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Landhöjning och bebyggelse 
i nordligaste Uppland 

Av Göran Dahlbäck 

Alltsedan den tredje upplagan avCar/ Gus
taf Styffes historisk-topografiska handbok 
»Skandinavien under unionstiden» publi
cerades 1911, har de ledande forskarna 
inom svensk medeltidshistoria känt alt det 
funnits ett stort behov av en ny och mo
dernare efterföljare till Styffes verk. Efter 
långvariga diskussioner, utredningar och 
förarbeten kunde forskningsprojektet Det 
medeltida Sverige i början av 1960-talet 
starta sin verksamhet. Det presenterades 
av professor Gunnar T. Westin i en artikel 
i Historisk Tidskrift 1962.1 

Tio år senare presenterades det första 
häftet i en tänkt serie av historisk-topogra
fiska handböcker: Norra Roden, omfattan
de norra Upplands kustsocknar.2 Nästa 
häfte beräknas utkomma under 1974 och 
kommer att innehålla Tierps, Våla, Ven
dels, Olands och Närdinghundra härader. 
Det som publiceras är huvudsakligen en 
materialsammanställning, där bebyggelsen 
redovisas sådan den framträder i kronans 
jordeböcker från 1540-70-talen och i det 
bevarade medeltidsmaterialet.3 Den sam
manfattande analysen kan tyvärr inte be
redas plats i framställningen på grund av 
arbetets art och av utrymmes- och tidsskäl. 
Vissa frågor behandlas dock grundligare 
än andra, och ibland resulterar detta i ett 
uttalat ställningstagande. Det gäller t. ex. 
frågan om Rodens omfattning i första häf
tet, och beskrivningen av godskomplexen 
kring Aspnäs och Örbyhus i det andra. I 
andra fall antyds problemen utan att för
fattaren gör någon uttömmande under
sökning eller redovisar några bestämda 
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slutsatser: t. ex. landhöjningsproblemet i det 
första häftet och 1312 års markgäld i både 
det första och det andra. 

Nedan skall jag göra några reflexioner 
kring dessa två ämnen, utgående från mitt 
eget arbete med Norra Roden och från det 
färdiga manuskriptet till andra delen, som 
utarbetats av Sigurd Rahmqvist, Lars-Olof 
Skoglund och Rune Jansson. Jag kommer 
att peka på vissa förhållanden och antyda 
möjliga tolkningar men mera definitiva 
slutsatser får anstå till dess medlemmar in
om projektet kan ta upp problemen till en 
mer ingående behandling.4 Artikeln bör 
snarast ses som en forskningsrapport. 

Landhöjningen 

Intresset för landhöjningens betydelse för 
bebyggelsen är ingalunda något nytt. Re
dan Carl Gustaf Styffe ägnade stort utrym
me åt den i inledningen till Upplandsav
snittet i »Skandinavien under unionsti
den».5 Han kunde där hänvisa till en gan
ska omfattande naturvetenskaplig littera
tur, och i hans efterlämnade, interfoliera-

1 Ht 1962 s. 121-140. 
2 Del medeltida Sverige, Band 1 Uppland; 1 Norra Ro
den. Sthlm 1972 (DMS 1: 1). - Häftet omfattar Älv
karleby, Västlands, Österlövsta, Hållnäs, Valö, Bör-
stils, Hargs, Hökhuvuds, Ekeby och Edebo socknar. 
3 Jfr DMS 1: 1 förordet s, 3 f. och inledningen s. 
10 ff. 
4 Bl. a. kommer Sigurd Rahmqvist att närmare be
handla frågan om 1312 års markgäld i sin doktorsav
handling. Dagliga samtal med honom och projektets 
övriga medlemmar har givit uppslag till flera av de 
iakttagelser som presenteras här. 
5 C. G. Styffe, a. a., 3:e uppl. s. 328 ff. 
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Fig. 1. Upplands norra kustområde. Vattendragen 
är fr. v. Dalälven, Tämnarån, Strömmarån, Fors-
marksån, Olanelsån och F.deboän. - Das nördliche 
Kiistengebeit Upplands. Die Fliisse sind von links: 
Dalälven, Tämnarån, Strömmarån, Forsmarksån, 
Olanelsån und Edeboän. 

de exemplar av den första och den andra 
upplagan av denna bok, vilka förvaras på 
Riksarkivet, finns en lapp med en serie ob
servationer av vattenståndet vid Stock
holms sluss under decennierna kring 1850. 
Efter honom har många forskare varit in
ne på problemet, och det har intresserat 
framför allt naturvetarna och arkeologer
na. 

Historikerna däremot har ofta ansett att 
fenomenet varit utan större vikt, eftersom 
skeendet trots allt är ganska långsamt. Men 
man måste med Styffe konstatera, att det 
för vissa delar av kustlandskapen, främst 
för Uppland och Norrlandskusten liksom 
för den finska rikshalvan spelat en be
tydande roll. Tyvärr är det dock svårt 
att konkret mäta dess betydelse. 

Vid arbetet med Norra Roden blev det 
snart tydligt, att förändringarna i förhål
landet mellan land och vatten måste ha 
spelat en stor roll för bebyggelseutveck
lingen i Upplands kusttrakter. Vi har, som 
sagts, inte kunnat gå närmare in på pro
blemet utan anför bara i den naturgeogra

fiska presentationen av undersökningsom
rådet följande: 

»Områdets karaktär av skärgårdsland
skap har under äldre tider varit än mer 
markant, och om en 10 meter högre vat
tennivå markeras på den topografiska kar
tan, framträder en bild som visar djupt 
inträngande vikar, som senare blivit åda-
lar, långa uddar, smala näs och ett stort 
antal öar och skär. Traktens många önamn 
stämmer väl överens med den kartbilden. 

Detta innebär, att huvuddelen av under
sökningsområdet först på ett sent stadium 
stigit ur havet, och att bosättningen där är 
ung ijämförelse med den i de inre delarna 
av Uppland. Dessa förhållanden har natur
ligtvis påverkat den bebyggelsemässiga, 
agrare och administrativ utvecklingen.»6 

Översiktskartan (fig, 1) visar det i »Nor
ra Roden» behandlade området. Vid ett 
vattenstånd 10 meter högre än idag såg det 
ut ungefär som Stockholms skärgård nu. 
De två rutorna markerar två detaljkartor 
(fig. 2 och 3) som vill exemplifiera land
höjningens omfattning: 

Fig. 2. Trakten kring Olandsåns mellersta 
lopp. Vid 10 meter sträcker sig en havsvik 
djupt in i den nuvarande åns dalgång. Den 
yttre delen av viken är en sönderstyckad 
skärgård. Av de från medeltiden kända 
bebyggelseenheterna ligger samtliga ovan
för 1 O-metersnivån. Ortnamnen (framför 
allt de på -ö) ansluter sig väl till kartbilden 
av den nivån. Det är också påfallande hur 
de administrativa gränserna följer dess vi
kar och sund. Platserna för kyrkorna ligger 
strax ovanför (Valö, Skäfthammar) och 
strax under (Hökhuvud) 1 O-metersnivån. 

Vid 5-metersnivån har ån utbildats och 
samtliga öar med fast bebyggelse har blivit 
fastland. De båda ästränderna utgör nä-
ringsgeografiskt sammanhängande byg
der, som bildar egna kyrksocknar. Kyr
korna ligger mitt i bygderna, vid åns 
strand. Två av dessa socknar (Hökhuvud 
och Ekeby) delas dock i världsligt avseende 

6 DMS 1: 1 s. 34. 
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Fig. 2. Landhöjningen i Olandsåns dalgång. För- Fig. 3. Landhöjningen i Lövstabukten. Förlaga: 
laga: Topografiska kartan 1: 50 000, blad 12 I, NO. - Topografiska kartan 1: 50 000, blad 13 I, SV o. NV. 
Die Landhebung im Tal des Olandsån. - Die Landhebung in der Lövstabucht. 

av ån i två delar som förs till olika härader, 
Oland och Roden.7 

Den nuvarande strandlinjen liggerovan-
för bildens övre del. 

Detta förhållande, att de administrativa 
gränserna ansluter till 10-metersnivån men 
inte lika väl till 5-metersnivån och att kyrk
socknarna i två fall omfattar delar från oli
ka administrativa områden, tyder möjligen 
på att den administrativa indelningen är 
äldst och den kyrkliga yngst - inom detta 
område av Uppland.8 

Fig. 3. Mynningsområdet för Tämnarån 
och Strömmarån. 10-metersnivån visar 
också här långt indragna vikar och sund. 
En del av bebyggelsen ansluter till denna 
nivå. 
7 DMS 1:1 I. 36, 120, 127 (Ekeby ligger nedanför 
kanans nedre kant). 
8 Jfr även Valo-Hållnäs, Västland-Älvkarleby på kar
tan, DMS 1: 1 s. 36. 

5-metersnivån visar hur vikarna blivit 
ådalar och hur nytt land kommit till i Löv
stabukten. All väsentlig bebyggelse ligger 
ovanför denna linje, i de flesta nya byarna 
omkring 8-9 meter. 

Den nuvarande kustlinjen visar en inte 
obetydlig landtillväxt i Lövstabukten. Till
växten har givit utrymme för nya bebyg
gelselägen (t. ex. Svenskär, Holmsta, Lö
ten), men de har tillkommit efter 1570. 

Förutom att en regelrätt landhöjning 
har förändrat landskapsbilden, har de här 
områdena och speciellt Lövstabukten kraf
tigt påverkats av en upplandning, förorsa
kad av att stora mängder sedimentmaferi-
al förts ut med åarna. 

För den historiker eller arkeolog, som 
vetenskapligt vill utnyttja iakttagelser rö
rande landhöjningen, är det av väsentlig 
betydelse, hur de olika kustlinjerna skall 
dateras. Där har vi som historiker relativt 
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begränsade möjligheter att själva lösa frå
gan. Vi kan på isolerade punkter ge termi
ni post eller ante. T. ex. visar det faktum 
att de yttersta gårdarna i Lövstabukten inte 
omnämns före 1570 att området inte kun
de utnyttjas till bebyggelse under medelti
den eller 1500-talet; ett par gränstvister i 
Olandsåns dalgång omkring 1470 säger att 
5-metersnivån måste ha passerats där un
der 1200- eller 1300-talet. Det mest kända 
exemplet är kanske Östhammar, vars bor
gare 1491 begärde att få flytta staden till 
nu varade Öregrund, »mästh före ty, att 
the skole och plage hafwe sijne bärningh af 
siöön, och nu i någre förledne åhr ähr jor
den opwext ther före bynn vtt till siön, så 
att ther som för någre ähr een skuthe kun
ne framkomme af siöön och in i Östhamers 
stadh, af fem eller sex lester, ther kan eij 
nu een fijskere båått framkomme. Och 
ähnnu förwexer och förhöges jorden åh-
rom meer. Och therföre hwadh the fattige 
männ skole af siöön hafwe, kunne the eij 
thädan fåå, vthen medh aller störste träl-
dom och wedermödo, som the eij längre 
före there stoore fattigdom skuld förmåge 
draga, vthen nödges sigh annorlunde för-
see och thädan flyttie, hwar före sigh, 
hwartt han kan.»9 

Men redan Östhammars uppkomst, som vi 
egentligen inte vet något om, måste sättas i 
förbindelse med framkomligare skärgårds
leder. Staden är nästan otänkbar, om inte 
farleden mot Norrland gått inomskärs här. 

Dessa enstaka exempel ger ingen hel
hetsbild. För att få en sådan måste vi i 
stället vända oss till naturgeografer och 
geologer. Den siste som mer utförligt be
handlat problemet är naturgeografen 
Lars-Erik Åse, som i sin doktorsavhandling 
diskuterar landhöjningen i Uppland.10 

Han tycker sig där kunna konstatera, att 
landhöjningen under de senaste 2 000 åren 
försiggått i en någorlunda jämn takt, att 
den vid Stockholm är omkring 5,2 mm/år, 
vid Norrtälje 6,1 mm/år och vid Öregrund 
7,2 mm/år. Om öregrundsvärdet kan anses 
typiskt för norra Uppland, och om höj
ningen varit kontinuerlig, skulle den nuva
rande 5-metersnivån ha varit strandlinje 

under 1200-talet och 10-metersnivån mel
lan 500 och 600 efter Kristus. Det stämmer 
ganska väl med de ovannämnda historiska 
beläggen. (Man bör dock observera, att na
turgeograferna för äldre perioder oftast 
stöder sig på lantmäteriakter och ibland på 
rent historiska, filologiska och arkeologiska 
belägg. Det finns därför en viss risk för 
cirkelbevis.) 

Vilka slutsatser kan man då av det som 
är känt om landhöjningen dra för den me
deltida, agrara utvecklingen i norra Upp
lands kustområden? 

Bebyggelsen tycks ha tagit form, när den 
nuvarande 10-metersnivån var strandlinje, 
eller troligare något senare, eftersom det 
bör ha hunnit bildas tillräckligt stora are
aler för åker- och betesmark runt bebyg
gelseplatserna. Det skulle tyda på en kolo
nisation under 600-, 700- och 800-talen. 
Denna bebyggelses läge har inte påverkats 
nämnvärt av den senare landhöjningen, 
man har alltså inte flyttat efter mot vatten
linjen. Den nyvunna jorden har inte, så vitt 
vi kunnat se, tagits i anspråk för ny bebyg
gelse före 1550, utan den har delats mellan 
de redan existerande byalagen. Landhöj
ningen under medeltiden har alltså haft 
ringa betydelse för bebyggelsebilden. 

Däremot bör den ha påverkat bygdens 
näringsliv. Samtidigt som man fick mer 
mark till åker och äng förstördes de gamla 
färdvägarna och fiskeplatserna, och man 
fick längre väg till de nya. I Hållnäs, till 
exempel, har varenda by varit tvungen att 
anlägga fiskeplatser på långt avstånd från 
bolbyn. I extrema fall innebar detta kanske 

9 DMS 1:1 s. 34 (Lövstabukten), s. 31 och 107 
(Olandsån) samt s. 34 och 110 (Östhammar); citatet är 
hämtat från rådets brev till Östhammars borgare {Pri
vilegier, resolutioner och förordningar för Sveriges städer, 
l , s . 200. Sthlm 1927). 
10 Lars-Erik Åse, Shore-Displacement in Eastern 
Svealand and Åland during the last 4 000 Years. 
Meddelanden från Naturgeografiska institutionen vid 
Stockholms universitet. Nr A 31. Sthlm 1970. Samman
läggningsavhandling baserad på de arbeten som an
förs på s. 5. - Siffrorna för landhöjningen vid Norr
tälje och Öregrund bygger främst på kartan s. 7 i 
avhandlingen och värdena i fig. 11 (s. 164) i artikel 1 
(Ymer 84: 2). 
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att utkomstmöjligheterna minskade för 
bygdens befolkning, om jordbruket inte 
kunde suga upp dem som inte kunde få sin 
utkomst av fisket. Östhammarsbornas kla
gomål byggde på det temat. 

Vissa byar kan ha fått sin odlingsmark 
uttorkad, andra kan ha fått betydligt bättre 
jordar. Vårt material ger oss mycket små 
möjligheter att studera hur landhöjningen 
påverkat näringslivet, eftersom det vikti
gaste sker inom byn. Möjligen skulle man 
kunna komma en bit på väg genom att 
följa, hur bönderna under de senare år
hundradena har löst de problem landhöj
ningen har givit. För det aktuella området 
borde det kunna löna sig att undersöka 
utvecklingen i byarna vid Lövstabukten. 
Ett annat intressant jämförelseobjekt är de 
delar av svenska Österbotten, kring Jakob
stad och Vasa, där uppgrundningen har 
varit och ännu är mycket kraftig, och där 
den s. k. tillandningsmarken skiftats inom 
och även mellan byarna flera gånger under 
de senaste 150 åren. Förloppet har närma
re studerats av dr Michael Jones. Han har 
publicerat en mindre del av sin undersök
ning i Historisk Tidskrift för Finland men 
förbereder för närvarande en mer omfat
tande publikation, som bygger på hans 
doktorsavhandling i ämnet.11 

1312 års markgäld 
Om vi vill teckna en bild av norra Upp
landskustens äldre bebyggelse, är det alltså 
endast ifråga om kolonisationsperioden 
och för frågan om de administrativa och 
kyrkliga gränsernas uppkomst som vi kan 
hoppas, att data om landhöjningen kan ge 

11 Historisk Tidskrift för Fintand 1971 s. 145-158. Om 
avhandlingen se a.a., s. 158. 
12 DS 1875-1889.-En ingående diskussion av käll
värde, konstruktion etc. har inte gjorts här med hän
syn till S. Rahmqvists planerade undersök
ning. - Längderna behandlas även i Birger Lund
berg, Territoriell indelning och skatt i Uppland under me
deltiden. Uppsala 1972, s. 19-21. 
13 Cambridge Economic History. Volume I. The Agrari-
an Life of the Middle Ages. 2:a uppl., Cambridge 
1966, s. 639. 

några säkra ledtrådar. I övrigt kan det ald
rig bli tal om annat än mycket osäkra för
modanden, då området saknar medeltids
material i större omfattning. Det beror på 
att kyrko- och frälsejord är sällsynt här. 
Eftersom de i våra arkiv bevarade medelti
da dokumenten nästan uteslutande berät
tar om sådan jord, innebär det att flertalet 
av bebyggelseenheterna är kända först 
från 1500-talets första hälft. (Det senare 
gäller även den del av norra Uppland som 
behandlas i Det medeltida Sveriges andra 
häfte. Olands härad och godskomplexen 
kring Aspnäs och Örbyhus utgör därvidlag 
i viss mån undantag.) 

Det vore av stort intresse, att, trots de 
svårigheter som materialbristen medför, 
försöka belysa området närmare, eftersom 
det består av nästan enbart skattehemman. 
Det skulle sedan kunna ge möjlighet till 
givande jämförelser med de centrala de
larna av Uppland och med bygder i södra 
och mellersta Sverige, där det finns gott 
om material, och där kyrkan och det 
världsliga frälset alltså har dominerat ut
vecklingen. 

Det finns dock ett material som borde 
kunna vara användbart, och som knappast 
finns på annat håll i Sverige: 1312 års 
markgäldsförteckningar.12 

Deras betydelse i bebyggelsehistoriska 
sammanhang har tidigare uppmärksam
mats, bl. a. av Sture Bolin i hans förvånans
värt innehållsrika uppsats om Skandinavi
en i första delen av Cambridge Economic 
History, där han på tal om möjligheterna 
att få en uppfattning om högmedeltidens 
befolkning, säger att 'vid en allmän skatte
uppbörd (i fyra Upplandssocknar) vid 
1300-talets början var antalet skattebetala
re nära 350; vid en liknande uppbörd 1571 
fanns där bara 244. Dessa och många an
dra skäl gör det troligt, att den agrara be
folkningen under högmedeltiden var stör
re än under de första århundradena av nya 
tiden.'13 

Den skatt han talar om bars på hösten 
1312 upp i Norra Uppland. Den bör rimli
gen ha utgått i större delar av landskapet, 
men längder därifrån saknas. 
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Fig. 4. Markgäldsförteckning för (Öster-)Lövsta 
socken, 1312. Skattebetalarna är uppförda i lö
pande text och ordnade efter skatteklass: 1 mark 
(ungefär halva texten), 6 öre (till första strecket), 
i mark och 2 öre samt slutligen de som har re-
stantier att betala (streck mellan varje grupp). 
Längst ned anges summan för socken. Orig, RA, 
format ca 19x15 cm; längden är ihopsydd med 
längderna för Västlands, Hållnäs och Valö sock
nar. Tryckt DS 1887, - Steuerliste fur das Ksp. 
(Öster-)Lövsta, 1312. 
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Fig. 5. Markgäldsförteckning för Hållnäs socken, ca 15x6 ä 3,5 cm (de andra två remsorna har unge-
1312. Skattebetalarna är uppförda under varandra fär samma format); längden är ihopsydd med 
pä smala pergamentsremsor. Bilden visar den längderna för Västlands, Lövsta och Valö socknar, 
första remsan med de 1-marksbetalande. Längden Tryckt DS 1888. - Steuerliste fiir das Ksp. Håll-
för Hållnäs socken består av tre ihopsydda remsor näs, 1312. 
med text på båda sidorna. Orig. RA, format 
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De nu existerande längderna täcker hela 
Våla härad, Vendels och Tegelsmora sock
nar, Västlands, Österlövsta, Hållnäs och 
Valö socknar samt Olands härad (utom 
Hökhuvuds och Skäfthammars socknar; 
fig. 6). 

Förteckningarna är till sitt utseende och 
utförande av varierande kvalitet. De är 
skrivna på pergamentsbitar av olika stor
lek, nu hopsydda i fyra rullar: 1) Våla, 
Vendels och Nora socknar 2) Harbo, Hud
dunge och Tegelmora socknar 3) Olands 
härad 4) Roden (Västlands, Österlövsta, 
Hållnäs och Valö socknar). 

Texten har inte fått någon enhetlig ut
formning i de olika längderna. På alla är de 
skattebetalande indelade i fyra klasser: 1 
mark, 6 öre, i mark och 2 öre. På en del är 
ortnamnen utsatta, på andra inte. En del 
har skattebetalarna prydligt ordnade i 
spalter, andra redovisar dem i löpande 
text. (Diplomatariets återgivning av texten 
är dispositionsmässigt helt missvisande.) 

Fig. 6. 1312 års markgäldsförteckning. Längder 
finns endast för här markerade socknar. - Die 
Steuerlisten von 1312. Steuerlisten sind nur von 
den hier eingezeichneten Kirchspielen erhalten. 

Ortnamnen anges genomgående och nog
grant för Nora, Harbo, Alunda, Stavby, Tu
na, Lövsta och Hållnäs socknar, delvis men 
inkonsekvent för Våla, Vendels, Morkarla 
och Ekeby socknar, inte alls för Huddunge, 
Tegelsmora, Västlands och Valö socknar. 

Förhållandet att ortnamnen kunnat ute
lämnas och att skattebetalarna ordnats 
efter skatteklass och inte efter ort, visar att 
skatten var personlig, inte bunden till jord
innehav. Det finns därför anledning att 
förmoda, att de lägre skatteklasserna, kan
ske t. o. m. alla utom 1-marks-klassen, inte 
var självägande och fullsuttna bönder. De 
kan ha varit landbor hos andra bönder, 
fiskare, hantverkare, daglönare etc. Det är 
förmodligen omöjligt att bestämt avgöra 
vad de varit, och det försvårar våra möjlig-
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O O r t e r i 1312 å r s 

•isJLO m a r icgaidDförteclcning 
Or te r omnämnda f ö r s t 
under 1 5 4 0 - t a l e t . 

(1311) 

Fig. 7. Hållnäs socken 1312-1540. - Das Ksp. 
Hållnäs 1312-1540. 

heter att med säkerhet jämföra 1312 års 
siffror med senare uppgifter om område
nas befolkning, eftersom det är osäkert om 
de jämförda talen verkligen är jämförbara. 
Av vissa förhållanden framgår klart att 
kyrkans och det världsliga frälsets landbor 
inte finns med i längderna (och troligen-
inte beskattades).14 

Redan Sture Bolin uppmärksammade 
att längden redovisar ett större antal skat
tebetalare än 1500-talets kamerala material 
— för hans del Älvsborgs lösen. En jämfö
relse mellan markgäldsförteckningarna 
och 1540-talets jordeböcker, som är Det 
medeltida Sveriges främsta källmaterial, 
görs — trots de ovan anförda betänklighe
terna — i tabell 1. 

Det är inte möjligt att här slutgiltigt ana
lysera dessa siffror, men med utgångs

punkt från de två socknar i Norra Roden 
som anger både personnamn och bostads
ort (Hållnäs och Lövsta) skall jag peka 
på vissa egenheter och antyda möjliga 
tolkningar. 

Hållnäs. Fig. 7 visar de orter i Hållnäs 
som är omnämnda i 1312 års förteckning 
jämte Kärven, som finns belagd som kyr
kogods 1341. Alla namnen är av äldre typ 
och ligger i anslutning till den bästa åker
jord som finns i socknen. Kartan visar 
också de orter som omnämns första gång
en omkring 1540. Alla är av ung typ, och 
flertalet är bo-namn. De ligger (utom 
Näsmo, nämnt först 1566) kring byarna 
Barknåre och Vävd och är alla skattehem
man utom Åddebo, som är utjord, och 
Näsmo, som är kyrkotorp. 

När man jämför de skattskyldiga i byar-

14 Upplands fornminnesförenings tidskrift VII (1913-17) 
s. 112. 
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na 1312 och gårdstalen 1545 blir resultatet följande 

1312, samtliga 

B a r k n å r e 
Vävd 
Hållen 
Slada 
Edvalla 
Hjälm u n g e 

Sikhjälma 
Lönnö 
Edsä t ra 
L i n g n å r e 
Jule. 

29 
18 
15 
15 
15 
II 
K) 

7 
6 
5 
4 

1312, 1 mark 

B a r k n å r e 
Hål len 
Vävd 
Slada 
H j ä l m u n g e 
Sikhjälma 
Edvalla 
Edsät ra 
L ö n n ö 
L ingnå re 

Julö 

17 
13 
10 
10 
9 
9 
8 
6 
5 
4 
3 

1545 
B a r k n å r e 
Hållen 
Vävd 
Slada 
H j ä l m u n g e 
Sikhjälma 
Edvalla 
Edsätra 
Kärven 
L ö n n ö 
Julö 

6 
6 
6 
6 
5 
5 
5 
4 
4 
2 
2 

Räknar man alla skattebetalare 1312 har 
Barknåre och Vävd i särklass de flesta. 
Räknar man bara enmarksbönderna ligger 
Barknåre fortfarande högst, kyrkbyn går 
om Vävd, som ändå ligger högt. 1540 har 
samtliga byar färre gårdar och de ledandes 
försprång har minskat, men den inbördes 
ordningen är densamma. 

Lövsta socken ger ytterligare ett exem
pel: Fig. 8 visar att förhållandet är i stort 
sett detsamma i Lövsta socken som i Håll
näs. De byar som nämns 1312 har gamla 
namn och är centralt belägna, men det 

finns fem markanta undantag: Borgen, 
Valparbo, Fälandbo, Nymnden och Hå-
kansbo. Fälandbo har 10 skattskyldiga, 
Håkansbo 8. Terrängen i dessa områden 
kan aldrig ha tillåtit alla dessa att ha ett 
eget jordbruk, däremot skulle ortnamnen 
kunna stå som rubriker för alla bodar inom 
ett visst område: Fälandbo till exempel för 
alla bodar i trakten av Fälaren. 1545 har 
det tillkommit ett stort antal bo-namn. Fle
ra av dem är skatteutjordar, men många är 
liksom i Hållnäs hela hemman. 

Dessa bo-orter, som är kända först ge-

Tabell I .Jämförelse melkin antalet skattskyldiga år 1112 och skattejorden ca år 1540 

Socken 

Våla 
Harbo 
Nora 
Huddunge 
Vendel 
Tegelsmora 
Västland 
Österlövsta 
Hållnas 
Valö 
Alunda 
Ekeby (O) 
Ekeby (R) 
Hökhuvud (O) 
Hökhuvud (R) 
Mörka rla 
Skäfthammar 
Stavby 
Tuna 

1312 

1 m 

70 
47 
39 
12 
97 
48 
83 

108 
94 
63 

136 
47 
9 
-
-

52 
-

23 
37 

6 ö 

27 
13 
19 

1 
30 
1 1 
15 
19 
12 
21 
18 
3 
1 
-
-
7 
-
5 

12 

4 ö 

27 
9 
9 
3 

38 
1 1 
10 
23 

9 
17 
36 

3 
4 
-
-
7 
-
4 

13 

2 ö 

34 
14 
21 

4 
43 
12 
15 
16 
20 
21 
30 

7 
11 
-
-
6 
-
7 

20 

s:a 

158 
83 
88 
20 

208 
82 

123 
166 
135 
122 
220 

60 
25 
-
-

72 
-

39 
82 

1540 

1/1 

76 
19 
32 

8 
76 
50 
69 
82 
55 
59 

101 
25 
9 

12 
32 
18 
12 
22 
27 

i 

5 
3 
8 
1 
1 
0 
4 
0 
0 
5 
4 
0 
2 
0 
5 
2 
2 
1 
0 

"i 

36 
5 
6 
2 

44 
21 

6 
24 

4 
5 

25 
6 
2 
0 
•7 / 

15 
4 
3 
5 

s:a 

117 
27 
46 
II 

121 
71 
79 

106 
59 
69 

130 
31 
13 
12 
44 
35 
18 
26 
32 

1540 

Alla 

74,1 
32,5 
52,3 
55,0 
58,2 
86,6 
64,2 
63,9 
43,7 
56,6 
59,1 
51,7 
52,0 

-
-

48,6 
-

66,7 
39,1 

i % a v 1312 

1/1: 1 m 

108,6 
40,4 
82,1 
66,7 
78,4 

104,2 
83,1 
75,9 
58,5 
93,6 
74,3 
53,2 

100,0 
-
-

34,6 
-

95,7 
73.0 

m=mark; ö=öre; l / l=hel t skattehemman; i=halvt skattehemman och torp; uj=skatteutjord; 0=01ands 
härad; R=Roden. 
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Fig. 8. Överlövsta socken 1312-1540. - Das Ksp. 
Österlövsta 1312-1540. 

nom materialet från 1540-talet, har för
modligen existerat redan på 1300-talet. De 
finns säkerligen dolda i längdernas höga 
tal för Barknåre och Vävd, Fälandbo och 
Håkansbo m. fl. I längderna för Våla hä
rad är bodanamnen för övrigt utsatta i 
stor utsträckning redan i 1312 års längd. 

Mycket tyder alltså på att bo-enheterna 
existerat 1312, men att det då ännu fanns 
en fast anknytning till moderbyn; de skulle 
annars inte ha kunnat redovisas under 
Barknåre och Vävd. I de fall namnen före
kommer 1312 är de pluralis, bodar, men 
vad innebär detta? Litteraturen om fäbo
dar ger inget klart besked, men de flesta 
forskare tycks mena, att egentlig fäbod-
drift (dvs. att både djur och vallhjon vista
des längre perioder på fäboden och att 
mjölken där bereddes till smör och ost) in
om det aktuella området inte funnits annat 
än i Våla och i något fall i Österlövsta. Där
emot skulle s. k. bodland ha kunnat före
komma: till huvudhemmanet i byn fanns 
en sekundär odling, en gård av enklare 
slag, dit allt gårdsfolk och äyen djuren flyt

tade tidvis.15 De har i sen tid motsvarats av 
Dalarnas hemfäbodar. På samma sätt som 
dessa hemfäbodar under 1800-talets sena
re del växte ut till egna gårdar eller byar, 
skulle bodianden i norra Uppland under 
ett expansionsskede ha kunnat bli självstän
diga bebyggelseenheter. Det borde i så 
fall ha skett omkring 1300. För denna da
tering talar anknytningen till moderbyn 
1312 och det faktum, att vi i några lyckliga 
fall kan påvisa likhet mellan ägare och ort
namn, t. ex. tilldöms ärkebiskopen 1328 
jord i Kallaboda som ägts av Kalla i Holms
ånger.16 

Vad har då hänt mellan 1312 och 1540? 
Även om den kraftigaste tillbakagången 
för vissa byar (Barknåre, Vävd, Fälandbo 
m. fl.) kan förklaras med att de i sina sum
mor redovisat ett antal av de senare bo-en
heterna, måste det konstateras, att de gam
la byarna får kännas vid en nedgång. Ned
gången blir mindre om enbart enmarks-
bönder/helbönder räknas, men den finns 
ändå. Endast i undantagsfall försvinner 
byar helt. I Hållnäs socken är ett fall av 
total ödeläggelse känt: Lingnåre.17 

Ett problem är, som ovan sagts, att vi inte 
känner till vilka som ingår bland de skatt
skyldiga. Vi vet inte ens säkert om alla 
1-marks-betalande var jordägande bönder. 
I Hållnäs skulle bland dem kunna ingå fis
kare och i Skärplinge och Försäter i Lövsta 
köpmän; om de hade efterträdare under 
1500-talet, finns de inte redovisade i jor
deböckerna. Troligen finns bakom skillna
derna också en reell befolkningsnedgång, 
men beror den på en förändring inom nä
ringslivet, inom dessa områden beroende 
t. ex. på att fisket genom landhöjningen 
blivit mindre givande, båtplatserna och vi
karna sämre? Eller är det en ödeläggelse 
på grund av pest, missväxt e. dyl.? Dessa 
områden bör ha varit mycket känsliga för 

a Se t. ex. Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid, 
art -bodha och Fäbod, och Fäbodar. Red. av Anders 
Nyman (Kristianstad 1963). 
16 DMS 1: 1 s. 63. 
" G. Dahlbäck, J. Olsen, S. Rahmqvist och U. Spor
rong, Lingnåre utjord. Ett exempel på medeltida re
gression {Fornvännen 1973, s. 90-96). 
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klimatförändringar och missväxter, efter
som de är magra åkerbruksbygder. En del 
av bo-namnen är skatteutjordar på 
1540-talet; det kan vara ett indicium på 
ödeläggelse, men det kan ju också bero på 
att dessa bodar förblev bodland eller hem
fäbodar och aldrig blev självständiga be
byggelseenheter. 

Enda möjligheten att komma närmare 
frågans lösning är att göra en ingående 
analys av hela det område som omfattas av 
1312 års markgäldsförteckningar och att i 
detalj studera bygdernas näringsstruktur 
under 1500-talet. Undersökningar i ter
rängen skulle kanske också kunna ge led
trådar. 

Landhebung und Besiedlung im nördlichen Teil der Provinz Uppland 

Seit ca. 10 Jahren arbeiteteine Forschungs-
gruppe, die an Vitterhetsakademien und 
die Universität Stockholm gebunden ist, 
an einemhistorisch-topographischen Hand
buch iiber Schweden im Mittelalter und 
16. Jahrhundert . Im Zusammenhang mit 
der Arbeit an den ersten Heften, die den 
nördlichen Teil der Provinz Uppland be-
handeln, sind fur die Siedlungsforschung 
zwei Fragen von Interesse aktuell ge
worden: 

1. Die Landhebung. In Schweden hat 
eine kraftige Landhebung stattgefunden. 
Eine vor kurzem publizierte geographi-
sche Untersuchung meint, dass die He-
bung während der letzten 2 000 Jahre 
konstant gewesen ist und im nördlichsten 
Uppland ca. 70 cm in hundert Jahren 
betragen hat. Wenn man die Strandlinie, 
als das Wasser noch 10 Meter höher 
stånd als heute, in eine möderne Karte 
einzeichnet (Abb. 2 und 3), so zeigt es 
sich, dass die Buchten tief ins Land ein-
schnitten und das Gebiet am ehesten den 
Charakter einer Schärenlandschaft hatte. 
Siedlungen und Verwaltungsgrenzen stim
men mit diesem Niveau gut iiberein. Das 
Kartenbild lässt vermuten, dass das Ge
biet im 7., 8. und 9. Jh. besiedelt wurde. 
In den folgenden Jahrhunderten gewann 
man durch die Landhebung viel anbau-
fähigen Boden dazu. Die Zahl der Sied
lungen erhöhte sich jedoch nicht. Das 
grössere Areal kam den bereits existie-
renden Höfen zugute. 

2. Die Steuerlisten von 1312 und die Ent

wicklung der Besiedlung. Fiir grosse 
Teile des Gebietes sind Steuerlisten aus 
dem Jahr 1312 erhalten (Abb. 6). Das 
Material ist in Schweden einzigartig. Die 
Steuer, die in 4 Klassen eingeteilt war, 
war anscheinend keine Boden-, sondern 
eine Personensteuer. Möglicherweise wur
den die höchsten Abgaben von Freibauern 
entrichtet. Die Listen könnten uns ein 
Bild vom Charakter des Gebietes im Frii
hen 14. Jh. geben, leider fehlt es uns aber 
an gutem Vergleichsmaterial. Brauch-
bare Zahlen liefern erst die Kataster-
biicher aus den 40er Jahren des 16. Jh . 
Es zeigt sich, dass die Steuerlisten von 
1312 durchgehend mehr Steuerzahler auf
fiihren als die des Jahres 1540, selbst 
wenn man nur die Freibauern mitein-
ander vergleicht. Dies deutet vermutlich 
auf einen Bevölkerungsriickgang im spä
ten Mittelalter hin. Die Ursachen sind 
noch unbekannt. Eine Untersuchung der 
Orts- und Personennamen in den Listen 
von 1312 gibt einen Hinweis darauf, dass 
Anfang des 14. Jh . die Wälder des Ge
bietes besiedelt wurden, obwohl die neuen 
Örte vor ungefähr 1540 (Abb. 7 und 8) 
nicht genannt werden. Zu diesem Zeit
punkt waren die meisten von ihnen be
wohnt. Möglicherweise hat es sich ur
spriinglich um Sommerweiden gehandelt, 
die in einigen Fallen als Platz fiir eine 
permanente Niederlassung gewählt wur
den. 

Die Probleme dieser Steuerlisten wer
den von der eingangs genannten For-
schungsgruppe weiter untersucht werden. 
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