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HUSBY OCH SKEDERID
Av Ingeborg Wilcke-Lindqvist
Det är påfallande hur ofta »utsocknes» folk sammanblandat
Husby 1 och Skederid. De båda Upplandssocknarna, den förra i
Lyhundra, den senare i Sjuhundra härad, bilda tillsammans ett
pastorat, där Husby är moderkyrkan och Skederid sedan medeltiden annex. 2 Sålunda kallar I. H. Bhezelius Husby-Lyhundra
kyrka för Husby-Skädre — det är ingen tvekan om att den kyrka
han år 1635 avritat under det senare namnet är Husby-Lyhundra,
liksom atl de uppgifter han lämnar gälla denna kyrka." Flera
andra exempel äro påvisade i Wessén-.Iansson, Upplands runinskrifter II, s. S76. C. A. Klingspor behandlar i sina »Anteckningar under resor i Uppland» var för sig Husby-Skederö och
Skederö kyrkor 4 och avser därvid med den förstnämnda HusbyLyhundra. Även Dybeck (i ett manuskript från 1870 i Vitterhetsakademiens arkiv) talar dels om Skederid (i Sjuhundra
härad), dels om Husby-Skedery (i Lyhundra h ä r a d ) . Exemplen
äro hell tillfälligt valda. Slutligen kan anföras, alt en lantmätarkarta från 1670 kallar de båda kyrkorna »Ö(stra) Skädrö» och

»W(ästra) Skädrö»/'
1

Sedan storkommunindelningcn genomfördes vid årsskiftet 1951—52 officiellt kallad Husby-Sjuhundra sn, tidigare Husby-Lyhundra.
=
Se SI) nr 1946 (sexårsgärden 1314), d ä r Husby i Lyhundra upptages
»cum annexa», som knappast kan vara a n n a t iin Skederid. Av kringliggande
socknar upptagas (Hoslags-)Bro, Lohärad, Estuna, Länna, Väddö och Häverö
ulan annex, Södcrbys annex måste vara Karlskyrka, Himbos är Hö och
Frötunas annex är troligen Mälsta.
• / . / / . Rhezelius, Monumenta uplandica (tryckt i UFT bd 7: bil.) s. 51,
155, fig. 217.
4
UFT 1:2 (1872) s. 31, 52.
• Länskarta B1 (Uppland) i L a n t m ä t c r i s t y r d s e n s arkiv, påpekad för mig
av assessor IL Lothigius.
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Går man till kyrkböckerna visar det sig emellertid, att så
långt dessa gå tillbaka ha socknarna haft skild bokföring och
Husby kallas där alltid endasl Husby liksom Skederid kallas
Skederid (eller äldre former av detta n a m n ) . Man kan alltså
omöjligt göra gällande, att pastoratet skulle ha utgjorts av en
socken med två kyrkor, men väl att den ena socknen är en utbrytning ur den andra. Utbrytningen måste emellertid ha ägt
rum på ett tidigt stadium. Skederid namnes 11544 som egen
socken (parochia Skaedarghe, SD nr 38,18), en kyrka därstädes
redan år 1317, då jord testamenteras till »ecclesie skiaedarghi»
(SD nr 2085). Som annex lill Husby, men utan nämnande av det
egna namnet, förekommer socknen med stor sannolikhet redan
år 1314, jfr ovan not 2. I förteckningen över kyrkogodsen i
Attundaland 1331 (SD nr 2810) upplages såväl »ecclesia skaedarghe» (i Sjuhundra härad) som Husby (namnes först bland
kyrkorna i Lyhundra h ä r a d ) . Det är tämligen klart alt Husby,
ifall cn utbrytning ägt rum, är den äldsla av de båda kyrksocknarna. Prästgården ligger där och så har även komministergården gjort. Kyrkan är till sill kärnparli en av de äldsta i Uppland. Man kan på själva byggnaden, särskilt på sockelstenarna,
rätt väl avläsa, att den ursprungligen var en liten absidkyrka
med skråhuggen sandstenssoekel och huggen sandsten i murhörnen. Denna kyrka hade i väster ett slankt torn, som troligen
var ursprungligt. Det tycks nämligen också ha haft hörnkedjor
av sandslen, senare flyttade lill den nuvarande västgaveln. Först
1728 revs tornet och västpartiet ombyggdes. Denna äldsta kyrka
i Husby förefaller att ha varit av samma typ som kyrkan i
Hilleshög* på Svartsjölandet och torde liksom den stamma från
senare delen av 1100-talet. Den är byggd på kungsgården Husbys
mark, säkerligen på konungens initiativ. Det ligger då närmast
lill hands att tänka på Knut Eriksson (ca 1167—96) som dess
byggherre.
Delar av Husby, som ännu är en by, där bl. a. prästgården ligger,
tillhöra ännu idag Kronan. 1556 skrev hertig Johan till Gustaf
Vasa och rekommenderade Jacob Bagge till att få »någett underhåldh, som är en konungzby, benempd Hussebyskärie udi Ly0

Om denna se Sv. K. Uppl. bd 6, s. 218. Jfr Erik Lundberg, Byggnadskonsten i Sverige under medeltiden, 1000—1400, Sthlm 1940, s. 354, 356.
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liundretz häredt i Boen».7 Här finna vi namnet Husby-Skederid
använt om själva byn, den forna kungsgården. Kanske är i själva
verket namnet Husby sekundärt i förhållande lill Skederid på
samma sätt som det är sekundärt t. ex. i sammansättningen
Husaby-Aernavi (nuvarande Husby-Långhundra).* Som namn på
kyrkan och socknen förekommer under medeltiden Husaby-Ly-

hundare (i något varierande former)." åtminstone så tidigt som
1545 talas dock om »Huseby Skedrij sokn».'" Ä andra sidan har
namns! »Husaby-Lihundare» även använts om kronogodsel."
Från kyrkan sluttar marken något, men icke starkt, ned mot
Hnsbyån, som mynnar i sjön Lommareii. Del skulle vara av
intresse all beräkna hur högl vattenståndet var här i senare
delen av lIDO-talel. Förmodligen läg kyrkan, då den var nyuppförd, alldeles nere vid stranden. Husby by i backsluttningen
norr om kyrkan ligger en god bit högre (iver havet, men sa torde
väl också den hednatids bebyggelsen i Husabyn ha tillkommit
minst ett par århundraden före kyrkan.
Namnet Skederid är emellertid inte bara knutet till »konung»
byn» Husby, utan även och framför allt till den by, som legat
strax SV om Skederids kyrka och som givit denna sitt namn.
I Skederids församlings sockenstämmoprolokoll 1787 omtalas,
att klockarhusen äro uppförda »pä cn plats, hwarå för några
år sedan stod en Bonde-By, hwars ägor nu brukas under Säteriet
[Finsta]». Byn med sina äbyggnader synes på Dahlberghs teckning till Suecia antiqua. Alt det vid denna tid var fråga om en
by, icke om en gård, framgår även av elt tingsprotokoll 1662'",
där flera gårdar i byn omtalas. »Skiedereby» hörde under Finsta
säteri, men förlorade 1683 rå- och rörsfriheten. Titulärlandshövding S. Leijonmarck, ägare lill Finsta, skrev pä 1720-talel en
' (iustaf I :s registratur 1556, s. 806.
" Oseur Lundberg o. //. Sperber, Härnevi, Upps. 1912.
• Så l . e x . år 1325 (SI) nr 2504) och 1326 (SI) nr 2586). Rhezelius (a. a.,
s. 51) o m t a l a r en kalk, som »Benedictus ,loh(ann)is in Husnbi lihul n ) d a r e ,
lune curafus ibidem» låtit göra år 1458.
10
Gustaf I:s registratur 1545, s. 374.
" C G . Slgffe, Skandinavien under unionstiden, 3:dje uppl., Sihlm 1911,
s. 375, not 2.
'-' Relaterat i en uppsats av P. Jf. Lijsing, Häxan i Skederid, i Hundare och

skeppslag I, 1939, s. 55.
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Pig, 1. Huslig kyrka med omgivningar enligt en lanlmäliirkurla från 1639.
Längst upp pä bilden (i N) »Husseby kyrkiobyn» (A), uari det stora huset
(B) betecknar prästgården, de övriga fyra k r o n o h e m m a n . Längst ned H u s byån. F.fler original i L n n l m ä l e r t s t y r d s e n s arkiv. — Husby Church and
surroundings according to the survey m a p of 1639. Highest up (N) in the
picture, "Husby Church village" (A), in whieh the large house represents the
parsonage, the other four, f a n n bouses. Lowell down, lhe Husby riuulet.
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»Bemonstration om Finsta» 13 , där han med stor bestämdhet —
om också ovisst med vad rätt — hävdade, att »Skiedere byen»
sedan urminnes tider legat »inom en rågångh med Finsta». Troligen var det denna by eller gård, som 1287 kallas Skaetharg.
Den handling från sagda år (SD nr 933), där namnet förekommer, är ett gåvobrev på cn fors med fiske i Skaetharg, som Arvid
av Lund på vissa villkor överlämnar till ärkebiskopsbordet.
I gåvan ingick också V2 markland och hälften av husen i Lund.
Lund är en by i Edsbro sn, men sockennamnet är icke utskrivet
och man kan ju därför ha rätt att misstänka, att även Skaetharg
är ett by- eller gårdsnamn och ej avser socknen Skederid, hälst
som det står »in Skaetharg» och ej »in parochia Skaetharg».
Forsen är antagligen densamma som synes på bilden i Suecia
antiqua. Där fanns sedermera en kvarn. 1296 upprättades en
byteshandling (SD nr 1744), där Upplandslagmanncn Birger
Persson byter sin gård, kallad Finstad, jämte en kvarn (suaiii
mansionem ffinstad dictam cum molendina) mot erhållande av
cn annan egendom. Handlingen har emellertid aldrig beseglats,
varför det är sannolikt eller i varje fall möjligt, att bytet gått
tillbaka. I stället utvidgades herr Birgers besittningar i Finsta,
1301 genom en gåva av konungen på 8 örtugland jord i Finsta
(SD nr 1342) och 1318 genom köp. Då sålde nämligen Magnus
Nilsson till Birger Persson sina gods i Finsta (predia mea singula
in finstadhum) och lämnade för 20 mark penningar de hus av
alla slag, som tillhörde honom pä nämnda gods (domus qualescunque in eisdem bonis mihi perlinenles) jämte avraden under
instundande år (SD nr 2154).
Skederids kyrka är uppförd strax NO om den plats, där Skiederebys åbyggnader lågo på 1600-talet. Den ligger blott 2 km
fågelvägcn frän Husby kyrka och det är svart att förklara, varför allmogen skulle ha uppfört en ny kyrka så nära den gamla.
Tanken att den uppförts som gårdskyrka ligger nära till hands.
Att den gamla kyrkan i Husby med tiden blivit för trång för
den — såsom här förutsattes — då ännu odelade församlingen i
Husby-Skederid kan ha varit orsak till att någon av bygdens
stormän velat uppföra en egen kyrka på sin gård. I sin ursprungliga form bestod kyrkan i Skederid av ett litet långhus
• Ms i KB, sign. M 57.
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Fig, 2. Skederids kgrka med omgivningar i början au Itilill-lulel. SV om
kyrkun syns »Skiedere byen», m k t V om kyrkan pä en kulle byns hednatida
gruvfält, l l u s b y å n går tvärs öuer bilden. I bildens öure kunt bildar den en
fors med byggnader omkring. N om ån ser mun hyggnudernu pä Finstil med
trädgårdsanläggning. Efter E. Dahlbergh» Sueciu unliquu (förlagan avbildad
i Sveriges kyrkor, Uppl. V: It). - - Skederid'» Church and surroundings in the
beginning of the llilll)'s. S.W. of lhe church lhe "Skiedere uillnge" is seen,
d i r e d l y W. of the church on the low hill, the village'» grave-field of pagan
times, The Husby rinulet goes right ucross lhe picture. At the upper edge of
lhe pteture are shown the rupids, with buildings a r o u n d them. N. of lhe
riuulet lhe buildings of Finstil, wilh their gardens, ure uisible.

med branta gavelrösten och ett smalare, rakt avslutat kor med
sakristia på norra sidan. I östra gavelmuren är ett ursprungligt
fönster bevarat. Det visar två smala, svagt spetsbågiga fönsteröppningar, kopplade under en gemensam rundbåge. Ingångarna
voro spetsbågiga med tegelomfattningar, där teglet var målat i
omväxlande rött, blägrått och vitt med fogarna markerade i
rött. Denna äldsla kyrka i Skederid — som senare väsentligt
tillbyggts — är rätt starkt beroende av tiggarmunkordnarnas
arkitektur och kan dateras till 1200-talets andra hälft, senast
omkr. 1300. Teglets bemålning kring portalerna kan dock vara
något senare."
14

Jag har antikvarien Erik Bohrn att tacka för upplysningar

beträffande
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Detta är ungefär den tid, då Birger Persson samlade i sin hand
de olika delarna av jordagodset Finsta, och det är frestande att
betrakta honom som kyrkans byggherre. I så fall måste han
emellertid till att börja med ha ägt just Skaetharg, eftersom det
är där kyrkan ligger.15 1296 säges han ju också vara ägare till
kvarnen, som måste ha legat vid forsen, och forsen i sin tur säges
1287 ligga i Skaetharg (jfr ovan). Kanske flyttade han först
1318, det år då han köpte Magnus Nilssons »domus», till den
plats, där Finsta gårds nuvarande manbyggnad ligger."1 Finsta
namnes redan 1283 i förbindelse med Birger Persson, men handlingens (SD nr 774) lydelse är oklar. Är det tänkbart, att Skaetharg är det gamla namnet pä hela egendomen (byns ägor) •—
eller hela trakten" — fastän det senare sjunkit ned till att gälla
endast en landbogård? Och kan i så fall båda namnen ha använts jämsides i slutet av 1200-talet för att beteckna hela egendomen eller en del därav? Är icke Skaetharg till sin typ ett äldre
namn än både Finsta och Husby?
Byn Skaetharg-Skiedereby måste haft en vördnadsbjudande
ålder. Den kulle, där nu skolhuset ligger, täckes på Dahlberghs
avritning (fig. 2) av forngrsvar: runda och trekantiga stensättningar. Det är tydligen det hednatida bygravfältet. Frågan är,
om dess anor kunna gå så långt tillbaka i tiden, att platsen, där
denna datering. På liknande sätt målat tegel förekommer i de delar av
Strängnäs domkyrka, som h ä r r ö r a från tiden kort efter 1300. Det ålderdomliga östra fönstret i Skederid förbjuder dock cn senare datering av
själva byggnadskroppen än till 1200-talets slut.
lr
' Man jämförc t. ex. Aspnäs ödekyrka på Matts Kettilmundssons gård
Aspnäs i Östervåla sn.
la
Även på denna plats h a r funnits ett gårdskapell, S. Britas kapell, som
brann i slutet av 1400-talet. Det b e r ä t t a s då ha varit gammalt och förfallet.
Se härom Flisa Nordström i Personhistorisk tidskrift årg. 41, s. 46. Det ligger
ingenting orimligt i tanken att Birger Persson kan ha uppfört detta kapell
— som i så fall först senare fått namnet S. Britas kapell — sedan kyrkan
vid Skaetharg blivit sockenkyrka i cn nybildad socken och han själv flyttat
lill den plats, d ä r P l a t t a s nuvarande manbyggnad ligger.
" »Skädrij Ottingh» är cn av de fem å t t i n g a r i S j u h u n d r a härad, som
upptagas i redovisningen för viss uppbörd 1540 (Upplands h a n d l i n g a r 1540:8,
i K a m m a r a r k i v e t ) , vilket styrker att n a m n e t i förkristen tid gällt ett större
område inom h u n d a r e t . Jfr G. Hafström, Sockcninddningcn i Uppland (Upplands kyrkor, bd 3, 1951).
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Husby kungsgård senare förlades, då ännu stod under vatten.
I så fall vore det kanske förståeligt, att namnet på bygdens gamla
centrum sedermera även knöts vid appellativet husby.
Vad ovan sagts om Birger Perssons förhållande till Skaetharg
är naturligtvis spekulationer. Skederids kyrka kan ju också
vara byggd av någon tidigare ägare till Skaetharg — dock icke
långt före Birger Perssons tid — och den kan också på vanligt
vis vara byggd av bönderna själva. Anmärkningsvärt är, att den
sä gott som omedelbart tycks ha blivit sockenkyrka i en egen
socken, som redan från början blev annex till Husby (jfr ovan
not 2). Likaså är det egendomligt, att dessa båda socknar, som
äro så nära knutna till varandra, höra till skilda härader. Gränsen gick på 1600-talet tvärs igenom Husby by; den är numera
flyttad åt väster närmare Skedcrids kyrka. Bhczelius berättar
(a. a., s. 106): »sägz at j en gärd i husby by står häredzrån melan
bakugn och högsäte, han äter i lijhundrat och gredar bröt i Bijmbo
häret [d. v. s. Sjuhundra h ä r a d ] . 1 gård ligger til Lijhundrat,
de andre til Bijmbo, doch til k(yrko) lag i husby S(ochn) . . . » .
Ktt råmärke fanns också »uidh husby bro och ån» (nära kyrk a n ) . Själva kyrkan ligger (och låg) i Lyhundra härad.
Husby och Skederid har på senare tider varit ett konsistoriellt
pastorat. Gustaf Vasa betraktade det emellertid tydligen som
regall, till gagnet om inte till namnet. Då »her änders i huseby
skederij» 1529 avsattes för samröre med domprosten Jöran
Turesson (tre rosor) skriver kungen: »wij haffue alredc förseth
Husby skederj medt en wån eghen Capellan, Effter thet at ui
ther tiil haffue wåre konungxlige presentationen!».'" Bönderna i
Skederid höllo däremot ägaren till Finsta för sin patronus. 1691
vände de sig med en skrivelse till »Wälborne Herren (näml.
S. Leijonmarck, se ovan s. 64) såsom församlingens Patron» och
begärde hjälp med reparation av den förfallna kyrkan. Leijonmarck var själv av samma uppfattning, han pretendcrade jus
patronatus för sin gård Finsta och processadc därom i tre år."
De spridda iakttagelser, som här nedskrivits, ha gjorts i samband med undersökningar av Sjuhundra och Lyhundra härads
kyrkor för verket Sveriges kyrkor. De lämna rum för många
18
19

Gustaf Ila registratur 6 (1529) s. 134.
Ärkestiftets Herdaminne II, s. !»(>.
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frågor, som blott kunna lösas genom samarbete mellan olika
forskningsgrenar. Vad som här framlagts må endast betraktas
som ett ofullständigt försök alt sätta in kyrkorna i deras samband med bygden och de människor, som levat där i gångna
tider.
Som en arbetshypotes skulle jag vilja tänka mig händelseförloppet så:
1. Skaetharg är den hednatids kultplatsen, äldre än både
Finsta och Husby. Efter att ha varit fäst vid denna speciella
plats, detta »harg», övergår namnet redan under hednatiden till
bygdenamn (»Skädrij Oltingh», se not 17).
2. Pinats är en senare anläggning inom del gamla Skaetharg,
vilket under namnet Skiedereby längre fram brukades under
Finsta.
3. Husby anlägges av konungen och är en utflyttning av en del
av Skaethargs by (4 markland)."" Vid vilken tid denna kungsgård
tidigast kan ha anlagts beror på landhöjningen. Den får namnet
Husby-Skederid för att skiljas från andra husabyar och har
kvar namnet ännu på 1500-talet.1''
4. Konungen bygger en stenkyrka på kungsgårdens mark (den
nuvarande Husby-Lyhundra kyrka i dess äldsta form). Tillhörande socken omfattar nuvarande Husby-Lyhundra och Skcdcrids socknar. Kanske 1170-talet. Dessförinnan kan en träkyrka ha
funnits (jfr Wessén—Jansson, Upplands runinskrifter II, s. 429).
5. Ägaren av Skaethargs gård (Birger Persson?) bygger kyrka
på sin gård, kanske emedan kungsgårdskyrkan blivit för träng
för den stora församlingen. Slutet av 1200-talet.
6. Gårdskyrkan vid Skaetharg blir sockenkyrka och annex till
Husby-Skederid redan i början på 1300-talet. Kyrkan i HusbySkederid får därefter namnet Husaby Lyhunderi (belagt i denna
form 1325, se ovan not 9). Namnet Husby-Skederid (d. v. s. äldre
former av della namn) lever likväl segt kvar och användes ännu
20

Jfr C L Slåhle, Studier över de svenska ortnamnen på -inge. Lund 1946,
s. 175. Jag bar docent Lars Hellberg att tacka för detta påpekande.
21
Kallas så (»Kronoby huscby-Skrj») i Upplands handlingar 1540:5
(Kammararkivet). Jfr s. 63.
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på 1800-talet av hl. a. Klingspor (ovan not 4). Namnlikheten ger
upphov till ständiga förväxlingar av de båda kyrkorna, visserligen icke i kyrkböckerna, där, som nämnts, alllid namnen Husby
och Skederid användas, men av utsocknes folk. Härtill kan ha
bidragit, att sammansättningen Husby-Lyhundra tydligen aldrig
slog igenom i bygden.

SUMMARY
Ingeborg Wilcke-Lindifinst: Husby and Skederid.
By epilomizing information from different periods the a u t h o r secks to
clarify the relationship between the parishes of Husby and Skederid, in
eastern Uppland, and tests the rcsult by means of a comparison between
lhe parishes' churches. These lie u n u s u a l l y d o s e to one another. It appears,
Ihat whereas the church in Husby (now H u s b y - S j u h u n d r a ) is built on a
royal estate, very likely as early as during the latter half of the 12th
century, tbat in Skederid is at least a hundred years more recent, and
presumahly erected by a noblcman, on bis farm of tbc same name. The
earliest known form of this name is Skaetharg (1287). The writer holds as
probable, Ihat Skaetharg is lhe d i s l r i c f s oldest centre, but that the centre
of gravity shifted to Husby, after tbc royal m a n o r house had been built
t h e r e ; this may have taken place a longer or shorter time before tbc
inlroduction of Christianity. One part of the village, where the royal m a n o r
house once stood, belongs to tbc Crown, right clown to the present day, and
it was called in former times Husby-Skederid—or rather, older forms of
this name—a name t h a t the church there was likewise often called. The
writer further assumes that when the church in Husby was built, the parish
allached to it likewise emhraced lhe present parish of Skederid. After tbc
church of the royal manor bad become too small, an owner of Skaetharg
erected, towards the end of tbc 13lh century, a church upon his land. Very
soon thereafter, a partition of the parish followed, and that part which
received the ncwly-built farm church in Skaetharg as its paruchial church,
became therehy an annex to the other division, t h a t is, to Husby parish.
It is possible that the well-known " l a g m a n " of Uppland (i. c. the head of
lhe jurisdiction of that part of the c o u n t r y ) , Birger Petersson, Saint Birg i t t a ^ father, was the builder of the farmstead church in Skaetharg. This
farm aclually constituted a part of the Plasta property, which Birger Petersson, in the decades around 1300, gathered into bis possession. If such were
the case, that portion of Finsta which Birger Petersson first owned, was
just this Skaetharg, since the church was built there. The writer cites for
comparison the farmsted church on Aspnäs in östervåla parish, which was
built quite d o s e to the m a n o r house.
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