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Bebyggelseutveckling i Spånga oeh på Åland 

Anita Biuws avhandling Norra Sfmnga. lie-
Iryggelse och samhälle under järnåldern (recense
rad av Bo Petré i Fornvännen 88, 1993), väckte 
mitt intresse bl.a. därför att den diskuterade 
de historiska bygränsernas ålder och kontinu
itet med förhistorisk tid. Detta var ett pro
blem som jag behandlade i min egen avhand
ling om bebyggelseutvecklingen på Äland 
från 500-tal till ca 1550 (Roeck Hansen 1991) 
och jag hade länge velat pröva resultaten från 
Äland mot ett centralsvenskt material. Här 
erbjöds nu ett sådant från ett lagom stort 
område där kronologi och bebyggelsestruk
tur var kända genom omfattande arkeologis
ka undersökningar. Detta intresse fick mig 
alltså att ganska grundligt gå igenom den 
bebyggelsehistoriska analysen i Biuws avhand
ling. 

Binw refererar fö . till arkeologiska under
sökningar på Äland (Kivikoski 1963) som ett 
Stöd för sin hypotes om flera samtidiga går
dar inom samma bebyggelseenhet under 
järnålder. Men tolkningen av Kivikoskis redo
görelse är inte helt korrekt. Kivikoski säger 
visserligen att det troligen (på Äland) har 

funnits flera samtida gårdar inom samma 
enhet eftersom det är vanligt att byarna har 
flera gravfält från yngre järnålder. Men det 
betyder inte att de därmed är samtida elie-r-
som alla åländska (icke utgrävda) höggravfält 
generellt dateras till yngre järnålder. Inle i 
något fall har man där undersökt liera grav
fält i samma by så saken är än så länge hypo
tetisk. Däremot förefaller Kivikoskis antagan
de- troligt utifrån mina egna undersökningar 
av den åländska yngre järnåldersbebyggelsen, 
dvs. att gravfälten kan representera flera sam
tida enheter. 

Jag har tidigare publicerat en recension av 
Biuws avhandling i liebyggelsehislorisk Tidskrift 
nr 24 men jag skulle här vilja utveckla några 
av recensionens synpunkter när det gälle-i 
bygränscrna på ett mer konkret sätt eftersom 
jag anser att Biuws slutsatser om gränserna i 
området inte är helt berättigade medan å 
andra sidan materialet som står till buds kan 
ge underlag för en del andra slutsatser. 

I läradskartan är den yngsta kartan med 
bevarade bygränser över undersökningsområ
det och dessa gränser används genomgående 
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i undersökningen. Med häradskartan senn 
utgångspunkt och med hänvisning till tidiga
re forskning sägs att dess gränser i stort över
ensstämmer med geometriska jordebokens 
(1600-tal). Författaren konstaterar att de 
1600-talskartor som finns för området "ulan 
svårighet direkt kan översättas på häradskar
tan" och att jämförelsen visar en "nästan 
hundraprocentig överensstämmelse-". 

Detta är en utsaga som kan diskuteras. 
Dessutom, att därifrån dra slutsatsen att samt
liga gränser har denna överensstämmelse är 
djärvt, eftersom det finns geometriska jorde-
bokskartor för endast fem av de 14 enheterna 
med egna gränser på häradskartan. Eftersom 
utmarken i allmänhet inte karterades under 
denna period, vilket också påpekas av Biuw, 
säger 1600-talskartorna i allmänhet mycket 
liie-t om de yttre gränserna. I detta samman
hang måste också påpekas att utjord och 
utmark inte utgör synonyma begrepp, senn 
Biuw antar. Endast i fallet Granby anges att 
de omgivande byarnas ägor möter direkt vid 
de karterade gränserna. Men ägofiguren 
överensstämmer inte hell med häradskartans. 
Ett intressant område i östra delen av 
Granby, betecknat som "twisteplatz mellan 
Ervinge och Granby", noteras av Biuw och 
diskuteras också i den bebyggelsearkeologis-
ka analysen. Kartan över Hasta visar också en 
avvikelse från häradskartan. Byn omfattade 
1636 också de senare enheterna Äkerby och 
Barkarby, numera i Järfälla socken. 

Dessa jämförelser utgör i avhandlingen en 
förberedelse för konstaterandet att "de histo
riskt kända ägogränserna i stort också utgör 
järnålderns ägogränser, dvs. avspeglar den 
lullkoloniserade järnåldersbygden". Jag tyck
er alltså inte att det stämmer för undersök
ningsområdet. Ett generellt uttalande som 
detta bör inte heller användas för en detalj
analys av e-tt mindre' område. 

Ett förhållande som enligt författaren styr
ker denna uppfattning är att fornlämningar 
lian yngre järnålder endast i undantagsfall 
ligger på gränser. Jag håller till fullo med om 
alt detta indicerar gränsernas troliga förhisto
riska ursprung men uttalandet härrör från 
Ambrosianis undersökningar i Attundaland 
och på Södertörn (1964) och handlar alltså 

inte om det aktuella undersökningsområdet. 
Här kan man istället peka på flera fäll, där 
gravfält ligger på eller intill en bygräns 
(Arvinge, gravfält nr 218, Kymlinge 168, 
Rinkeby-Rissne 192, Hjulsta-Hästa 94, Åkalla 
143, Hasta 88). Biuw diskuterar själv om de 
västligast belägna gravfälten i Arvinge kunnat 
höra till Granby. 

Dessa avvikelser hade blivit tydligare om 
kartorna över de enskilda byarna med deras 
fornlämningar också hade lagts samman till 
en översiktskarta. En sådan finns visserligen 
(s. 17), men utan markering av fornlämning
arna. På den kartan med häradskartans 
bygränser saknas också Kista. Bristerna i 
avhandlingens kartor har emellertid redan 
påpekats av Bo Petré. 

GransförhåIla uden i u ndersök ningsområdet 
Flera gränsförändringar är kända. Kista har 
uppenbarligen bildats i sen tid, men att anta 
att det i sin helhet har hört till Arvinge (fig. 2 
och 12) kan ifrågasättas. Granby antas av 
Hyenstrand ha avsöndraLs från Åkalla men 
det omtvistade området intill gränsen mot 
Arvinge på kartan från 1699 gör att detta 
kanske inte förefaller helt självklart. Biuw dis-
kulerar också en intressant möjlig utveckling 
ftir Granby (s. 278) som också för ner enhe
ten i folkvandringstid men tar inte hänsyn till 
detta i sin sammanfattning. Gränserna har 
uppenbarligen varit oklara in i sen tid. 

Åkalla är en annan enhet där 1900-tals-
gränsernas kontinuitet med förhistorisk tid 
kan ifrågasättas. Bl.a. gäller det gravfältet nr 
143 från äldre järnålder på gränsen mot 
Hansta, som ger anledning till en diskussion 
(s. 329) om det här kan röra sig om en för
svunnen n a m n e n h e t Det förefaller enligt 
min mening mycket sannolikt, i synnerhet 
om man tar hänsyn lill dateringen av ortnam
net Åkalla, till slutet av den förhistoriska 
tiden, en datering som stämmer väl överens 
med de centralt belägna fornlämningarna. 

Men också gränsen mot Hasta, som går 
nära gravfält 88, kan vara relativt sen. Den 
gränsen kan tidigare - och mer naturligt - ha 
gått i [gelbäcken, på häradskartan belägen 
ett stycke in på Åkallas område. Det som skul-
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le kunna peka på detta är att häradskartan 
visar ett mindre markområde som hör till 
Hjulsta på västra sidan om bäcken inom 
Åkallas gränser. Det skulle eventuellt kunna 
tyda på att Hjulsta tidigare omfattat även 
detta område. I diskussionen om Granby 
redogör Biuw för Hyenstrands åsikt (1974) 
att sockengränsen mellan Spånga och 
Sollentuna i äldsta tider gått längs Igel-
bäcken. Mellan Hjulsta och Åkalla ligger 
emellertid Hasta. Hasta och Hjulsta skulle då 
kunna vara delningar av en äldre, större 
enhet. Biuw säger också att Häsla kan vara 
avgärda lill Hjulsta men ger inte några skäl 
till detta. Gränsen mellan Hasta och Hjulsta 
skär igenom ett större gravfält från yngre 
järnålder (nr 94). Hjulsta anges i avhandling
en som c-n primärenhet med sina förnläm-
ningar från äldre järnålder. Namnet - som 
inte diskuteras - förefaller jämngammalt 
med Hasta, som anges som en yngre sekun
därenhet utifrån sina fornlämningar. I lär 
skulle det eventuellt kunna röra sig om ytter
ligare en försvunnen namnenhet , som omfat
tat Hjulsta och Hasta samt en del av 1900-
talets Åkalla. Gränsläggningen av de två -sta-
enheterna kan eventuellt ha ägt rum efter 
det att gravfältets användning upphört, dvs. 
under medeltid. Grundliga kart- och andra 
studier krävs naturligtvis fcir att pröva denna 
hypotes men resonemanget visar att de 
moderna gränserna inte utan vidare kan 
antas ha kontinuitet ner i förhistorisk tid. 

I liera fäll diskuterar Biuw möjliga föränd

ringar av byterritorierna, både i förhistorisk 
och historisk tid, t. ex. när det gäller Granby, 
Tensta, Spånga och Hasta. I en allmän dis
kussion om gränsläggningar talas bl. a. om 
intern förtätning av äldre stora enheter samt 
om möjligheten av att konkreta gränser till
kommit under extern påverkan, t. ex. i 
anslutning till Icclungsorganisationcn eller 
maiklandsindelningen, dvs. först under me
dellid. Någon återknytning till denna teore
tiska diskussiem sker dock inte i de konkreta 
fallen. Flera av de historiskt belagda gränser
na förefaller ju ha kommit till relativt sent, 
troligen efter den förhistoriska tidens slut. 
Diskussionen om den idémässiga bakgrun
den till gränsläggningar (s. 26) skulle ha pas
sat väl i den slutliga analysen av områdets 
bebyggelseutveckling. 
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Lapphyttan og dens grunnlag — en arkeo-metallurgisk vurdering fra 
norsk side 

I 1985 arrangerte Jernkontoret sammen med 
Riksantikvarieämbetet et internasjonalt sym
posium i Norberg, der det hadde föregått 
omfattende og spennende arkeologiske-
utgravinger. Området ved Lapphyttan var tol
ket som et masen iisanlegg med ferskingsher-
der. Ut ifra trekohe-ste-i og 14( .-dateringer 
ble det hevdet at anlegget var i drift så tidlig 

som på 1200- og 1300-tallet (Magnusson 
1985). På den skandinaviske vikingtidutstil-
lingen, vist i Paris, Berlin og Köbenhavn, ble 
Lapphyttan presenten som en masovn fra 
slutten av 1100-tallct (Magnusson 1992). 

1 denne artikkelen vil forfatteren ta spes
iell siilling til Lapphyttans ålder, ut ifra min 
norske- bakgrunn med erfaring tia arkeo-
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