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Bebyggelser, tolfter och kungsgårdar i Sörmland— 
replik till Björn Ambrosiani 

I sin långa recension tar Björn Ambrosiani 
upp en mängd frågor och problem i anslut
ning till ämnet för Kungshögar och sockenbild
ning. Utrymmet tillåter inte annat än kortfat
tade inlägg rörande de flesta punkter. Låt mig 
först konstatera att Ambrosianis recension ut
gör en stimulerande läsning. Med prövning 
av mina hypotestester och en diskussion om 
alternativa tolkningar visar den att avhand
lingen tycks kunna fungera på avsett sätt i en 
forskningsprocess. 

Ambrosianis kritik med innebörden att 
även avhandlingen borde ha innehållit ett 
större mått av alternativhypoteser och -tolk
ningar menar jag dock måste bedömas mot 
bakgrunden av att avhandlingen är en studie 
över ett längre tidsförlopp. En sådan upp
läggning ger möjlighet att undersöka hur oli
ka iakttagelser och hypoteser "längs tidsax
e ln" passar i hop och ger inbördes bekräftel
ser. T . ex. om slutsatserna om den äldre hun-
dares inddningen kan bringas i överensstäm
melse med bilden av medeltidens administra
tiva förhållanden. Uppläggningen är emeller
tid utrymmeskrävande och uppehållet vid de 
enskilda tidsavsnitten måste då begränsas. 

Oftast finns det också många varianter på 
de tolkningar som kan göras och det kan där
för vara motiverat att lämna den fortsatta 
resultatprövningen till kommande undersök
ningar och bearbetningar i samma ämne. 

En annan fråga av principiell natur som 
Ambrosiani tar upp gäller möjligheten att, 
med höga krav på material- och litteraturkän
nedom, arbeta med de många olika källgrup-
per som kan användas i forskning om de äldre 
administrativa systemen. Från flera synpunk
ter är detta givetvis omöjligt men samtidigt är 
en ambition att försöka beakta åtminstone de 
viktigaste källgrupperna en förutsättning för 
att nå hållbarare resultat. 

J a g har försökt lösa problemet genom att 
dela upp min undersökning i två nivåer. Nivå 
1 (avsnitten 3, 4 .1-3 , 4.5, 5.1-2) är schemati
ska tester av hypoteser om hur stora högar, 
runstenar, vissa or tnamn och kyrkorna upp

träder i förhållande till 1000-talets bebyggel
ser. I dessa spridningsstudier behandlas de 
olika kategorierna på ett i princip likartat 
sätt. I den meningen är det egentligen fel att 
karakterisera arbetet som tvärvetenskapligt. 
Or tnamnen ges sålunda ingen specifikt språk-
vetenskaplig analys och kyrkorna ingen speci
fikt konstvetenskaplig. 

Nivå 2 utgörs sedan av tolkningar av sprid-
ningsmöstren och det primära syftet är då 
inte att hitta den exakt riktiga tolkningen, 
utan att visa att spridningsmönstren kan ges 
en rimlig bakgrund och rimliga förklaringar 
som inbördes passar ihop. 

Uppläggningen är således utpräglat deduk
tiv, d .v . s . slutsatsen om helhetsmönstret an
tas vara relevant även för det enskilda fallet 
(jfr. t .ex. Lindquist 1981 s.45). Slutsatserom 
ett spridningsmönster bygger sålunda på an
talet upprepningar som tillåter generalise
ringar. Detta innebär emellertid inte att förfa
randet ger rätt slutsats för varje enskild obser
vation. Generaliseringar är ju en sorts verk
lighetsförfalskning. Så länge inte förhållanden 
kring de enskilda observationerna, som inte 
uppmärksammats i den deduktiva analysen, 
rubbar helhetsmönstret har denna dock kvar 
sin giltighet. 

Arbetssättet gör det möjligt att använda 
bearbetningar och sammanställningar av de 
olika materialgrupperna som källa för under
sökningen, även om dessa har brister. Så har 
j ag t.ex. kunnat utgå från förenklade redovis
ningar av ekonomiska kartans fornlämnings-
bild, från ortnamnsexcerperingar ur 1800-ta-
lets kartor, från Södermanlands runinskrifter med 
dess brister i fråga om bearbetning av run
stensmaterialet och från de populära publice
ringarna i serien "Sörmlands kyrkor". De 
slutsatser som grundar sig på ett tillräckligt 
stort och relevant material torde ändå visa sig 
hållbara vid den detaljerade genomgången av 
de enskilda materialen. 

Det finns alltid risker för att ett deduktivt 
arbetssätt missuppfattas av forskare som är 
vana vid en i humanistiska sammanhang van-
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ligare induktiv materialbehandling. På detta 
sätt vill jag försöka uppfatta Ingemar Olssons 
kritik av mitt arbete i hans recension av An
ders Carlssons avhandling i Fornvännen 1984. 

Bebyggelseenhetema 

För att så återknyta till Ambrosianis recen
sion är diskussionen om den arkeologiska be
byggelserekonstruktionen givetvis mycket 
viktig. Rekonstruktionen i Kungshögar och soc
kenbildningar utgår från en tämligen snäv defi
nition av begreppet "bebyggelseenhet med 
sannolik existens under 1000-talet". I av
handlingen har jag använt Hyenstrands term 
primärenhet (PE) men vare sig denna eller 
termen bebyggelseenhet (BE) är helt lyckad; 
PE har onekligen en icke adekvat relativkro-
noligisk innebörd medan BE inget säger om 
vilka bebyggelser det är frågan om — vendel
tidens eller 1300-talets? Helt korrekt vore så
lunda att tala om t.ex. BE-1000 eller BE-me-
deltid (bebyggelser befintliga på 1000-talet 
resp. under medeltiden). För att undvika be
greppsförvirring använder jag här i fortsätt
ningen kompromissbeteckningen BEZPE. 

Den snäva definitionen tar sikte på att ute
sluta de BEZPE där kontinuiteten mellan 
gravfaltsindikerad och historiskt källbelagd 
bebyggelse måste anses vara osäker. Ambro
siani tar dock inte upp en diskussion om hur 
den mest relevanta definitionen bör utformas 
men pekar på några kategorier bebyggelse
indikationer som han menar borde ha inklu
derats. Det gäller: 
1) isolerade gravfält utan kontakt med histo
riskt belagd bebyggelse 
2) gravfält i kontakt med sekundärbebyggelser 
(d.v.s. torp o.dyl.) från medeltid och framåt 
3) gravfält som kan indikera flera bebyggel
ser som avhysts för en medeltida sätesgård 
eller kungsgård 
4) gravfält som kan ge motsvarande indika
tioner beträffande 1600-talssäterier. 

Man måste anta att huvuddelen av dessa 
gravfält indikerar bebyggelser som en gång 
funnits men som sedan avhysts eller lagts öde. 
Problemet är givetvis att veta när detta har 
skett — före eller efter 1000-talet. Så länge 
svar på denna fråga inte kan erhållas menar 
jag att man inte kan hävda att den snävare 

eller den vidare definitionen är generellt rikti
gare resp. felaktig. Snarare skulle man anta 
att det rätta förhållandet motsvarar något 
mellanläge. 

I Ambrosianis argumentation noterar jag 
sålunda beträffande kategorin 3 att det är 
denna gravfältsbild som Ambrosiani uppger 
som typisk för kungs- eller huvudgårdar med 
förhistoriskt ursprung. Det skulle således i 
dessa fall vara frågan om under förhistorisk 
tid avhysta enheter eller om gravfält till enhe
ter som inte varit självständiga gårdar vid 
yngre järnålderns slut. Klara frågetecken 
finns sålunda om denna gravfältskategori. 

Beträffande kategori 4 har jag sökt kontrol
lera förhållandena mot bebyggelseförteck
ningar enligt 1540Z50-talets jordeböcker. In
trycket blir relativt entydigt att ålderdomliga 
stabila jordeboksenheter som försvinner un
der 1600-talet är förhållandevis sällsynta. 

De nämnda förteckningarna eller excerpe-
ringarna har gjorts genom Kulturgeografiska 
institutionens i Stockholm försorg utifrån 
forskningsprojektet Det Medeltida Sveriges 
materialinsamlingar. De avser vanligtvis en
dast en jordebokslängd per socken från 1500-
talets mitt och förtecknar bebyggelserna med 
mantal och jordnatur. 

Jordeböckerna kan visa sig vara ett viktigt 
material när det gäller att fa noggrannare 
grepp även om 1000-talets bebyggelsebild 
men tills vidare hämmas utnyttjandet av att 
uppgifterna blir fullt användbara först efter 
källkritiska granskningar och komplettering
ar utifrån jämförande studier av andra mate
rial. För Södermanlands del måste därför 
DMS' publicering avvaktas innan längderna 
kan utnyttjas systematiskt i bebyggelsearkeo
logiska sammanhang. 

Med ett kraftigt understrykande av dessa 
reservationer kan det ändå vara av visst in
tresse att se hur excerperingarnas bebyggelse-
förteckningar förhåller sig till Ambrosianis vi
dare definition av BEZPE. (Jag får tacka do
cent Ulf Sporrong resp. Sigurd Rahmqvist lör 
tillgången till materialet. Rahmqvist har ock
så meddelat de viktigaste källkritiska svaghe
terna.) 

Jag väljer då Haninge, avhandlingens 
"hunddel" E1, det område där mina egna och 
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Ambrosianis bebyggelseberäkningar går mest 
i sär (jfr recensionens tabell 1). Här måste 
Ambrosianis siffror av allt att döma inkludera 
även Tyresö som i Kungshögar och sockenbildning 
dock huvudsakligen hänförts till område D4. 
I motsats till Ambrosiani har jag heller inte 
räknat med Musköbebyggdsen där 4 (2 osäk
ra) BEZPE finns. 

Begränsar man sig dock till de kvarvarande 
huvuddelarna av Haningesocknarna kan föl
j ande summering göras: 

Mantalsatta enheter enligt 1573 års jordebok 59 
tillägg enligt frälselängden 2 
troligen felaktigt saknade i jordeboken 4 

Summa 65 

varav BEZPE enligt Ambrosiani 54 
saknade i Ambrosianis exerpering 2 

Summa 56 

ej gravfältsförsedda jordeboksenheter 9 
övriga gravfält indikerande BEZPE enligt 

Ambrosiani 11 

Siffrorna anger att om man räknar med att 
några av de nio enheterna fått sina gravfält 
spolierade skulle endast 5 å 6 av de nu kända 
enheterna ha tillkommit efter 1000-talet fram 
till 1500-talet. Under samma tid skulle 11 
BEZPE ha försvunnit. Det innebär fler enhe
ter vid järnålderns slut än vid 1500-talets 
mitt. 

Att så skulle ha varit fallet kan inte uteslu
tas men samtidigt måste slutsatsen sägas vara 
oväntad och inte i överensstämmelse med bil
den av bebyggelseutvecklingen i landskapet i 
övrigt. Den närmaste jämförelsen torde stå 
at t hitta i området Selaön-Toresund (område 
C2) där typiskt nog den näst Haninge största 
differensen mellan bebyggelserekonstruktio
nerna finns. Även beträffande Ytterselö sock
en räknar Ambrosiani således med fler enhe
ter än vad som finns upptagna i jordeboksex-
cerpering och frälselängd (enligt Almqvist 
1931, 1934-35). 

Med detta vill jag visa att det finns fog för 
att sätta Ambrosianis rekonstruktionssiffror i 
fråga i de fall dessa mera markant avviker 
från mina egna. De kan i varje fall inte anses 

säkrare eller bättre underbyggda än den silfra 
som utesluter enheter med osäker kontinuitet. 
Haninge och Selaön är i själva verket exempel 
på att beräkningsgrunderna, särskilt beträf
fande de mest komplexa områdena, måste 
kompletteras med material från fördjupade 
fältstudier. 

Som ett försök till sammanfattning av 
forskningsläget beträffande Södermanlands 
1000-talsbebyggdse har jag gjort tabellsam
manställningen fig. 1. Här har de BEZPE en
ligt Ambrosianis och mina egna beräkningar 
som kan identifieras till jordeboks- eller fräl
selängd summerats under kategorin "säkra" 
medan de enheter där gravfältsattributionen 
av olika skäl kan vara tveksam eller som på 
1500-talet var torp eller utjordar har förts upp 
under "osäkra" . Eftersom 1500-talsförteck-
ningarna sannolikt är ofullständiga är grup
pen "osäkra" beräknad i överkant och kan 
säkerligen nedbringas väsentligt vid den när
mare penetrationen. Där det är helt uppen
bart att en större gård eller by med gravfält 
felaktigt saknas i jordeboken har jag dock fört 
den till " säkra" . "Gravfält utan bebyggelse" 
enligt Ambrosianis identifieringar återfinns 
inom gruppen "osäkra". 

Sammanställningen är upprättad sockenvis 
och områdesindelningen enligt Kungshögar och 
sockenbildning har därför måst justeras enligt 
sockengränserna. Socknarna i resp. område 
framgår av kasuistiken sist i uppsatsen. 

Sammanställningen kan inte göra anspråk 
på att vara definitiv men den torde väl sam
manfatta läget för arkeologiska bebyggelsere
konstruktioner i Södermanland. 

Huvudsyftet med tabellen är att undersöka 
hur beräkningarna av tolfter påverkas av de 
synpunkter på rekonstruktionen i avhand
lingen som Ambrosiani presenterat. Av detta 
skäl har siffran säkra + osäkra BEZPE omräk
nats till dels ett minimi-tal tolfter med en 
decimal, dels ett maximi-tal som erhålls när 
minimi-talet avrundas uppåt till närmaste 
j ä m t tolftal. 

Tolfter och Berga-enheter 

Bebyggelserekonstruktionen används i flera 
olika syften i avhandlingen men det är endast 
vid omräkningen till antal tolfter och jämfö-
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relsen med frekvensen enheter med namnen 
Berga och Lundby som kraven på exakthet är 
sådana att resultatet kan påverkas av diskus
sionen om definitionen för BEZPE. 

Det gäller i synnerhet undersökningen av 
om det finns ett samband mellan förekomsten 
av en överskjutande halv tolft i ett område 
och Lundby-enheter. Eftersom de halva tolf-
terna är resultatet av avrundade BEZPE-be-
räkningar är det en självklarhet att om beräk
ningsgrunden för BEZPE ändras, så ändras 
också utfallet av halvtolfter. Inför Ambrosia
nis kritik på denna punkt får det alltså kon
stateras att hypotestesten om Lundby och 
halvtolfterna inte kan konstrueras tillräckligt 
invändningsfritt. Frågan måste därför tills vi
dare lämnas öppen och den är också egentli
gen av sekundär betydelse i sammanhanget. 

Den centrala delen i detta avhandlingska
pitel (4.2) gäller i stället sambandet mellan 
antalen hela tolfter och Berga-namn. Här ef
terlyser Ambrosiani dels en tydligare statis
tisk redovisning av sambandet, dels en pröv
ning av en alternativ hypotes om inte Berga
namnen helt enkelt och i enlighet med den 
traditionella uppfattningen sammanhänger 
med förekomsten av bergknallar. 

J a g kan vidgå att behandlingen av Berga är 
väl översiktlig i avhandlingen men min ambi
tion har endast varit att genom en preliminär 
genomgång fasta uppmärksamheten på några 
anmärkningsvärda omständigheter kring dessa 
bebyggelser. 

Bakgrunden till problemställningen är 
emellertid att vi har en omfattande forskning 
om T u n a och Husby såsom bebyggelser med 
or tnamn som anses indikera samband med 
centralmakt eller administrativa förhållan
den. O m det finns fog att behandla Tuna och 
Husby med dessa utgångspunkter måste sam
ma möjlighet logiskt sett finnas även beträf
fande andra ortnamnZbebyggdser. Här visa
de Hyenstrand (1974) redan för 10 år sedan 
att fokus med fördel kan sättas på Berga och 
Lunda . 

Av Hyenstrands genomgång av Berga-en-
heterna framgår sålunda, även om Hy
enstrand inte explicit påtalade denna omstän
dighet, att Berga-enhetema uppvisar en myc
ket anmärkningsvärd spridningsbild i Mälar

dalen. Som alla andra av järnålderns ortnamn 
eller motsvarande kulturfenomen är utbred
ningen självklart betingad av den samtida 
bygdens lokalisering. I övrigt är dock sprid
ningsbilden påfallande regelbunden, utan 
agglomerationer eller egentliga luckor sett 
över landskapet i dess helhet. Det är ju an
nars sådana fenomen som vanligen möter i en 
spridningsbild beträffande en företeelse som 
brukar tolkas i difiusionistiska termer av 
spontan framväxt och förutsättningar för in-
novationsmottaganden likaväl som med evo-
lutionistiska utgångspunkter. Det finns en 
omfattande geografisk och etnologisk littera
tur i detta ämne. 

Ett slumpvis valt exempel kan hämtas i 
utbredningen av de sörmländska -sta-nam
nen, enligt Sahlgrens kartering (Namn och 
Bygd 15). Namnen som förekommer i ungdär 
s amma antal som Berga knyter sig precis som 
dessa till järnålderbygden men det är uppen
bart att de är överrepresenterade gentemot 
bebyggelserna i övrigt kring t.ex. Eskilstuna-
ån och Lunda-Tuna-ån . På t. ex. Selaön eller 
i Salem—Botkyrka är namnen å andra sidan 
påtagligt sällsynta. 

Ett annat , men mera sällsynt ortnamn, är 
Kumla som enligt Sahlgrens utbredningskar
ta i Rig nr 3 (1920, dock med reservationer 
enligt Hellberg 1967 s.84) uppvisar en tydlig 
agglomeration till bygderna kring östra delen 
av Mälaren. Utanför detta område finns en
staka nedslag. Oavsett om valen av exempel 
är de bästa torde motsvarande iakttagelser 
kunna göras beträffande de allra flesta 
ortnamnsspridningar. 

Berga-enheterna avviker dock från normal
bilden och har sin närmaste motsvarighet 
snarast i medeltidskyrkornas spridningsbild. 
Kyrkorna är jämnt fördelade över landskapet 
med en spridning som i huvudsak är relater-
bar till bygdernas täthet — de ytmässigt stör
sta socknarna är vanligen områden med gles 
bebyggelse. Precis som kyrkornas lokalise
ringar och antal är en följd av medvetna val
handlingar under centralt påverkade normer 
och inflytelser (kyrkliga eller värdsligt-politi-
ska) kan man då fråga sig om inte motsvaran
de förhållanden påverkat eller "s tyr t" Berga
enheternas spridning. 
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Fig. 1. Områdesindelningen enligt Kungshögar och sockenbildning s 38, men justerad efter sockengränser i enlighet 
med not (sist i uppsatsen). Beräkningar av antal gravfältslbrsedda bebygglesccnheter, omräknade till toftcr resp. 
tolfter avrundade uppåt max.). Noteringar av berga-enheter enligt förteckningen i noten. 

Område 

Ala 
Alb 
A2 
A3 

Bl 
B2 
B3 

Cl 
C2a 
C2b 
C3 
C4 

Dl 
D2 
D3 
D4 

Ela 
E lb 
E2 
E3 
E4 

Fl 
F2 
F3 
F4 

Gl 
G2-3 
G4 
G5 

Hl 
H2 
H3 

II 
12 
13 

35 

BK/PE, säkra 
+ osäkra 

26 + 4 = 30 
35 + 3 = 38 
42+ 7 = 49 
29+ 13 = 42 

30 + 10 = 40 
38+ 5 = 43 
50 + 10 = 60 

4 6 + 1 2 = 58 
24 + 8 = 32 
23+ 3 = 26 
27 + 12 = 39 
27+ 4 = 31 

39+ 8 = 47 
38+ 10 = 48 
37+ 9 = 46 
43 + 13 = 56 

32 + 11 = 43 
27+ 4 = 31 
35+ 6 = 41 
38 + 5 = 43 
38+ 4 = 42 

36 + 3 = 39 
36+ 5 = 41 
40+ 5 = 45 
28 + 1 = 29 

31 + 9 = 40 
68+ 13 = 81 
2 9 + 1 5 = 44 
17+ 19 = 36 

28+ 13 = 41 
4 4 + 1 5 = 59 
50 + 8 = 58 

45 + 13 = 58 
45 + 10 = 55 
8 + 4 = 12 (ca 30?) 

1.229 + 294 
(80%) (20%) 

tolfter 
(min.) 

2,5 
3,2 
4,1 
3,5 

3,3 
3,6 
5,0 

4,8 
2,7 
2,2 
3,3 
2,6 

3,9 
4,0 
3,8 
4,7 

3,6 
2,6 
3,4 
3,6 
3,5 

3,3 
3,4 
3,8 
2,4 

3,4 
6,8 
3,7 
3,0 

3,4 
4,9 
4,8 

4,8 
4,6 
2 

128,1 

tolfter 
(max.) 

3 
4 
5 
4 

4 
4 
5 

5 
3 
3 
4 
3 

4 
4 
4 
5 

4 
3 
4 
4 
4 

4 
4 
5 
3 

4 
7 
4 
3 

4 
5 
5 

5 
5 

ca 3 

144 

berga-enheter 
säkra 

2 
1 
2 
2 

1 
1 
2 

2 
2 
1 
2 
1 

2 
2 
1 
2 

1 
1 
3 
3 
2 

2 
5 
1 
1 

1 
7 
2 
2 

2 
3 
3 

3 
1 
1 

70 

+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

osäkra + 

1 
0 
1 
1 

1 
0 
1 

2 
0 
1 
0 
1 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
0 
1 
0 

2 
0 
0 
1 

3 
1 
0 

0 
0 
1 

20 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

möjl. 

1 
3 
0 
3 

0 
0 
2 

0 
0 
1 
3 

2 
0 
0 
0 
0 

0 
1 
0 
0 

3 
1 
0 
1 

1 
2 
0 

2 
2 
1 

34 

summa 
berga-enheter 

= 3 - 4 
= 1-4 
- 3 
= 3 - 6 

= 2 
= 1 
= 3 - 5 

= 4 - 5 
= 2 - 3 
= 2 - 3 
= 2 - 3 
= 2 - 3 

= 2 
= 2 
= 1-2 
= 2 - 5 

= 1-3 
= 1 
= 3 
= 3 
= 2 

= 4 
= 5 - 6 
= 2 
= 1 

= 3 - 6 
= 7 - 8 
= 2 
= 3 - 4 

= 5 - 6 
= 4 - 6 
= 3 

= 3 - 5 
= 1-3 
= 2 - 3 

90-124 

Berga har inte heller bara den generella 
spridningsbilden gemensam med kyrkorna, 
utan många gånger finns också ett direkt 
rumsligt samband. Av Sörmlands 108 medel
tidskyrkor finns således 12 st. med koppling 
till Berga. BergaZ-berga förekommer då i 

sockennamnen, i prästgårdens namn eller i 
kyrkbyns. Näst Tuna och Husby (som ju är 
mycket fåtaligare) är Berga således det 
ortnamn som har den starkaste anknytningen 
till medeltidskyrkorna. 

Där kyrkorna utgör en tänkt länk in i me-
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Fig. 2. Sambandet mellan antalen tolfter och Berga-enheter i områdesindelningen enligt fig. 1, uttryckt i frekvenserna 
områden med olika differenser antal Berga minus antal tolfter. Fyra olika jämförelser med olika felmarginaler i 
beräkningarna. Se vidare förklaring i texten. 

Avvikelse 
berga-enh. — tolfter -A -3 -2 - I 0 1 

1. max. berga — 
max. tolfter 
x ± s = - 0 , 7 ± 1,4 

2. min. berga — 
max. tolfter 
x ± s = - l , 5 ± 1,2 

3. min. berga— nedåt 
avk. min. tolfter 
x ± s = - 0 , 9 ± 1,4 

4. min. berga — avr. 
min. tolfter 
x ± s = - l , 2 ± 1,4 

2 12 4 10 4 

-2,1 0,7 

6 12 10 4 2 

-2,7 0,4 

1 8 10 11 3 

-2,2 0,5 

4 10 10 

-2,5 

7 1 

-0,2 

deltiden skulle de teofora ortnamnen kunna 
utgöra länken bakåt ned i järnåldern. Som jag 
framhållit i avhandlingen (s.42ff.) förekom
mer Berga som efterled till teofora ortnamn 
oftare än varje annan motsvarighet, möjligen 
med undantag för Lunda. Även ändeisen -tu
na förekommer ju som bekant i teofora namn. 

Vid en undersökning av det eventuella 
sambandet mellan antalet tolfter och Berga 
utgör avgränsningen av ortnamnsgruppen gi
vetvis ett problem. I avhandlingen sökte jag 
lösa detta genom att schematiskt avgränsa 
enheterna med det osammansatta namnet 
Berga och en tydlig tendens kunde då iakttas 
till att Bergaenheterna antingen var lika 
många som tolfterna i ett område ("hund-
del") eller att två (men inte en eller tre) tolf
ter saknade Berga. Detta innebär inte att av
gränsningen av Berga-enheter var den opti
malt lämpligaste men eftersom tendensen i 
materialet blev mycket tydlig, kan det antas 
att det schematiska urvalet fungerade som en 
representativ spegling av 1000-talets Berga
bebyggelser. Det kan dock vara angeläget att 
visa att sambandet som redovisades i avhand
lingen är så pass tydligt att det inte påverkas 
av detaljavgränsningen av ortnamnsgruppen 
och inte heller av hur tolfterna beräknas i 
detalj, d.v.s. efter den snävare eller vidare 

definitionen av BEZPE. 
I kasuistiken (sist i uppsatsen) har sålunda 

noterats samtliga Berga- eller -berga inom de 
olika områdena som jag har kännedom om 
utifrån de allmänna kartorna, den nämnda 
jordebokslängden samt visst kompletterande 
material. De tillägg som kan göras efter en 
excerpering av ortnamnsarkivets samlingar 
torde inte kunna påverka de slutsatser som 
kan dras av materialet. Berga-enheterna är 
grupperade efter systemet "säkra, "osäkra" 
och "möjliga" BEZPE efter samma system 
som BEZPE-beräkningarna i tabellen fig. 1, 
där antalen Berga också summerats. "Möjli
ga" står för en mycket vid tolkning av BEZPE 
och motsvarar Berga-enheter som med "nå
gon sannolikhet" kan vara BEZPE. Sannolikt 
är flertalet i denna kategori yngre bebyggel
ser. 

I tabellen fig. 2 redovisas så fyra olika jäm
förelser mellan områdenas min.- och max.-
värden beträffande tolfter och Berga-enheter. 
Enligt jämförelsen 1) finns således 10 områ
den med lika många Berga som tolfter, 4 om
råden med ett Berga mer än tolfter och 12 
områden med ett Berga färre än tolfterna etc. 

Huruvida styrkan i sambandet påverkas av 
osäkerhetsmarginalen i hur variablerna be
räknas kontrolleras nu genom följande alter-
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nativa jämförelser: 1) max.-talen Berga jäm
förs med max.-talen tolfter, 2) min.-talen 
Berga - max.-talen tolfter, 3) min.-talen 
Berga - min.-talen tolfter där dessa avkortas 
nedåt till j ämn tolft (jfr. fig. 1) samt 4) min.-
talen tolfter där dessa avrundas till närmaste 
j ä m n tolft. 

Redan tabellens begränsade utfallsrum vi
sar att fördelningarna endast skiljer sig mar
ginellt mellan de olika alternativen. Eftersom 
det förväntade utfallet är att Berga skall fin
nas för samtliga tolfter eller för samtliga utom 
två är avvikelsen 0 eller —2 Berga idealresul
tatet. Ett förväntat medelvärde om ca — 1 
Berga skall alltså uppträda. X är också i nor
malfördelningarna nr 2, 3 och 4 lika med 
— 1,5, —0,9 resp. —1,2. Frekvensen nr 1 med 
de två typvärdena om just —2 och 0 skiljer sig 
något från de övriga. 

Inom intervallet —2 till 0 återfinns mellan 
74 och 82 % av populationerna i de fyra frek
venserna. Inom intervallet —3 till + 1 , d .v .s . 
en med hänsyn till materialets karaktär myc
ket liten felmarginal, återfinns mellan 91 och 
97 % av observationerna. 

För jämförelsen nr 1 gäller att denna inne
håller proportionellt fler Berga där tveksam
het råder om BEZPE-status än motsvarande 
tolftberäkning (tolfterna inkluderar inte kate
gorin "möjliga" BEZPE). Berga bör alltså sta
tistiskt sett vara något överrepresenterat i 
jämförelsen. Med standardavvikelsen s som 
spridningsmått blir denna här med s = l , 4 3 , 
lika med intervallet —2,1 till 0,7. Jämfört med 
den förväntade ideala spridningen om —2 till 
0, visar alltså fördelningen just en överrepre
sentation för Berga. 

Denna kan då korrigeras såsom i jämförel
sen nr 2 där max.-tolfterna i stället jämförs 
med min.-Berga. Därvid borde dock i stället 
tolfterna vara överrepresenterade och beräk
ningen av s visar också att korrigeringen flyt
tat intervallet för s för långt åt vänster i tabel
len jämfört med idealutfallet. I jämförelserna 
nr 3 och 4 görs så ytterligare försök till åter-
korrigeringar, först genom att min.-Berga 
jämförs med min.-tolfterna där dessa avkor
tas nedåt. Den förväntade överrepresenta
tionen för Berga kan därvid iakttas. I nr 4 
jämförs min.-Berga i stället med min.-tolfter

na där dessa avrundas till närmaste jämn tolft 
och utfallet blir då en motsvarande överrepre
sentation för tolfterna. 

Diskrepenserna mellan antal Berga och an
tal tolfter är alltså direkt beroende av mate
rialets felkällor och om jämförelsen teoretiskt 
skulle kunna utföras utan felen bör den bästa 
överensstämmelsen stå att finna. 

Kar togrammet fig. 3 är ett försök att visua
lisera sambandet . Tolfterna i varje område 
har markerats med cirklar där den första cir
keln placerats över den tätaste bebyggelse
gruppen, den andra över den näst tätaste 
o. s. v. (jfr. Kungshögar och sockenbildning, karta 
X V - X V I H ) . Den sista cirkeln anger genom 
en streckad sektor hur stor andel av denna 
tolft som konstitueras av förhöjningen från 
min. tolfter (d .v .s . " säkra" + "osäkra" BEZ 
PE enl. fig. 1) till max. tolfter (d .v .s . avrund-
ningen uppåt enl. fig. 1). Där bebyggelsen är 
så gles att "tolftcirkeln" ger ett direkt missvi
sande intryck av bygden, är cirklarna delade i 
halvor. Halvcirklarna markerar sålunda om
råden med gles utmarksbebyggelse. 

Berga-enheterna har markerats med sym
boler för "säkra" , "osäkra" och "möjliga" 
BEZPE liksom även för enheterna med teofora 
förleder. Trots att det schematiska redovis
ningssättet medvetet inkluderar felkällorna 
torde den klara tendensen en tolft k. m. ett 
Berga resp. 2 tolfter utan Berga framträda. 

Vad så gäller Berga-enheternas anknytning 
till bergknallar i landskapet är det en ganska 
vansklig uppgift att försöka fastställa ett sam
band. Det kan knappast anges exakt vilken 
typ av knalle som kan antas ge upphov till 
or tnamnet eller hur bebyggelsen skall vara 
lokaliserad i förhållande till denna. De allra 
flesta byar och gårdar i Sörmland har också 
någon form av anknytning till ett höjdparti 
(jfr Svedberg 1913) och det är svårt att se 
någon skillnad mellan Berga och jämförbara 
bebyggelser i detta avseende. 

I ett försök att kontrollera förhållandet an
vänder j ag generalstabskartan med dess ka
rakteristiska streckmarkeringar för höjd- och 
bergpartier. På bladen Trosa och Stockholm 
(Sörmlandsdelen) finns 33 av de ovan be
handlade BergaZ-berga lokaliseringsbara. 
Som ett tydligt "bergläge" registreras de be-
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Fig. 3. Kartogram över Södermanlands tolfter 
Berga-enheter. 

f_J tolft bebyggelseenheter 

,~N tolft, delvis konstituerad av 
' - ' "möjliga" BE/PE 

• Berga eller -berga, säker BE/PE i . 
i" '° ( 

» d:o. osäker BE/PE W 

o d:o. "möjlig" (med någon sannolikhet) BE/PEN 

O -berga med teofora förleder 

För områdesindelningen, se kasuistiken. 
Kartans kustlinje enligt nivåkurva 5 m ö. h. 

; r" '»OG^>V*H 

byggdser som ligger uppe på en avgränsad 
höjd såvida inte denna utgörs av en ås. Med 
någon tveksamhet om hur läget skall registre
ras i ett par fall, blir resultatet att 10 av de 33 
enheterna har ett "bergläge" medan 23 sak
nar samband eller ligger på ett visst avstånd 
från närmaste berg. 

Motsvarande beräkning av samtliga lokali
seringsbara BEZPE i 15 socknar på Trosa
bladet visar 78 st. i "berg-läge" och 162 i 
annat läge. 30% av Berga-enheterna ligger 
således i det efterfrågade läget och 32% av 
övriga bebyggelser. Detta sätt att räkna är 
inte invändningsfritt eftersom även andra sor
ters "berglägen" ju kan tänkas ge upphov till 
ortnamnet. Det kan dock ändå tyckas rimligt 
att Berga hade ett starkare samband med 
tydliga bergknallar än bebyggelserna i ge
men. Något sådant syns dock svårt att regi
strera objektivt. Även om detta lät sig göra 
kvarstår dock kravet på en förklaring till re
gelbundenheten i uppträdandet av Berga 
bland 1000-talets bebyggelser. 

Som en ytterligare kontroll kan Bergås 
spridningsbild (enligt fig. 3) jämföras med 
kartor över Sörmlands relativa relief och kul-
lighet. Sådana finns t.ex. i Atlas över Sverige 
(blad 4) eller hos Sporrong 1980 (fig. 2, 3). 
Härav framgår att det inte finns vare sig nå
got negativt eller positivt samband mellan 
antal Berga och kuperade områden. Detta är 

helt naturligt, eftersom det samtidigt kan vi
sas att Bergås spridning är proportionell mot 
1000-talets bebyggelser och bygdernas fördel
ning över landskapet. 

Min tolkning av Bergås spridningsbild är 
sålunda att den är betingad av yngre järnål
derns administrativa system. Enheterna kan 
ha haft någon specifik administrativ funktion, 
t.ex. för uppbörden av ett prestationsuttag 
från tolften. Jag har dock undvikit att gå in på 
tolkningen av själva ortnamnet men i av
handlingen har det närmast föresvävat mig 
att Berga skulle kunna vara en slumpvis vald 
"beteckning" på de aktuella enheterna. And
ra alternativ är dock tänkbara, t.ex. att man 
valt ut bebyggelser i lättidentifierbara och ka
rakteristiska lägen för den administrativa 
funktionen, d.v.s. gårdar på bergknallar. 
Tolkningen möter dock svårigheter i proble
met att påvisa den signifikanta berg-anknyt
ningen. Den språkvetenskapliga analysen må 
således överlämnas till ortnamnsforskningen. 

Normalhundare och sockenbildning 

Under ovanstående rubrik ifrågasätter Am
brosiani min datering av införandet av nor
malhundaren i Sörmland. På denna punkt 
synes Ambrosiani dock ha missuppfattat av
handlingen. 

Konceptionen är således att normalhunda-
rena införs succesivt under 1100-talet, medan 
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indelningsnormen överges på 1200-talet. ö s 
ter- och Västerrekarne har jag inte antagit 
vara normalhundaren (avhandlingen s. 104ff). 
Hundarenas anknytning till 100 BEZPE upp
fattar j ag inte som bokstavlig, utan som det 
närmevärde som erhålls när hundarenas 
sockenmoduler avrundas till tolfter och kan 
summeras till 8 (d. v. s. 8X 12=96). 

I enlighet med rekonstruktionssiffrorna fig. 
1 (antalen "säkra" + "osäkra") erhålls BEZ 
PE-talen 101 för Åker, 108 för Selebo och 102 
för ö k n e b o (exkl. östertäl je) . Sammanräk
ningen av sockenmodulerna ger 8, 8,5 resp. 
8,5 och de aktuella hundarena ansluter såle
des nära till bebyggelsebilden vid gravfälts-
byggandets slut. 

Tolften i normalhundaret har jag sett som 
ett sannolikt instrument för sockenbildning
ens uppbyggnadsskede. J a g har inget materi
al som utesluter en samtidig skeppslagsindel
ning enligt Ambrosianis förslag. 

I anslutning härtill vill jag gärna göra note
ringar om två felaktigheter i avhandlingens 
sockenbildningsanalyser. Den ena gäller den 
eventuella förekomsten av en ruinerad kyrka 
vid Sigtuna i Daga härad (s. 116, 122). Läm
ningen i fråga har dock undersökts arkeolo
giskt (Hans Liden, rapport i koncept SHM) 
och visade sig sannolikt vara en profanbygg-
nad från (tidig?) medeltid. Därmed saknar 
alla de tre yngsta normalhundarena öknebo , 
Hölebo och Daga storkyrkor. 

Det andra felet gäller analysen av Tumbo 
kyrka, vilken utifrån en förväxling i min råta-
bell tolkades som en storkyrka med ett lång
hus om ca 140 m2. Sockenbildningsmoddlen 
kunde därmed inte appliceras på Tumbo med 
mindre än att storkyrkan antogs ha föregåtts 
av en äldre byggnad av storleken 70 å 80 m'2. 
Det riktiga förhållandet är att Tumbo kyrka 
skall rekonstrueras just till ca 80 m2 (Boéthius 
1948), vilket ju ger aspekter på analysmeto
dens tillförlitlighet. 

Storhögar, kungsgårdar och Husbyar 

Ambrosiani uppmärksammar den regelbund
na fördelningen av Husbyar i områdena en
ligt min rekonstruerade "hund-indelning" 
d .v . s . 1000-talets indelningssystem (jfr av
handlingen karta X X I s. 137). Efter att ha 

visat att Husbyarna i Jäder , Ytterselö, Tum
bo och Vansö sannolikt har en bättre grav-
laltskontakt än jag velat medge i avhandling
en (s. 135ff.) vill Ambrosiani därför tolka 
Husbyarna i stället för de av mig utpekade 
storhögsmarkerade bebyggelserna som hund
delarnas administrativa centralorter. 

Poängen med att primärt utgå från de stor
högsmarkerade bebyggelserna, oavsett om 
det rör sig om Husbyar eller andra bebyggel
ser, är dock att det denna väg går att peka ut 
ett antal enheter med centralt, närmast förut
sägbart läge i hunddelarna. Bebyggelserna 
har en distinkt definierbar gemensam nämna
re och tillsammans med Tuna-byarna bildar 
de ett, utan egentliga avvikelser, regelbundet 
system av "centralpunkter" över indelning
ens områden och nivåer. Regelbundenheten 
är större än Husbyarnas. 

Härigenom och med hjälp av ytterligare 
hypotestester kan det bekräftas att det verk
ligen existerat ett sådant system av "central
punkter" i hundindelningen. Eftersom slut
satsen är kvantitativt generaliserande betyder 
det ta dock inte att samtliga utpekade storhögs-
bebyggelser varit sådana centralpunkter, men 
jämväl huvuddelen. Alla centralpunkter be
höver inte heller ha varit storhögsmarkerade. 

Det är därför möjligt att vissa av central
punkterna enligt Kungshögar och sockenbildning 
de facto bör bytas ut mot andra bebyggelser, 
historiskt kända som Husbyar eller andra 
kungsgårdar. Till stora delar gäller diskussio
nen sålunda nyanser i tolkningen eftersom 21 
av de bebyggelser Ambrosiani lyfter fram är 
identiska med avhandlingens centralpunkter. 

M a n måste dock vara observant på risker
na at t regelbundenheter i landskapet kan 
vara skenbara och beträffande Ambrosianis 
förslag till system av huvudorter gäller att där 
Husbyar saknas så kompletteras de med vad 
som troligen är ett urval av andra kungsgår
dar (en genomgång av kungsgårdspopula-
tionen utöver Schucks preliminära genom
gång, 1912, saknas fortfarande). Där varken 
Husby eller kungsgård finns görs sedan ytter
ligare komplettering med helt andra bebyg
gelser som är framträdande på ett eller annat 
sätt . Invändningen mot förfärandet är givet
vis at t om man bara kan välja ur ett tillräck-
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ligt stort material så finns alla möjligheter att 
" h i t t a " administrativa centra eller huvudgår
dar till vilken hypotetisk indelning som helst. 

Trots Ambrosianis kompletteringar vad 
gäller Husbyarnas gravfältskontext vill jag 
därför hävda sannolikheten för att Husby-in
stitutionen hör hemma i 1100-talet, varvid 
den delvis överlagrar det äldre systemet av 
storhögsbebyggdser (d .v .s . flera storhögsbe-
byggdser övergår till att bli Husbyar, andra 
Husbyar utan gravfält är nyanläggningar). 
För detta talar fortfarande att Husbyarna to
talt sett har ett förhållandevis svagt samband 
med 1000-talets runstenar men ett starkt 
rumsligt samband med kyrkorna. Beträffande 
de storhögsmarkerade centralpunkterna gäl
ler det omvända förhållandet. För att frågan 
skall kunna avgöras slutligt krävs dock att 
materialet breddas till hela Mälardalen, efter
som Sörmlands Husbyar trots allt inte är fler 
än drygt 15. 

En motsvarighet till synen på Husbyarna 
som ett sekundärt inslag i systemet har senast 
Hyenstrand (1984 s. 31 f.) redovisat. Hyen
strand framkastar tanken att Husbyorganisa
tionen kan ses som följden av en kunglig 
maktpolitik där det var viktigt att bygga upp 
ett godsinnehav utifrån tidigare lokala centra, 
d. v. s. en form av expropriationsförfarande. 

Hundindelningens datering 

Det finns inga hållpunkter som närmare kan 
fixera hundindelningens tillkomsttid. I av
handlingen utnyttjade jag Ambrosianis be
räkningar av yngre järnålderns bebyggelse
tillväxt för att visa att indelningen rimligen 
måste ses som en relativt sen företeelse, av 
tidigast vikingatida ursprung. Däremot tror 
j ag inte att tillväxtkurvan räcker för en date
ring på ett århundrade när och Ambrosianis 
datering till 1000-talet måste därför anses 
som löst grundad. Dels innehåller beräkning
en av tillväxten sina givna felkällor, dels utgår 
själva dateringssättet från förutsättningen av 
hunden ursprungligen varit j ämna storhun-
daren om 120 BEZPE. Man kan då räkna 
bakåt efter tidsaxeln tills denna genomsnitts
nivå nås. Att storhundaresnivån funnits har 
jag dock bara räknat med som en möjlighet, 
inte som en testad hypotes. 

Frågan om dateringen kan stå som avslu
tande illustration till de många delproblemen 
kring de äldre adminstrativa indelningarna. I 
bästa fall kan några fa lösas inom ramen för 
en enda avhandling. 

Kasuistik 

Område Ala = Torpa sn. (med Himmelsberga och 
Malmberga, BE, Liberga/Lydeberga osäker BE samt 
Fröberga — möjl. BE) och Säterbo socken (inklusive 
Sö:a delen av Arboga Ifs.) 

Område Alb = öja sn. (med Berga — möjl. BE), Lista 
sn. (med Berga— möjl. BE) Västermo sn. (med Malm
berga — möjl. BE) samt Julita sn. (med Berga — BE) 

Område A2 = Tumbo sn. (med Berga — BE samt enl. jb. 
1572 även ett Fröberga, vilket dock torde vara en 
felaktig uppgift), Torshälla sn.. Fors sn. (med Berga — 
BE) samt Råby sn. (med Lilla Hult, även kallat Berga 
— osäker BE, då det saknas i jb. 1572 och gravfälten 
nr 8 och 43 möjl. skall attribueras granngården St. 
Hult) 

Område A3 • Giltberga sn. (med Gillberga — möjl. BE), 
Husby sn. (med Berga — BE), Arla sn. (med Bobcrga 
— BE samt Kroberga — möjl. BE), Stenkvista sn. (med 
Torsberga — osäker BE enl. en tveksam gravfältsatt-
ribution (nr 19) samt Hellberga — möjl. BE) samt 
Näshulta sn. 

Område Bl = Kloster sn., Kjula sn. (med Berga — BE) 
samt Barva sn. (där sockennamnet (och gravfält vid 
kyrkan, nr. 41 mf.) enl, Hellberg (1975 s. 175) bör 
vara bildat av en försvunnen Berga-enhct — osäker 
BE). 

Område B2 = Sundby sn.. Hammarby sn. samt Jäder sn. 
(med Berga — BE. Ett Lönnberga saknar gravfält 
och finns ej i 1553 års jb. Det exkluderas således ur 
sammanställningen) 

Område B3 = Helgarö sn., Fogdö sn. (med Berga — BE 
och Bärby — BE, Sörmlands enda exempel pä denna 
namnform och som högst eventuellt bör ha sin be
handling i sammanhanget. Upptas därför som osäker 
BE. Dessutom finns Vårfruberga/Kungsberga som 
möjligen men knappast troligt kan vara BE), Vansö sn. 
(där ett Högberga med största tveksamhet kan regi
streras som möjlig BE) samt Härads sn. (med Snytber-
ga — BE och torpet Högberga/Hökberga som ute
sluts ur materialet). 

Omrädet Cl = Aspö sn., Strängnäs sn. samt Overselö sn. 
(med Lönneberga och Klitsberga — BE, Fröberga — 
osäker BE med gravfält av äldre jämålderskaraktär, 
Skarpeberga — osäker BE med gravfält men registre
rad som utgjord i 1562 års jb. samt Getsperla/Geds-
berga — möjl. BE). 

Omräde C2a = Ytterselö sn. (med Berga/Slafberga (?) och 
Lisleberga — BE, samt Berg och Brunsberg som 
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ursprungligen kan ha hört samman. Brunsberg har 
gravfält belagt endast genom geologiska kartan och 
bägge enheterna registreras som en möjlig BE med 
tanke pä att det är osäkert om ortnamnet Berg hör 
hemma i sammanhanget. Dessutom finns en utgjord 
Skarpaberga 1562 vilken utan gravfält utesluts). 

Område C2b = Toresunds sn. (med Ulfsberga/Vesberga 
— BE samt Berga, ett hemman i kyrkbyn (ej uppta
gen i jb. 1562) och med osäker gravlältsattribulion 
via en storhög vid kyrkan. Stickberga är möjl. BE) 

Område C3 = Länna sn.. Åkers sn. (med Berga och Vals-
berga — BE samt Solberga möjl. BE), Ärja sn., Kämbo 
sn. samt Taxinge sn. 

Område C4 = Turinge sn. (med Berga— BE), Overenhöma 
sn. och Ytterenhöma sn. (med Vinberga — osäker BE 
(gravfält trol. äldre järnålderskaraktär) och Gillberga 
— möjl. BE) 

Område Dl = Västertälje sn.. Tveta sn. (med Solberga — 
BE), Ylterjäma sn (med Berga — BE) samt överjärna 
sn. 

Område D2 = Grödinge sn. (med Berga och Olsberga — 
BE) och östertälje sn. 

Område D3 = Salem sn. (med Berga — BE) och Botkyrka 
sn. (med Tomtberga — möjl. BE) 

Område D4 = Ekerö sn. Huddingen sn. (med Tomtberga 
— möjl. m. mindre sannolik BE) och Vanför sn. (inkl. 
Sickla- och Ormingclanden, OBS att avgränsningen 
mot skärgården blir osäker; med Berga och Solberga 
— BE samt östberga och Västberga, möjl. BE) 

Område Ela = österhaninge (inkl. Tyresö; med Berga — 
BE samt Stadsberga och Solberga, möjl. BE) 

Område Elb = Västerhaninge sn. (med Berga— BE) 

Område E2 = ösmo sn. (med Berga, Solberga och Käll-
bcrga — BE) 

Område E3 = Sorunda sn. (med Berga, Gillberga och 
Brunnsberga— BE) 

Område E4 = Mörkö sn. (med Berga och Ytterberga — 
BE) samt Hölö sn. 

Omräde Fl = Vagnhärad sn. (med Solberga — osäker BE 
utifrån gravlältsattributionen), Trosa sn. (med Berga 
— BE) samt Västerljung sn. (med Skällberga — BE 
och Gillberga — osäker BE indikerad av en runsten 
vid bebyggelsen som dock kan vara funnen i sekun
därt läge; kommunisterbostället Solberga i Vagnhä
rad exkluderas i sammanhanget) 

Område F2 = Vårdinge sn. (med Hjortsberga och Skar-
berga — BE, samt Balsberga/Bosberga — BE), Tor
såker sn. (med Berga — BE; Solberga är möjlig men 
osannolik BE) och Lästringe sn. (med Berga — BE och 
enl. jb. 1559 ett Fröberga som i övrigt saknar belägg 
— felskrivning?) 

Område F3 = Frustuna sn. (med Vinberga — osäker BE, 
saknas i jb. 1555) och Björnlunda sn, (med Berga — 
BE) 

Område F4 = Gåsinge sn., Dillnäs sn. (med Berga — BE) 
samt Kattnäs sn. 

Omräde GI = Bälinge sn. (där enheten Berg säkerligen ej 
är BE), Tystberga sn. (där Tystberga by är osäker BE 
(sekundär (?) runsten + gravfält, bronsålder?), Näl-
berga är möjl. BE medan Berg säkerligen ej är BE), 
Sättersta sn. (med Onsberga — BE och Berga — möjl. 
BE), och Bogsta sn. (med Nunsberga osäker BE och 
Berga — möjl. BE) 

Område G2-3 = Ludgo sn. (med Selberga — möjl. m. 
osannolik BE), Spelvik sn.. Lid sn., Runtuna sn. (med 
Torsberga, Kungsbcrga, Inneberga, Onsberga, öst
berga och Västberga — alla BE) samt Svärta sn. (med 
Nälberga — BE, Berga/Västberga har ej gravfält och 
saknas i jb. — därför exkluderas i sammanhanget). 

Område G4 = Ripsa sn., Helgesta sn. (med Berga och 
Uddberga— BE), Årdala sn. och Forssa sn. 

Omräde G5 = Hyltinge sn., Gryt sn. (med Berga — BE 
och Onsberga — osäker BE, Solberga är möjl. men 
osannolik BE), Dunker sn. (med Berga — BE), Lilla 
Malma sn. 

Område Hl = Bergshammar sn., Tuna sn. (inkl. Tunaberg; 
med Berga och Enstabcrga bägge BE). Lunda sn. 
(med Giberga och Fröberga bägge osäkra BE; Hvals-
berg utan gravfält, möjlig BE) och Kila sn. (med 
Ålberga, osäker BE — gravfält av äldre jämålderska-
raktär). 

Område H2 = Allhelgona sn. (med ödesberga — BE och 
Berga — möjlig BE), Nicolai sn. (med Berga BE och 
Lilla Berga som möjlig BE), Råby sn. (med Ullberga 
— BE) samt Barbo sn. (där sockennamnet indikerar 
ett försvunnet Berga — osäker BE) 

Område H3 = Nykyrka sn. (med Solberga — BE), Stig
tomta sn.. Hälla sn., Björkvik sn. (med Berga BE men 
där Löneberga och Lindberg säkert ej är BE), Vrena 
sn. (med Berga— BE) 

Område 11 = Husby sn. (med Berga och Täckbcrga — 
BE, Lönneberga, säkerligen ej BE, kan ej identifieras 
pä yngre kartor — exkluderas), Blacksta sn. (med 
Berg — möjl. BE) samt Bettna sn. (med torpet Solber
ga som ej bör vara BE, dock finns här gravfält av 
äldre järnålderskaraktär— möjlig BE). 

Område 12 = Vadsbro sn. (med Berga — BE), Lerbo sn. 
(med Berg — möjlig BE), Sköldinge sn., St. Malm sn. 
(med Solberga och Kroberga, säkerligen ingendera 
BE), Mellösa sn., Flen sn. saml Flöda sn. (med Berga — 
möjligen BE liksom Solberga (dock mindre sanno
likt). 

Område 13 = Vingåkers sn. (ö:a o. V:a; med Bosscnberga 
— osäker BE efter äldre gravfältsbelägg, Berga — 
möjlig BE. Solberga och Malmberga är säkerligen ej 
BE och inle heller Ekeberg) och österåkers sn. (med 
Berga —BE), 
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