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Mälarlandskapen — 
en inledning till fyra uppsatser 

Av Åke Hyenstrand 

Landskapen vid Mälaren — uppåt Upp
land, söderut Södermanland och västerut 
Västmanland — är landets rikaste forn-
lämningsbygd. Vid fornminnesinvente
ringen för ekonomiska kartan, som före
togs i detta område åren 1948-64, registre
rades ca 240000 synliga, fasta fornläm
ningar. Flertalet av dessa utgörs av gravar 
och gravfält från järnålder. Materialet är 
genom sin kvantitet och goda bevarings-
förhållande ett väldigt arkiv till utforskan
det av den bebyggelseutveckling som ledde 
till statsbildningen Sverige och den medel
tida historien. Den bebyggelsebild som 
utvecklades under yngre järnålder, främst 
vikingatid, har i sina huvuddrag bevarats 
till våra dagar. 

Den bebyggelsearkeologiska forskning
en kring Mälarlandskapen har varit inten
siv sedan 1800-talet. Först i och med att det 
totala materialet nu kan överblickas, kan 
trådarna vävas samman till helhetsbilder. 
Under senare år har också en rad översikt
liga arbeten utkommit, förutom arkeolo
giska även inom ämnena kulturgeografi 
och ortnamnsforskning. 

Genom samhällets markanspråk, fram
för allt i anslutning till Stor-Stockholm och 
några andra större städer, har sedan 
1950-talets slut mycket omfattande ut
grävningar av fasta fornlämningar utförts. 
Genom detta har kunskapen om järnål
dersbygdens materiella och allmänkultu
rella struktur ökats i mycket hög grad. 

Två av de sedan slutet av 1960-talet mest 

hårdexploaterade områdena i Stockholms 
närhet är Spånga socken i det gamla Sol
lentuna härad i nordväst och norra delen 
av Botkyrka socken i söder. I dessa områ
den finns synnerligen talrika fornlämning
ar, varav stora delar blivit undersökta. 
Därvid har arkeologiskt material erhållits 
för mycket djupgående bebyggelsearkeo
logiska detaljanalyser. 

I detta nummer av Fornvännen redovi
sas några nya arkeologiska undersökning
ar i nämnda socknar. De får ses som bygg-

Karta som visar frekvensen av synliga, registrerade 
gravar per ekonomiskt kartblad i Mälarlandskapen 
med närmaste omgivningar. Framställd av Riksantik
varieämbetets sektion för fornminnesinventering. 
Renritning Gunilla Edenström. 
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stenar inom en större analys, som kan 
komma att utformas i framtiden. 

Ett urval av aktuell litteratur kring Mä
lardalsarkeologi: 

Ambrosiani, B. 1964. Fornlämningar och bebyggelse. 
Studier i Attundalands och Södertörns förhistoria. 
Uppsala. 

Ferenius, J. 1971. Vårby och Vårberg. En studie i 
järnålderns bebyggelsehistoria. Acta Universitatis 

Stockholmiensis. Studies in Norlh-European Archaeolo
gy. Series B. Stockholm. 

Holmberg, K. A. 1969. De svenska Tuna-namncn. 
Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi XLV. Studier 
till en svensk ortnamnsallas utgivna av föran Sahlgren. 
Uppsala. 

Hyenstrand, Ä. 1974. Centralbygd-Randbygd. Struk
turella, ekonomiska och administrativa huvudlin
jer i mellansvensk yngre järnålder. Acta Universita
tis Stockholmiensis. Studies in North-European Archae
ology, 5. Stockholm. 

Sporrong, U. 1971. Kolonisation, Bebyggelseutveck
ling och Administration. Meddelanden från Kultur
geograf iska I nstilutionen vid Stockholms Universitet Nr 
B 23. Stockholm. 

Fornvännen 70 


