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Smärre meddelande 

Folklands tingstad och en gammal färdled 

De tre folklanden i U p p l a n d hade var sitt huvudt ing . I Upplandslagen förekom

mer åtskilliga gänger uttrycket »på tre hundares t ing och tvä folklandsting». Se

dan Magnus Erikssons landslag av 1350 ersatt landskapslagarna, torde folklanden 

ha u p p h ö r t att fungera som judiciella enheter . 

Den för A t tunda land gemensamma tingsplatsen var Folklandslingstad {folk-

lanzthingstad i ett brev frän tiden 1297-1308) vid L u n d a kyrka i Seminghundra 

härad. 1 Område t väster om kyrkan heter Tingsängarna . 2 

År 1310 ålades alla invånarna i Folklandstingstads »villula forensis» att erlägga 

en ärlig avgift till sin kyrka »Lundatolf t».3 Fem är senare utfärdades ett påbud 

för alla köpmän och hantverkare som hade slagit sig ner pä platsen för at t driva 

handel och andra förbjudna när ingar at t inom åt ta dagar flytta till Sigtuna. 

Stockholm eller a n n a n ort med stadsprivilegier.4 Tingspla tsen har gett upphov-

till en samhällsbi ldning med en handel som invånarna i det endast tvä mil av

lägsna Sigtuna ansåg sig lida förfång av. Förbudet tycks inte ha efterlevts, och 

efter klagomål frän borgarna i Sigtuna upprepades påbude t 1332.•"' Efter nya 

klagomål frän Sigtuna beslöts genom ett kungligt brev är 1350 att man skulle 

flytta tinget och marknaden till Sigtuna.0 Folklandstinget skulle hällas där var 

måndag. Vid tvä tillfällen ärligen, et t på hösten och ett pä vintern, skulle ting 

och marknad få hällas pä den gamla platsen. Det framgår inte om folklands-

tinget verkligen fortlevt någon tid efter landslagens tillkomst samma är. Tings-

1 Styffe, Skandinavien under unionstiden, s. 372, 331 f., A. F.nmielin, Om tingsställen 
i Uppland och Västmanland före 1734 års lag, Rig 1944. I ett brev 1451 omtalas »i My-
råby i Lunda sokn vidh Folklandzthing x öres- oc xj ortugaland». I.illa Söderby var tings
plats enligt domböcker frän 1600-talets slut. Mörby och L Söderby ligger i ägoblandning. 
Kullen SV kyrkan vid Tingsängarna, vilken tidigare helt har tillhört L Söderby, bal
etter E. Kleins uppslag (STF:s årsbok 1922) utgrävts 1947 utan nämnvärt resultat (ATA). 
Ett annat förslag är att tingsplatsen vore att söka pä gravhögarna vid Grindstugan på 
Stora Söderbys mark (Sune Lindqvist, Var läg Folklandstingstad?, Tor 1949-51). Jfr Kart
skiss. 

2 LSA Lunda 201 1770, ek 11 J Uppsala 3 t. Enligt uppteckning i Svenska Ortnamns
arkivet omfattar Tingsängarna mark pä Mörby, Lilla Söderbys och Ängebys ägor. 

3 SD 2 s. 637, avskrift 1344. 
* SD 3 s. 223 or. 
3 SD 4 s. 267 or. 
" SD G s. 206 f. 
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Fig. 1. Länghundraleden. — The Långliundraleden route. 

platsen vid L u n d a blev häradets forum. Folklandstingstad nämndes från 1385 ut

tryckligen som rät t t ingsplats för Seminghundra . 7 Häradst inget hölls vid L u n d a 

kyrka å tminstone till slutet av 1600-talet.8 Nägra fler klagomål frän Sigtuna över 

konkurrensen frän den närbelägna handelsplatsen har veterligen inte framställts. 

Marknaden finns överhuvud taget inte o m n ä m n d pä tvåhundra är. Det var Gustav-

Vasa, som i ett brev 1551 n ä m n d e »Folckelandztingh» som en plats där m a n 

sedan länge drivit byteshandel. Den platsen skulle ligga i Nä r tuna socken. Detta 

ansågs av Styffe vara ett misstag, trots att Nä r tuna ligger i Gustav Vasas hein-

7 SRP nr 2162, 1401 SDns 
8 A, Emmelin a. a. 

s. r,6. 
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Fig. 2. Detalj av karta över När
tuna by från 1707. Mjölckliolinen. 
som anges ha »waret i forna tijder 
Marknadzplatz», tillhör Lillbyn, 
som består av prästgården och 
Väslcrgårdcn. De sex andra går
darna utgör Storbyn. — Detail of 
map of Närtuna village from 1707. 
Mjölckliolinen. which is stated lo 
»have been in ancient times a mär
ket place». belongs to Lillbyn. 
which consists ol lhe vicarage and 
the farm Västergården. The other 
six farms belong to Storbyn. 

trakter; det är ju sä väl styrkt att platsen läg i Lunda . 0 Ingen synes här ha mot

sagt Styffe. 

Gustav Vasas brev är ett i en serie på åtta, som från 1324 och t r ehundra är 

framåt har utfärdats av centrala myndigheter i avsikt att fä Nä r tunaän upprensad 

och förbjuda »vattutäppor» och »tvärtäppor» där . 1 0 1 de medelt ida breven gäller 

det sträckan N ä r t u n a - H e l g ö i F rö lunda socken, i breven frän den nya tiden hela 

vägen från När tuna till Biskopstuna vid saltsjön. 

Nä r tunaän anses utgöra en del av en gammal samfärdsled mellan Uppsala och 

Trä lhave t (lig. i ) . 1 1 Ett motiv till det dokumente rade stora intresset fiir förhäl-

landena i N ä r t u n a ä n är risken fiir översvämningar. Gustav Vasa har ä n n u ett 

skäl varför man mäste rensa u p p : »szä att then menige man, utbe i Skäriegården 

och flerestedz, möt te medh theres båther komme samme äen vppåt, in till then 

" Styffe a. a, s. 331 med not 6. 
1,1 1324, SD 3 s. 649 f. (från drolset Knut Jonsson), 1341, SD 5 s. 49 (kung Magnus 

stadfäslelse av föregående brev), Förkommet brev från herr Karl av Tofta, som omnämns 
i det första av följande brev, vilka citeras med hänvisning till Aklsamling till Kungs-
ådreinstitutets historia, utg. av K. G. Westman 1920 (regahätlsiitrcdiiiiigcn). 3/5 1455 
från Karl Knutsson, s. 17, 20/4 1551 frän Gustav Vasa, s. 34, 22/4 1577 från Johan 111. 
s. 59, 10/5 1625 från Gustav II Adolf, s. 80, 16/4 1635 frän Kristinas förmyndarregering, 
s. 86. 

11 C. M. Kjellberg, kap. Valteiikommunikationer, Uppland 1, s. 421 f., Ernst Klein, 
Gamla vattenvägar från Östersjön till Mälaren, STF:s årsbok 1922, J. Sahlgren i Ups. 
Nya Tidnings julnr 19);, Nils Hörner, Fyrisåmynningcn och landhöjningen, kap. Stäng
ningen av Uppsalatraktens direkta havsförbindelser utom fyrisstråket, Ujipl. fornm. fören. 
tidskr. 46, 1938-43. s. 211 f., 15. Ambrosiani, Långhundraleden, Uppland 1961. 
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Fig. 3. Skiss över resultat av fos-
fatundcisökning av öbacken i När
tuna. Inom det södra området togs 
prov var 2r,:e meter, inalles 103. 
Med svart har utmärkts områden 
där fosfathalten översteg P°. Inom 
det sammanhängande mörka om
rådet visade det nordligaste provet 
100 P° medan alla de övriga läg 
på 30-40 P°. — Sketch showing the 
results of phosphate investigation 
of Öbacken at Närtuna. Within 
the shaded area samples (in all 
103) were taken every 25H1 inetre. 
Areas where the phosphate con
tent exceeded 25 P° are shown in 
black. Within the continuous dark 
area the most northerly sample 
showed 100 P°. whercas all the 
others were at 30-40 P°. 

^ - - - *170 

platz i N ä r t u n a sokn, som tilförende plägede kalles Folckelandztingh med theris 

saltt, fisk (skall väl vara salttfisk, som de t stär i J o h a n den I I L s brev), och anne t 

säclent, Lande t til vndsät tning, och ä ther igen vndsatte bliffwe medh spannemål 

och anne t sådant, effther som i gambell tijd plägsijd warit haffwer». Johan I I I 

talar om »När tuna Sochnn . . . stort h inder pä then vndsät tn ing och t i l l fömingh 

som aff ålder årligen titt vp til folkelanztingh plager schee», och om ån inte 

rensas u p p , kommer »båthzleden bliffue them förhindret och förtagin». Gustav 

Adolfs brev 1625 bekräftar de föregående: man får inte h indra »strömmen och 

fahrten» mellan När tuna och saltsjön. Enligt det sista brevet kan man »med inga 

skuthor och bäthar , säsom tilförende» färdas i än. 

O m man fortsätter motströms frän N ä r t u n a uppå t , kan man längs en av åns 

a rmar komma till L u n d a kyrka. Det är sannolikt at t hela d e n n a ä bar varit en 

använd samfärdsled mellan kusten och inlandet , och att detta förhållande var 

en av de faktorer som avgjorde var man skulle samlas fiir folklandets tingslör-

handl ingar . 

När Folklandstingstad hade upphör t att vara en rättsinstans fiir A t tunda land , 

kvarstod behovet av en fiir hela området gemensam handelsplats . Men man var 

inte längre b u n d e n till den gamla platsen vid L u n d a kyrka, dit det var långt att 

färdas för skärgärdsborna. Hel lre än att underkasta sig den ä n n u längre resan till 

Sigtuna, kan man ha valt att flytta marknadsplatsen i r ik tn ing bort frän Sigtuna 

ner längs vat tenleden. Kanske har än i sitt övre lopp blivit o l ramkomlig liir 

skärgärdsbornas båtar . De täta klagomålen frän Sigtuna upphörde efter 1350, 

vilket är ett indicium för att marknaden har flyttats till en plats längre bort frän 

Sigtuna. Att den platsen var Nä r tuna tyder följande pä : 

1) Gustav Vasa, som var lokaliserad i t rakten, visste att en marknadsplats Folk-

landst ing låg i När tuna . 
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2) Åtta brev talar om tvär täppor etc. i än nedanför När tuna , inget om fördäm

ningar ovanlör denna plats. 

3) Breven har unde r långliga t ider förvarats i Nä r tuna kyrka.1 2 

Om man skulle söka i Nä r tuna socken efter en plats som under senmedelt iden 

och början av nyare t iden fungerat som handelsplats , skulle man börja att under

söka omrädet mellan än (här den numera u td ikade sjön Hederviken) och kyrkan. 

Jus t på den platsen finner vi pä 1707 års kar ta »Mjölkholmen, waret i forna 

tijder Marknadsplats» (fig. 2).13 Pä kar tan till Riksantikvarieämbetets fornminnes

inventer ing har landsantikvarie Nords t röm med blyerts antecknat pä denna plats, 

som pä kar tan heter Öbacken: »Obs. här finns troliga husgrunder över en stor 

del av backen». Ett par urholkade ekstockar, da terade till vikingatiden eller 

senare, och nägra mindre fynd finns registrerade i A T A , aktarkivet.1 4 

Öbacken har å tminstone frän den äldsta kar tans tid, 1639,1"1 varit obebyggd. 

Indika t ionerna pä en äldre bebyggelse av sådan omfat tning eller varaktighet at t 

man kunde hoppas pä ett positivt resultat av en fosfatanalys var nägot svaga, 

men omrädet är begränsat och säkert lokaliserat och relativt lätt att undersöka. 

Efter samråd med fil. dr Olof Arrhenius togs en serie jordprov u n d e r torven, 

vilka analyserades av d r Arrhenius . Resul tatet redovisas i en särskild skiss (fig. 3). 

Det sammanhängande omrädet med höga fosfathalter längs )o-meterskurvan och 

den forna s t randen av sjön Hederviken tyder pä äldre bebyggelse. Amanuens U. 

Sporrong frän Kulturgeografiska inst i tut ionen vid Stockholms universitet urskilde 

vid besök pä platsen tydliga odlingsrester i form av parcel ler ingar över västra 

delen av backen. 

En jämförande studie i L u n d a blev n u aktuell . Det har varit ogörligt at t 

undersöka alla de platser som föreslagits,1 men nägra ströprov har gjorts. Åt

skilliga prov pä T ingsängarna och pä den närmast dem liggande, inte utgrävda 

delen av kullen Hässlan gav alla negativt resultat. Ett par prov frän gravfältet 

vid Grindstugan gav rät t höga halter, vilket var väntat , eftersom gravfälten ofta 

är förlagda pä äldre boplatser. Viss t radi t ion om en »borg» m. m. förknippas med 

kullen Ekhagen nordväst om Mörby gärd, där nägra ströprov visade 30-40 P°, 

vilket skulle k u n n a antyda att denna kulle kunde vara värd en närmare under

sökning. Största intresset synes förf. själva kyrkbacken ha. Med u n d a n t a g för 

kyrkogärden och nu t ida bebyggelse togs här 25 prov spridda över hela omrädet , 

genomgående med mycket höga halter, de flesta över 100 P° och nägra u p p till 

200 P ° . År 1639 var den enda bebyggelsen u tom kyrkan klockargården nordost 

om kyrkan. 1 8 Namne t L u n d a synes antyda att en helig lund har växt pä denna 

u Gustav Vasas brev 1551, Rannsakningar efter Antikviteter 1, utg. av I. Olsson, N.-G. 
Stahre, C. I. Ståhle, Upps. 1960, s. 63. 

13 Lantmäteristyrelsens arkiv, Närluna 251 1707. Stockholms läns lantmäterikontor har 
ett koncept till denna karta från 1696, där man med någon svårighet kan urskilja 
samma uppgift. 

u Ovannämnda Rannsakningar har en tradition om en »Stadh och Marcknadz Platz» 
i Närtuna, men förlägger den till Malmby, en halvmil öster om kyrkan. 

10 Lantmäteristyrdscns arkiv, A 6, 58-60. 
10 Lantmäteristyrelsens arkiv, A 9, 84. 
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kulle i hednatiden, cn plats som var väl fredad för annan bebyggelse än templet. 
Möjligen mäste man räkna med att de höga fosfathalterna vid Lunda kyrka kan 
ha ett visst samband med offrade djur. På 1600-talet läg emellertid »en liknelse 
til Ofrelund, aff tiock, skogh» i Lilla Söderby gärde, alltså nära kyrkan men inte 
pä kyrkbacken. Höga fosfathalter vid kyrkor är inte nägot ovanligt.17 Ingenting 
motsäger att den medeltida bebyggelse av köpmän och hantverkare, som fanns 
vid Folklandslingstad, växte upp just pä kyrkbacken, så som Antikvitetsrann-
sakningama antyder.18 Väster om kyrkan går berget i dagen och sluttar brant 
ner mot ängen. Där kan lagmannen ha statt och talat till en på Tingsängarna 
samlad menighet. 

Karin Calissendorff 

Summary 

Folklandslingstad and the Långhundraleden route 

It is well known that Folklandslingstad in Attundaland was in Lunda parish, but 
the exact location is not known. Various possibilities are discussed. At the ting 
or council märkets were held and some permanent settlement of ariisans arose. 
After the introduction of the Provincial Gode in 1350 the folklandsting, a purely 
Upplandic institution, probably ceased. But even after that time the need seems 
to have persisted lor a märket in this region, a place where peasants from the 
interiör met inhabitants of the skerries who came up from the part of the Baltic 
called Trälhavet along the route known as Långhundraleden and where grain 
could be exchanged for fish and handicraft products could be bought. The author 
seeks to show that after 1350 the märket moved downstream to Närtuna parish 
and functioned there for some centuries under the name Folkelandsting. A letter 
from Gustav Vasa, a detail on an old map, and results of phosphate analyses are 
adduced in support of the assumption. 

Translated by Richard Cox 

17 M. Strömberg, Untersuchungen zur jungeren Eisenzeit in Schonen, Lund 1961, s. 
200 och O. Arrhenius. Fornvännen 1950. 

18 »Seijes och af gamble män att Widh denne Kyrckia skolat warit een Stadh bcn:dh 
I.uimia emädan nägot ifrån Kyrckian synes murars grunder och andre liknelser». Rann
sakningar a. a. sid. 66. 


