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Lingnåre utjord. Exempel på medeltida 
regression 

Av Göran Dahlbäck, Jens Olsen, Sigurd Rahmqvist och Ulf Sporrong 

Skriftligt källmaterial 
Den senmedeltida ödeläggelsen i Sverige 
och dess grannländer har under senare år 
tilldragit sig stort intresse bland historiker 
och forskare inom angränsande vetenska-
jier. Detta intresse har bl. a. haft till resul
tat att ett särskilt, internordiskt jirojekt 
skajiats för dessa frågor det s. k. ödegärds-
projektet.1 De som arbetar inom projektet 
försöker naturligtvis komma fram till en 
generell bild av ödeläggelsens förlojij), men 
materialets art gör att alla tillgängliga upp
gifter måste utnyttjas; därför blir även 
konstaterbar ödeläggelse av små, enstaka 
bebyggelseenheter av intresse. 

I samband med arbetet på Det medel
tida Sveriges första häfte, Norra Roden, 
jiäträffades uj)jjgifter om en sådan lilen 
enhet, Lingnåre i Hållnäs socken i norra 
Ujjjiland. Ujijjgifterna sammanfattas på 
följande sätt i det färdiga häftet:2 

»Lingnåre 1312 de Linganori (DS 1888) — 
13 I, 2 c. 
UH 1547 / skuj (med full fodring), 1566 
1 sk, 1:1:1. 

1312 upptas i markgäldsförteckningen 4 
skattskyldiga till 1 mark och 1 till 4 öre. 
1547 anges att utjorden legat öde i 200 år 
och återfunnits först detta är. Bönderna 
har haft den till bete och det växer skog 
j)å den. Jorden innehas av nio bönder. 
(UH 1547: 6). Från och med 1566 redovisas 
den med en brukare.» 

De kortfattade notiserna ger en antydan 
om att jorden legat öde under åtminstone 
nägon period mellan 1312 och 1547. Något 
utförligare och komj)letterat med ytterli

gare kameralt material frän 1500-talet kan 
den bild de ger tolkas så här:3 

Lingnåre omnämns första gängen 1312 
i förteckningen över den markgäld som i 
Hållnas socken uppburits fcir hertigarna 
Eriks och Valdemars räkning. Anders, Gun
nar, Johan och Oliver har erlagt en mark 
vardera och Thorner en halv. Det är tro
ligt att åtminstone de fyra, som erlagt skat
ten i den högsta skatteklassen (en mark), 
varit egna fullsuttna bönder eller fiskare. 

Därefter förekommer namnet Lingnåre 
inte förrän i ärliga räntan ftir Hållnäs soc
ken 1547 (UH), där fogden sist under 
denna socken antecknat: »Tcnne efther-
scriffne vtiord benemd lingenor haffuer le
galt i öde i tuhundrade år oc bleff först 
[ik funetth Anno 47 och böndene haffua 
haffth fömemde vtiord til mulebetth och 
står store skogar pä samma iordh.» Jorden 
anges till nio öresland och ett örlugland, 
och från den erlägges full fodring, dags
verken och normal skatt. Den innehas av 
bönder i Edvalla, Lönnö, Sikhjälma och 
Jiilci samt i Grönö i Österlövsta socken. 

Även 1548 anges att den innehas av ett 
stort antal bönder (elva, utan namns näm
nande), men följande år antecknas den en
bart som utjord utan närmare specifice-
1 Om detta se Historisk tidskrift 1971:4, s. 533 ff. 
2 Det medeltida Sverige, 1: 1, Uppland, Norra Ro
den, Stockholm 1972, s. 8a. 
' Uppgifterna i citatet ur Det medeltida Sverige 
bygger pä Diplomatarium Suecanum (DS) III nr 
1888 och pä Upplands handlingar 1547:6, 1548:2, 

•549: »7. l55° ' 3. ' 5 5 l : ' 3 . !55 2 : 4. "553:5. »554:3. 
1555: 1, 1556: 30, 1566: 26, 1567: 6, Kammararkivet. 
Om inte annat anges, är källorna desamma till 
nedanstående avsnitt. 
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ring. Så är fallet ännu 1556, men 1566 — 
när uppgifter äter finns efter en stor lucka 
i det kamerala materialet — innehas den 
av Erik i Lingnåre, som erlägger full skatt 
för den. Denne Erik Jönsson stär i årliga 
räntan kvar som brukare ännu 1580.4 

Tiondelängderna, som för Hållnas är be
varade för 1549, 1555, 1572, 1573, 1577, 
1578 och 1579, redovisar Lingnåre 1578 och 
157g med två tiondegivare: Lasse Nilsson 
och änkan/hustru Anna. Åren 1572, 1573 
och 1577 redovisas Lasse Nilsson och Erik 
Jönsson med motsvarande tiondebelojij) 
men under namnet Ängvreta. De två första 

åren, 1549 och 1555, förekommer inga upp-
gifter, som kan kombineras med Lingnåre.5 

Ängvreta omnämns första gången i dom
boken för Frösåkers härad och Börstils 
skeppslag 1571 i samband med att Jöns 
Björnsson i Sikhjälma döms till böter för 
att han givit Lasse Nilsson i Ängvreta ett 
yxhugg.» 

Bebyggelsen har följts i årliga räntan och 
tiondelängderna t. o. m. 1622, och den re
dovisas hela tiden under olika namn i år
liga räntan (Lingnåre) och tiondelängderna 
(Ängvreta). Först 1622 är den i årliga rän
tan uppdelad jiå två brukare med vardera 
fyra öresland och tvä örtugland.7 

Hos antikvarien Johan Rhezelius i hans 
Monumenta Ujilandica omtalas 'Ängvreta 
äng, Lingnåre äng benämnd, sunnan för 
Ängvreta by'. 1 samma äng har tidigare le
gat en knapegärd.8 

Av ovanstående kan följande slutsatser 
dras: Lingnåre har ödelagts nägon gäng ef
ter 1312 och kommit att delas mellan de 

* Upplands handlingar 1570: 12, 1572: 23, 1573: 12, 
1578: 8, 1579: 13 och 1580: 3, Kammararkivet. 
6 Prostarnas tionde . . . och Tiondelängdcr för Upp
land för Hållnäs socken för angivet är, Kammar
arkivet. 
' Uppländska domböcker V, Uppländska bänds-
domböcker från 1500-talet. Utg. genom N. Edling, 
Uppsala, Leipzig 1941, s. 50. 
' Upplands handlingar 1593: 20 (är), 1598: 23 (är, 
ti), 1609: 17 (mt.), 1615: 1 (är, ti)", 1622: 13 (är, ti). 
Kammararkivet (är= årlig ränta, ti = tiondelängd, 
mil = mantalslängd). 
8 Rhezelius, J. H., Monumenta Uplandica, bihang 
till Upplands Fornminnesförenings tidskrift VII, 
Uppsala 1915-17, s. 83. 

fyra byar som omgivit byn; dessa byar har 
använt jorden som betesmark. Området 
har förmodligen trots detta uj)j)fattats som 
en kameral enhet; på detta tyder att det 
frän Lingnåre redan 1547, fastän den då 
betecknas som utjord, utgår full skatt och 
fodring. Lingnåre i ärliga räntan är uppen
barligen samma ort som Ängvreta i tionde
längderna och i domboken. Det ligger nära 
till hands att förmoda, att bebyggelsen, när 
den återuppstod under 1550- eller 1560-ta-
let, förlades till den plats, där Ängvreta by 
ligger än idag. Jordeboken skulle då i en
lighet med sin konservativa karaktär ha 
behållit namnet på den ursjirungliga by-
platsen, medan de aktuellare tiondeläng
derna och domboken använt det namn, 
som närmast svarat mot verkligheten. Jor-
debokens konservativa karaktär visas ocksä 
av att den fram till 1620-talet ujjpger en
dast en brukare, medan tiondelängderna 
visar, att det åtminstone från 1570-talets 
början varit två. 

Lingnåre nämns i de anteckningar som 
antikvarien Johan Rhezelius gjorde på 
sina resor i Ujipland under åren 1635-38.8 

Han har där ritat av en runsten med läges
angivelsen »Wästnor Engereta äng Ling-
nora ängh benemdh sonan för Engereta 
byen ligger denne steen», och ett par hus
grunder med texten: 

»I samma Linnora Eng östan för 
lörs[creff]ne Runsten är en gammal 
Huusgrund, der fordom hafuer warit en 
Knape gård referrera ännu huar man 
der i Sochnen. Der synes 3 brunnar och 
kellcregropar sampt Vngzgrunder och 
Syllemurar och annat sådant. 

Fins än gambel hus i Pfrästelgåln som 
declan tagne äre. 

En brun är och öster södher ifrå ste-
gerhusgrunden ett stycke ifrå. 

En stengatu syns der och huar som 
denne Knape hafwer låtet leggia til 
K[yrkan] och söder lil hielmunge åt 
siön.» 

Söder om Ängvreta by återfinns ännu den 
av Rhezelius avritade runstenen. Rist
ningen är enkel och lyder i översättning: 

Fornvännen 68 



92 Göran Dahlbäck, Jens Olsen, Sigurd Rahrnqvisl och Ulf Sporrong 

I I Undersökningslokol 

Hållnas k̂ o 

Fig. i. Oriente iingskarta. Avsnitt ur kartan över 
Löfsta Tingslag 1863-64. — Field map. Section of 
the map of Löfsta Tingslag (Löfsta rural court 
district) 1863-1864. 

»Huskarl och Djure, fader och son, reste 
denna sten efter Djurger, Huskarls broder 
och Djures son. Och Fasttegn ristade dessa 
runor.» Den låg kullfallen i början av 
1900-talet men restes äter 1933.0 Rhezelius' 
lägesangivelse antyder att den befinner sig 
ungefär i ursprungligt läge. 

På den tojiografiska kartan 1: 50 000 
återfinns namnet Lingnåre 700 m öster om 
runstensmarkeringen. Det betecknar en en
staka fastighet, som dock inte tycks ha 
haft kontakt med runstenen.10 

Ytterligare upplysningar kan hämtas in
del äldre kartmaterialet. Den ekonomiska 
kartan från 186311 visar bygränserna och 
det äldre vägnätet (fig. 1). Runstenen och 
den nuvarande fastigheten Lingnåre skulle, 
om de varit markerade, ha fallit innanför 
Ängvretas bygränser. Ängvretas ägor har i 
princip samma omfattning och utseende, 
som de angränsande byarnas, Lönnös och 
Julös, men bebyggelsens läge avviker där
emot. Ängvreta by ligger långt ifrån den 
öst-västliga landsvägen, vid vilken LönncJ, 

Julö och flera andra äldre byar ligger. Dess
utom ligger byn under 10-metersnivän me
dan grannbyarnas bebyggelse, liksom run
stenen, ligger ovanför denna nivå.11 

För Ängvreta finns endast två lantmä-
teriakter: storskifteskartan 1767-68, som 
inte ger nägon ny information i denna 
fråga, och laga-skifteskartan från 1858 (lig. 
2).,L> Den senare visar norr om landsvägen 
Lönnci—Julö ett åkersystem av ålderdomlig 
typ med talrika odlingsrösen och stenbac
kar. En genomgäng av den medföljande 
beskrivningen ger vid handen, att terräng-
avsnitten omedelbart norr om äkersyste-
met kallades Lingnäre-ängen och Ling-
näre-mossen. Kartan visar vidare, att den 
tojiografiska kartans Lingnåre är Hållnas 
kyrkoherdeboställes utjord, som senare bli
vit bebyggd; detta kan förklara varför nam
net kunnat bevaras till modern tid — dock 
ej jiå ursprunglig plats. 

Sammanställningen av Rhezelius' och kar
tornas ujijigifter visar, att det gamla be
byggelseläget borde vara att söka öster om 
runstenen i anslutning till det ålderdom
liga åkersystemet. 

Kontroller i fält 

De kamerala förhållandena jämte tidigare 
skrivna källor ger alltså otvetydigt vid han
den att den bebyggelseenhet som ovan be
skrivits av någon anledning övergivits un
der senmedeltiden. Därtill lämnar källorna 
sådana npjilysningar, att det forna bebyg
gelseläget låter sig lokaliseras tämligen 
exakt. 

VI ansåg därför lokalen så pass intres
sant att den var värd ett närmare studium 
i tält. Platsen besiktigades våren 1971, och 
med ledning av Rhezelius' uppgifter åter-

° Upplands runinskrifter, Granskade och tolkade 
av E. Wessén och S. B. F. Jansson. 1-4, Stockholm 

•94S-58. u "39-
10 Topografisk karta över Sverige, 13: I, öster
lövsta SV o. NV. Rekognosccrad 1956. 
11 Kaila öfver Löfsta Tingslag, Upprättad i Rikels 
Ekonomiska Kartverk 1862-64. 
'- LantmäterisCyrelieiu arkiv, B 64-28: resp. B 31-
45: 2. 
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fann vi stensträngsliknande lämningar och 
rosen ii{ij)e på en mindre höjd med berg 
i dagen. Höjden torde ha kunnat rymma 
en eller annan bebyggelsecnhct. Den om
gavs av lägre organogena, sänka terräng-
partier som förmodligen uppodlats under 
förhållandevis sen tid. I anslutning till 
höjden upjavisade emellertid äkerytorna ett 
helt annat och mycket ålderdomligt utse
ende. Marken var rikligt täckt av odlings-
rösen av skiftande storlek. På dessa synner
ligen orationella ytor odlades havre ännu 
1972. Flera av grannbyarna i socknen (Julö 
i väster) kan ujipvisa motsvarande åkerut-
formning vid sidan av de mera organogent 
betonade odlingsjordarnas stenfria ytor. 
Vägen mot Sikhjälma gör en tvär sväng 
vid den förmodade övergivna bojilatsen ca 
300 m N ekonomiska kartans p 10.20 ut
efter vägen Julö—Hållnäs.13 Bebyggelse-
och odlingssj)är återfinns j)å ömse sidor om 
vägen men till övervägande delen torde 
åkermarken ha legat söder därom. Den 
gamla åkermarken är uppdelad i tvä unge
fär likstora ytor, som i sin södra del delas 
av en svag höjdrygg, pä vilken ett 15-tal 
stensättningar är belägna. Omedelbart N 
om gravfältet stär den ovannämnda run
stenen. 

1:1 Ekonomiska kartan 1: 10000 13 I 2 c. 

Fig. 2. Lingnärc enligt laga-skitleskartan B 31-45:2. 
— Reallolment map B 31-45: 2 ot Lingnåre. 

Vi beslöt oss för att utföra en fältunder
sökning för att om möjligt bestämma ut-
jordens kvalitet ur bebyggelschistorisk syn-
jmnkt. 

Kartering. En karta över den förmodade 
boj)latsen jämte angränsande odlingsfor
mer uj)j)rättades (fig. 3). Vi har inte av-
karterat åkermarken (förutom två odlings-
rosen), som sålunda ligger söder 0111 det ter
rängavsnitt kartan visar. Åkerns former 
framgår emellertid helt tillfredsställande av 
ekonomiska kartan i skala 1: 10000 samt av 
de- äldre lantmäteriakterna (ex.vis laga skif
tet från 1858 fig. 2). Vår upprättade karta 
visar att man i anslutning till berg i dagen 
har åstadkommit några diffusa stensträngs-
liknande lämningar, som kan härröra från 
bebyggelse (markerade med A). Upp mot 
höjden leder två parallella stensträngar, 
som kan härröra från ett fädrev. Ca 75 m 
NNV om A återfinnes ytterligare former 
som påminner om bebyggelsesj)är (marke
rade med C). Runt jilatserna A och C före
kommer röseformer. De som ligger S vägen 
är kraftigare men med större avstånd sins
emellan jämfört med dem som är belägna 
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LINSNARE 
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Fig. 3. Karta över fossila lämningar viel Lingnärc. 
— Map of fossile remains at Lingnåre. 

N vägen. Det är möjligt, att vi kan förklara 
detta förhållande med att vi här möter 
lämningar av äker- resjjektive ängsbruk. 

Kontrollgrävning: Tre smärre kontroll-
grävningar har företagits inom omrädet 
(vid A, B resj>. C). Över en av stensträng
arna vid A lades ett snitt, som framgår av 
kartan. Strängen bestod av smärre stenar — 
löst ihopfogade. Omedelbart V strängen på
träffades kulturjord, som innehöll brända 
och obräncla ben, bränd lera, kol och kera
mik. Ingen stratifiering kunde iakttagas och 
det antagande som ligger närmast till hands 
är att vi här stött på rester av avfall. Ett 
C 14-prov togs och gav den absoluta åldern 
895 e. Kr.» 

Vidare har odlingsröset vid B under
sökts. Inom en sektor borttogs stenmateria
let. Röjningskol påträffades under stenma
terialet i direkt kontakt med underlaget 
(tämligen grov morän). Kolet har C 14-ana-
lyserats och gav den absoluta åldern 915 
e. Kr.15 Ett snitt genom den stensatta terras
sen vid C har också studerats. Inga läm
ningar bärrörande frän en eventuell bo-
plats påträffades. 

150-300 P° 

300-400 P° 

>• 450 P° 

100 
1 

200 m 
1 

Fig. 4. Fostatkarta över Lingnärc. — Phosphate 
map of Lingnåre. 

Fosfatkartering. Fcir att säkerställa att det 
verkligen rör sig om bebyggelscsjiär har en 
fosfatkartering genomförts (fig. 4). Kartan 
baserar sig JXI lantmäteriakten från 1858 
och den visar, att vi påträffat bebyggelse-
spär vid A (se ovan). Provtagningsställena 
ligger med 40 m avstånd mellan varandra. 
Tre värden uppe på höjden vid A ligger 
över 150 P° (150, 215 och 550). Ett prov 

" St 3721. 1055+ 110. 
15 St 3722. 1035 + 190. 
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frän kulturjorden som framkom vid gräv
ningen gav värdet 490. Utan tvivel har vi 
här säkerställt en bebyggelseenhet med 
ringa utbredning. En speciell serie firover 
över bebyggelseplatsen (hela höjden vid 
A) gav medelvärdet 220 P° (7 prover med 
10 nr avstånd). Fosfathalten i området lig
ger generellt sett lägre — i medeltal 97 
P°. Värdet härrör från 86 prover. Förutom 
vid själva boplatsen A upjjvisar fosfatkar
tan 5 enstaka värden mellan 150 och 175. 
Alla övriga ligger under dessa tal. 

Slutsatser. Lingnåre Äng har hyst en be-
byggelseenhet som sannolikt uppstått un
der yngre järnålder. Platsen ligger idag ca 
1 o 111 ö h och detta medför en tidigaste 
etablering ca 600 e. Kr. (Åse 1970 s. 7).16 

C 14-proverna antyder, att fast bosättning 
ägt rum först mot slutet av yngre järnälder 
(900-tal). De tidigare omnämnda stensätt
ningarna har inte närmare undersökts men 

" Äse, L.-E., Shore-Displacemcnt in Eastern Svea-
lanil anel Åland During lhe Last 4000 Years, Med
delanden från Naturgeografiska institutionen vid 
Stockholms universitet A 31, 1970. 
17 Sporrong, U., Kolonisation, bebyggelseutveckling 
och administration. Lund 1971. 

utgrävningar av liknande former i byn 
Slatla i socknens östra del (Riksantikvarie
ämbetets regi sommaren 1971) antyder att 
de sannolikt är vikingatida. Utjorden Ling
nåre har rimligen existerat under några år
hundraden. Fosfathalten har i medeltal 
höjts med ca 100 P° jämfört med omgi
vande terräng. Detta kan tolkas så att bo-
jilatsen ägt bestånd i ca 500-700 år (Spor
rong 1971, s. 50).lT Erfarenhetsvärdet base
rar sig på andra undersökningar i Uppland. 
Räknar vi med att gärden Lingnåre tillkom
mit omkring 900 e. Kr. torde den därför ha 
ödelagts under 1400-talet. Detta stämmer 
väl med de skriftliga källorna. Lingnåre ut
jord härrör alltså från cn gärd som ödelagts 
under senmedeltiden. Gärden var av kame
ral normalstorlek jämfört med socknens öv
riga bebyggelseenheter. Detta kan vara ett 
av skälen till att den kameralt sett bestått 
ända fram mot mitten av 1500-talet. 

Utan tvivel framstår Lingnåre som 
ett intressant objekt vad avser ödeläggelse-
forskning framförallt då det gäller att få 
fram detaljerade kronologiska ujijigifter. 
Här har vi också ett objekt med ett käll
material som har den ovanliga förmågan 
att samtidigt kunna tillfredsställa arkeolo
gisk, historisk och geografisk forskning. 

Lingnåre. An Example of Medieval Regression 

In recent years the late medieval devasta-
tion in the Nordic countries has been studied 
by historians and research workers within 
adjoining branches of science. These studies 
aim at forming a general jilcture of the 
course ol regression, but isolated investiga
tions of small deserted settlements are also 
of great interest, especially when discussing 
the causes of devastation and questions of 
dating and localization. Such an isolated 
object was found in the historical records 
during the work on jjarish studies for the 
research jiroject "Medieval Sweden". The 
place, called Lingnåre in Hållnas parish in 
the north of Upjiland, was for the first time 
mentioned in a tax-roll of 1312. According 

to Gustav Vasa's land register of 1547 the 
place had been re-found after baving been 
deserted for about 200 years and used as 
pasture by farmers in the neighbourhood. 
Combined with låter sources—inc lutling 
171b century notes and sketches and igth 
century majis— this information made it JJOS-

sible to lind the locality in the field. 
C-14 investigations of remains rcsembling 

lield-walls indicate that a stationary settle
ment did not occur until the 101I1 century. 
The phosphate content of the area exceeds 
that of the neighbouring country by ca. 
100 P°, which may be taken as evidence 
that the habitation site existed for about 
500-700 years. Therefore, provided Ling-
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nåre developed in the Viking era, it is likely jx)ssible that the site will shed further light 
to have been deserted some time in the on details pertaining to the problem of 
151)1 century. Thus, the field study cor- devastation. 
roborates the written sources, and it is 
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