spridda inom de historiska ägorna.  

Sammanflyttningsteorin i fallstudierna har som visats ovan visat sig vara inte helt lätt att påvisa 

under vendeltid - tidig medeltid. Ett antagande är att flera spridda gårdar skall ha flytta in på ett 

gemensamt gårdstun. Rimligen torde detta avspegla sig genom kronologiska kedjor i dateringarna på 

övergivna perifera gårdar och en agglomeration på bytomten. Detta kanske snarare öppnar för att 

den omtvistade folkvandringstida - vendeltida ödeläggelsen varit ett alternativ till agglomeration. 

Neolokaliseringar, med en större mobilitet hos gårdarna under mitten av det första årtusendet skall 

heller inte förnimmas som ett alternativ. I fallet Hjulsta har man exempelvis under yngre järnålder 

gravlagt på den bortre av de äldre boplatserna, vilket kanske förefaller märkligt om människorna inte 

hade en relation till denna. Den vikingatida utflyttningen förefaller också varit mer begränsad än vad 

som antyds i kolonisationsmodellen och de sammanslagningar som ingått i undersökningen verkar 

snarare ha skett mellan ursprungsenheter. Vad det gäller regionala skillnader i utvecklingen 

beroende av naturförutsättningarna finns en stor sanning i Ulf Sporrongs modeller, där 

sprickdalslandskapet uppvisar mycket få bebyggelselägen som övergivits under vikingatid – tidig 

medeltid medan slättbygderna har spår efter omstruktureringar under denna period. På ett mer 

lokalt plan kommer dock andra förändringsfaktorer i ljuset och utvecklingen sker därmed inte alltid i 

den äldsta enheten utan en enhet som kan betraktas som tillhörande bygdens framkant i 

bebyggelseutvecklingen under järnåldern behöver nödvändigtvis inte ha behållt sin position då vi 

möter den i det äldsta lantmäterikartorna.  
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7.1 Förkortningar 
 

UH: Upplands handlingar 

FMIS: Fornminnesregistret 
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