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dock vara skäl att ej närmare ingå på dessa frågor, utan af-
vakta resultatet af de fortsatta undersökningarna. Då 1909 års 
schakt endas! omfattar 52 kvm., under det att hela det om
råde, som synes innehålla lämningar af mänsklig verksamhet, 
approximativt beräknad! uppgår lill 2,000 ä 3,000 kvm., är det 
ej för djärft att hoppas, att mossen vid Alvastra skall lämna 
oss ytterligare många oväntade bidrag till vår kunskap om 
lifvet i Sverige under dessa aflägsna lider. 

DEN NUVARANDE BYBEBYGGELSENS UPPKOMST. 

NÅGRA SYNPUNKTER. 
AF 

J. SANDSTRÖM. 

ên hittills gängse teorien för bybebyggelsens uppkomst, 
den teori, hvilken, som en dansk forskare på områ
det uttrycker sig, hardt när vunnii europeisk häfd, 
kan i korthe! sammanfallas sä: Bosättningen vid öf-

vergången till fast bebyggelse har skett därigenom att "en krets af 
män", en "storfamilj", en "släktgrupp" — benämningarne variera 
i hög grad—med gemensamma krafter brutit bygd, odlat jor
den och gemensamt bosatt sig på en plats, byn. Af den ge
mensamma uppodlingen följde gemensam äganderätt till den 
uppodlade jorden. Äganderätten tillhörde sålunda ej indivi
den, utan låg hos "släktgruppen" o. s. v., senare hos byme-
nigheten som kollektiv. Från denna äldsta "urby", om uttryc
ket tillätes, spred sig sedan — på grund af befolkningstillväxten 
— landets bebyggelse till den omkringliggande nejden, där på 
för odling lämpliga ställen nya byar uppstodo. 

Ursprungligen ett föredrag i "Urd" är denna uppsats ej sedan i afse-
värd män förändrad, en del begagnad litteratur har citerats i noterna. 
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Således: den nuvarande bebyggelsens topografi är enl. den
na åsikt beslämd af den primära bebyggelsen och dess orga
niska utveckling under århundradenas lopp. Om en del af 
vårt lands byar skulle man således få antaga, att de leda sina 
anor t. ex. från yngre stenåldern, och att från denna tid fun
nits — på de punkter där dessa byar ligga — en kontinuerlig 
bebyggelse. Denna åsikt förutsätter för sin riktighet, att inga 
störingar, inga omhvälfningar förekommit, utan att den nuva
rande bebyggelsen, som sagdt, organiskt utvecklats ur den pri
mära bosättningen. Denna åsikt är ju också grunden för den 
modärna dateringen af de olika grupperna inom Skandinaviens 
ortnamn. Enligt denna skulle ju vissa grupper leda sina anor 
ända upp i yngre stenåldern, sådana äro namn pä -lev, -löse, -inge 
och -vin, andra, t. ex. de på -hem, höra till bronsåldern, slutligen 
andra, de på -stad, -by och -torp, till järnåldern. Systemet är som 
bekant uppställd! af Steenstrup, dateringen först gjord af A. M. 
Hansen i "Landnåm i Norge" och i vissa afseenden modifierad 
af Noreen. Förutsättningen för denna daterings riktighet är ju 
bl. a. den, som redan förut påpekats, att bebyggelsen kan ha kon
tinuerligt utvidgat sig ur den primära bosättningen, ostörd af 
alla omhvälfningar, som kunnat ändra bebyggelsens topografi, 
t. ex. ödeläggelse af större delen af låt oss säga Göta lands od
lade bygd. 

En radikalt afvikande åsikt framställdes 1901 af Rober! Norr
by i en uppsats betitlad "När blef Sveriges befolkning i egent
lig mening bofast?" t Enligt Norrby skulle Sveriges befolkning 
först omkring är 700 e. Kr. öfvergätt från "flyttarens" till den 
bofastes lefnadssätt Vid sitt framträdande vann Norrbys upp
fattning ett visst erkännande. Numera omfattas den väl knap
past af någon, möjligen af sin upphofsman. Åtskilliga tungt vä
gande invändningar kunna också göras mot densamma. Afgö-
görande är enligt min mening det skälet, att de fasta fornläm-
ningarnes förekomst visar, det "bygden" under den förhisto-

1 Svenska Landsm. XIX. 
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riska tidens olika delar varit i hufvudsak den samma som nu, 
blott af mindre omfattning. Särskildt påfallande framträder detta 
faktum i de trakter af vårt land, där "bygden" nu är begränsad 
till ett trångt område, t. ex. en floddal. Typiskt är så fallet i 
Redvägs h:d, i hvilket jag sommaren 1904 hade tillfälle att sy
stematiskt anteckna alla där bekanta fornlämningar. Häradets 
hufvudbygd ligger i Ätrans dalgäng. I denna ligger också så 
godt som alla häradets fasta fornlämningar. I de senare upp
odlade skogssocknarne med namn på -tyd finnes knappast en 
enda fornlämning. Häri torde man få ett bevis för riktigheten 
af antagandet att ryd-namnen tillhöra medeltiden. Emellertid 
— hade, som Norrby antager, vårt lands befolkning ända fram till 
vikingatidens början varit "flyttare" och deras jordbruk "nyt
torens* extensiva svedjebruk, vore en dylik koncentrering af 
af fornminnen till den tränga Ätra-dalen otänkbar. Minnen från 
flyttarjordbrukets dagar hafva vi helt säkert i de milsvidt öfver 
stora delar af vårt lands skogstrakter spridda odlingsrören. Dessa 
äro små rosen af bärbara stenar, och visar sig vid undersökning, 
att under stenröset i myllan finnes kol. Uppkomsten af dessa 
odlingsrör torde ha skett så, att man svedjat på platsen, de ste
nar, som man förmätt lyfta, ha hopplockats i små rosen, under 
hvilka kol från skogens förbränning kommit att bevaras. Dessa 
odlingsrör tillhöra emellertid helt säkert jordbrukets allra tidi
gaste skede i vårt land, således sannolikt yngre stenåldern. Härför 
talar också i sin mån den omständigheten att man i Redväg pä ett 
par ställen vid uppbrytandet af dylika odlingsrör bland stenarne 
funnit bitar af sönderbrutna stenyxor. Antagandet stämmer också 
med det faktum, att förekomsten af lösa fynd från stenåldern 
ej är bunden till den af fasta fornlämningar markerade förhi
storiska bygden. 

1907 utkom ett arbete af den tyske rättshistorikern Sieg-
fried Rietschel med titel: Untersuchungen zur Geschichte der 
germanischen Hundertschaft del I. behandlande det skandi
naviska och anglosaxiska hundaret. 

Som författaren här framställer en fullständig teori för upp-
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komsten af bebyggelsen i Danmark—Sverige, kan jag här ej för
bigå detsamma. Rietschels teori kan i korthet refereras så: 

Bosättningen i Sverige har skett genom två stora folk, svear 
och götar, som invandrat hvar för sig i sluten trupp. I och 
för bosättningen indelades invandrarne i ett antal ungefär lika 
stora grupper och landet indelades i motsvarande antal unge
fär lika områden — hundaret. Hvarje folkgrupp erhöll sitt om
råde till vidare fördelning. Hundaret delades i tolf delar, bya
lagen, och hvarje by i 8 "grosshufen", hemman. Dessa "gross-
hufen" äro enligt förf. identiska med medeltidslagarnes "attun-
gar". Hundaret har således fått sitt namn däraf att det ur
sprungligen innefattade c:a 100 "attungar" ( 1 2 x 8 = 96). Be
tänkligt är ju att förf. här räknar med "Hllhundrade" i st. för 
det germanska storhundradet. 

Det skulle föra allt för långt att i detalj granska förts luf
tiga hypoteser i detta sammanhang. En sak måste dock på
pekas, och den är enligt min mening åtgörande — och åtgöran
de till nackdel för förts teori. 

Det arbete, hvarpå förf. grundar hela sin kännedom om 
svenska arkeologiska förhållanden är H. Hildebrands "Svenska 
folket under Hednatiden", öfversatt till tyska 1873. Man letar 
förgäfves i förts omfångsrika litteraturförteckning efter något 
arbete af Montelius. 

Förf. bygger sin hypotes om hundaret på den gamla teo
rien för Svears och Göters invandring, sådan den formulerats 
af Hildebrand i nyssnämnda arbete, utan kännedom om att denna 
teori bestreds af Montelius redan 1884 och väl numera kan an
ses vederlagd. 

Men med denna invandringsteori står och faller förts för
sök pä bebyggelsehistoriens område. 

Man kan misstänka, att förf. sammanfört den angl.-sax. och 
den skandinaviska hundares-indelningen i sitt arbetes första del 
af den grund, att han trott sig i båda fallen ha att göra med i 
relativt sen tid invandrade folk, där förhållandena varit täm
ligen genomskinliga, och sedan ämnat med utgång från de 
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på angl.-sax. och skandinaviskt område vunna resultaten lösa 
frågan om den germanska hundares-indelningen i sin helhet. 

Ett angrepp mot en punkt i den gängse bosättningsteo
rien riktas af R. Hildebrand i hans arbete "Recht und sitte auf 
den primitiveren wirtschaftlichen kulturstufen", 2: dra omarbet 
uppl., Jena 1907. I strid mot hittills antagna teorier häfdar 
fört, dels att kontinentens germaner, sädana de möta oss hos 
Caesar och Tacitus, stodo på det primitivaste jordbrukets stånd
punkt eller med andra ord deras jordbruk var "flyttarens". Förf. 
antager utryckligen1, att man hvarje är icke blott genom svedjan
de odlade nya områden med öfvergifvande af de gamla od
lingarne, utan också årligen flyttade sina byar. Fört angriper 
vidare teorien om den ursprungliga gemensamma äganderätten 
till jorden, ty säger han: så länge jordbruket stod på flyttar-
stadiet kan helt enkelt icke äganderätt till jorden existera och 
behöfves icke, så länge odlingsbar mark finnes i öfverflöd, och 
denna i och för sig, d. v. s. oberoende af det på dess odlan
de nedlagda arbetet, ej har något värde och sålunda ej kan 
representera någon förmögenhet. I stället kan blott talas om 
en nyttjande-rätt till jorden, d. v. s. att så, där man odlat, och 
skörda, där man sått. När en stam ockuperat ett område, fick 
därigenom hvarje enskild rätt att inom detta område söka sin 
utkomst, och denna rätt gick genom art öfver till de efterkom
mande. Således enl. Hildebrand ingen gemensam rätt för ett 
förbund af individer. Äganderätt till jorden kommer först, då den 
fria odlingsrätten upphört, sedan icke-ockuperad odlingsbar mark 
icke längre finnes att tillgå, samtidigt sker också öfvergången 
lill fast jordbruk. Tillgängen på icke-ockuperad odlingsduglig 
mark minskas med befolkningens tillväxt, och således får den 
kvarvarande icke-ockuperade marken efter hand ett visst värde. 
Den öde, odlingsbara jorden kan, säger Hildebrand, blott en här
skare tillegna sig utan vidare i kraft af sin maktfullkomlighet. 
Denne utdelar sedan jorden som förläning. Äganderätten till 

A. a. sid. 60. 

Fornvännen 1910. 
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jorden blir sålunda blott en rätt med härskarens nåde t "Hem
manet" (ty. Hufe) är ett sekundärt begrepp och har tillkom
mit efter grundskattens uppkomst. Ursprungligen är det ett yt-
måt! på den jord, som hvarje bonde måste ha för att kunna 
utgöra grundskatten och dessutom Hfnära sig och sin familj. 
Så länge ej grundskatten fanns, utan skatten utgick med en 
viss del af åkerns afkastning, behöfdes ej begreppet hemman. 
Grundskatten förutsätter nödvändigt ett fast jordbruk. Byge-
mensamheten är en följd af grundskattens införande och inne
bar från början blott ett solidariskt ansvar för dess riktiga ut
görande. En följd häraf blef i sin ordning den, att byalaget 
fått en viss makt öfver den enskilde. 

Att jag så pass utförligt refererat Hildebrands åsikter be
ror därpå, att han sökt motbevisa den gamla åsikten om en 
ursprunglig gemensam äganderätt till jorden. Hans teorier i 
öfrigt torde ej äga tillämplighet på Skandinaviens byväsende. 

En dansk forskare på jordbrukshistoriens och byväsendets 
område har i ett par längre uppsatser på grundval af det nor
diska materielet behandlat by-problemet Det är folkhögsko
leläraren P. Lauridsen. Den första af dessa uppsatser bär 
titeln Om gamle danske landsbyformer'1. I denna undersö
ker förf. frågan, huru de danska byarne fått det skick, hvari 
de funnos före utskiftningen och som föreligger pä bykartorna. 
Och enligt min mening har han fullt riktigt besvarat frågan, 
då han som resultat af sin undersökning förklarar, att byarne 
och ägofördelningen, så som de förefunnos före utskiftningen, 
ha fått sin gestaltning genom en under medeltiden företagen 
reglering, hvars principer fastslås i de medeltida lagarne och 
som kallas "solskifte". I de svenska landskapslagarne förekom
ma också bestämmelser om "solskifte" och af de spridda be
stämmelserna kan hopfogas en tämligen fullständig bild af, hur 
ett dylikt skolat ske. Emellertid torde här i Sverige fallet hafva 

1 A. a. sid. 134. 
2 Aarbeger f. nord. oldk. 1896. 
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varit det, att lagarnes bestämmelser ej som i Danmark ledt till 
en omreglering af byarne i allmänhet. I Sv. Dipl. finnes, så 
vidt jag vet, blott ett dokument, som visar att by solskiftats. 
Det är utfärdat 8/5 1414 och är stadfästelse på ett solskifte af 
Vidingssjö by i St. Lars socken, Östergötland. Det är också helt 
få kartor, som visa en svensk by i solskiftesläge. En sådan 
torde vara den i "Swedish Maps"' reproducerade kartan öfver 
Borlänge by i Dalarne. Detta som en anmärkning i parentes; 
att här ingå på närmare redogörelse för "solskiftet" ligger utom 
ramen för denna uppsats'2. 

I stället ber jag att få något utförligare redogöra för den 
andra af Lauridsens uppsatser, där han tar upp frågan om, huru 
byarne uppstått. Uppsatsen i fråga har till rubrik Den gamle 
Danske landsby3. 

Lauridsen uppställer problemet: "har vårt jordbruk börjat 
som företag af individer eller korporationer". Det sista anta
gandet är det allmänt häfdvunna. En rad berömda historiker 
och nationalekonomer ha antagit, att alla primitiva folk bör
jat i kooperation, att individen ej betydt något utanför släk
ten. Landets uppodling skulle vi således ha att tacka "släkt
gruppen", "storfamiljen" för. Emellertid påpekar Lauridsen, att 
vi historiskt intet veta om en dylik "släktgrupp" eller om ett 
gemensamt "landnam". Och, säger han, lämna vi Västeuro
pas tvifvelaktiga agrarhistoriska källor i sitt värde och vända 
oss till våra egna klara och fullständiga källor, få vi där ett 
resultat stick i stäf motsatt den hittills gängse teorien. 

Lauridsen söker svaret pä frågan i ortnamnen. Han ut
går från det af Steenstrup4 uppställda systemet, för hvilket han 
utförligt redogör. Han fäster sig vid den märkliga omständig
het, att aldrig eller så godt som aldrig första ledet i ortnamn 
på -by utgöres af ett personnamn. Vanliga första led äro där
emot namn på naturföremål eller kulturföremål; ex. på den se-

1 Edited by D:r Sven Lönnborg, First Series. Stockholm 1907. 
2 Se numera min uppsats i Fataburen 1909 h. 4. 
3 Aarbog for dansk kulturhistorie, 1899. 
1 'Nogle bidrag till vore landsbyers og bebyggelsens historie' 
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nare namn-kategorien äro sådana som Brandby, Husby, Harg-
by, Viby, Kvaernby, Molleby, Kirkeby. Förklaringen till detta 
förhållande finner fört däri, att i Husby, Hargby, Viby, Hovby, 
Kirkeby har huset (borgen), helgedomen, kyrkan o. s. v. fun
nits före byn, som uppstått kring dessa och som uppslukat den 
äldre bebyggelsen. På samma sätt förklarar han de med vä
derstrecksnamn sammansatta, Österby, Västerby etc. De ha fått 
sitt namn pä grund af sitt läge i förhållande till någon förut 
existerande boplats. Många ortnamn på -by peka sälunda ej 
hän på en primär uppodling af trakten utan på en yngre sam-
manflyttning kring kulturställen, befästa platser o. dyl. 

Ortnamn på -lev och -stad däremot innehålla alltid eller 
så godt som alltid ett personnamn i första ledet. Likaså de 
yngre pä -torp, -böle och -ryd. Undantagen uppgå blott till 
3 ä 4 "/o. 

Hvarpå beror detta? Jo, svarar Lauridsen, orsaken är den, 
att dessa bebyggelser ha att tacka den i namnet anförda per
sonen för sin tillkomst. — "landnamsmannen" är förevigad i 
ortnamnet. Alla dessa ortnamn peka bestämd! och afgörande 
på privatverksamhet, på individuellt initiativ vid landets upp
odling. Ett exempel gör klart hvad detta innebär. Sjaelland 
har omkring 1,350 byar, frän dessa dragas c:a 50 stycken upp
komna i historisk tid. Af resten ha c:a 650 med personnamn 
sammansatta namn, d. v. s. att hvarannan by på Själland för
täljer genom sitt namn, att den uppstått genom individuell ny-
byggarevärksamhet. Under det att intet namn säger oss att 
ifrågavarande bebyggelse skett genom stamafdelning eller släkt
flock. 

Så långt Lauridsen. Onekligen innehåller hans resonemang 
tänkvärda saker. Konsekvenserna af detsamma skulle vara — 
fast förf. själf ej drager dem uttryckligen — att man har ett äldre 
namnskikt på -lev och -stad, där motsvarande bebyggelser börjat 
som enstaka-gårdar. Sä kommer ett skikt på -by, tydande pä 
en vid deras tillkomsttid skedd sammanflyttning i byalag. Det 
kan måhända förtjäna påpekas, det i så fall sammanflyttning väl 
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skett äfven kring äldre enstaka-gärdar, där byn kommit att bi
behålla den gamla enstaka-gårdens namn på -lev eller -stad. 
Sist kommer ett namnskikt på -torp, -böle och -ryd, där åter 
bebyggelsen tillkommit genom verksamhet af individer, hvilkas 
namn ingå i ortnamnet. 

Lauridsen öfvergår så till en redogörelse för och en po
lemik mot S. Nygaards uppsats " Danske person- og stednavne"1. 
Jag kan här ej redogöra för densamma. Blott en sak: Ny-
gaard har uppställt den regeln, att de personnamn, som ingå 
i namn på -lev och -stad äro af en äldre, germansk typ, under 
det att motsvarande person-namn i ortnamnen på -torp etc. äro 
af en yngre typ; ofta är det med kristendommen inkomna per
sonnamn, som återfinnas där. Nygaards resultat torde i det hela 
vara riktiga, sä tillvida att det oftast är personnamn af äldre 
typ i namn på -lev och -stad. Emellertid påvisar Lauridsen, 
med stöd af en massa fall, att mycket ofta samma personnamn 
i samma form ingår i såväl lev- och stad-namn som i torp
namn. Det är fall sådana som Änderslev, Anderstorp, Allelev, 
Allerup. Häraf drager L. den slutsatsen att /ra-namn ej nöd
vändigt behöfva vara, som Nygård vill, äldre än år 1000. 

Därpå öfvergår Lauridsen till en redogörelse för byformerna 
och dessas utformning genom "solskifte!". Del är hufvudsak-
ligen en rekapitulalion af hans uppsats af 1896 i Aarböger. Jag 
förbigår här denna del af hans uppsats liksom också hans in
tressanta utredning om "solskiftets" förhällande till det af ho
nom uppställda holskiftet. Den samfälda äganderättens ur
sprunglighet förnekar han liksom Hildebrand. 

Orsaken till att jag så utförligt refererat denna Lauridsens 
uppsats är, att han däri på språkliga grunder kommit till samma 
resultat med afseende på bebyggelsens uppkomst, som jag tror, 
att man med stöd af de upplysningar, som arkeologiska förhål
landen lämna, måste komma till. Då jag nu i det följande går 
att anföra en del fakta, som stödja en uppfattning af byarna 

1 Dansk Hist. Tidskr. 1897 
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som yngre än den primära bosättningen, vill jag redan pä 
förhand påpeka, det min framställning ej afser fullständig be
visnings förebringande, utan snarare går ut på att skissera den 
väg, där svaret enl. min mening stär att finna. Den följande 
framställningen kommer för den skull att innehålla ej så mycket 
en utredning af frågan, som en del nya synpunkter på densamma. 

Jag har i det föregående påpekat, att fornlämningarna hålla 
sig inom den nu odlade bygden och sälunda äro bevis för 
dess ålder, samt att, där fornlämningar saknas inom ett område 
af bygden, man har anledning antaga, att ifrågavarande bygd 
uppodlats efter forntidens slut. I samma riktning peka då ofta 
ortnamnen, särskildt sockennamnen, som i detta fall vant till
höra någon af de yngre namntyperna på -ryd eller -torp. Så
ledes — fornlämningarna ådagalägga bygdens ålder. Men detta 
är ej detsamma som den enskilda boplatsens, byns ålder. Och 
jag ber genast få påpeka, att det, för att vara bevisande, måste 
vara en viss grupp fornlämningar, för hvilken ett konstant sam
band med byarne kan konstateras. Således bevisar det intet, 
om t. ex. på en enstaka punk! en gånggrift eller annan sten
ålders grafbyggnad ligger i omedelbart grannskap till en by. 
Visade det sig däremot, at! stenkammar-grafvarna i allm. 
förekomma i samband med byar, då vore detta af betydelse 
för bebyggelsens datering. 

Finnes någon bestämd grupp af fasta fornlämningar, för 
hvilken ett bestämd! samband med de nuvarande byarne kan 
uppvisas? 

Invid våra större byar träffas oftast i någon oländig ter
räng i byns omedelbara närhet — ett större eller mindre graf
fält. Ibland kan ett dylikt graffält bestå af mer än 100 högar. 
Vid undersökning visa sig dessa graffält bestå af grafvar från 
yngre järnålderns senare delar, vanligen vikingatiden. 

Jämte de runda högarne, som vant täcka en brandgraf, 
innehålla dessa bygraffält, särskildt i Uppland, äfven rektangu
lära stensättningar omgifvande ett ursprungligen i kista liggan
de skelett, orienterad! i öster—väster. Dessa senare grafvar 



Den nuvarande bybebyggelsens uppkomst. 87 

har man ofta antagit vara kristna, i hvarje fall tillhöra de vi
kingatidens sista del1. De rektangulära stensättningarne äro 
ovanliga i Västergötland men vanliga i Uppland, kanske be
ror detta på att begrafning vid kyrkorna förr kom i bruk i 
det förra landskapet. 

Det nu påpekade sambandet mellan den yngre järnålderns 
graffält och byarne har helt naturligt länge uppmärksammats 
af fornforskarne. Jag ber att få citera hvad Almgren'- säger 
därom. "I trakter, som varit rikare bebyggda under ifrågava
rande tid, och i hvilka senare århundradens odlingsföretag ej 
alltför mycket utplånat fornminnena, kan man vid nästan hvar
je by med gammalt namn återfinna dess begrafningsplats från 
hednatiden (vanligen från järnålderns senare delar); i regeln 
ligger den på någon ej odlingsbar backe i byns närhet". 

Men det är ej blott senare tiders arkeologer som upp
märksammat detta förhållande. Redan på landskapslagarnas 
tid gjorde man samma iakttagelse. Ty äldre Västgötalagen 
talar om "hoghce byr ok af hepnu bygdcer" och Östgötalagen 
om "gammal hogka byr". "Högaby" betyder en by, som 
är försedd med grafhögar och som på grund af sin ålder har 
alla en "fullbys" rättigheter. 

I och med dessa arkeologiska fakta har man ju vunnit 
en terminus ante quem för bebyggelsens uppkomst. Det är ju 
dock en påfallande omständighet denna, att dessa bygraffält 
äro så samtida och att de tillhöra yngre järnåldern så godt som 
uteslutande (ett par fall från Uppland, där förhållandena möjl. 
få tolkas annorlunda, skall jag i det följande beröra). Det synes 
mig knappast kunna betyda annat än, atl de nuvarande byar
ne liksom deras graffäll äro lillkomna under yngre järnåldern 
eller, med andra ord, att byn ej kan vara betydligt mycket äldre 
än den äldsta grafven på dess graffält, förutsatt att detta ej 
är ödelagdt. Ty man kan annars fråga sig: om byarne äro 
afsevärdt äldre än graffälten invid byarne, hvilken märklig för-

1 Almgren: Vikingatidens grafskick, s. 321 i Nordiska studier till-
egnade Adolf Noreen. 

2 Sveriges fasta fornlämningar s. 27. 
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ändring har gjort, alt man öfver så godt som åtminstone hela 
Götaland och i det stora hela äfven annorstädes ungefär vid 
samma tid öfvergifvit sina gamla begrafningsplatser för att 
begrafva invid byarne. Någon annan orsak till en så radikal för
ändring än en förändring i bebyggelsen är väl knappast tänkbar. 

Ge ej de fasta fornlämningarna någon direkt upplysning 
om bebyggelsen i de tider, som ligga före vikingatiden? Jag 
har redan förut påpekat, att de visa, det den förhistoriska byg
den i stort sedt faller inom den nuvarande bygdens gränser 
och blott varit af ringare utsträckning. För Sveriges vidkom
mande saknas ju i allmänhet detaljerade kartor öfver fornläm
ningarna, liksom väl i allmänhet antalet af de kända fornläm
ningarna utgöra förhållandevis få procen! af de faktiskt före
fintliga. I Danmark har emellertid pä Sophus Mullers initia
tiv utförts en undersökning af största vikt för föreligande frå
ga. Resultatet af denna undersökning har af Sophus Muller 
publicerats i Aarböger f nord. oldk. 1904 och jag ber att få 
referera de resultat, som därigenom vunnits. Jag skall fatta 
mig så kort som möjligt Sedan länge har man i Danmark 
observerat, att sten- och bronsåldersgrafhögar ofta förekomma 
i långa räckor, som kunna följas miltal, och man har förmodat, 
att de en gång legat vid en vägsträckning. 

För att anskaffa klara bevis på högarnes förbindelser med 
gamla vägar företog man sig att inom ett visst område an
teckna alla där befintliga sten- och bronsålders-grafhögar och 
inlägga dem på de danska, i stor skala utförda generalstabs
kartorna. Området valdes som en c:a 4 mil bred sträckning 
söder om Limfjorden och med en längd af I2Vs mil från 
Västerhafvet till ungefär Viborg åt öster. 

I den västligaste delen af det undersökta området råder 
nu gårdbebyggelse1, i öfrigt bybebyggelse. 

1 Med "gärdbebyggelse" menar jag i det följande bebyggelse i enstaka 
gärdar. Det är svårt att fä en lämplig svensk term för detta förhållande. Vid 
föredraget pä "Urd" använde jag termerna "cnkelt-bebyggelse"och "enkeltgärd" 
bildade i analogi med arkeologernas "enkelgraf". Men då dessa termer — 
såsom varande danismer af värsta slag — mötte motstånd af närvarande 
språkforskare, har jag på prof. v. Fricsens förslag ansett mig böra i stället 
upptaga termerna 'gårdbebyggelse" och 'enstaka-gård'. 
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Det visade sig vid undersökningen att — som man iakt
tagit af gammalt — grafhögarne grupperade sig i långa rader, 
ofta i två parallella sådana samt att denna linjegruppering 
var genomgående. Högarne i linjen ligga ibland på större 
afstånd, ibland samla de sig tätare. Denna linjegruppering 
låter tydligen förklara sig, blott om man antager, atl högarne legal 
ulmed en våglinje. När högarne ligga i tvä jämnlöpande rader, 
beror detta tydligen på att vägen gått mellan dessa båda rader. 

Förklaringen till högarnes läge vid forna väglinjer kan, 
säger Muller, ej vara någon annan än den, att gårdarne legat 
vid vägarne och att de döde vid hvarje gård begrafts invid 
hemmet Undantagen bekräfta här regeln; liksom ännu i dag 
de flesta gårdar ligga nära större vägar, så äfven i forntiden 
och därför också de flesta högarne vid de gamla våglinjerna. 
Emellertid ligga enstaka högar på relativt långt afstånd från 
väglinjen, och förklaringen är den, att då som nu några gårdar 
legat på relativt stort afstånd från den allmänna färdevägen. 

Hur förhåller sig den gamla bygden till den nuvarande, 
de gamla våglinjerna till de nuvarande? 

I flera fall visar det sig, att den gamla väglinjen är den
samma som den nuvarande. De! är hufvudsakligen på den 
väslra hälften af det undersökta området, i de magrare trak
terna således, hvarest man ej har byar, som det kan konsta
teras en öfverensstämmelse härutinnan. Här ligga ofta äfven 
kyrkplatserna vid de gamla våglinjerna. Det är, säger Muller, 
som om bebyggelsen i dessa trakter på den tid, då kyrkorna 
uppfördes, varit densamma, som då högarne uppkastals. Man 
höll sig till de gamla platserna och fortsatte att bo i spridd 
ordning. 

Österut i den mera kuperade terrängen, där jordmånen 
är bättre, ligga icke på så sätt kyrkorna vid de gamla våglinjerna. 

Här har bebyggelsen dragit sig ned från höjderna, där 
högarne och de gamla våglinjerna ligga, till den nedanför be
lägna bättre jorden. Bebyggelsen har flyttats till andra platser, 
än de, där sten- och bronsålderns människor färdades och bodde. 
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De slutsatser, Sophus Muller drar af här relaterade fakta, 
kunna sammanfattas så: 

De flesta högarne ligga vid väglinjerna därför, att då som 
nu de flesta gårdarne lågo vid vägarne. Liksom i våra da
gar skapades bebyggelsen af vägen. Grafhögarne ha ursprung
ligen anbragts nära invid gården, där den döde bott. Genom 
undersökning i stor skala har det visat sig, att dessa högar 
härröra från yngre sten- och bronsåldern. Hufvudmassan af 
fynden tillhör enligt Muller stenåldern. Således ha redan stå:s 
människor haft fasla färdevägar och ett vidt förgrenad! vägnät. 

Den för frågan om byarnes uppkomst viktigaste slutsat
sen är dock den, som förf. bestämdt uttalar, att grafhögarnes 
fördelning och läge inbördes tydligt visa, det man bott i en-
staka-gårdar, men ej i byar. 

Muller anmärker i början, att visserligen äro de resulta!, som 
vunnits, bindande bevisande blott för det område som under
sökts, och detta är dock c:a 50 kv:mil. Men han säger också, 
att efter all sannolikhet skola de vunna resultaten visa sig ha 
vida större räckvidd. 

Viktigt är ju att för ett område, som nu har bybebyggelse, 
det kunnat bindande visas, att denna ej går tillbaka till den 
primära bosättningen. Detta är sålunda åtminstone för en trakt i 
Skandinavien en bräcka i den gamla bosättningsteorien, så 
mycket mera, som man med allt skäl kan antaga, att S. Muller 
har rätt i sin förmodan, det samma resultat skola framgå vid 
utsträckta undersökningar. 

I Sverige äro vi ej i den lyckliga situationen att på sam
ma ingående sätt kunna påvisa väglinjer och bebyggelse för 
sten- och bronsåldern. Emellertid må ju alltid kunna påpe
kas det faktum, att stenålderns grafbyggnader liksom de san
nolikt till stor del från bronsåldern härstammande kumlen ej i 
allmänhet uppträda i förbindelse med nuvarande byar, samt att 
kumlen alltid ligga enstaka, spridda öfver bygden på sin höjd 
3 ä 4 tillsammans. Således talar detta åtminstone ej för en 
bybebyggelse, samtidig med dessa minnesmärken. 
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Öfvergå vi så till järnåldern för att se, hvad fornlämnin
garna från denna tid kunna ge för upplysningar om bebyg
gelsen! Klarast äro förhållandena på de områden af Skandi
navien, som för sig bilda ett afslutadt helt, således på öarna. 
Bornholms bebyggelsehistoria under järnåldern har uttömmande 
behandlats af Stjerna i hans afhandling Bornholms befolknings
historia under järnåldern.1 Då för Fornvännens läsare denna af
handling är välbekant, vill jag blott påminna om de hufvud-
sakliga resultaten: straxt före 300 e. Kr. har en stor och all
män utvandring ägt rum från Bornholm. Ännu fram pä 500-
talet har ön sparsamt bebotts af kvarlefvorna af den utvand
rade befolkningen. Vid 500-talets midt ha frän Kalmarsunds
området och Gotland kommande flockar besatt en af öns 
viktiga punkter på nordöstra kusten. Och vid tiden omkring 
år 800 ha de därifrån utbredt sig öfver den öfriga delen af 
ön. Denna nya befokning har röjt ny bygd och bosatt sig 
på nya platser, men har helt naturligt bosatt sig äfven där, 
hvarest den gamla befolkningen gjort undan röjningsarbetet 

Innan jag öfvergår till det svenska fastlandets förhållan
den, ber jag med några ord få redogöra för förhållandena på 
Gotland. Här har man den lyckliga situationen att direkt 
kunna påvisa den äldre järnålderns gårdar, det är de välbekanta 
s. k. "kämpagrafvarna". Man har också kvar de gamla, med 
dessa gärdar förbundna graffälten. Kämpagrafvarna äro, som 
bekan!, till stort antal undersökta af fornforskare, särskildt af 
Fr. Nordin. De äro enstaka-gårdar, om också stormanna-gårdar, 
och ej byar. Undersökningen har visat, att de samlliga upp
hör! att existera före år 500, och omständigheterna ge vid 
handen, att de flesta blifvit afbrända. Liksom på Bornholm 
upphöra äfven före år 500 de äldre graffälten; på de följande c:a 
100 åren eller mera har man knappast en graf på Gotland. 
Den yngre järnålderns graffält ligga i regel på andra platser än de 
gamla, och, om de äro förlagda till samma plats, visar sig här 
som på Bornholm den arkeologiska diskordansen på annat sätt. 

1 Antikvarisk Tidskrift för Sverige. Del 18. 



92 J. Sandström. 

De gamla gårdarne och de gamla vägarne, de s. k. vas-
terna, samt de gamla graffälten bilda tillhopa ett topografiskt 
system, och den nuvarande, till yngre järnålderns senare delda-
terbara nybebyggelsens topografi har härmed intet gemensamt. 
Det är som om en ny skrift af helt annat innehåll skrifvits 
öfver en äldre hälft utplånad pä samma pergament. Jag ber 
att få påpeka, det jag har amanuensen vid Kulturhistoriska 
Museet i Lund Nils Lithberg att tacka för dessa upplysningar om 
de båda bebyggelsernas topografi. Han har sedan länge stude
rat dessa förhållanden på sin hemö, och det vore af största in
tresse, om han i snar framtid publicerade resultatet af sina studier. 

Den gotländska nuvarande bebyggelsens uppkomsttid 
ligger sålunda efter den arkeologiska diskordansen c:a 500. 

Till sist gå vi öfver till det svenska fastlandet. Och jag 
vill genast nämna, att jag hufvudsakligen tar sikte på förhål
landen i Götaland. Finnes här någon diskordanslinje, mot
svarande den för Gotland — Bornholm? Stjerna har i sin 
uppsats "Svear och Götar under folkvandringstiden"' behand
lat problemet och med Ja besvarat frågan. Sedan denna uppsats 
publicerats, har en hel del nytt material genom undersökningar 
i Väster- och Östergölland bragts i dagen för frågans lösning, 
och detta nya maierial pekar i den af Sljerna anvisade riktningen. 

Den äldre järnålderns graffält, som äro kända från Götaland
skapen, förete utom i fråga om grafskicket äfven andra afgjorda 
olikheter mot de vid byarne liggande järnåldersgraffälten. En olik
het är den, att de i allmänhet ligga utan påvisbart samband med 
de nuvarande byarne, en annan, att de i regeln äro af alltför 
stor omfattning, för att ha varit graffält för en så liten bebyg
gelse som en by. Jag ber att få citera ett uttalande af Alm
gren i Meddelanden från Östergötlands Fornminnesförening 
1905. 

"Det tydligen af 100-tals grafvar bestående graffältet vid 
Nysäter-Dykstorp i likhet med det delvis samtida vid Alvastra 
är utan tvifvel att betrakta som begrafningsplats för en större 

1 Svenska Fornminnesfören.s Tidskr. XII. 
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bygd, ej en enstaka by. Det ligger ju också lämligen lång! 
från de gamla byarne i trakten. Delta förefaller vara tämli
gen genomgående för den äldre järnålderns graffält i dessa trakter 
och troligen också i mellersta Sverige öfver hufvud. Under 
den yngre järnåldern uppträda däremot de utpräglade bygraf-
fälten". och han fortsätter längre fram: "I hvad förhållande 
de nu vidrörda företeelserna kunna stå till uppkomsten af 
själfva byarne, därpå vill jag nu ej inlåta mig". 

Den äldre järnålderns graffält, i flera fall innehållande 
hundratals grafvar, upphöra i Götaland allesammans före 500 
e. Kr. 1 intet fall, som jag känner, finnes kontinuerlig fort
sättning genom yngre järnåldern. 

Däremot komma ibland de senare vikingatidsgraffälten i 
kontakt med de äldre på annat sätt Ofla är del tydligen 
rent ofrivilligt, detta särskildt då det är fråga om äldre urne-
och brandgropsgraffält Från såväl Väster- som Östergötland 
finnas exempel på, huru under brandlagret i en vikingatidens 
grafhög man anträffat grafvar af äldre datum. 

Ett sådant fall är meddelad! af Almgren i Svenska Forn-
minnesfören.s Tidskr. XI, i. Vid undersökning af några grafhö
gar vid Klefva Gumsegården i Västergötland anträffades under 
vikingatidens brandlager ett par stycken brandgropar. 

Ett annat fall, också observerad! af Almgren1, är känd! 
från Östergötland. På ett vikingatidsgraffält nära RimforSa 
järnvägsstation, Kinda härad, anträffades brandgropar under en 
vikingatidshög, hvarjämte ytterligare en brandgrop anträffades 
bland högarne. Äfven på ett annat ställe i Östergötland, 
nämligen på ett vikingatidsgraffält beläget på grusåsen nära 
Kättilstads kyrka i Kinda härad -, anträffades — likaså af Almgren 
— under en af högarne vid sidan af dess brandlager en brandgrop. 

Ett annat sätt, hvarpå vikingatidens graffält komma i kon
takt med den äldre järnåldern, är att, då de äldre grafvarna utgöras 
af rosen eller högar synliga ofvan jord, man gärna lagt de 

1 Medd. från Ög:s Fornminnesfören. 1903. 
2 A. a. 1903. 
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yngre högarne invid de äldre. Att man här ej kan tala om 
en kontinuerlig fortsättning af graffältet visar den stora luckan i 
tiden mellan de gamla och nya grafvarna. Ett exempel på 
detta finnes från Östergötland i det af T. Arne undersökta graf
fältet vid Ljunga i Skönberga sn.1. 

Innan jag söker dra några slutsatser af nu relaterade för
hållanden, vill jag nämna ett par andra saker. Det är icke 
blott yngre graffält, som äro anlagda på äldre urne- och brand-
gropsgraffält, det är äfven byar. Så har jag funnit vara för
hållande med Saleby i Skaraborgs län. Här har upprepade 
gånger mellan gårdarne i byn anträffats urnegrafvar och brand
gropar och i kanten af vägen, som löper genom byn, obser
verade jag vid besök på platsen 1906 en brandgrop. Intet 
tvifvel synes råda, att byn anlagts på ett brandgropsgraffält 
Samma är förhållandet i Halfås by i Skaraborgs län. Där har 
man i större och mindre grustag mellan gårdarne upprepade 
gånger anträffat urnegrafvar och brandgropar, således har äfven 
här byn byggts på ett äldre graffält- Saleby är och Halfås 
har varit kyrkby, båda ha gifvit namn åt sin socken, och båda 
äro stora och betydande byar. 

Hvad visa de nu relaterade fakta? Jo tydligen det, att ett 
afbrott i den kontinuerliga utvecklingen inträffat De gamla 
graffälten öfvergifvas och de råka jämväl så i glömska, att man 
senare på dem placerar ej blott nya graffält utan också byar. 
När man känner med hvilken förkärlek urne- och brandgrops-
graffälten förlades till gruskullar och grusåsar och dessa helt 
naturligt sedermera varit utmärkta boningsplatser för en ny 
by, så är det intet öfverraskande, att byar kommit att ligga på 
gamla urnegraffältet Ett nödvändigt antagande är dock, atl 
Iradiiionen om platsen som grafplats gått förlorad, ty, som 
Stjerna påpekat för Bornholms vidkommande1', behandlade våra 
förfäder med pietet äldre grafplatser, liksom de i Gallien 

1 Medd. från ög . s Fornminnesfören. 1905. 
2 Detta bekräftades också sommaren 1909, då vid ritning af en äldre bygg

nad och därmed förenad jordscbaktning brandgropar och urnegrafvar anträffades. 
3 Bornh. befolkn. hist., i Ant. Tidskrift, del 18, sid. 285. 
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invandrande goterna med största försiktighet behandlade äldre 
grafbyggnader. Helt säkert skulle man medvetet ej velat bo
sätta sig på ett graffält. Man vet ju frän folktron, med hvil
ken skygghet våra förfäder betrakta! allt, som haft med döden 
och de döda att göra. 

Jag har i den föregående framställningen uteslulande uppe
hållit mig vid förhällandet mellan äldre och yngre järnålderns 
fasta fornlämningar, då däraf kunna dragas de säkraste slut
satserna rörande bebyggelsen. 

Jag vill som hastigast rekapitulera hvad däraf framgått. 
För vissa områden af Skandinavien (det danska undersöknings
området samt Gotland och Bornholm) kan direkt uppvisas, att 
den nuvarande bebyggelsen ej går tillbaka på den primära 
bosättningen. För det af S. Muller undersökta område! i 
Danmark och för Gotland kan dessutom påvisas, att den nu
varande bebyggelsen föregåtts af en bebyggelse i enstaka 
gårdar. Dessutom påvisas för Bornholm, Gotland och Göta
land en arkeologisk diskordans börjande c:a 500, de gamla 
graffälten, som ej äro belägna i samband med byar, öfvergif-
vas; för ett tidsafsnil! af ett par hundra år äro grafvar mycket 
lite! kända, de nya graffälten däremot i allmänhet börjande med 
vikingatiden, äro regelbundet knutna till de nuvarande byarne. 

Dessa saker sammanlagda visa enligt min mening hän på, 
att den nuvarande bybebyggelsen åtminstone i Götaland ej kan 
vara äldre än tiden för den arkeologiska diskordansen, d. v. s. 5 å 
600 e. Kr. Däremot tyda bygraffälten på, att hufvudmassan af 
Götalands byar uppstått under vikingatiden d. v. s. efter 800. 

Stjerna är den, som först fäst uppmärksamhet vid den 
ofvannämnda diskordansen och har för Bornholms vidkom
mande ledt den samma i bindande bevis, han har också för 
de! svenska fastlandels vidkommande1 presterat bevisning för 
en dylik diskordans tillvaro äfven där. Han har jämväl upp
ställt en hypotes för dess förklaring, en hypotes, hvars riktig
het, ju längre forskningen framskrider, torde antagas af allt 

1 Svear och Götar, Svenska Fornminnesfören :s Tidskr. XII. 
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flera forskare. Jag vill ej här upptaga tiden med att redo
göra för den samma, då den ju är välbekant för de flesta 
af denna tidskrifts läsare. 

Jag vill blott till sist med några ord klargöra, hur jag i 
anslutning till Stjernas hypotes tänkt mig inflytandet af folk-
vandringstidens hvälfningar på bebyggelsen. 

Götaland företer omkring år 500 e. Kr. bilden af ett myc
ket folkfattigt men på samma gång myckel rikt land. Jag be-
höfver blott erinra om de bekanta guldfynden från Tureholm 
och Sköfde samt om de präktiga halskragarne från Västergöt
land. Detta guld har förvärfvats genom götarnes deltagande 
i de allmänna germanska angreppen pä kulturländerna i sö
dern— bildens afvigsida är den folkminskning och försvagande 
af värnkraften, som blir en följd af utvandringen. 

Svealands befolkning däremot har ej deltagit i folkvan
dringen, den har ej götarnes guldrikedom, men besitter i stället 
en oförsvagad krigisk kraft 

De arkeologiska förhållandena ge vid handen, att de gamla 
traditionerna och den inhemska utvecklingen af fornsaksformer 
o. dyl. i Götaland under 500-talets förra hälft fullständigt och 
plötsligt afbrutits. De fornsakstyper, som sedan bli rådande, 
ha sina prototyper norr om linjen Mälaren—Vänern. 

Det är genom götarnes fall, som Svealand vinner sin stor
het under de följande århundradena. Den forna torftigheten 
i fynd från Svealand aflöses af rikedom, jag ber att få erinra 
om Vendelfynden. Mellan Svear och Götar ha rasat väldiga 
strider, som gifvit stoff åt den följande tidens hjältediktning. 
Således har folkvandringstiden äfven för Skandinavien medfört 
väldiga hvälfningar, i mindre skala ett återupprepande af de 
stora händelserna i södern. 

Så långt Stjernas hypotes om förhällandet mellan Svear 
och Götar under folkvandringstiden. 

För Götaland synas dessa folkvandringstidens stormar 
ha medfört den gamla bebyggelsens undergång till större de
len. Den nya bebyggelsen och den nya bosättningen behöf-
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ver tid på sig för att växa sig stark och det är väl däri för
klaringen får sökas till att de flesta bygraffält börja först med 
vikingatiden. I Svealand ha traditionerna ej så fullständigt 
afbrutits, där finnas kontinuerligt fortsatta graffältl, liksom i Norr
land. Emellertid torde väl äfven här till följd af eröfringen 
af Götaländerna en ganska stark folkminskning ha inträdt, 
och det är först under de följande lugnare århundradena som 
bebyggelsen vidgar sig och får sin nuvarande gestaltning. De 
uppländska bygraffältens hufvudmassor tillhöra vikingatiden. 
Sannolikt har efter lugnare förhållandens inträdande en stark 
befolkningsökning skett såväl i Svea- som Götaland, och lan
dets uppodling har gjort raska framsteg. 

Jag är nu vid slutet; en fråga bland många andra, som 
kan uppställas och hvarå svaret är svårt att gifva, är den, om 
före den nuvarande bybebyggelsens uppkomst rådt bebyg
gelse i byar eller enstaka gårdar. Omständigheter finnas ju 
som tala för det senare alternativet Jag ber att få erinra om 
S. Möllers förut relaterade undersökningar i Danmark och om 
förhållandena på Gotland under äldre järnåldern. En annan sak 
värd att beakta är den, att Norge, som ju ännu i dag — med un
dantag för den östligaste från Sverige påverkade delen — ej har 
bybebyggelse, ej häller har att uppvisa en omstörtning mot
svarande den i Sverige under folkvandringstiden. Utvecklingen 
under järnåldern synes der försiggått kontinuerligt 

Hvad jag med denna uppsats åsyftat, är en undersökning 
i hvad mån den gamla teorien för bybebyggelsens uppkomst 
står sig vid en undersökning med hjälp af arkeologiskt mate
rial, och så mycket hoppas jag skall ha framgått af det nu 
sagda, att vägande skäl tala för, det den nuvarande bybebyg
gelsen ej är att härleda ur den primära bosättningen, liksom 
att det slutgiltiga svaret på frågan om de nuvarande byarnes 
uppkomst en gång kommer at! gifvas af arkeologien, ej af 
den historiska spekulalionen. 

1 B. Salin: Grafundersökningar på Selaön, M. Bl. 1895. 

Fornvännen 1910. 


