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Förord
Den arkeologiska fältverksamheten vid UV Stockholm är idag mycket omfattande. Undersökningar
genomförs främst i Mälarlandskapen och Närke, men också i andra delar av landet. Fornlämningarna
och fornlämningsmiljöerna är varierande till sin karaktär och den nytillkomna kunskapen betydande.
Samtidigt som kunskapen vuxit har behovet av att föra den vidare ökat. Utgivningen av utredningsoch undersökningsrapporter, med tonvikt på presentation av grunddata, pågår redan i UV Stockholms
rapportserie.
I Studier från UV Stockholm kommer våra arkeologer att behandla aktuella undersökningar eller
forskningsproblem. Avsikten är givetvis att alla typer av bearbetningar av arkeologisk data utöver
rapporterna skall kunna rymmas inom ramen för skriftserien. Texterna vänder sig inte bara till forskare
och professionella kollegor, utan också till en bredare arkeologiskt och kulturhistoriskt intresserad
allmänhet. Studier från UV Stockholm ingår i UVs gemensamma skriftserie.
Den volym som föreligger här behandlar övergripande frågor och problematisering av det arkeolo
giska fältmaterialet. 1 den inledande artikeln, Förändrad fornlämningsbild i Fresta. Till frågan om
fornminnesregistrets representativitet och forskningspotential, redovisas resultaten från en special
inventering i Fresta socken, Uppland. Författarna försöker arbeta med ett helhetsperspektiv på kunskaps
uppbyggnad kring kulturlandskapet och dess tidsinnehåll, och diskussionen förs med utgångspunkt i
lagstiftning, antikvarisk praxis och forskning.
De omfattande spåren av den äldre järnålderns landskap i området norr om Stockholm, som upp
märksammats under de senaste åren och som belyses i den första artikeln, diskuteras också i den följande
artikeln, Mellansvensk bebyggelsearkeologi - en forskningsöversikt med blicken riktad mot 90-talet.
Avsikten är att försöka ställa de centrala problemställningarna för 1960-70-talets bebyggelsearkeo
logiska ”Stockholmsskola” mot erfarenheter från de senaste trettio årens fältarkeologiska verksamhet. I
artikeln görs också ett försök att lyfta fram de problemställningar som kan antas stå i centrum för 1990talets mellansvenska bebyggelsearkeologi.
Artiklarna En ansedd familj och Fiersby i Sollentuna ringar in olika vetenskapliga problemområden,
det första utifrån materiell kultur, det andra kring fornlämningar och bebyggelse. Dessa båda artiklar
utgör de första som sammanställer och analyserar arkeologiskt fältmaterial från den s k Arlandabanans
undersökningar, en av 1990-talets stora infrastrukturella satsningar.
Gävle i maj 1994

Anders Broberg

Abstracts
A new picture of prehistoric remains in Fresta
An evaluation of the representativity of The Register of Ancient Monuments and its scientific potential
The result of a survey of ancient monuments carried out by the authors {Alf Ericsson and Orjan Hermodsson) in Fresta north of Stockholm in 1990-91 is presented in this paper. The survey was the third
to take place in the area.
The survey is used to examplify the possibility to evaluate the representativity of The Register of
Ancient Monuments, and its potential for scientific research. Especially the ruined stone walls from the
early Iron Age are discussed.
The authors argue that production of knowledge of the culture landscape and its history is based on
a three-part functional totality: legislation, antiquarian praxis and scientific research.

Settlement archaeology in Central Sweden
A summary of research looking at commission archaeology in the 90's
The central questions in the research direction of settlement archaeology that developed in the 1960's1970's at, above all, the University of Stockholm, are presented in this paper written by Anders Broberg.
The research direction is characterized by, among other things, population studies of surveyed grave
fields, and analyses of the spatial relation between ancient remains and culture landscape and popula
tion patterns in the 17th century, such as they appear in old maps.
The interpretations of “the Stockholm School” are contradicted in this paper by the experiences and
observations from recent major site excavations. An attempt is also made to stress the problem areas
that are likely to be central to the research of settlement archaeology in Central Sweden in years to
come.
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A respected family
Prosperity at Antuna during the Viking Age
During the early summer of 1991, two major graves were excavated in the grounds of Antuna in Ed's
parish.The graves consisted of one mound and one stone-setting and had been set up for two prominent
individuals of the Viking Age society. The finds, including one exclusive head braid for a horse, made it
possible to date the graves to the middle of the 10th century. Six percent of the totalt amount of bones
from the mound was analysed osteologically, and surprisingly enough only one young woman and a
number of animals were traced. The real nature of the graves and the difficulties you run into when
interpreting and understanding a prehistoric cremation grave are, among other things, discussed in this
paper by Gunnar Andersson. The graves are also placed in a social and spacial context.

Hersby in Sollentuna
Hersir -by; part of the defence organisation during late Iron Age in Uppland
The grave field RAÄ 47, at Hersby in Sollentuna in Uppland, was partly excavated in the summer of
1992 by the Central Board of National Antiquities, UV Stockholm. The grave field is situated in a much
exploited area and has been investigated a number of times.
The purpose of this paper, written by John Hedlund, has been to compile these archaeological
fragments and together with an analysis of the whole area try to catch a glimpse of Hersby in the late
Iron Age society.
The following methods and materials have been used for the paper: the result of the investigation in
1992 as well as unpublished material of earlier investigations, analyses of maps from the 18th and 19th
century, early fiscal sources, remapping of RAÄ 47 and earlier grave field mappings, an analysis of
several Hersby places in Uppland and etymological studies.
The result shows that Hersby in Sollentuna had an increasing prosperity, especially during the 10th
century, and probably consisted of a great man's homestead, and may have been part of a form of
defence organisation together with other Hersby places in Uppland.
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Förändrad fornlämningsbild i Fresta
Till frågan om fornminnesregistrets
representativitet och forskningspotential
Av Alf Ericsson
och Örjan Hermodsson

edan årl938 bedriver Riksantikvarieämbetet • Hur stort antal av de ursprungliga fornlämningar(RAÄ) en rikstäckande inventering av landets na har avlägsnats, t ex i samband med odling?
fasta fornlämningar för den ekonomiska kar
Det andra delproblemet har studerats av t ex
tan. Resultatet av denna verksamhet dokumenteras
Björn Ambrosiani (1973) och ska inte kommente
dels med en R-markering på den ekonomiska kar ras ytterligare. De första och tredje delproblemen
tan, dels i kulturmiljövårdens databas Fornminnes- ska däremot behandlas i det följande med tonvikt
registret (FMR), som numera är mycket omfattande.
på den första delfrågan, hur stor del av de ovan mark
Fornminnesregistret ska på en gång ha en vetenskap synliga fornlämningarna som blivit registrerade.
lig och antikvarisk tillämpning. Det skall å ena si
Möjligheten att utvärdera FMR:s representati
dan vara en kunskapsbas för den antikvariska vitet har ökat i och med att Kulturminneslagen
(KML) frånl988JSFS 1988:950) föreskriver att en
ärendehandläggningen inom kulturmiljövården och
å den andra sidan utgöra en kunskapskälla för forsk s k särskild utredning ska utföras vid större explo
ningen rörande landets flertusenåriga bebyggelse ateringar. En särskild utredning inbegriper bl a en
förnyad fältinventering inom det aktuella området.
historia (jfr Selinge 1988).
I båda fallen är FMR:s representativitet en fun Resultatet av denna nya inventering kan sedan jäm
damental källkritisk fråga. Denna sönderfaller i tre föras med vad som tidigare var upptecknat i FMR.
En socken där det har bedrivits både omfattande
delproblem:
• Flur stor del av de ovan mark synliga fornläm- inventeringar och utgrävningar är Fresta i UpplandsVäsby kommun. I Fresta finns därmed goda förut
ningarna är registrerade?
• Hur stor andel av fornlämningsbeståndet är beva sättningar för såväl en utvärdering av FMR:s repre
rat under mark och framkommer först vid arkeolo sentativitet som omfattande tolkningar av bebyggel
seutvecklingen från bronsåldern och framåt. En ut
giska undersökningar ?
värdering av FMR.-s representativitet är särskilt an
gelägen i Fresta eftersom socknen är belägen mel
Fig 1. Utdrag ur Topografiska kartan med Fresta
lan Stockholm och Uppsala - ett område som är
socken markerat. Det specialinventerade området är
utsatt för ett mycket hårt exploateringstryck med
skrafferat. Skala 1:50 000. Kartan godkänd för
spridning, Lantmäteriets medgivande 94.0148.
åtföljande hot mot fornlämningarna.

S
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goda kommunikationsleder såväl sommar- som vin
tertid. Under yngre järnålder, när strandlinjen var
belägen cirka 5 meter över den nuvarande, sträckte
sig Norrviken nästan ända fram till Sandaboplat
sen. Under äldre järnålder, när vattnet stod cirka 10
meter högre än idag, gick denna långsmala fjärd
ända fram till Odenslunda gård, och delade Fresta i
en östlig och en västlig del. Endast ett mindre näs
skilde denna fjärd från en förlängning av sjön
Fysingen som då hängde samman med Sigtunafjärden och Mälaren. Dessutom fanns det några
mindre sjöar som numera är sumpmarker eller har
odlats upp. Gården Vallensjö har fått sitt namn från
en numera utdikad sjö som var belägen sydväst om
bebyggelseläget.
Under bronsåldern var Fresta del av ett omfattan
de skärgårdsområde. Det var först under äldre järn
ålder som de lerfyllda dalgångarna i högre grad bör
jade torrläggas och förutsättningar för en fast be
byggelse grundad på jordbruk uppstod. Under yngre
järnålder tillkom ytterligare arealer men i mindre
omfattning än tidigare.

Bakgrunden till att just Fresta kan utgöra ett exem
pel på en utvärdering av FMR:s representativitet är
den specialinventering som RAÄ utförde i samband
med att Sandaboplatsen (RAÄ 147) slutundersöktes
under 1990-91 (Åqvist & Olausson 1991; Åqvist
1992). Specialinventeringen ägde rum under fem
veckor i två omgångar, och omfattade hela Fresta
förutom tre fastigheter i socknens sydligaste del. Det
specialinventerade områdets areal är cirka 15 km2
varav cirka 5 km2 är tätbebyggt (se fig 1). I det föl
jande är det detta område som behandlas.

Ett försvunnet naturlandskap
Naturlandskapet i Fresta är, jämfört med övriga de
lar av östra Mälardalsområdet, mycket småbrutet
och består av skogsklädda morän- och bergshöjder
med mellanliggande mindre områden med lersediment i sprickdalar. Under järnåldern var Fresta
del av ett numera till stor del uppgrundat fjärd
landskap. Långsmala, vindlande fjärdarmar utgjorde
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Tidigare inventeringar och utgrävningar
kaler hade påträffats vid förstagångsinventeringen.
Det är klart att denna styrde grävningsinsatserna.
Av dessa undersökningar ska här endast fyra kort
fattat behandlas.
1957 delundersöktes fornlämning RAÄ 20-21,
ett gravfält beläget cirka 300 meter nordväst om
Sandaboplatsen. Undersökningen omfattade sex
stensättningar varav två innehöll fynd från vendeltid.
På gravfältet, som sannolikt också har äldre gravar,
kvarligger 15 runda stensättningar (ATA dnr 6987/
57).
1960 delundersöktes fornlämning RAÄ 27, det
största gravfältet i området, beläget på gränsen mel
lan Fresta och Hammarby socknar. Fornlämningen
består av cirka 90 runda stensättningar samt tre rek
tangulära och en kvadratisk stensättning. Dessutom
finns två husgrundsterrasser, en röjd yta och en sten
sträng. Stensättningarna har jordfri stenfyllning. Un
dersökningen omfattade sex runda och flacka
stensättningar som endast var 2-3 meter i diameter.
I fyra av anläggningarna påträffades obetydliga ben
gömmor men inga daterande fynd (ATA dnr 1961/
71). Utifrån analogier med liknande gravar i Mälarområdet har Björn Ambrosiani (1964, s 62) föresla
git en datering av gravfältet till yngre bronsålder.
På fornlämning RAÄ 102, ett gravfält med åtta
glest belägna stensättningar beläget 40 meter nord
ost om RAÄ 27, karterades sex korta stensträngar
om sammanlagt cirka 260 meter i samband med att
gravarna undersöktes 1953 och 1960. Gravarna var
troligen från yngre bronsålder-äldsta järnålder.
Några resultat angående stensträngarnas tidsställning eller funktion erhölls inte (ATA dnr 5413/
53 och 5102/60).
Det ovan nämnda gravfältet vid Grimsta (RAÄ

Bortsett från äldre antikvariska strövtåg i bygden
börjar de arkeologiska aktiviteterna i Fresta med en
liten utgrävning 1921 i Grimsta (RAÄ 34). Vid
schaktningsarbete hade en fornlämning skadats,
varpå en undersökning företogs. Ett skelett och en
träbit med bronsbeslag påträffades. Det kringlig
gande gravfältet berördes då inte vidare men blev
senare föremål för en omfattande undersökning.
Detta är den enda rapporterade undersökningen i
Fresta före 1942 års fornminneslag i vilken det fast
ställdes att det är exploatören som ska stå för
undersökningskostnaderna.
Det kom att dröja länge tills mer intensiv arkeo
logisk verksamhet ägde rum i Fresta. Grundläggande
för senare aktiviteter blev den s k förstagångsinventeringen som ägde rum under sju veckor hös
ten 1948. Resultatet blev att 85 registerposter
(fornlämningsnummer) kunde införas i FMR. Det
registrerade beståndet domineras fullständigt av gra
var: ensamliggande, belägna i grupp (2-4 anlägg
ningar) eller gravfält (5 eller flera anläggningar).
Sammanlagt registrerades 33 gravfält, fördelade på
37 poster. Ensamliggande eller i grupp belägna gra
var omfattade 35 poster. Det totala antalet register
poster med gravar eller gravfält var således 72, eller
84 % av det totala antalet. Övriga registerposter ut
görs av sex nummer med en eller flera runstenar. Fyra
poster består av fornlämningsliknande lämningar
eller bildningar. Ett nummer är en stensträng. En
lokal består av ett röjningsröse och en annan av en
sentida husgrund.
Fram till revideringsinventeringen 1979 genom
fördes inte mindre än 15 utgrävningar, med början
år 1953. Samtliga undersökningar gällde ensam
liggande gravar eller gravfält. Alla undersökta lo
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32-34) totalundersöktes 1974. Det bestod av tre
högar och 14 runda stensättningar samt sju skadade
gravar som troligen varit runda stensättningar. Sju
skelettgravar och 15 brandbegravningar påträffades.
Några av gravarna överlagrade varandra. Gravfältets
varaktighet sträckte sig från tidig vendeltid till sen
vikingatid. Två gravar var anmärkningsvärda. Den
ena var förmodligen en kvinnograv, rikt utrustad
och härrörande från 700-talet. Den andra utgjordes
av en hög vari två skelett med spår efter halshugg
ning påträffades. Dessa skelett vilade på ett brand
lager. Fyndet har tolkats som spåren efter rituellt
avrättade trälar (Hemmendorf 1979 och 1984).
Den s k revideringsinventeringen genomfördes
1979-80 under sammanlagt tre månader. Åtskilligt
nytt material kom fram, t ex registrerades två loka
ler med husgrundsterrasser och anslutande sten
strängar (RAÄ 108 och 117). Totalt tillkom 37

registerposter och på de förut kända lokalerna no
terades många nyupptäckta fornlämningar.
Efter revideringsinventeringen har elva utgräv
ningar utförts i området. Omfattande var under
sökningen av fornlämning RAÄ 106 vid Grimsta.
Lokalen hade inrapporterats 1962 som ett gravfält
bestående av ett 40-tal fornlämningar. Vid den total
undersökning som företogs 1979-80 kunde drygt
100 anläggningar konstateras, varav cirka 80 bedöm
des som gravar. De stolphål, härdar och skärvstensflak som påträffades visar att gravfältet föregicks av
en boplats. Gravarna bestod vanligen av runda och
oregelbundna stensättningar. Gravskicket utgjordes
huvudsakligen av brandgravar men också några
skelettgravar framkom. Brandgravarna kan utifrån
fynden dateras till folkvandringstid medan skelett
gravarna saknade daterande fynd (Edenmo i ma
nus).
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Sandaundersökningen

ojämn omfattning (Widgren 1986, s 165 ff). Det var
därför troligt att en riktad inventering av just sten
strängar skulle resultera i ett stort nytillskott av
denna fornlämningskategori. Att det fanns sten
strängar i Fresta som inte var upptecknade i FMR
var dessutom redan känt (Edberg 1987).
Syftet med specialinventeringen var att registrera
ett källmaterial som kan utgöra grund för en rekon
struktion av odlingslandskapet i Fresta socken un
der tiden för Sandaboplatsens etablering och äldsta
skede. Kulturgeografisk forskning i Östergötland har
visat på stensträngarnas stora informationsvärde vad
beträffar markanvändning och bebyggelsemönster
under äldre järnålder (Lindquist 1968, Widgren
1983). Att det fanns en motsvarande stensträngsbygd i Uppland är numera helt klart, även om dess
utbredning och varaktighet ännu är ofullständigt
känd (Höglin 1991). Enligt de inventeringar som
hittills har utförts förefaller emellertid stensträngslandskapet i Uppland att vara mer fragmentariskt
än det i Östergötland.
Även om specialinventeringen främst var inrik
tad på stensträngar registrerades också andra
fornlämningskategorier. Dessa utgjordes huvudsak
ligen av gravar och hålvägar, men också fossil åker
mark, husgrundsterrasser och terrasser med oklar
funktion, s k terrasseringar, antecknades. En skärvstenshög påträffades också i anslutning till ett grav
fält och ett stensträngssystem. Potentiella boplats
lägen har inte registrerats. Detsamma gäller sentida
bebyggelselämningar, t ex torp, förutom något en
staka undantag. Några lokaler fick också en ny be
dömning. Inga kartstudier utfördes för att lokali
sera helt eller delvis övergivna bytomter. Någon hel
täckande registrering av bytomter har ännu inte ut
förts i Fresta.

De flesta av de efter 1979 utförda utgrävningarna
utgörs endast av mindre ingrepp eller kontroller. De
berör i samtliga fall tidigare registrerade lokaler eller
fornlämningar i deras närhet. Vid flera tillfällen har
boplatsrester i form av härdar, mörkfärgningar och
skärvstensflak påträffats. Någon omfattande bo
platsundersökning kom dock inte att äga rum i
Fresta förrän Sandaboplatsen (RAÄ 147) slutundersöktes 1990-91. Utgrävningen föranleddes av att
Upplands-Väsby kommun planerade att uppföra
bostäder i området. Undersökningen omfattade en
areal av cirka 10 000 m2. Lämningar efter drygt 50
byggnader påträffades på boplatsen som etablera
des under folkvandringstid och sträcker sig fram till
1600-tal. Det mest intensiva skedet var vikingatid
och tidigaste medeltid.
Sandaboplatsen registrerades inte under revi
deringsinventeringen och någon bebyggelse på plat
sen finns inte upptagen i det äldre kartmaterialet.
Kännedomen om boplatsen är i stället ett resultat
av KML med dess krav på att en särskild utredning
ska utföras vid större exploateringar. Om exploateringshotet kvarstår ska utredningen följas upp
med förundersökningar för att fastställa möjliga
fornlämningars karaktär och omfattning samt, om
möjligt, deras tidsställning.
Under den arkeologiska utredningen av Sandaområdet registrerades cirka 700 meter stensträng
söder och öster om RAÄ 147, varav en stensträng
(RAÄ 146) ansluter till boplatsområdet. Under slut
undersökningens framskridande stod det klart att
Sandaboplatsen etablerades under folkvandringstid
(400-550 e Kr) och därmed delvis sammanfaller med
vad som i Östergötland är ”stensträngstid’’, cirka
100-500 e Kr (Widgren 1983). Under reviderings
inventeringen i Uppland registrerades stensträngar i
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Fig 2. Fördelningen av fasta fornlämningar i
den norra och mellersta delen av Fresta socken
efter inventeringarna 1948 och 1979-80.

Specialinventeringens resultat

Teckenförklaring.

Resultatet av specialinventeringen blev mycket till
fredsställande. Före specialinventeringen var 123
registerposter antecknade i FMR inom det invente
rade området. Efter specialinventeringen, inklusive
resultatet från den arkeologiska utredningen av
Sandaområdet, var 240 registerposter antecknade i
FMR. Av dessa är tio totalundersökta och borttagna
fornlämningar. Fornlämningsbilden inom det inven
terade området före specialinventeringen framgår av
fig 2 och bilden efter inventeringen av fig 3.
Eftersom vissa registerposter innehåller olika ty
per av fornlämningar medför det att det verkliga
antalet fornlämningslokaler är betydligt högre än
antalet nummer i FMR. I följande jämförelse mellan
olika fornlämningskategorier före respektive efter
specialinventeringen har beräkningarna baserats på
antalet lokaler.
Före specialinventeringen var tio lokaler med
sammanlagt cirka 1 700 meter stensträng anteck
nade i FMR. Under specialinventeringen påträffa
des sammanlagt cirka 19 700 meter stensträng för
delade på 92 lokaler. Totalt är därför f n 102 lokaler
med sammanlagt cirka 21 400 meter stensträng re
gistrerade. Samtliga lokaler är R-markerade. Dess
utom har i området cirka 300 meter stensträng borttagits i samband med arkeologiska undersökningar
(RAÄ102 och 220).
Hålvägar är en fornlämningskategori som inte
var uppmärksammad i Fresta före special
inventeringen. Numera är 13 lokaler med samman
lagt cirka 900 meter hålväg antecknade i FMR. På
några lokaler är flera generationer hålvägar belägna
bredvid varandra. Det förekommer att hålvägar skär
stensträngar på ett sådant sätt att hålvägen måste
vara yngre än stensträngen. Ett exempel på detta är
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Fig 3. Fördelningen av fasta fornlämningar i
den norra och mellersta delen av Fresta
socken efter specialinventeringen 1990-91.

RAÄ 259. Ett urval av hålvägarna har R-markerats.
Endast en lokal med husgrundsterrasser påträf
fades under specialinventeringen. Denna lokal (RAÄ
74) består av fyra mycket välbevarade terrasser med
stenskodda kanter. Tidigare var tre lokaler med sam
manlagt sex husgrundsterrasser registrerade. Möjli
gen indikerar den enda påträffade skärvstenshögen
(RAÄ 56:3) också en boplats. Dessutom registrera
des fem lokaler med sammanlagt åtta terrasser med
oklar funktion, s k terrasseringar. Dessa har antingen
varit husgrundsterrasser eller odlingsterrasser. Samt
liga terrasser är R-markerade.
Tidigare var ingen fossil åkermark registrerad.
Vid specialinventeringen påträffades endast tre lo
kaler som kunde klassas som fossil åkermark (RAÄ
113,182 och 196). I samtliga fall begränsas odlings
ytan delvis av en stensträng. Fem lokaler med röjda
ytor registrerades. Samtliga är belägna i anslutning
till stensträngar och har sannolikt röjts för odling.
Till skillnad från den fossila åkermarken har de röjda
ytorna inte R-markerats men skyddas ändå genom
sitt läge intill stensträngar.
Specialinventeringen resulterade också i att an
talet registrerade lokaler med gravar kunde utökas.
Det som antecknades var fem ensamliggande gra
var, sex gravgrupper och två gravfält. Trots detta
nytillskott reducerades den relativa andelen grav
lokaler från 65 % till 34 %.
Sammanfattningsvis resulterade specialinven
teringen i att Fresta fick en kraftigt förändrad fornlämningsbild. I cirkeldiagrammet (fig 4) redovisas
två typer av förhållanden: Det ena framgår av cirklar
nas storlek, vilka visar förhållandet mellan det to
tala antalet lokaler före respektive efter specialinven
teringen. Det andra gäller förhållandena mellan åtta
grupper med olika fornlämningstyper, likaså före och
efter specialinventeringen.

Teckenförklaring:
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Lokaler med:

Fig 4. Fornlämningsbilden före och

efter specialinventeringen.
Gruppen "boplats och odlingslämningar" innefattar husgrunds
terrasser, terrasseringar, fossil
åkermark och röjda ytor. Gruppen
"övrigt" innefattar bl a lämningar
från historisk tid men också
fornlämningsliknande lämningar.
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Fornminnesregistrets representativitet
Varje region i Sverige har sina egna förutsättningar
och sin specifika sammansättning av fornlämningar.
Det är knappast möjligt att dra generella slutsatser
om FMR:s representativitet utifrån en special
inventering i Uppland som inte ens omfattar en hel
socken. Ett rimligt antagande är emellertid att resul
tatet från Fresta speglar mer allmänna förhållanden
och är representativt för stora delar av södra och
mellersta Uppland. I synnerhet kan en minst lika stor
kvantitet och komplex sammansättning av forn
lämningar förväntas i det för exploateringar utsatta
området mellan Stockholm och Uppsala.
Av fig 4 framgår att det är stensträngslokalerna
som dominerar bland nyfynden. Efter revideringen
utgjorde gravfälten den dominerande kategorin. Ef
ter specialinventeringen dominerar i stället sten
strängslokalerna som har ökat sin andel från 9 %
till 42 %. Gravfältens andel reducerades samtidigt
från 31 % till 15 %. Detta resultat är mycket an
märkningsvärt. Även om FMR sannolikt i flertalet
Upplandssocknar har en högre representativitet för
stensträngslokaler än i Fresta är det troligt att denna
kategori generellt är kraftigt underrepresenterad.
Detta resultat bekräftar Mats Widgrens uppfattning
att för stora delar av Uppland fungerar FMR ”en
dast som en indikation på stensträngsförekomst men
kan inte användas i forskningssammanhang utan yt
terligare fältinventeringar” (Widgren 1986, s 167).
Även för ensamliggande eller i grupp belägna
gravar tillkom ett betydligt nytillskott. Mycket hög
representativitet uppvisar däremot revideringen för
gravfält och runristningar.
Antalet nyfunna gravar, ensamliggande eller be
lägna i grupp, uppgår till 21. Inkluderar vi också de
två nyfunna gravfälten blir det totala antalet nyfynd
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33. På vissa redan registrerade lokaler gjordes, om
de besiktigades, ofta fynd av fler gravar än vad som
var registrerat. Det totala antalet nyfynd av gravar
är 51. Intressant är relationen mellan gravar av hög
karaktär respektive rösekaraktär. De förra omfattar
högar och övertorvade stensättningar, de senare ro
sen och stensättningar med kal stenfyllning. Gene
rellt är gravar med rösekaraktär äldre än de med
högkaraktär. Bland nyfynden är 51 % gravar av röse
karaktär. Eftersom den totala andelen av sådana
gravar är betydligt lägre än andelen av dem med
högkaraktär blir detta tillskott betydligt mer signi
fikant för helhetsbilden. Den relativa ökningen för
de bägge gravtyperna är 15 % respektive 3 %. Re
sultatet betyder att revideringen har en lägre grad
av representativitet för gravar med rösekaraktär än
dem med högkaraktär.
Ett välkänt förhållande är att gravar med hög
karaktär har en högre bortodlingsgrad än de med
rösekaraktär. För vissa områden i Sverige finns om
fattande studier av bortodlingsgraden av förhisto
riska gravar (Baudou 1968, s 109 ff; Carlsson &
Windelhed 1973, s 76 f; Hermodsson 1992, s 42 ff).
Studierna har visat att höggravar kan beläggas ha
varit utsatta för en betydande bortodling, medan
rösegravarna uppvisar en gynnsammare bevarande
grad. Dessa resultat är av stor källkritisk betydelse
och visar att rösegravarna har en hög representati
vitet med avseende på de ursprungliga förhållandena.
Hålvägar var, som ovan nämnts, inte alls upp
tagna vid tidigare inventeringar. Av de vid special
inventeringen noterade 13 lokalerna med hålvägar
bedömdes sex vara R-objekt. Kriterium för urvalet
har varit den förmodade åldern vid övergivandet.
En viss ledning ger profilen: U-form respektive V

form, förmodat yngre respektive äldre. Vissa hål
vägar är fortfarande utnyttjade som stigar och är
markerade på äldre eller yngre kartor. Sådana som
är markerade på 1900-talets ekonomiska karta har
inte R-markerats. Sannolikt har FMR fortfarande
brister vad det gäller hålvägar. Mer insatser skulle
säkert kunna göras med goda resultat.
Boplatser med eller utan s k synliga anläggningar
är såväl före som efter specialinventeringen kända
endast i ringa omfattning. Den förra kategorin var,
som ovan framgått, redan känd genom reviderings
inventeringen, varvid sex husgrundsterrasser förde
lade på tre lokaler blev registrerade. Vid special
inventeringen påträffades vid Hårby fyra husgrunds
terrasser belägna i nordöstra kanten av ett gravfält
(RAÄ 74). Gravfältet består av cirka 60 fornlämningar med en sammansättning som pekar mot
såväl äldre som yngre järnålder.
Vid de utgrävningar av gravfält som ägt rum har
boplatslämningar påträffats vid fem tillfällen. Kän
nedomen om boplatser är i hög grad kopplad till
utgrävningsverksamheten. Naturligt nog gäller detta
främst boplatser utan synliga anläggningar. Bristen
på boplatser i FMR torde därför endast delvis kunna
avhjälpas genom fortsatta specialinventeringar. Vid
en studie av det på andra fornlämningstyper rika
källmaterialet kan inte minst stensträngarna vara

viktiga för att finna lämpliga bebyggelselägen som
kan kontrolleras genom provundersökningar. På de
lokaler där flera stensträngar bildar komplexa sys
tem är det mycket troligt att en bosättning är belä
gen. Att så kan vara fallet visade sig vid undersök
ningen för Arlanda stad i Norrsunda socken (Fog
hammar 1989).
En boplatsindikerande fornlämningstyp är
skärvstenshögar. Under specialinventeringen påträf
fades en skärvstenshög på Fresta-Smedbys marker
(RAÄ 56:3). Det verkar inte troligt att det i Fresta
socken skulle finnas något större bestånd av denna
fornlämningstyp. Fresta tillhör en region av Mälar
dalen där förhållandevis få skärvstenshögar förekom
mer (Jensen 1986, s 22). Eftersom skärvstenshögarna
huvudsakligen kan dateras till bronsålder och i min
dre utsträckning till äldre järnålder (aa, s 21) är detta
en viktig observation för rekonstruktionen av
kolonisationsförloppet i området.
De nyregistrerade fornlämningstyperna terrasse
ring, röjd yta och fossil åker hänger uppenbarligen
nära samman med stensträngarna. Vid special
inventeringen gjordes knappast inte någon heltäck
ande registrering av dessa kategorier varför möjlig
heterna för nyfynd både i Fresta och närbelägna
socknar kan bedömas som goda.
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Bevarandegraden av stensträngar
Från källkritisk synpunkt är det svårare att utvär
dera graden av bortodling och annan för kultur
minnena destruktiv verksamhet för sent uppmärk
sammade fornlämningstyper än för sådana som va
rit kända under lång tid. Vissa slutsatser går dock
att dra om stensträngarnas bevarandegrad i Fresta.
Inom det specialinventerade området finns 102
lokaler med stensträngar med en sammanlagd längd
av cirka 21 700 meter, inklusive dem som har doku
menterats innan de togs bort. Kvantiteten stensträng
skiljer sig dock betydligt mellan den västra delen av
Fresta som är bebyggd med i huvudsak småhus och
den östra som har kvar sin lantliga prägel. Inom det
tätbebyggda området, vilket omfattar cirka 5 km2,
finns 1 600 meter stensträng fördelade på 17 loka
ler. Motsvarande värden för det icke tätbebyggda
området, vilket omfattar cirka 10 km2, är 20 100
meter stensträng på 85 lokaler. Eftersom det inte finns
några stora topografiska eller geologiska skillnader
mellan de båda områdena är det uppenbart att många
stensträngar har schaktats bort i samband med ex
pansionen av Upplands-Väsby under efterkrigstiden
utan någon arkeologisk dokumentation. Denna slut
sats bekräftas av att det inom det tätbebyggda om
rådet finns gravar och gravfält som har undersökts
eller kvarligger samt av lämningarna av de båda järnåldersgårdarna vid Toland (RAÄ 108) respektive

23

Grimsta (RAÄ 117) med husgrundsterrasser och
anslutande stensträngar. Om vi gör det rimliga an
tagandet att frekvensen av stensträngar var likartad
över hela det specialinventerade området före
bebyggelseexpansionen innebär det att cirka 8 500
meter stensträng har schaktats bort utan dokumen
tation under de senaste decennierna inom det tät
bebyggda området.
Stensträngar har troligen också blivit borttagna
inom den ännu agrart präglade delen av socknen.
Ett vanligt förhållande är att stensträngarna kan föl
jas fram till kanten av den uppodlade marken. I vissa
enstaka fall löper stensträngar över åkermarken och
är då ofta inlagrade i parcellgränser där de har kun
nat bevaras (t ex RAÄ 211).
Det småbrutna landskapet i Fresta har sannolikt
inverkat positivt på bevarandet av stensträngar. I
slättområden som Litslena socken i sydvästra Upp
land har troligen betydligt färre stensträngar beva
rats till eftervärlden än i Fresta (Höglin 1989, s
164 f). Orsaken är att antalet platser som stått till
förfogande vid omstruktureringar av bebyggelse och
markanvändning varit färre i ett slättlandskap än i
ett småbrutet landskap. Trots den småbrutna topo
grafin i Fresta måste vi räkna med att åtskilliga sten
strängar har odlats bort. I synnerhet under 1800talet har sannolikt bortodlingen varit omfattande.

Frestas stensträngar i ett vidare perspektiv

En intressant fråga gäller omfattningen av Frestas
stensträngar i förhållande till övriga Uppland och
de uppländska stensträngarna i förhållande till öv
riga delar av landet. Stefan Höglin (1991, fig 6) har
presenterat en karta över längden stensträng per
1/4 ekonomiskt kartblad i Uppland. Kartan bygger
på FMR. De tätaste områdena omfattar över 1 km
stensträng per kvartsblad. Ett ekonomiskt kartblad
utgör 25 km2 medan det specialinventerade områ
det i Fresta utgör cirka 15 km2. Inom detta område
finns 21,7 km stensträng dokumenterat. Omräknat
innebär det att cirka 9 km stensträng skulle före
ligga per kvartsblad inom det specialinventerade om
rådet. Fresta ligger med andra ord mycket högt inom
Uppland beträffande stensträngsförekomst. Björn
Winberg (1986, fig 2) redovisar för Östergötlands
del längden stensträng per ekonomiskt kartblad. De
tätaste kartbladen innehåller 15-30 km stensträng.
Detta innebär att Fresta ligger i paritet med de stensträngsrikaste bygderna i Östergötland.

Tolkningen av stensträngarna
Stensträngarna består vanligen av en enkel rad med
enskiktade stenar av en mansbördas storlek. Ofta
ingår också enstaka markfasta stenblock. Åtmins
tone de större blocken förefaller att ha inverkat på
stensträngarnas dragning i terrängen. Det förekom
mer också att stensträngar ansluter till bergsbranter,
vilka har fungerat som naturliga hägnader (t ex RAÄ
175). I några fall förekommer också att stensträngar
ställvis är flerradiga och flerskiktade. Dessa mer
monumentala stensträngar förekommer på bergs
höjder, ofta i närheten av gravgrupper eller gravfält,

vilka sannolikt är samtida med stensträngarna (t ex
RAÄ 164, 248 och 225). Det är mycket ovanligt att
stensträngar bildar fägator i Fresta: en tillhör RAÄ
237 och är cirka 70 meter lång.
Begreppet ”stensträng” utgör inte en enhetlig
fornlämningskategori med avseende på funktionen.
Inom den kulturgeografiska forskningen skiljer man
på två typer av stensträngar: de som har fungerat
som hägnader respektive begränsningar. Den förra
typen är lämningar av enkla stenhägnader som har
skilt inägomarken från utmarken; den senare typen
har utgjort begränsningar inom åkermarken. S-O
Lindquist (1968, s 11 ff) anser att det är möjligt att
morfologiskt skilja de båda stensträngstyperna från
varandra. Mats Widgren (1983, s 30) är däremot
skeptisk till möjligheten att tolka funktionen direkt
utifrån formen. Han anser att tolkningen av en sten
sträng som hägnad måste baseras på en analys i två
steg: dels dess uppbyggnad, dvs att den var tillräck
ligt hög för att hålla djuren utanför inägomarken,
dels dess relation till övriga stensträngar och kulturlandskapselement. I Fresta där ytterst lite fossil åker
mark är känd har sannolikt huvudparten av sten
strängarna enbart fungerat som hägnader.
Även om den kulturgeografiska tolkningen av
stensträngarna som agrarhistoriska lämningar säker
ligen är den mest heltäckande kan i enstaka fall en
annorlunda funktion inte uteslutas. Inom det special
inventerade området förekommer på flera lokaler att
stensträngar direkt ansluter till gravar av äldre järnålderstyp eller att sådana gravar är belägna i närhe
ten av stensträngar. Även om några entydiga gravhägnader (Ambrosiani 1964, s 178 ff) inte påträffa
des vore det förhastat att helt utesluta Attur Nordens
(1930) tolkning av åtminstone vissa av stensträng-
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Fig 5. Rekonstruktion av markanvändningen vid Gudby och Harby under äldre järnåldern.

arna som ett uttryck för religiösa föreställningar
förknippade med kulten kring de döda och grav
monumenten.
Denna tolkning ligger i synnerhet nära till hands
i de fall där stensträngar är belägna på krönet av
bergshöjder i anslutning till gravar med identiska
marktyper på båda sidor om stensträngarna. Ett
exempel på en sådan kombination är RAÄ 248 och
249 bestående av ett stensträngssystem och en grav
grupp belägna på krönet av en bergshöjd nordväst
om Vallensjö. Denna bergshöjd är i sin tur belägen
norr om den ovan omnämnda utdikade sjö som gi
vit bebyggelseenheten Vallensjö dess namn. Lars
Hellberg (1976) har tolkat ortnamnet Vallensjö som

namnet på en helig sjö med rituell betydelse för hela
det territorium som under historisk tid kom att ut
göra Vallentuna härad.
Att norra och mellersta delen av Fresta socken
förutom ett möjligt rituellt samröre också var eko
nomiskt kopplat till området för Vallentuna härad
framgår av att sockengränsen mot Hammarby och
Vallentuna helt godtyckligt skär genom flera sten
strängssystem. Den södra delen av Fresta socken,
vilken inte ingick i specialinventeringen, är däremot
naturgeografiskt avgränsad från socknen i övrigt av
Norrviken och en större skogbeväxt bergshöjd utan
registrerade fornlämningar. En tidigare utförd inven
tering i sydligaste delen av Fresta har visat att sten
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komplex även om, som framgått ovan, vissa grän
ser kan dras. En viktig uppgift för forskningen om
Upplands järnålder är att avgränsa olika stensträngs
komplex för att därefter studera deras inre uppbygg
nad (bebyggelseenheternas antal, storlek etc) i ett
jämförande perspektiv. En sådan inriktning skulle
sannolikt innebära en vitalisering av bebyggelse
arkeologin. Detta förutsätter emellertid att fler in
venteringar av stensträngar utförs.
Som ett exempel på den äldre järnålderns mark
användning har ett mindre analysområde vid Gudby
och Harby valts ut (fig 5). Inägomarken fungerade
som äng, vilken efter slattern också kunde brukas
som betesmark. Inägomarken var också platsen för
åkern. Utmarken brukades som betesmark under den
varma delen av året. Under vintern var djuren stallade och levde av fodret som hade bärgats från ängen.
Den under vintern producerade gödseln användes
som gödning på åkern. Detta jordbrukstekniska sys
tem infördes i Skandinavien omkring vår tidräknings
början (Myrdal 1984).

strängarna i detta område utgör en perifer del av ett
större stensträngskomplex som huvudsakligen är
beläget inom Täby socken (Höglin 1991, s 47 ff).
I ett fall förekommer också att en stensträng är
så kraftig att den har karaktären av en fornborgsvall. Denna stensträng (RAÄ 22) är belägen på en
större höjdsträckning och kan ha utgjort en del av
en forntida befästningsanläggning. Lämningen upp
fyller emellertid inte fornminnesinventeringens krav
för kategorin ”fornborg” eftersom bergshöjden inte
begränsas av branter på samtliga sidor som ej är
befästa.
Kulturgeografiska analyser i Östergötland (Widgren 1983) och på senare tid också i Uppland (Hög
lin 1991) har visat att stensträngar ofta hänger sam
man i större komplex där flera gårdar har ingått.
Dessa komplex är belägna i anslutning till ett
sedimentbäcken som har fungerat som en gemen
sam foderproducerande ängsmark för ett s k hägnadslag. Den begränsade och till stor del godtyck
ligt valda areal som specialinventeringen omfattar
medger inte en avgränsning av sådana stensträngs-
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Fig 6. Gravfältskronologi för
analysområdet i Fresta socken.
Gravfälten symboliseras av cirklar.
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Den bebyggelsehistoriska utvecklingen
ens samtliga anläggningar är 11 % belägna på detta
gravfält. Till bronsålder, men också äldre järnålder,
hör de ensamliggande eller i grupp belägna gravarna
med jordfri stenfyllning. Sammanlagt förekommer
inom det specialinventerade området, inklusive de
undersökta och borttagna anläggningarna, 30
ensamliggande och 47 i grupp belägna gravar. Sju
av dessa är rösen och 31 är stensättningar av rösekaraktär.
Äldre järnålder representeras av sex gravfält som
innehåller 11 % av gravfältens samtliga anlägg
ningar. Gravfälten består av 4 rösen, 6 kvadratiska
stensättningar, 7 resta stenar, 5 runda och stenfyllda
stensättningar, 68 runda och övertorvade sten
sättningar samt en osäker skeppssättning. Från äldre
järnålder är sannolikt också en gravgrupp (RAÄ 70)
som består av tre resta stenar och två stensättningar.
Till yngre järnålder kan 16 gravfält föras, vilka
innehåller 28 % av gravfältens samtliga anlägg
ningar. Ett av dessa gravfält är det ovan berörda
RAÄ 32-34 som är totalundersökt. Två gravfält från
yngre järnåldern är delundersökta: RAÄ 30 och 82.
Tolv gravfält med 49 % av gravfältens samtliga
anläggningar har en sådan sammansättning att de
kan bedömas representera avsnitt av både äldre och
yngre järnålder. Bortsett från gravfälten från yngre
bronsålder-äldsta järnålder är dessa gravfält i ge
nomsnitt större än de andra typerna av gravfält. Av
de ensamliggande och i grupp belägna gravarna är
25 av högkaraktär och därför huvudsakligen från
järnåldern. En gravgrupp (RAÄ 37) som består av
två högar och två runda övertorvade stensättningar
är troligen från yngre järnålder.
Från neolitisk tid finns inga kända fornlämningar

Även om stensträngarna ger viktig information be
träffande markanvändning och bebyggelsemönster
har materialet en stor begränsning då denna kun
skap är historiskt bunden till äldre järnålder (romersk
järnålder och folkvandringstid). Uppenbart har inte
alla stensträngar tillkommit samtidigt; det är dock
svårt att utan mycket omfattande utgrävningar re
konstruera deras tillkomsthistoria.
Varför stensträngarna övergavs är ännu inte klar
lagt. De hägnader som finns på kartorna från 1600och 1700-talen saknar i det närmaste helt berörings
punkter med stensträngarna. Det är dock bara en
skenbar diskontinuitet som framträder vid en jäm
förelse mellan de historiska hägnaderna och sten
strängarna. Vad som finns däremellan är 1000 år av
strukturomvandling. I denna process måste man
räkna in både sociala och jordbrukstekniska fakto
rer som t ex tvåsädets införande.
För att studera den storskaliga bebyggelse
utvecklingen är det fortfarande gravmaterialet som
ger den rikaste informationen. Anledningen är att
detta material kan sorteras i kronologiska grupper
efter gravarnas morfologi och gravfältens struktur
grundade på dateringar från utgrävningar. På fig 6
redovisas en indelning av gravfälten inom det specialinventerade området i olika tidsskikt grundad på den
kronologiska modell som Björn Ambrosiani (1964,
s 55 ff) ställt upp och som senare har utvecklats av
bl a Åke Hyenstrand (1974, s 13 ff).
Yngre bronsålder och äldsta järnålder represen
teras endast av två gravfält: det delundersökta RAÄ
27 och det totalundersökta RAÄ 102. Med sina
omkring 100 anläggningar är fornlämning RAÄ 27
kvantitativt mycket anmärkningsvärd. Av gravfält
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fast bebyggelse men som utgjorde ett viktigt resurs
område.
Det är uppenbarligen först under äldre järnålder
som den stora bebyggelseexpansionen sker i Fresta.
Hälften av gravfälten har helt eller delvis tillkom
mit under denna period. Att äldre järnålder är det
mest expansiva skedet i Frestas förhistoria under
stryks av stensträngarnas stora andel i det kända
fornlämningsbeståndet och av deras utbredning som
täcker in hela socknen. Fresta var senast under
folkvandringstid i sin helhet uppdelat mellan olika
bebyggelseenheter. De flesta gravarna ligger på grav
fält som omfattar delar från både äldre och yngre
järnålder. Detta indikerar att efter primärkoloni
sationen har bebyggelseutvecklingen varit relativt
jämn under järnåldern. Delvis på grund av land
höjningen har ytterligare några bebyggelseenheter
kunnat etableras under yngre järnålder.
För en djupare analys av den bebyggelsehistoriska
utvecklingen är det nödvändigt att behandla såväl
gravarna som stensträngarna samt de historiska
bytomterna och ägofigurerna. Riktlinjer för en så
dan analys med utgångspunkt i östgötskt material
har skisserats av Björn Winberg (1986). Hypotetiska
boplatslägen kan väljas ut med hjälp av mönster i
stensträngssystemen och gravarnas lokalisering. Det
är givetvis av stort intresse att en sådan storskalig
analys jämförs med resultaten från den undersökta
Sandaboplatsen.

eller föremål från Fresta. Från denna del av Upp
land finns över huvud taget få stenåldersfynd
(Ekholm 1915).
De enstaka belägna rösena är viktiga i samman
hanget och torde till stor del härröra från brons
åldern. Antalet sådana fornlämningar är inte färre i
Fresta än i många andra Upplandssocknar, även jäm
fört med områden där sannolikt en rik bronsåldersbebyggelse funnits (Hyenstand 1984, s 58). Den stora
svårigheten att bedöma bronsåldersbebyggelsen i
Fresta ligger i avsaknaden av boplatser.
Som vi tidigare påpekat är Fresta beläget i en re
gion av Mälardalen där förhållandevis få skärvstenshögar förekommer. Från gravfälten RAÄ 27 och 102
finns, som framgått ovan, dateringsindicier från
yngre bronsålder. På fornlämning RAÄ 27 finns två
husgrundsterrasser som kan vara samtida med gra
varna. På fornlämning RAÄ 102 har det enda kända
föremålet från bronsåldern i Fresta påträffats: en
holkyxa.
Intressant är själva läget för fornlämningarna
RAÄ 27 och 102. De ligger förhållandevis höglänt,
cirka 35-40 meter över havet, med Stockholmsåsen
belägen cirka 500 meter åt väster. På denna ås har
inom det s k Ekebokomplexet cirka 150 gravar un
dersökts från yngre bronsålder-äldre järnålder
(Ambrosiani 1964, s 34 ff). Det förefaller som om
den sydvästra delen av Fresta ingick i ett sedentärt
bebyggelseområde under yngre bronsålder och att
resten av socknen ingick i ett skärgårdsområde utan
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Slutsatser
let. Det vore dock missvisande att betrakta repre
sentativitet som något helt bundet till olika perio
der och därmed relativt. Anledningen är att FMR:s
historia beskriver en kontinuerlig ackumulation av
data där nya kategorier tillkommer men däremot
inga, hittills, har försvunnit. En utvärdering av
FMR:s representativitet som är grundad på en sär
skild utredning eller en specialinventering måste där
för ta hänsyn till vilka fornlämningskategorier som
ingick i det föregående inventeringsprogrammet.
Det finns likaså ingen absolut forsknings
potential. Användbarheten av FMR i vetenskapliga
sammanhang är beroende av vilka frågor som ställs
till materialet, frågor som är avhängiga av de teore
tiska ansatser som de är del av. Vi har här endast
med några mindre exempel försökt visa på möjlig
heten att rekonstruera den bebyggelsehistoriska ut
vecklingen och järnålderns markanvändning. Möj
ligheterna att förutom befolkningsmässiga och eko
nomiska förhållanden också behandla frågor av
ideologisk art har dessutom redan prövats utifrån
ortnamnen (Hellberg 1976) och undersökta gravar
(Hemmendorf 1984). Ett mångsidigt och represen
tativt material skapar ingen intressant forskning men är dess förutsättning.

Grunden för den kunskapsproduktion som bygger
på kulturlandskapet och dess tidsinnehåll är de nära
samband som finns mellan lagstiftning, antikvarisk
praxis och bebyggelsehistorisk forskning. När nå
gon av dessa delar förändras inverkar det på hela
komplexet. Det är därför viktigt att de som beslutar
om förändringar i systemet har en helhetssyn och
kan bedöma följderna av besluten.
Ovanstående utvärdering av FMR:s representa
tivitet bygger på en specialinventering som initiera
des av ett vetenskapligt behov; det är dock möjligt
att göra liknande utvärderingar grundade på de ut
redningar som KML föreskriver. Specialinventeringen
i Fresta har bekräftat att FMR inte kan betraktas
som ett komplett arkiv. FMR är som Selinge skriver
”ett levande material som förändras med forskning
och kulturminnesvård” (1988, s 22). Det finns där
för ingen absolut representativitet eftersom inne
hållet i FMR är kopplat till vad man inom veten
skapen och kulturmiljövården anser vara värt att
registrera, och detta är något som ständigt föränd
ras. Det FMR som upprättades under förstagångsinventeringen har en låg grad av representativitet sett
utifrån dagens krav men var värdefullt för en arkeo
logi som huvudsakligen arbetade med gravmateria
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Mellansvensk bebyggelsearkeologi
En forskningsöversikt med blicken riktad
mot 90-talets uppdragsarkeologi
Av Anders Broberg

edan skall ett försök göras att ringa in
några bebyggelsehistoriska problemkom
plex, som kan antas stå i centrum för de
bebyggelsearkeologiska forskningsinsatserna i Mel
lansverige under det närmaste årtiondet. Inlednings
vis finns det emellertid anledning att blicka bakåt,
mot de centrala frågeställningarna hos den forsk
ningsinriktning som under 1960- och det tidiga
1970-talet växte fram, i första hand vid Stockholms
universitet, och som sedan dess kommit att prägla
den bebyggelsehistoriskt inriktade arkeologin i Mel

lansverige. Denna forskningsprofil kommer fortsätt
ningsvis att med ett samlande namn benämnas
Stockholmsskolan. Med två undantag - Hässelby i
Spånga och Lingnåre i Hållnäs, har samtliga nedan
nämnda boplatsundersökningar utförts av Riksan
tikvarieämbetet, Byrån för arkeologiska undersök
ningar, här kallad UV.
Uppsatsen bygger på en föreläsning vid Arkeo
logiska institutionen vid Umeå universitet 1993-0309 och har i starkt förkortad version publicerats i
festskriften," Svea Orden 200 år. Stockholm 1993".
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Bebyggelsearkeologi i Mälarlandskapen
- källor och förutsättningar
Ur ett internationellt perspektiv torde få områden
erbjuda bättre förutsättningar för bebyggelse
historiska studier än Mellansverige och framför allt
Mälarlandskapen. En kombination av ett gott
källmaterialläge, speciella topografiska och natur
geografiska förutsättningar samt en social och brukningsmässig kontinuitet erbjuder möjligheter att
belysa bebyggelse- och samhällsutveckling med ett
flertusenårigt perspektiv.
Den fortgående strandförskjutningen har i
kustbygderna inneburit en motsvarande kontinu
erlig bebyggelseförskjutning med påföljd att äldre
tiders bebyggelselägen och fornlämningsmilj öer ef
terhand kommit att ligga alltmer perifert i för
hållande till nuvarande central bygder (Ambrosiani
1964, Jensen 1987, 1989). Strandförskjutningen i
kombination med det småbrutna Mälarlandskapet,
där fornlämningarna i stor utsträckning lagts på mo
rän- och bergsklackar, har också medfört att
fornlämningsmaterialet endast i begränsad omfatt
ning utsatts för bortodling eller andra skador. Re
sultatet är att vi idag från enbart ett landskap som

Uppland känner närmare 150 000 fasta fornlämningar, i huvudsak gravar från järnålder. Lik
som övriga fasta fornlämningar finns gravfälten re
gistrerade och enhetligt beskrivna i Fornminnesregistret på Riksantikvarieämbetet i Stock
holm.
Östra Mellansverige har, till skillnad från stora
delar av det kontinentala Europa, inte genomgått
de samhällsprocesser som så totalt omstöpt stora
delar av det europeiska kulturlandskapet. Det av
människan utnyttjade mellansvenska landskapet har
visserligen genom strandförskjutningen förändrat
karaktär men samtidigt finns en social och brukningsmässig kontinuitet över tiden, vilken innebär
att många av dagens bebyggelseenheter, kan spåras
retrospektivt tusen år eller längre. Denna typ av
bakåtblickande studier underlättas också i hög grad
genom tillgång till ett omfattande, och för europe
iska förhållanden unikt, skriftligt källmaterial i form
av kronans, rumsligt heltäckande, jordeböcker från
1500-talet och serierna med äldre lantmäteriakter,
från tidigt 1600-tal och framöver.
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Den bebyggelsearkeologiska Stockholmsskolan

Tillsammans med resultaten från den s k förstagångsinventeringen av fornlämningar och de
exploateringsundersökta gravfälten fanns i början
på 1960-talet möjligheter att diskutera den regio
nala bebyggelse- och befolkningsutvecklingen i ett
långtidsperspektiv. Grunden för den moderna
mellansvenska bebyggelsearkeologin lades 1964 av
Björn Ambrosiani i hans avhandling ”Fornläm
ningar och bebyggelse. Studier i Attundalands och
Södertörns förhistoria”. Ambrosianis metod, som
till en del utgick från äldre arbeten av Oscar Alm
gren (1912) och Hans Hansson (1936, 1937), ba
serades bl a på analyser av historiska källor och
äldre lantmäterikartor men vilade framförallt på er
farenheterna från ett stort antal exploateringsundersökningar av förhistoriska gravfält i Stock
holmsområdet. Ambrosianis arbete kom i mycket
att bli normgivande för den mellansvenska be
byggelsearkeologin och följdes under den kom
mande åren av en rad bebyggelsehistoriskt inrik
tade studier av Ferenius (1971), Iregren (1972),
Ambrosiani (1973, 1983), Modin (1973), Hyenstrand (1974,1976,1979,1982, 1984), Wijkander
(1983), Petré (1984) och Biuw (1992). Särskilt
Hyenstrands arbeten präglades i hög grad av en
kvantitativ inriktning.
Kombinationen av ett omfattande och delvis
mycket välbevarat arkeologiskt och historiskt käll
material samt speciella topografiska förhållanden
bidrog till att den bebyggelsearkeologiska forsk

ningen i Mellansverige och i viss mån Norrland fick
en något annan inriktning än i exempelvis Skåne
landskapen, Västsverige och på Gotland (Furingsten
1985,Tesch 1985, Sandberg 1987,1992, Östergren
1989).
De frågeställningar som präglade 1960- och 70talets bebyggelsearkeologi var samtidigt också i fo
kus för den historiskt inriktade kulturgeografin och
debatten var tidvis livlig (se exempelvis Lindquist
1968, Baudou 1973). Så här i början på 1990-talet, tjugo eller trettio år senare, kan man notera att
tolkningarna av de fenomen och processer som
kunde iakttas i fältmaterialet ibland stod närmare
varandra än vad debattörerna då själva kanske in
såg. Detta gäller bl a frågan om den förhistoriska
bebyggelsens karaktär och bybildningsprocessen.
I960- och 70-talets livliga diskussion bidrog också
till en metodutveckling inom fältarkeologin liksom
att intresset vidgades från gravfält och boplatser till
att omfatta hela kulturlandskapet.
De centrala bebyggelsearkeologiska problem
ställningarna under 1960- och 70-talet kan grovt
sägas ha varit kopplade till frågor rörande bortodlingsgraden, bebyggelseenheternas och den gravlagda befolkningens storlek, dvs frågan om by eller
gård, tidpunkten för bybildningen och upprättan
det av de ägogränser som återfinns på de äldsta
lantmäteriakterna samt bebyggelsens lokalisering i
landskapet (se Dahlbäck 1977).
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Det registrerade fornlämningsmaterialets representativitet
En grundläggande förutsättning för den typ av be
byggelse- och populationsanalyser som Ambrosiani,
Hyenstrand med flera genomförde var att bortodlingsgraden av fornlämningar, i första hand gra
var, var låg och närmast försumbar och att de i
fornminnesregistret förtecknade fornlämningarna
också var representativa för det ursprungliga anta
let. Senare forskning liksom exploateringsundersökningar har visat att bortodlingen av forn
lämningar varit mycket betydande på de centrala
slättbygderna i Mälarlandskapen, Närke och Öst
ergötland liksom i delar av Norrland samtidigt som
fornlämningsmaterialet i andra områden är synner
ligen välbevarat (Baudou 1968 s 109 ff, Carlsson &
Windelhed 1973, Englund 1983, Kyhlberg 1982,
Bennet 1987, Lamm m fl 1989, Broberg 1990a s 37
ff, Elermodsson 1992, Ericsson & Hermodsson i
denna volym). Samtidigt visar de senaste årens storskaliga exploateringsföretag inför järnvägs- och
motorvägsbyggen samt specialinventeringar i sam

band med särskilda utredningar att fornlämnings
materialet, även i fullåkerslandskapet, genomgående
är betydligt mer omfattande än vad som kan upp
fattas genom fornlämningregistret (Sjösvärd 1993).
Förutsättningarna för detaljerade bebyggelse
historiska analyser, baserade på gravar, må visserli
gen vara begränsade inom hårt uppodlade fullåkerslandskap som Vadstenaslätten och bygden runt sjön
Tåkern (Broberg 1990b) men samtidigt finns goda
möjligheter att studera exempelvis den äldre järn
ålderns samhälle i närområdet via på de välbevarade
fornlämningsmiljöerna söder om slätten och öster
om Stångån (Lindqvist 1968, Widgren 1983). Även
om bortodlingen lokalt är ett problem vid be
byggelsehistoriska studier kvarstår ändå det faktum
att fornlämningsmaterialet i östra Mellansverige i
anmärkningsvärt stor utsträckning undgått skador
och att representativiteten, med förbehåll för lokala
variationer, ändå måste betraktas som mycket god
och ur ett internationellt perspektiv närmast unik.
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Ensamgärd eller by
der de vidare till frågan om flerkärnigheten möjli
gen speglar ett förstadium till den medeltida byn i
form av produktionsmässigt samverkande gårdar
(jfr Widgren 1983 och Fallgren 1993).
Någon fullgod arkeologisk definition av begrep
pet by har inte presenterats och i avsaknad av denna
uppfattas by här som liktydigt med flera samtidigt
existerande hushåll eller gårdsbruk inom det impe
diment som på den äldsta lantmäterikartan hyste
bytomten. Detta innebär egentligen bara ett trivialt
konstaterande att flera hushålls- eller gårdsenheter
rumsligt kan knytas till det från de äldsta lantmäteriakterna kända bebyggelseläget och, som en följd av
detta, antagandet att den från de medeltida land
skapslagarna belagda byn kronologiskt också kan
föras tillbaka till en viss tidpunkt. En definition av
bybegreppet måste, för att vara meningsfull, base
ras på att en ekonomisk och funktionell samverkan
råder mellan byns hushållsenheter. Vilka samverkansformer som funnits mellan dessa gårdar lå
ter sig dock inte avslöjas via ett boplatsmaterial
utan kan sannolikt endast spåras i det fossila och
relikta kulturlandskap där samverkan antas ha skett
(Windelhed i manus).
Fram till mitten på 1980-talet hade endast en
handfull boplatser från yngre järnålder och medel
tid kommit att beröras av arkeologiska undersök
ningar och ingen kunde betecknas som totalundersökt. Kunskapsläget är idag radikalt annor
lunda och undersökningar från lokaler som exem
pelvis Pollista i Övergrans socken, drygt 15 km väs
ter om Sigtuna, visar att en ”bystruktur”, enligt
definition ovan, här existerat redan under 900-tal

Stockholmsskolan menade att den yngre järnålderns
bebyggelse varit av ensamgårdskaraktär (Ambro
siani 1964 s 223, Hyenstrand 1974 s 31 ff). Denna
uppfattning utgick från populationsberäkningar på
totalundersökta gravfält och som antydde relativt
låga befolkningstal. Med hänvisning till att krono
logiskt samtida gravfält var ovanliga inom flertalet
analyserade bebyggelseenheter, avvisades tanken på
en bybildningsprocess redan under förhistorisk tid.
Istället betraktades framväxten av byarna som ett
resultat av under medeltid förändrade samhällsför
hållanden (Ambrosiani 1964 s 202 ff). Från kulturgeografiskt håll hävdades däremot att den
bybebyggelse som uppträdde i de mellansvenska
landskapslagarna kan ha etablerats redan under
järnåldern, kanske t om under äldre järnåldern,
genom sammanflyttning av tidigare ensamgårdar
till en gemensam bytomt, dvs att bystrukturen före
gåtts av ett flerkärnigt bebyggelsemönster (Helmfrid
1962, Lindqvist 1968, Sporrong 1971, 1985, Gö
ransson 1977, Hannerberg 1977).
Stöd för den senare uppfattningen finns i iakt
tagelser från ett antal arkeologiska undersökningar
från främst 1980-talet, vilka antyder att bebyggelse
mönstret i Mälarlandskapen inte varit likformigt och
oförändrat under den yngre järnåldern. Istället fram
skymtar spår av en flerkärnig bebyggelsestruktur
(Baudou 1965 s 60, Johnsen-Welinder & Welinder
1973, Broberg 1981, Hyenstrand 1982 s 168, Olaus
son &c Petré 1982, Petré 1984 s 136, Bennett 1987).
Dessa iakttagelser motsäger dock inte uppfattningen
att vikingatidens bebyggelse i östra Mellansverige
varit av ensamgårdskaraktär, tvärtom. Däremot le
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(Hållans 1988, Broberg 1992 s 290 f). Pollista har
då utgjorts av tre gårdar på platsen för den by som
finns karterad 1702. Denna observation var också
det första arkeologiska belägget i Mälarlandskapen
för bybebyggelse redan under förhistorisk tid. Än
så länge finns dock, trots ett stort antal boplats
undersökningar under 1980-talet, inget säkert ar

keologiskt belägg för en motsvarande bystruktur
före vikingatid, vilket innebär att de mycket tidiga
dateringar av bybildningsprocessen som ibland fö
reslagits från kulturgeografiskt håll ännu inte har
något stöd i det arkeologiska materialet (Lindqvist
1968, Hannerberg 1971, 1977, Göransson 1977).
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Fig 1. Kulturlandskap i Fresta socken norr om Stockholm omkring 1636. Svart kvadrat vid Odenslunda och Sanda
markerar läget för bebyggelseschablon på lantmäterikartan. I båda fallen har omfattande bebyggelsespår från
järnålder och medeltid påträffats och undersökts i anslutning till 1600-talets ”bytomt” men på ett avstånd av 50
respektive 300 meter från kartans bebyggelsemarkering. Dessa nyupptäckta boplatslägen markeras på ovanstående
karta med svart stjärna. Vid Odenslunda återfinns bebyggelsespären på samma impediment som 1600-talskartans
bebyggelseschablon och vid Sanda på ett impediment omedelbart öster därom. Exemplet från Fresta visar med
tydlighet att lantmäteriaktens bebyggelseschablon inte är liktydigt med det exakta läget för järnålderns och medelti
dens bebyggelse. Kartkalken är framställd av UlfJansson, Kulturgeografiska institutionen vid Stockholms universitet
(Åqvist 1992 fig 11).
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Järnåldersgården och 1600-talets bytomt
- en fråga om rumslig kontinuitet
En annan central fråga rörde järnåldersbebyggelsens
lokalisering. Stockholmsskolan utgick från att de
bebyggelselägen som återfinns på 1600-talets lantmäteriakter också var identiska med medeltidens
och den yngre järnålderns. Något egentligt arkeo
logiskt stöd för att så var fallet fanns dock inte.
Däremot uppfattades gravarna som bebyggelsemarkerande och ägorättsligt särskiljande, helt i linje
med uppgifter i våra medeltida landskapslagar och
hos en 1500-tals historiker som Olaus Petri (Holmbäck & Wessen 1934 s 216 f, Hansson 1937 s 50).
Det omfattande boplatsmaterial som idag före
ligger från stora delar av Mellansverige och södra
Norrland ger en bild som entydigt bekräftar
Ambrosianis, Hyenstrands m fl ståndpunkt. De
bytomter som återfinns på de äldsta lantmäteri
kartorna kan i de fall där också yngre järnålder
gravar uppträder i anslutning till bebyggelseläget,
beläggas ha platskontinuitet från åtminstone vi
kingatid. Detta innebär dock inte att läget för
lantmäteriakternas bebyggelseschabloner är iden
tiskt med den äldre bebyggelsens lokalisering eller
att gränserna för 1600-talets bytomt också är iden
tiska med medeltidens och vikingatidens (fig 1).
Tvärtom visar erfarenheten från en rad bytomtsundersökningar att bebyggelsen under århundra
denas lopp i hög grad rört sig inom det impediment
som rymt 1600/1700-talets bytomt (Broberg 1990a
s 88 ff, se även Olausson &c Åqvist 1991).
Bebyggelseförflyttningarna kan i enstaka fall uppgå
till ett par hundra meter.
Nyligen har Per Frölund och Lars Wilson (1993)
dessutom pekat på en serie iakttagelser från arkeo
logiska undersökningar i Uppland och Västman

land, som bl a visar att bebyggelse från äldre järn
ålder i många fall kan beläggas i omedelbar anslut
ning till de medeltida och sentida bytomterna.
Vad som än mer komplicerar en detaljerad re
konstruktion av exempelvis järnålderns bebyggelse
struktur i ett område är att ytterligare, samtida,
bebyggelseenheter i många fall kan beläggas inom
byterritoriet. Detta fenomen speglar, som ovan på
pekats, sannolikt existensen av en äldre, flerkärnig,
bebyggelsestruktur som föregått den egentliga
bybildningen. Dessutom har de senaste årens storskaliga exploateringsundersökningar i Mälardalen
avslöjat förekomsten av omfattande bebyggelse
rester från framför allt bronsålder och äldre järn
ålder i vad som idag är plöjd åkermark. Fenomenet
uppmärksammades först i samband med UVs un
dersökningar för den nya sträckningen av El 8 mel
lan Bålsta och Enköping och har senare bekräftats
vid upprepade tillfällen (Lamm red 1989, Göthberg
1989).
I samband med av UV Stockholm utförda s k
särskilda utredningar inför planerade större
exploateringsföretag har enbart under perioden
1990-92 fornlämningstalen i utredda områden ökat
med i det närmaste 100 % mot fornlämningsregistrets uppgifter, från 387 kända lokaler till 769
(Sjösvärd 1993). Ökningen varierar regionalt, bl a
beroende på topografiska förhållanden och graden
av odlingsskador, och utgör för Stockholms län
114 %, för Kronobergs län 325 % och för fullåkerlandskapet i centrala Närke 500 %. Gravar och
boplatser utgör vardera en dryg tredjedel av antalet
nyupptäckta fornlämningar medan övriga utgörs av
stensträngar, hålvägar, industrilämningar etc. Ser vi
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till boplatslokalernas datering kan vi notera att
23 % kan dateras till medeltid, 43 % till järnålder,
11 % till bronsålder och 23 % till stenålder.
De ovan beskrivna iakttagelserna påverkar inte
bara bilden av bronsålderns, järnålderns och me
deltidens bebyggelsestruktur utan får dessutom kon
sekvenser för de antikvariska myndigheternas hand
läggning av markexploateringsärenden.

Fig 2. Björka i Hälsingtuna var den första totalunder-

sökta "bytomten” i Sverige och undersöktes av UV
Stockholm åren 1982-83 inför bygget av en ny trafik
plats sydväst om Hudiksvall. Undersökningen var också
det första tillfälle när både vikingatida boplats och
tillhörande gravar undersöktes. Den vikingatida och
medeltida bebyggelsen låg i huvudsak inom RAA 124.
Söder därom låg ett område med gravar och röjningsrösen. Vid punkt 1 fanns dessutom spår efter ett tidigare
bebyggelseläge samt en lågteknisk järnframställningsplats. Kartering: Marianne Foghammar och Lars
Sjösvärd, UV Stockholm.

Fig 3. Tidigmedeltida spisröse från den undersökta

boplatsen i Björka i Hälsingtuna (se fig 2). Foto:
Thomas Jacobsson.
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1990-talets bebyggelsearkeologi
- centrala frågeställningar idag och imorgon
åldersbebyggelsens struktur och sociala karaktär
med all sannolikhet att kunna belysas.
Den arkeologiska fältverksamheten hade före
1980, med några få undantag, inte berört vikinga
tidens och medeltidens bosättningar (Hedman
1987). I de fall undersökningar skett, hade dessa
endast omfattat begränsade delar av en by - eller
gårdstomt. Istället hade, som ovan framhållits,
mycket av diskussionen kommit att utgå från det
omfattande gravfältsmaterialet.
Den första totalundersökta boplatslokalen från
yngre järnålder och medeltid inom gammalt riks
svenskt område var Björka i Hälsingtuna socken i
Hälsingland, som undersöktes av UV åren 198283 (fig 2). Undersökningen som föranleddes av
byggandet av en större trafikplats genomfördes
under två säsonger och omfattade totalt en yta om
22 000 m2. Såväl boplatsytor som gravar och fossil

Övergår vi så till att se på vad som kan tänkas ut
göra de centrala frågorna för 1990-talets bebyggel
searkeologi kan till att börja med noteras att exploateringsarkeologin idag nästan helt domineras
av boplatsundersökningar till skillnad mot för
hållandena före 1980. Det stora inflödet av data
från de senaste årens exploateringsundersökningar
har påverkat, och kommer under de närmaste åren
i hög grad att påverka bebyggelsearkeologin i
Mellansverige. Vetenskapligt kan detta beskrivas
som en utveckling från ett kvantitativt synsätt mot
ett kvalitativt, en rörelse från studier av bebyggel
sens och gravfältens rumsliga fördelning ur ett över
gripande regionalt perspektiv mot lokalsamhället
själv - gården och det enskilda hushållet. De nedan
diskuterade exemplen behandlar främst järnålderns
och medeltidens bebyggelse och landskap men på
motsvarande sätt kommer också frågor kring brons-

. ®® ®

9

7 ■X.

»

^ ®<8> ®

Tu-

® ©
® ®

42

.. -

T

.

Fig 4. En av de tjugotalet husgrunder
från äldre järnålder som framkom i
samband med UV Stockholms under
sökningar 1988-90 inför bygget av
Arlandastad i Norrsunda socken, norr
om Stockholm. Anläggning 4, som
kunde dateras till romersk järnålder/
folkvandringstid, var delvis belägen
på en terrasskonstruktion. På den
norra och södra långsidan finns spår
efter dörröppningar, vilka direkt an
sluter till det omgivande stensträngssystemet och två fägator som leder ut
från inägomarken. Renritning:
Gunnar Andersson, UV Stockholm.

åkermark kom att beröras. Björka finns skriftligt
belagt i kronans jordebok år 1542 och utgjordes då
av två normalstora skattehemman. Bebyggelsen kan
arkeologiskt följas från 500-tal och fram i senme
deltid. Den arkeologiskt undersökta boplatsen är
dock inte identisk med läget för Björka by år 1764,
som istället låg på ett annat impediment ett par

hundra meter söder ut. Gravar från järnålder samt
lösfynd vid den senare platsen antyder möjlighe
ten av två samtidigt existerande förhistoriska
gårdsenheter inom det senare byterritoriet och en
sammanflyttning till ett gemensamt bebyggelseläge
först under 1500- eller 1600-tal.
Sedan Björka-undersökningen har ytterligare

Fig 5. Vid Sanda i Fresta socken, norr om Stockholm, undersöktes åren 1990-91 en större boplats, som uppvisade

bebyggelsekontinuitet från äldre järnålder och fram i tidigt 1600-tal. Figuren visar boplatsens struktur under
perioden 925-1150. Förutom ett långhus av ålderdomlig karaktär, möjligen ett boningshus, utgjordes bebyggelsen
av en mängd små timmerbyggnader - fähus, lada, stekerhus, bryggstuga, smedja m m. Den bebyggelsestruktur som
vi här möter påminner, funktionellt och rumsligt, starkt om den medeltida gården, som den exempelvis beskrivs i
våra högmedeltida landskapslagar. Gården består förutom av boningshus av en rad enfunktionsbyggnader, vilka
ligger grupperade kring ett tun eller en öppen gårdsplan (Åqvist 1992 fig 7).
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Fig 6. Bebyggelsen i den äldre järnålderns stensträngslandskap utgjordes ofta av långbus, grupperade på

impedimentmark med närhet till äng och åker. Husgrupperna kan, som i ovanstående fall från Arlanda stad i
Norrsunda i Uppland, tolkas som två, möjligen tre, hushåll eller gårdsbruk, vilka driftsmässigt samverkar med
ytterligare ett par gårdsgrupper inom stensträngskomplexet. Karaktäristiskt för järnåldersgården är bl a
långhusen, vilka var och ett rymt en mängd olika funktioner under samma tak - bostadsdel, fähus, förråd etc.
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Fig 7. Inför en av UV Stockholm utförd särskild utredning inför projekteringen av Norrortsleden mellan Täby
kyrkby och Väsjön har ett omfattande stensträngslandskap karterats i Täby och Fresta socknar. Det fossila
kulturlandskapet vid Arlandastad liksom i Täby och Fresta erbjuder, tillsammans med en rad andra lokaler i
närområdet, bl a möjligheter till en detaljerad rekonstruktion av den äldre järnålderns kulturlandskap och resursut
nyttjande. Inventering och kartering utförd av Stefan Höglin, Kulturgeografiska institutionen vid Stockholms
universitet (Brunstedt 1993). Skala 1:5 000.

mer att ge oss en ny och mer nyanserad syn på bl a
bybildningen och de processer som ledde fram till
denna.
Idag finns ett omfattande boplatsmaterial som
tillåter en detaljerad diskussion kring gårdens och
bebyggelsens struktur och förändringar av denna
över tiden (fig 4). Potentialen i det befintliga käll-

ett drygt tjugotal boplatslokaler från yngsta järn
ålder och medeltid helt, eller delvis, undersökts i
östra Mellansverige och Norrland. Ytterligare ett
flertal lokaler kommer sannolikt att tillkomma un
der de närmaste åren som ett resultat av de stora
infrastrukturella satsningarna i Mälarlandskapen
och Östergötland. Det nytillkomna materialet kom
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materialet kan få illustreras av UVs FOU-projekt
Hus ocb Gård, vilket syftar till att beskriva
hustypernas utveckling från stenålder fram till sen
medeltid. Avsikten är att närmast upprätta en ”typ
hus-katalog” utifrån befintliga arkeologiska obser
vationer. Redan nu kan vi exempelvis i det mellan
svenska materialet iaktta hur den traditionella järnåldersgården, med flerfunktionshus under stolpburna tak, s k långhus, under vikingatiden avlöstes
av den medeltida, i landskapslagarna beskrivna,
gården med ett flertal timrade enfunktionshus (fig
5-6).
Det stora antalet boplatsundersökningar tillåter
också en diskussion kring gårdens och hustypernas
regionala och sociala variationer. Medan lokaler
som Fornsigtuna i Flåtuna och Flovgården på Adelsö
(Damell 1991, 1993) representerar vikingatida
kungsgårdshushåll finner vi vid Granby i Orkesta,
Sanda i Fresta och Valsta i Norrsunda sannolikt spå
ren efter de runstenresande självägande böndernas
gårdar. På motsvarande sätt representerar Björka
i Hälsingtuna, Lingnåre i Hållnäs, Isättra i Öster
åker, Gredelby i Knivsta, Pollista i Övergran, Säby i
Norrsunda och Hässelby i Spånga troligen
vikingatidens normala bebyggelseenheter (Broberg
1992). Med tillgång till denna typ av material kan
vi för första gången diskutera hur t ex hushållets
sociala status avspeglade sig i hustyper och gårdens
struktur. Materialet tillåter för övrigt också frågor
kring konsumtionsmönster, agrarproduktion och
utbytesrelationer (ibid).
Före Björka-undersökningen 1982-83 hade
ingen boplats med tillhörande gravfält totalundersökts. Diskussionen kring befolkningsutveck
ling och populationsstorlek hade som en följd av
detta under lång tid baserats på gravfältsdata, vilka
ibland ställts mot skriftliga källuppgifter från me
deltid eller 1600/1700-tal (Ambrosiani 1964,1973,
Hyenstrand 1974 s 87, Widgren 1983 s 113 ff, Bro
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berg 1990a s 91 ff). I samband med de senaste årens
storskaliga satsningarna på infrastruktur har dock
i enstaka fall både boplatsytor och tillhörande gra
var kommit att undersökas.
Ett sådant exempel finns från Härad i Söderman
land där den nya sträckningen av E20 åren 1991-92
föranledde en omfattande undersökning av bebyggelse
och gravar från yngre bronsålder och fram i yngre järn
ålder. Ett annat exempel är från Valsta i Norrsunda,
norr om Stockholm, där både järnåldergravfält och
tillhörande bebyggelserester från järnålder och
medeltid undersöks inför bygget av Arlandabanan.
De båda lokalerna ger tillsammans med Björka i
Hälsingtuna, bland mycket annat, möjlighet att dis
kutera populationsstorlek på den enskilda bebyg
gelseenheten utifrån två av varandra oberoende käll
material - husgrunder och bebyggelsespår respektive
gravar.
Även om de enskilda bebyggelseenheterna och
förhållanden inom gården och hushållet troligen
kommer att vara i fokus för den bebyggelsearkeo
logiska forskningen under de närmaste åren finns
samtidigt möjligheter att med det nytillkomna ma
terialet även belysa de storskaliga strukturerna i
landskapet och förändringar av dessa över tiden.
Ett exempel på denna typ av frågor rör framväxten
av den äldre järnålderns kulturlandskap - sten
strängs bygden - i Uppland, Västmanland och Öster
götland samt övergången från detta till det land
skap som vi möter på 1600-talets lantmäteriakter. I
grunden finns frågor kring resursutnyttjande och
social organisation samt förändringar av dessa över
tiden.
Från området mellan Stockholm och Knivsta lik
som från Linköpingsområdet i centrala Östergöt
land finns ett betydande material som kan belysa
stensträngslandskapets framväxt och övergivande
(fig 7). I takt med storstadsexpansion och infrastruk
tursatsningar tillväxer detta dessutom hela tiden

(Ericsson & Hermodsson i denna volym). Från båda
områdena finns vidare sedan länge en kulturgeo
grafisk forskningsinsats som i betydande utsträck
ning inriktats på just stensträngssystemen (Lindqvist
1968, Sporrong 1971, Widgren 1983 m fl).
Skulle man inför framtiden våga sig på ytterli
gare en gissning så är det den att denna typ av frå
gor kring de regionala, storskaliga, strukturerna
sannolikt på nytt kommer att hamna i fokus efter
en period av intensiva studier av den enskilda bo
platsen och dess sammanhang. Den avgörande skill
naden gentemot situationen under 1960- och 70talet är emellertid att de regionala, storskaliga, stu
dierna i framtiden kommer att kunna genomföras
mot en mer detaljerad och differentierad bild av

hushållet, gården och det förhistoriska och medel
tida agrarsamhället.
Som framhållits finns sedan länge ett direkt sam
band mellan nu gällande lagstiftning, antikvarisk
praxis och den bebyggelsearkeologiska forskningen.
Den ovan beskrivna forskningssituationen utgår
ifrån att nuvarande lagstiftning och praxis även
fortsättningsvis kommer att gälla. Skulle den, av
kulturdepartementet tillsatta, HUR-utredningens
förslag (SOU 1992:137), om att kommersialisera
dokumentationen av det svenska arkeologiska ar
vet, få fullt genomslag kommer situationen och för
utsättningarna bli helt annorlunda och kunskapstillväxten inom detta forskningsfält att i det när
maste avstanna.
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Genom några av Upplands fornlämningsrikaste socknar (Sollentuna, Ed, Norrsunda, Husby-

f

Ärlinghundra, Odensala och Knivsta) löper den planerade järnvägen mellan Stockholm och Ar
landa flygplats, ett av de större projekten bland 1990-talets infrastrukturella satsningar.
Samtliga arkeologiska perioder finns representerade utefter denna sträcka; här räknas både fornlämningar som upptäcktes och registrerades under det inledande utredningsskedet och de som kom att
undersökas av Riksantikvarieämbetet, byrån för arkeologiska undersökningar (UV Stockholm) mellan
åren 1991 och 1994.
Bland de undersökta platserna, som utgörs av ett 15-tal olika objekt, dominerar de som kan dateras
till järnålder, t ex RAÄ 66 i Eds socken och RAÄ 47, Hersby i Sollentuna. Längs Arlandabanan åter
finns också bl a två medeltida bytomter (RAÄ 165 och 167 Norrsunda socken) samt en gravhägnad
(RAÄ 235 Odensala socken) med bronsåldersdatering. Av objekt där undersökning har kunnat undvi
kas, genom att de inte direkt berörs av exploatering, kan nämnas stenåldersboplatsen vid Brotorp
(RAÄ 171, Husby-Ärlinghundra socken). Boplatsen upptäcktes under utredningen och ökar kunskapen
om etableringar under stenålder i regionen högst avsevärt.
De arkeologiska undersökningarna för den planerade Arlandabanan rymmer flera typer av arkeolo
giska arbetsföretag, allt från undersökningar av enstaka gravar och delundersökningar av fragmenta
riska boplatser till totalundersökningar av avgränsade gravfält och hela fornlämningskomplex. Oavsett
objekttyp och den enskilda undersökningens omfattning dokumenteras vid varje undersökningstillfälle
naturligt nog en mängd nya data. Den arkeologiska rapporten utgör det grunddokument där dessa
data sammanställs och som kan sägas ersätta fornlämningen. I en rapport återfinns endast i ringa
omfattning de vetenskapliga tankar och idéer som vi har om fornlämningen.
Även om den planerade Arlandabanan skär tämligen slumpmässigt genom det arkeologiska
kulturlandskapet, skapas genom mängden av undersökningar stora möjligheter att öka kunskapen om
den forntida människans villkor och samhällets framväxt i regionen. De två följande artiklarna, som är
de första i en serie om de arkeologiska undersökningarna längs Arlandabanan, utgör båda exempel att
på olika sätt presentera denna nya kunskap och belysa vetenskapliga problemområden. Grunddata
finns redovisade i UV Stockholms rapportserie (1993:51, 1994:25).

Birgitta Sander

52

Beslag och soija ornerade i "borrestil"
från Antimahögen, RAÄ 66, Eds
socken, Uppland. Foto: Kjell Olausson.

En ansedd familj
Vikingatida välstånd i Antuna

Av Gunnar Andersson

ärdas man på den väg, som från öster leder
till gården Antuna i Eds socken, syns på långt
håll en hög (RAÄ 66) belägen på ett impedi
ment i det öppna jordbrukslandskapet. Impedimentet, som förstärker högens monumentali
tet (ca 17 m i diameter, intill 2 m hög), visade sig
vid undersökning även hysa en stor och flack stensättning (ca 16 m i diameter).
Båda gravarna var innehållsrika brandgravar.
Stensättningen hade ett cirka 6x4 meter stort brand
lager centralt beläget inom kantkedjan och som del
vis täckts av en mittpackning. Högens brandlager
var däremot perifert beläget i förhållande till dess
centrala del och återfanns inom ett 3x3 meter stort
utskott omedelbart väster om kantkedjan.
Olikheterna till trots innehade gravarna en rad
gemensamma egenskaper som indikerar ett nära
samband dem emellan. Fyndmaterialet avslöjade att
de uppförts ett stycke in på 900-talet e Kr över två,
sannolikt betydande individer i det vikingatida sam
hället kring Antuna och Edsjön. Mot bakgrund av
gravarnas olika yttre form - en hög och en flack
stensättning - betraktades de i samband med un
dersökningen som ett par, dvs att de anlagts för en
man och en (hans?) kvinna.
Den osteologiska analysen påvisade emellertid
att den gravlagda individen i högen med största san
nolikhet är en ung kvinna då bl a kraniefragmenten

hade mycket tydliga feminina drag. Personen i sten
sättningen har inte kunnat könsbestämmas på osteologisk grund men gravgodset bar en otvetydigt
kvinnlig prägel.
Att båda gravarna kan betecknas som kvinnogravar får anses som ett överaskande resultat. De
flesta högar i Antunahögens storleksordning som
undersökts har visat sig uppförda för män, och i de
fall även kvinnor påvisats i benmaterialet har an
läggningarna tolkats som dubbelbegravningar (Sten
och Vretemark 1991, s 148).
Beträffande Antunahögen kan emellertid en rad
källkritiska aspekter anföras. Bl a påvisade under
sökningen att högens centrala parti var skadat av
en tidigare genomförd rovgrävning. Här påträffa
des endast en mindre mängd brända ben utan kolin
blandning, en kniv, ytterligare några järnfragment
samt ett fragmenterat mynningsbleck med hank och
hankfäste till ett laggkärl. Vidare har endast en li
ten del av det perifert belägna brandlagrets ben
mängd (omkring 6 %) kunnat artbestämmas och
analyseras osteologiskt.
I denna artikel diskuteras bl a om högen verkli
gen är en kvinnograv eller om den skall betraktas
som en dubbelgrav. Dessutom placeras gravarna i
ett socialt och rumsligt sammanhang. Däremot kom
mer fornlämningen inte att behandlas ur ortnamnsperspektiv, trots att gravarna kan ses som
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Fig 1. Anläggningarnas belägenhet på

impedimentets östligaste del. Högen Al och stensättningen - A2. Högens
brandlager återfanns inom utskottet
(A6), beläget väster om den inre och
av jordmanteln dolda kantkedjan.
Utsnitt av schaktplan, skala 1:400.

10m

konkreta bevis för närvaro av stormannasläkter på
en tuna-enhet. För problematiken kring tunaorterna
hänvisas istället till Ingmar Olssons genomgång av
forskningsläget (Olsson 1976 s 71-81).
Nyckeln till arbetet utgörs istället av anläggning

arnas fyndmaterial och det faller sig därför natur
ligt att inledningsvis sammanfatta gravgodset funk
tionellt för att på så sätt se vad personerna grav
lagts tillsammans med.
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Gravgåvorna och gravskicken
las till gravsättningar på två ställen: dels centralt i
skadade partier av kärnröset och dels i det perifert
belägna brandlagret invid kantkedjans västra del.
Dessutom påträffades också smärre mängder brän
da ben, nitar och järnfragment under jordmanteln
mellan brandlagret och kärnröset. Däremot är det
sannolikt inte fråga om två så att säga kronologiskt
separata begravningar i högen. På basis av under
sökningsresultaten tolkas förhållandet istället som
att en mindre mängd av det perifert belägna brand
lagret ihopsamlats efter att gravbålet brunnit ned
och deponerats centralt i kärnröset (jfr Andersson
1993, s 29-31, fig 23).
Det perifert belägna gravbålet har antagligen
varit arrangerat på ett mycket speciellt sätt. Möjli
gen kan det ha bestått av en lerklinad träsockel eller
bår som vilat på det ramliknande utskottet väster
om kantkedjan. Resterna av denna sockel utgörs
av cirka 6 kilo hårt bränd lera med synliga plankoch timmeravtryck.
De gravgåvor som kunnat identifieras utgörs av:
• Mynt, 1 fragment av arabiskt silvermynt (dirham)
präglad 917/918 e Kr i Tasjkent (al-Shash).
• Väska?, utsmyckat med 12 bronsbeslag och en
sölja av sydosteuropeiskt eller orientaliskt ursprung.
• Bälte?, bevarande delar utgörs av ett remblecksbeslag till en sölja och ett delvis fragmenterat remändebeslag.
• Pärlor, 7 stycken. De intakta utgörs av 4 röda och
3 blå, ogenomskinliga glaspärlor. Samtliga är små
och cylindriska eller runda, undantaget en blå som
är kannelerad. En större smälta av rött och blått
glas kan också ha utgjort en eller flera pärlor.
• Kammar, 4 stycken. Alla sammansatta enkel
kammar.
• Skrin?, bevarade delar utgörs av fragmenterade

Hisnande dödseld
far högt emot molnen det smattrar ur bålet;
nu smälta skallar,
sår spricka ut,
och det strömmar ur såren,
kroppen slits upp.
Allt slukas av eldens
giriga käftar de kämpar som stupat
av bägge folken;
deras blomstring är slut.
Citatet taget ur Beowulf, ”Hnävs bränning”, över
sättning av B Collinder.
Dessa ödesmättade strofer får stå som illustra
tion till de svårigheter man som arkeolog ställs in
för när det gäller att söka återskapa förloppet och
rätt förstå en förhistorisk brandgrav. Att sen för
söka sammanfatta fyndmaterialet funktionellt är
självfallet vanskligt och till vissa delar helt omöj
ligt. Genom elden har allt organiskt material så
som t ex tyg, läder och trä ofta helt förintats eller
förkolnats samtidigt som mycket av metaller och
glas kan ha fragmenterats till oigenkännlighet. Det
förefaller rimligt att anta att fragmenteringsgraden
i mångt och mycket är avhängigt den temperatur
som uppnåtts på gravbålet, vilket i sin tur påver
kats av hur bålet varit konstruerat. Här vet vi att
variationerna varit betydande.
Vad gäller Antunagravarna så är materialet från
högen överlag kraftigare fragmenterat än det från
stensättningen; benen är väl förbrända och bland
metallfynden finns ett stort antal fragment, främst
av järn, som inte låter sig föremålsbestämmas.
I högen framkom fyndmaterial som kan kopp
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järnband, raka och vinklade, med vidhängand stift
samt små vinklade spikar och nubb.
• Laggkärl, ett fragment med mynningsbleck, hank
och hankfäste påträffat i kärnrösets centrala del.
• Knivar, 2 st. En intakt påträffad i kärnrösets cent
rala del och en fragmenterad påträffad i brandlagret.
• Nålar, 2 st fragmenterade.
• Sylar, 3 st fragmenterade med böjda ändar.
• Länk eller Kedja, bevarade delar utgörs av 14 små
ihopnupna järntenar.
• Brynen, 2 st. Ett av sandsten och ett av skiffer.
• Eldslagningsredskap, 8 små bitar flinta.
• Keramikkärl, 1 st.
Dessutom har följande djur offrats och kremerats
tillsammans med den gravsatta: en häst, försedd
med brodd/broddar? samt ett huvudlag eller en nosgrimma utsmyckad med 38 förgyllda bronsbeslag
ornerade i borrestil, två hundar, ett höns samt ett
svin.
Gravgåvorna i stensättningen utgörs av:
• Nålhus, cylindriskt och gjutet i brons.
• Nålar, 2-4 stycken, fragmenterade.
• Bryne, i skiffer.
• Viktlod, kulformigt med tillplattade poler.
• Pärlor, 3 stycken fragmenterade, små glaspärlor i
kulörerna röd, grön och blå.
• Kam, en sammansatt enkelkam.
• Skrin?, bevarade delar utgörs av raka och vink
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lade järnband, genomslagna med stift, fragmente
rade och intakta hakar och krokar samt ett likale
des fragmenterat gångjärn.
• Kniv, i järn.
• Torshammarring, av torderad järnten med delvis
vidhängande amuletter.
Personen har kremerats tillsammans med en häst,
försedd med två broddar och två bjällror samt ett
huvudlag eller en nosgrimma av vilken fyra korsformade remkorsningsbeslag i järn bevarats, ett
svin, en hund, en katt samt en tupp.
Brandlagrets form samt det stora antal intakta
och fragmenterade nitar, större spikar och märlor
som påträffades visar att kremeringen kan ha skett
i en båt. Totalt påträffades 74 intakta nitar och 64
fragmenterade samt 49 intakta större spikar och
46 fragmenterade. Efter att bålet brunnit ned har
brandlagret fösts ihop, delar av benen har plockats
ur och placerats tillsammans med torshammarringen i ett gravkärl.
Av ovanstående framgår att gravarna har lik
nande fynd- och artsammansättningar i brandlag
ren. Skillnaden består främst av det stora antal 50 stycken - bronsbeslag som påträffades i högen.
Beslagen härrör dock sannolikt endast från två fö
remål. I förhållande till det övriga gravinventariet
är beslagen dock påtagligt exklusiva och förtjänar
en utförligare beskrivning.

W'-

Huvudlaget och bältesväskan
De förgyllda huvudlagsbeslagen utgörs av 34 små
kvadratiska remtygs beslag samt fyra, något större
och kupolformade remkorsningsbeslag. Remtygsbeslagen har en gripdjursornamentik i Borrestil med
djurhuvudet naturalistiskt återgivet och enfaceställt,
centralt i beslagens överkant. De kupolformade remkorsningsbeslagen består av tre mindre beslag på
kvadratiska plattor samt ett större på en fyrflikig
platta. På kupolens ovansida på det större beslaget
syns tre djurhuvuden. De mindre beslagen saknar
djurhuvuden, Ornamentiken består istället av bandformiga slingor samt fem små knoppar, en centralt
på kupolens ovansida och fyra i dess kanter.
Liknande beslag som dessa påträffades första
gången vid mitten av 1800-talet i det klassiska
”Borrefyndet” i Vestfold utanför Oslo (Brögger
1916). I Sverige har borrebeslag framkommit som
gravfynd i två andra gravar. I större mängd, 50
stycken, påträffades de i den av Hanna Rydh un
dersökta storhögen ”Skopintull” på Adelsö (Rydh
1936, s 118, fig 302-304). I mindre mängd, 22
stycken, påträffades de i en gravanläggning på den
vikingatida delen av Ihregravfältet på Gotland vid
en undersökning företagen av bl a Mårten Stenberger på 1940-talet (Stenberget 1962, s 1-134).
Angående hur beslagen varit arrangerade på
huvudlaget kan inget säkert sägas vad gäller de
svenska fynden, då samtliga tre gravar har utgjorts
av brandgravar. Utifrån det norska Borrefyndet har
dock Brögger gjort ett rekonstruktionsforslag även
om osäkerheten i detaljerna starkt betonas (Brögger
1916, s 11). Huvudlaget har bestått av en dubbel,
ihopsydd, läderrem vilken föreslås ha haft en upp
ochnervänd Y-liknande form över mulen och två
tvärband i den övre delen, framför respektive bakom

Fig 2. Förslag

till rekon
struktion av
huvudlaget från
Antunahögen.
Rekonstruktionen
bygger på A W
Bröggers tolkning av
"borrefyndet" 1916.
Teckning: Anders Eide.

hästens öron. De små fyrkantiga remtygsbeslagen
är fastade på läderremmen och i remkorsningarna
centralt samt på sidorna, vid öronen, sitter de större
kupolformade beslagen.
Möjligen kan huvudlaget från Antuna haft ett
likartat utseende då, trots skillnad i antal, propor
tionerna med en större mängd, jämt antal, remtygsoch ett fåtal remkorsningsbeslag är likartade.
Antunafyndet har 34 remtygs- och 4 remkorsnings
beslag, Borrefyndet har 44 remtygs- och 3 rem
korsningsbeslag.
Till Borrefyndets huvudlag hör också två söljor.
Ramornamentiken på dessa överensstämmer i stora
drag med en av de tre söljorna från Antunahögen,
varför åtminstone denna säkerligen också kan fö
ras till huvudlaget (jfr Brögger 1916, s 14, fig 22
och 23).
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Fig 3. Huvudlagets olika typer av remtygs- och remkorsningsbeslag och sölja, samt rembleck till
ytterligare en sölja som möjligen också kan ha tillhört fyndet. Skala 2:1. Teckning: Anders Eide.

59

Fig 4. Soija ocb beslag av sydosteuropeiskt eller orientaliskt

ursprung. Skala 1:1. Teckning: Anders Eide.
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Den andra exklusiva gruppen utgörs av beslag som
kännetecknas av att de i ornamentik och form bär
starka influenser från orientalisk eller postsassanidisk konst. Typiska drag är bl a olika for
mer av växtornamentik, t ex rankor, klöverblad och
palmetter, enfaceställda människomotiv, ramverk av
stiliserade pärllister runt motiven samt hjärt- och
sköldformade beslag med eller utan ornamentik
(Jansson 1986, s 77-108 och Arne 1911, s 1-66).
Gruppen består av fyra triangulära eller sköld
formade beslag, en liten palmett, ett litet ovalt be
slag med stiliserad pärllist runt ett människoansikte,
fyra beslag med infattningshål (två hjärtformade, ett
runt samt ett pilformat remändebeslag), ett korsformat - eller snarare fyrklöverliknande - beslag med
svaga spår av blå emalj på, samt ett större fragmenterat kantbeslag med vågig kontur längs ena sidan.
Utöver dessa finns i fyndmaterialet en liten sölja i
brons med oval ram som sannolikt också har orien
taliskt ursprung.
Orientaliska beslag och smycken är tämligen
vanligt förekommande i nordiskt gravmaterial av
högreståndskaraktär från vikingatiden. De uppträ
der både som remtygs- eller bältes- och väskbeslag
men förekommer också omarbetade som hängen
och fibulor (Jansson 1986, s 80).
Inget av de i Antunahögen påträffade beslagen
har tjänstgjort som fibula. Möjligen kan det korsformade ha varit ett hängsmycke, men ögla eller
annan typ av upphängningsanordning saknas.
Mot bakgrund av gruppens varierade samman
sättning förefaller det mer sannolikt att de härrör
från en sk bältesväska än från ett bälte. Känneteck
nade för just bältesväskorna är att de många gånger
utsmyckats med skilda typer av beslag medan bäl
tena i allmänhet haft en mer enhetlig uppsättning.
Pga gravskicket är det omöjligt att i detalj för
söka rekonstruera den eventuella väskans utseende
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Fig 5. Väska från Rösta, As socken, Jämtland. Efter

Gräslund 1984. abb 16:3.

men förmodligen har den varit konstruerad enligt
principerna för väsktyp 3 A, enligt Ann-Sofie Gräs
lunds indelning av väskor påträffade i Birka. Alltså
en väska med lock försedd med metallbeslag, sölja,
knappar eller liknande (Gräslund 1984, s 148). I
Birkas gravar har åtta dylika väskor påträffats, flera
av dessa utsmyckade med olika typer av orientaliska
beslag.
Ett annat fint exemplar har påträffats i en vikinga
tida stormannagrav i Rösta, Ås socken, Jämtland. Med
ledning av dokumentationsmaterialet kan konstateras
att väskan har burits vid höften, hängande från ett
bälte i en beslagsprydd rem. Den var tillverkad av grovt
ulltyg och sammansydd med ett snöre. Väsklocket var
av läder (Gräslund 1975, s 110-121).

Fig 6. Vy från sydväst över impedi-

mentet med RAÄ 66 före undersök
ning. Genom sin belägenhet på
kanten av impedimentet exponerade
högen på ett mycket påtagligt sätt
kraftigt åt den forna vattenleden,
nuvarande Edsån, i sydväst. Jfr även
fig 11. Foto: författaren.

Högen - enkel- eller dubbelgrav?
tillhörigheter såsom nålhus, pärluppsättning och en
silverbrosch (Zachrisson 1985).
För att återgå till materialet från Antunahögen
så är pärlorna, nålarna och sylarna, den lilla järn
länken eller kedjan, vilken sannolikt fungerat som
upphängningsanordning för diverse småredskap,
samt skrinet däremot föremål som kan kopplas till
kvinnan och hennes klädedräkt (jfr ThunmarkNylen 1983, s 238 och Thorberg 1973, tab 2, s 48).
Ett liknande fyndinventarium påträffades ju för
övrigt också tillsammans med den på arkeologiska
grunder, till kvinna könsbestämda individen i den
intilliggande stensättningen, A 2.
Som nämndes inledningsvis har också flertalet
undersökta högar i Antunahögens storleksordning
siani 1981, fig 39).
Bälten med söljor och beslag - vare sig de är visat sig uppförda för män. Att någon man inte
orientaliska eller nordiska arbeten - eller bältes kunnat identifierats i benmaterialet får kanske till
väskor av den här förslagna typen är också i hög skrivas benens fragmenteringsgrad samt det faktum
att högens centrala del plundrats. Möjligen kan
grad manliga attribut. Av exempelvis de åtta ”3 Aväskor” som påträffats i Birka kan endast en med emellertid också mängden ben indikera att högen
är en dubbelgrav. Högens brandlager innehöll om
säkerhet sägas härröra från en kvinnograv, övriga
kring 16,7 kilo brända ben och stensättningens
är påträffade i mansgravar (Gräslund 1984, s 153).
Beträffande orientaliska bälten utgörs det hittills brandlager drygt 9,3 kilo, trots att antalet artbe
enda kända undantaget av en anläggning på grav stämda individer i gravarna i det närmaste överens
fältet Vivallen i Jämtland i vilken ett beslagsprytt stämmer med varandra.
bälte påträffades tillsammans med kvinnliga dräkt-

Gravgodsets sammansättning antyder att högen inte
enbart uppförts för den osteologiskt påvisade kvin
nan, utan att anläggningen är att betrakta som en
dubbelgrav.
Ett av de tydligaste tecknen på detta utgör anta
let kammar. Även om det förekommer att så mycket
som 5-7 olikartade kammar påträffats i större
brandgravar under hög, t ex i den vendeltida Landshammargraven i Spelviks socken, Södermanland,
(Lamm 1962, s 277-299) så förefaller det enligt min
mening osannolikt att en person utrustats med så
mycket som fyra likartade kammar, vilket är fallet i
Antunahögen. Betydligt vanligare är däremot att
en person fått med sig två kammar (jfr t ex Ambro
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Antunagravarnas sociala och rumsliga sammanhang
Att Antunagravarna uppförts för personer vars so
ciala position kan betecknas som hög, framstår täm
ligen klart om man beaktar gravarnas storlek samt
deras speciella gravbålsarrangemang. I synnerhet
gäller detta högen.
Den brända lera som framkom i brandlagret på
minner mycket om den lerklining som påträffades i
brandlagren till väst- och östhögen i gamla Upp
sala. Leran från Antunahögen föreslås vara rester
efter en sockel eller en stor sidoförsedd bår som vi
lat på det ramliknande utskottet väster om kant
kedjan, men man kan också tänka sig andra mer
extraordinära arrangemang.
Med ledning av de iakttagelser som gjordes vid
undersökningen av Uppsalahögarna framför Sune
Lindqvist åsikten att bålen till dessa varit arrange
rade på ett vårdkaseliknade sätt så att en kammare
bildats i dess centrala del. För att ge konstruktio
nen ett värdigt, husliknande utseende anläggs också
ett lergolv i kammaren och ”väggspringorna” i
kasen klinas (Lindqvist 1936, s 148-155). Lindqvist
anför också en medeltida lagtextformulering som stöd
för teorin att man använt sig av kasliknande gravbål:
Upplandslagen föreskriver ”att förövarna av vissa ur
bota brott skola brännas i bål (icke på bål)” (Lind
qvist 1936, s 153).
Vad gäller statusnivån avspeglad i anläggning
arnas fynd- och artsammansättningar så är bilden
emellertid en aning motsägelsefull. Den tidigare ge
nomförda plundringen av högens centrala del bi
drar här självfallet till osäkerheten.
Helt klart är i alla fall att det praktfulla häst
huvudlaget och bältesväskan är högreståndsindikerande. Likaså påträffas föremål som mynt, skrin
och laggkärl eller andra typer av ämbar, vanligen i
mer exklusivt utrustade gravar. I Birka är skrin och

spannar eller laggkärl starkt sammankopplade med
kammargravarna och de rikare skelettgravarna.
Laggkärlets funktion i högens centrala del förblir,
pga rovgrävningen, visserligen oviss men om det
fungerat som benbehållare så kan konstateras att
bruket att deponera brända ben från brandlager i
finare spannar eller kärl finns dokumenterat i and
ra gravar med utpräglat monumentalt format, t ex
Ottarshögen i Vendel socken och Skopintull på
Adelsö (Lindqvist 1936 och Rydh 1936).
Ett skrin återfinns även bland gravgåvorna i stensättningen. Ett enstaka, kulformigt viktlod anger
också gravens speciella karaktär. Viktlod i grav
sammanhang är vanligt förekommande i finare
fyndkombinationer. Med utgångspunkt från deras
förekomst i Birkas gravar har Ola Kyhlberg poäng-

Fig 7. Fragmenterat

mynningsbleck med bank från
ett laggkärl. Fyndet gjordes i ett
skadat parti med omrörda lager,
centralt i högens kärnröse.
Rekonstruktionen bygger på ett
av kärlen påträffade i Birka.
Teckning: Anders Eide.
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studerats nämnvärt inom svensk arkeologi. I de ar
beten som gjorts har man mest riktat in sig på att
besvara typologiska och funktionella frågeställningar
till utrustningen (jfr Forsåker 1986 och Sundkvist
1992). Av Anna-Lena Forsåkers studie över Birkamaterialet framgår emellertid att gravar med hela
hästar och hästanknutna artefakter är en starkt könsbunden företeelse. Av totalt 45 könsbestämda häst
gravar är endast två anlagda för kvinnor och fem
anläggningar utgörs av dubbelbegravningar (Sund
kvist 1992, s 61).
Från danskt håll har emellertid ämnet också be
handlats lite mer fenomenologiskt. Else Roesdahl
menar t ex att företeelsen speglar ett ståndsmässigt
sätt att ta sig till dödsriket. Mot bakgrund av danska
ryttargravar från vikingatid och ett antal förnäm
liga kvinnogravar i vagnskorgar föreslår hon att
kvinnorna föreställdes göra detta körande - sym
boliserat av vagnskorgen - medan männen red
(Roesdahl 1978, s 9-14). En dylik föreställning kan
inte spåras i materialet från Antuna där ju båda
gravarna innehåller hela hästar och åtminstone en
av den (stensättningen) förefaller vara en ”ren” kvinnograv.
Kombinationer av enstaka element i gravarnas
fyndmaterial indikerar alltså de gravlagdas höga
sociala status. Desto märkligare framstår då det fak
tum att kvinnorna i stensättningen och högen före
faller ha haft en närmast spartansk uppsättning
smycken o dyl i samband med dräkten. Karaktäris
tiska inslag i kvinnodräkten som t ex ovala spännbucklor, s k tredjespännen samt stora eller medel
stora pärluppsättningar saknas helt.
Flera orsaker till detta är tänkbara. En kan vara
att föremålen gått i arv till nästkommande genera
tion och att de inte ansetts nödvändiga för att be
kräfta social tillhörighet. För detta ändamål är
gravarnas monumentala yttre form fullt tillräcklig.
Eller speglar frånvaron av smycken och andra

Fig 8. Rekonstruk

tion av nosgrimma
med korsformade
remkorsningsbeslag
(typ I). Efter Fors
åker 1986, abb 13:1.

terat viktlodens värde och lanserat tanken att de
representerar ädelmetall i just gravsammanhang,
samt att dess ägare återfinns bland en kapitalägande
överklass (Kyhlberg 1980, s 274).
De gravlagdas sociala position understryks också
av att de kremerats tillsammans med sina hästar. I båda
gravarna är mängden identifierade hästben så pass stor
att man kan utesluta möjligheten att endast delar av
djuren lagts på bålen. Att hästarna dessutom är utrus
tade med huvudlag och/eller grimmor visar också att
hästen representerar mer än bara ett offrat djur. Rela
tionen människa - häst, dvs hästägare, alternativt ryt
tare, har medvetet framhävts i gravarna. Samtidigt är
det värt att notera att varken bett, betseldetaljer eller
stigbyglar påträffats i gravarna (möjligen kan något
eller några utrustningsdetaljer återfinnas bland kate
gorin ”obestämbara fragment” i fyndmaterialet) och
hästarna ger snarare intryck av att ha utsmyckats spe
ciellt för gravsättandet än att vara selade för ridning.
Förhållandet innebär att gravarna kan anses som
en typ av ryttargravar men att de inte har något
gemensamt med de traditionellt benämnda ryttargravarna, vilka ju vanligen åsyftar vapengravar där
såväl ryttare som häst är rustade för strid (jfr Westin
1941 och Simonsson 1969).
Ryttargravar utan vapen är en företeelse som inte
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Fig 9. Hästutstyrsel från stensättningen (A2): remkorsningsbeslag, bjällror, broddar
samt fragmenterad soija. Samtliga föremål i järn. Skala 1:1. Teckning: Anders Eide.
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lyxartiklar att individerna ändå inte tillhört sam
hällets absoluta toppskikt? En indikation på att
detta kan vara förklaringen utgör då möjligen också
den animaliska artsammansättningen i brandlagren.
Som påpekats av Sabine Sten i den osteologiska
analysen är vare sig artsammansättning eller anta
let djur i Antunagravarna nämnvärt annorlunda än
den i yngre järnålderns gravar i allmänhet (Sten
1992, s 3). I de vikingatida storhögarna är exem
pelvis både antalet djur och arter ofta vida mer om
fattande, något som allmänt anses avspegla de gravlagdas statusnivå (jfr t ex Sten och Vretemark 1988,
s 150, tab 3).
Antunahögen med sin diameter på 17 meter är ju
heller inte per definition någon storhög, då dessa en
ligt nomenklaturen skall ha en diameter som översti
ger 20 meter (jfr Hyenstrand 1974, s 104), men väl en
stor hög.
Och inom närområdet är den definitivt en av de
största. I Eds socken finns bara två högar som är
större. Den ena av dessa är belägen vid Runsa, cirka
7 kilometer nordväst om Antuna och den andra på
ett av gravfälten vid nedre Runby gård, omkring
2,5 kilometer norr om Antuna.

Att döma av fornlämningsbilden under yngre
järnålder kan trakten kring Runby och Edsjön upp
fattas som en kärnbygd. Fornlämningarna är på ett
påtagligt sätt grupperade längs den strategiskt vik
tiga vattenleden. Regionens betydelse under vikinga
tid och medeltid har också poängterats av bl a Björn
Ambrosiani som menar att både Runsa och nedre
Runby torde ha utgjort sätesgårdar redan under
yngre järnålder (Ambrosiani 1985, s 109-118).
Området uppvisar också flera tecken på en tidig
närvaro av stormannasläkter med aristokratiska
förtecken. Bl a är en tydlig social stratifiering syn
lig i grav- och gravfältsbilden vid gårdarna med
större högar, väl synliga i landskapet och - i en del
fall - avskilj da från de mer ordinärt sammansatta
gårdsgravfälten. I Antunas fall är detta speciellt tyd
ligt. Vad som anses vara gårdsgravfältet, (RAÄ 70),
är beläget på en betydligt mer undanskymd plats,
cirka 300 meter nordväst om de båda Antuna
gravarna (RAÄ 66). Gårdsgravfältet innehåller 25
runda stensättningar och en skeppssättning.
Flertaliga runristningar återfinns också, både vid
gårdarna och på andra platser i landskapet. De mest
kända torde vara runblocken vid Kyrkstigen (U

Fig 10. Gravgömman (brandlagret)

till stensättningen (A2) i samband
med undersökning. Stensättningen
hade en ”jordmantelliknande”
fyllning av ställvis sotbemängd,
myllig mo. Det 6x4 meter stora
brandlagret var centralt beläget i
anläggningen och delvis täckt av en
flack mittpackning. Centralt ovanpå
packningen låg en större, rundad sten
som troligtvis tjänstgjort som
mittmarkering. Foto: författaren.
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Fig 11. Bebyggelsen kring Edsjön och Antuna under yngre järnålder, 500-1050 e Kr. Kartan, som
baseras på uppgifter ur fornminnesregistret och ur Nordström 1973, visar bebyggelsens gruppe
ring samt gravar och runristningar, längs den strategiskt betydelsefulla vattenleden mellan
Mälaren och Östersjön. Vattennivån avbildar den s k 5-meterskurvan. Karta av Pia Larsson.
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Karta 1.

markerad med ljusa färger, är nu något utökad men
fortfarande är stora delar ännu icke uppodlade. Den
äldre bygatan förefaller nu ha övergivits och vägen löper
istället omedelbart intill RAÄ 66. Möjligen kan detta
vara en äldre vägsträckning som åter tagits i anspråk.
Karta 3 är upprättad 1849-50 (LMV, A20-2-.2), dvs
ungefär vid den tidpunkt då Dybeck besöker platsen, jfr
s 69. Byn har nu förvandlats till herrgård med corpes de
logi på platsen för en av de äldre gårdarna. Kronohemmanet är ett s k korpralsboställe, och på platsen för
det tidigare skattehemmanet finns nu ladugården, i vars
närhet Dybeck uppger att U 107 stod. Intill herrgården
löper en snörrät allé, densamma som finns idag.
Åkermarken, i ljust gul och lila färg på kartan, har
utökats väsentligt, bl a är merparten av ödeåkrarna och
lindorna inom 2:a gärdet uppodlade, men fortfarande
förefaller impedimentet med RAÄ 66 vara relativt
opåverkat. Antagligen har det så förblivit fram till
1800-talets senare hälft då bl a en skolbyggnad uppförs
omedelbar väster om Antunagravarna.

Fig 12. Utsnitt från tre äldre lantmäterikartor över
Antuna by, Eds socken, Uppland. På kartorna har RAÄ
66 och RAÄ 70 samt den äldre platsen för runstenen
U 107 markerats. Den äldsta kartan (karta 1) är ur
Geometriska jordeboken (LMV, A19-.41) och visar
förhållandena under 1600-talet. Antuna by utgjordes då
av fyra gårdar: ett s k Danvikshemman (1) och ett
skattehemman (2) samt två frälsehemman (3 och 4).
Åkermarken är skrafferad i brunt och impediment,
beteshagar samt lindor i vitt. Det låglänta, grönmarkerade, området närmast Edsån brukades som
ängsmark, lmpedimentet med RAÄ 66 ligger centralt i
2 :a gärdet, närmast byn. Vägen in till byn (söderifrån)
löper mellan den hägnade åker- och ängsmarken. Det
ljusa området omedelbart nordost om RAÄ 66 är
beskrivet som ödeåker.
Karta 2 är upprättad 1772-75 i samband med det
s k storskiftet (LMV, A20-2-.2). Antalet hemman i byn
har nu reducerats till tre, då de båda frälsehemmanen
sammanslagits till ett kronohemman. Åkermarken, här
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Karta 2.

Karta 3.
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112), strax söder om Eds kyrka, och det vid norra
änden av det smala sundet, nuvarande Väsbyån
(edet?), på Runby ägor (U 114). Den förstnämnda
berättar bl a om Greklandsfararen och krigarhövdingen Ragnvald, vars moder Fastvi dog i Ed,
den senare omtalar att Ingrid, bofast i Runby, lät
göra bro (ladbro) över sundet. Vid sundets södra
utlopp i Edsjön finns ytterligare en ”bro-sten” (U
118) ristad av den i Mälardalen kände runristaren
Öpir. Inskriptionen berättar bl a att ”Ragnfast lät
resa stenen och göra bron efter Häming, sin fader”.
Öpir har också ristat en annan sten i området (U
104). Stenen stod vid Eds kyrka fram till 1687 då
den på kunglig befallning såldes till England och
återfinns numera i Oxford. På stenen omtalas ytterli
gare tre greklandsfarare: Torsten, hans bror Tore och
deras far Sven. Stenen har Torsten rest efter sin far
Sven och mor Ingatora.
Två runstenar återfinns också på Antunas mar
ker. Båda är numera sekundärt uppställda i parken
väster om huvudbyggnaden. Detta gjordes i början
av 1900-talet av dåvarande ägaren till gården,
brukspatron Lundström (Bratt m fl 1988, s 74). Den
ena stenen hämtades från granngården i norr, Älv
sunda, och den andra stod tidigare ”i en åker vid
Antuna ladgårdshus” (Dybeck 1855-57, 2:a sam
lingen, s 39). Ristningen på den senare är bitvis svårt
skadad men inskriptionen lyder: ”Gerlak lät... efter
Häming, sin son, och Ärnmund efter Holmfrid, sin
hustru, och efter Una (sin) dotter” (U 107, Upplands
Runinskrifter, l:a delen). Texten är ganska intetsägande
men låter oss i alla fall ana att den Gerlak som reste
stenen U 107 kan vara fader till den Häming, vars son
Ragnfast sedermera lät göra en av broarna över
Väsbyån samt resa stenen U 118.
Av runristningarna framgår två företeelser som
också Antunagravarna visar: att personer med an
knytning till området rest i österled samt att en del

av traktens kvinnor haft framskjutna positioner i
det vikingatida samhället.
Dessutom är stenen på Antuna (U 107) och de
båda gravarna intressanta ur en annan synvinkel:
tillsammans utgör de de enda hittills kända teck
nen som tyder på att de under vikingatid på Antuna
boende tillhört aristokratin i bygden. Den mång
fald, med flera ristningar eller stenar samt ett fler
tal större och mindre högar som står att finna på
exempelvis det närbelägna Älvsunda eller vid Runby,
saknas på Antuna.
Även om Antunastenen omnämner en med gra
varna intressant, och kanske analog familjekonstellation - ”Ärnmund efter Holmfrid, sin hust
ru, och efter Una (sin) dotter”; dvs tre individer: en
man, hans kvinna och deras dotter - så är gravar
och runsten knappast samtida. Gravarna är sanno
likt anlagda kring 900-talets mitt och helt hedniska
till karaktären. Stenen är korsornerad på båda si
dorna och, i likhet med flertalet andra stenar, tro
ligtvis rest under 1000-talet.
Någon närmare, stilistiskt grundad datering skall
här inte utföras men förutsatt att det ovan före
slagna släktskapet mellan stenresarna på Antuna
och Älvsunda är riktigt, kan en hypotetisk datering
av Antunastenen vara möjlig. Öpir, som på Ragnfast
begäran ristat brostenen U 118 antas ha varit verk
sam under 1000-talets senare hälft (Snaedal Brink
1981, s 218). Ragnfasts farfar, Gerlak, som anges
som en av stenresarna på Antunastenen U 107, torde
då ha levat och verkat någon gång under 1000-talets första hälft.
Runstenen på Antuna omnämns första gången
av Dybeck i hans verk Svenska Runurkunder som
utkom 1855-57. Den stod då uppställd - på sin ur
sprungliga plats? - vid Antunas ladugårdshus, un
gefär mittemellan Antunagravarna och gårdsgravfältet. I en redogörelse för omgivningen kring ste-
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Fig 13. Antunastenen

U 107. Teckning från
Svenska Runurkunder
1-2 (Dybeck).

nen skriver han: ”En större ättehög finnes ännu i
granskapet af Runstenen och månge smärre kullar
der omkring lära under sednaste tjugu åren blifvit
upplöjde” (Dybeck 1855-57, 2:a samlingen, s 39).
Den ”större ättehög” som åsyftas kan knappast
vara någon annan än den nu undersökta fornlämningen. Intressant är också uppgiften om bortodlade
gravar i närheten. Detta skall ha inträffat under
1800-talets första hälft, dvs under den tid då Antuna
by övergick till att bli herrgård och jordbruket in

tensifierades. Av kamerala uppgifter framgår att an
delen åker/utsäde ökade från knappt 37 tunnland
1708 till 181 tunnland 1850 (LMVs arkiv, akt 202:1 och 2:5). Bortodlingsgraden kan med andra ord
ha varit betydande. Äldre lantmäterikartor över An
tuna visar också att impedimentet med fornlämning
66 ursprungligen var avsevärt större än idag. Möj
ligen kan ”de smärre kullarna” ha legat i anslut
ning till ”de större” men det kan också vara hän
delser kring gårdsgravfältet, RAÄ 70, som åsyftas.
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Konklusion
der att hon kan uppfattas som socialt jämbördig
den kvinna som gravsatts i den intilliggande stensättningen, jfr sid 62.
Om vi ser till fornlämningen i sin helhet är det
troligaste att högen och stensättningen - såsom an
togs vid undersökningen - utgör ett par där högen i
första hand skall ses som mannens grav, även om
den också innehåller en gravsatt kvinna, och den

Vad är det då som Antunagravarna representerar?
Det mesta talar för att högen är en dubbelgrav. Det
gravgods som kunnat identifieras är av såväl utpräg
lat manlig som kvinnlig karaktär och indikerar där
med två begravda individer i en och samma anlägg
ning. Den unga kvinnans roll i högen är svårtolkad
men fyndmaterialets sammansättning med bl a
skrin, nålar och en mindre pärluppsättning, anty

Fig 14. Antunagravarna i samband med undersökningen. I förgrunden syns delar av stensättningens (A2)
mittpackning och s k friliggande kantkedja. I bakgrunden syns högen (Al) med den kraftiga jordmanteln delvis
avlägsnad. Notera lagerbildningarna i jordmanteln samt den vällagda, inre kantkedjan till högen. Foto: författaren.
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mellanskikt mellan de lokala bygdehövdingarna och
den stora massan av vanligt folk. Dvs att de tillhört
den samhällsklass - som framförallt kan anas ge
nom runstenarna i ett litet senare skede av vikinga
tiden - som Erik Lönnroth så träffande benämnt
”skrytbönder” (Lönnroth 1982, s 10-24).
Skrytbönderna är, som vi sett, talrikt represen
terade i Eds socken och de har säkerligen existerat
långt innan runstenar började resas. Deras välstånd
bör ha vilat på ett ackumulerat jordinnehav där man
exempelvis genom ingifte eller arv successivt ökat
egendomen och därmed också höjt sitt anseende och
sin standard, samt möjlighet att företa eller deltaga
i vikingafärder; två faktorer som också framträder
i Antunagravarna. Det är just en sådan nyrik och
uppåtsträvande samhällsgrupp, bestående av själv
ägande och vittberesta bönder, som man kan tänka
sig försöker efterlikna den verkliga, styrande, eli
ten ifråga om gravskick samt reser monument eller
bygger högar åt sig själva. Högar som är stora och
imponerade - men inte för stora.

stora stensättningen utgör kvinnans grav. Om gra
varna sen också anlagts för ett gift eller sammanbo
ende par är självfallet omöjligt att sia om, men an
läggningarnas till viss del likartade fyndsamman
sättningar och deras belägenhet invid varandra an
tyder ett nära samband, samtidigt som det också
uttrycker en skillnad.
Vidare torde det stå utom rimligt tvivel att gra
varna anlagts för två, alternativt tre, personer som
tillhört bygdens eller samhällets ledarskikt. Den ma
nifestation, som framförallt uttrycks i högen vilken
så gott som uteslutande byggts upp av lättbrukad,
bördig matjord, samt det omsorgsfulla och väl
arrangerade kremeringsförfarandet i båda gravarna,
kan knappast ha utgjort en del av gemene mans
rättigheter. Frånvaron av flertaliga lyxartiklar i
gravinventarierna måste ha andra orsaker - om den
inte rent av är skenbar.
Den förklaring som trots allt ligger närmast till
hands att tänka sig är att de gravlagda inte tillhört
samhällets absoluta toppskikt, utan istället ett
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Hersby i Sollentuna
Hersir -by; en del i landvärnet under yngre järnålder i Uppland

Av John Hedlund

Efter avslutad undersökning 1992 aktualiserades
därför behovet av att i möjligaste mån få en helhets
bild av fornlämningen, detta genom att foga sam
man den nyvunna informationen med äldre under
sökningars dokumentation och opublicerade mate
rial. Intresset väcktes också för att denna samman
ställning, tillsammans med en studie av hela Hersby
fornlämningskomplex, skulle utgöra ett försök att
öka kunskaperna om Hersby i Sollentuna och dess
funktion i det yngre järnålderssamhället.
Det material som har utnyttjats är, förutom 1992
års undersökningsresultat och redogörelser från de
tidigare arkeologiska undersökningarna, uppgifter
i DMS, analyser av ortnamnet Hersby, studier av
äldre kartmaterial och kamerala källor från 1500talet och framåt. Till detta har äldre karteringar av
gravfält och fotografier varit till stor nytta. Hersbygravfältet har också nykarterats våren 1993.

ravfältet vid Hersby i Sollentuna socken, RAÄ
47, har ursprungligen utgjorts av ett 100-tal
gravar, till största delen från yngre järnåldern.
Det ligger i ett område med ett högt exploateringstryck utmed järnvägsträckningen mellan Stockholm
och Uppsala. Detta har medfört att gravfältet blivit
undersökt vid ett flertal tillfällen under de senaste
hundra åren.
Flertalet kända fornlämningar i Sollentuna kom
mun utgörs av gravfält. De uppgår till ett 60-tal och
dateras huvudsakligen till järnåldern. I samband med
den ökande tätortsutbyggnaden har drygt en tred
jedel av gravfälten berörts av undersökningar (Bratt
1983 s 19). Flera av gravfälten har blivit undersökta
vid upprepade tillfällen under en relativt lång tids
rymd, ofta med skiftande arbetsmetoder, dokumentationsprinciper och målsättningar, vilket har med
fört att många fornlämningar successivt fragmenterats.

Fig 1. G ravfältet från söder med gravarna nr S3 och 38
på var sin sida om järnvägen. Observera ”Kungshögen’
i fonden. Foto: troligtvis T J Arne 190S.
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Hersbygravfältet
sträckning. Denna bana är nämnligen dragen mel
lan de två största ättehögarne, hvarigenom dessa
blifit mycket skadade och i högsta måtto vanstälde.
Dessutom finnes en mindre hög, belägen på norra
sidan om de nämnde, både afskuren och afgräfven,
och av en annan återstår bara fotkedjan.”
Järnvägen och tätortsutbyggnaden skulle senare
ta större markområden i anspråk och gravfältet har
sedan undersökts vid inte mindre än fem tillfällen.
1905 drogs för järnvägen ett dubbelspår mellan
Stockholm och Uppsala. Den östra av de två större
högarna, den s k Hersbyhögen, som även omtalas i
Dybecks reseberättelse, skulle till ungefär en tredje
del grävas bort och släntas. Vid detta tillfället över
vakades schaktningarna av T J Arne. Den första ar-

Det s k Hersbygravfältet, RAÄ 47, ligger utmed bansträckningen Stockholm-Uppsala och har under
sökts vid upprepade tillfällen sedan järnvägen anlades i början på 1860-talet. Den första enkelspåriga
järnvägen drogs rakt igenom gravfältet, mitt emel
lan två av de större högarna. Richard Dybeck skri
ver i sin reseberättelse från 1866:
”De av mig likaledes ofta omnämnde väldiga
högarne i Hersby sydvestra gärdesbacke - ”Eldgrufvan” - till hvilka jag nu närma mig, hava rönt
ett beklagligt, rätt oblidt öde antagligen med med
givande af Akademien, som uppgifvits hafva upp
dragit åt särskild person att tillse det under järnvägs
arbetet träffade jordfynd icke förskingrades, och
föröfrigt nog på förhand haft kännedom om banans
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Fig 2. Släntningen av

”Hersbybögen” grav
38. Foto: T J Arne
1905.

keologiska dokumentationen från gravfältet finns i
form av en handskriven rapport med avbildningar
av de tillvaratagna fynden, en profilritning samt ett
par fotografier (inv nr 12642).
Graven, som till stora delar fortfarande finns
kvar, mätte 20,5 meter i diameter och var 4,2 meter
hög. Under en metertjock jordmantel doldes en
mäktig stenpackning med ”ringa” jordfyllning. Över
brandlagret påträffades en mängd ekgrenar, vilka
Arne tror kan ha tillhört en sorts kammare över
själva gravgodset.
I de undersökta delarna av brandlagret framkom
en triskelformad skiva i brons, troligen någon form
av spänne, en fragmentarisk ring av brons, kam
fragment typ Bl:2 enligt Ambrosiani 1981, bitar av
blågrönt glas med påsmälta glastrådar tillhörande
en bägare, en kniv av järn samt en mängd andra
nitar och spikar av järn, ett bryne och spelbrickor
av ben och en av sten. Dessutom påträffades en stor
mängd brända ben av människa, häst, hund och tro

ligen duvhök (muntlig uppgift av Sabine Sten, RAÄ).
Det triskelformade beslaget och uppsättningen
spelbrickor är kronologiskt sett relativt anonyma,
men kammaterialet är dock att beteckna som Bl:2
kammar, enligt Ambrosianis indelning (1981), och
högen måste dateras till 900-tal. Arne har daterat
den till 600-tal och följaktligen förekommer den
dateringen i senare litteratur (bl a Arwidsson 1942
s 85, Boéthius Thålin 1973 s 14).
På 1920-talet påbörjades vad som senare skulle
bli en omfattande tätortsutbyggnad. Åkrar och ängar
styckades och Sollentuna utvecklades från en utpräg
lad lantlig miljö till en tätort och ett villasamhälle.
Detta föranledde Riksantikvarieämbetet att 192729 göra en fornminnesinventering inom socknen
med specialkartor över samtliga gravfält. Hersbygravfältet bestod 1928 av 45 anläggningar, vilket
kan jämföras med den senaste inventeringen 1980
då det endast utgjordes av ett 15-tal gravar.
Gravfältet har senare undersökts vid två tillfällen,
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Fig 4 (t vä). Grav nr 42 från
söder. Foto: Ginters 1962.

Fig 5 (nedan). Karta av Bellander, Hallin
och Isikowitz över Hersbygravfältet från
specialinventeringen 1927-29.
SKALA r-SOO

1938 och 1962, då med anled
ning av villabebyggelsen. 1938
undersöktes och borttogs fyra
runda stensättningar av Eric
Oxenstierna (5 till 7,5 m i dia
meter). I två av gravarna på
träffades fynd av en sölja, ett
remändebeslag och en häkta av
brons, vilka har daterats till ti
digt 600-tal eller sent 500-tal.
I de övriga två gravarna gjor
des endast fynd av spik och ni
tar, som inte kunde ge någon
exaktare datering än till järn
åldern.
1962 undersökte Valdemar
Ginters en större hög, strax
sydöst om ”Hersbyhögen”.
Högen bestod av en jordtäckt
stenpackning cirka 12-13 me
ter i diameter och 2 meter hög.
Den centrala delen var urgrävd

Tomf Nr 6 och J.
Äjore Fröken Helyä Jjöjfeen
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Den senaste i raden av undersökningar utfördes som
maren 1992, då järnvägsområdet återigen skulle
breddas, denna gång för Arlandabanan. Exploate
ringen berörde gravfältet strax väster om banval
len. Antalet undersökta gravar uppgick till 26
stycken och utgjordes till största delen av mindre,
runda stensättningar. Därutöver undersöktes bl a tre
runda ofyllda stensättningar (9,11 och 13,5 m i dia-

och skadad av plundring och graven antas ha varit
närmare en meter högre. I brandlagret framkom ett
grovt lerkärl, kamfragment av typ Bl:2, en större
mängd spelbrickor av ben, en punktcirkelornerad
benskiva ihopsatt med en ögla av järn, gångjärnsbeslag av järn tillhörande ett skrin, ett stort antal
järnnitar samt 11 kg brända ben spridda över hela
brandlagret. Högen kan dateras till 900-tal.

81

Fig 7. Grav nr 33 som undersöktes 1992. Foto: Bellander 1928, taget från söder.

vackert ornerade kammar, en stor mängd spelpjäser
och en tärning samt blågrönt glas med påsmälta glas
stavar som troligtvis är försmälta rester av en bä
gare.
Gravfältet som helhet kan utifrån de undersök
ningar som gjorts och övriga gravars morfologi sä
gas omfatta hela perioden vendel-vikingatid, inklu
sive senaste delen av folkvandringstid. En kartering
gjordes av gravfältet våren 1993 som visar hur det
gestaltar sig idag. 1992 års undersökning är inlagd
och kan illustrera vad som döljer sig under jord, jäm
för även fig 5.

meter), två fyrsidiga stensättningar samt en större
hög (11,5 m i diameter och 1,5 m hög).
Den i särklass rikast utrustade graven var den
stora högen som utgjordes av ett jordtäckt kärnröse
med brandlager, daterad till 600-tal. Den gravlagde
var en man som hade fått med sig en stor uppsätt
ning djur i graven. I det osteologiska materialet, som
uppgick till närmare 24 kg fanns, förutom en ung
vuxen man, två hästar, minst sju hundar, ben av nöt,
ett får, två svin, tamhöns och en pilgrimsfalk. Fynd
kombinationen i övrigt utgjordes av ett kantbeslag
tillhörande en svärds- eller knivslida, skållor och
tunna ornerade bleck troligtvis från en hjälm, två
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Haken 18
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Fig 8. Hersbygravfältet
efter kartering utförd
1993 av författaren och
Karlis Graufelds.
Schaktplan från 1992 års
undersökning infälld.

Haken 22
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Hersby fornlämningskomplex
En förutsättning för att kunna uppskatta en
bebyggelseenhets ålder, funktion och betydelse i det
förhistoriska samhället är att de fornlämningar som
inbegrips i ett fornlämningskomplex kronologiskt
och socialt/ekonomiskt kan knytas till samma en

het och har ett direkt samband med den förhisto
riska bebyggelseenheten. Det är därför viktigt att i
viss mån försöka rekonstruera det forna kulturland
skapet vid Hersby för att kunna klargöra vilka forn
lämningar som rimligen ”hört till” bebyggelsen.
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ken såldes därefter till ett fastighetsbolag som stycka
de upp den till villatomter. Gården inköptes av kom
munen och ställdes till hembygdsföreningens dispo
sition. De äldsta delarna av gården är från 1700talet. Från samma tid (1715) är också det äldsta
kartmaterialet över Hersby och den södra delen av
Sollentuna socken. På 1700-talskartan är gården
belägen på den plats den ligger idag, på en svag
moränhöjd med god exponering mot söder. Gräns
ändringarna har varit mycket små vid en jämförelse
med en yngre karta från 1876. Gårdsläget har i för
hållande till odlingsmarken legat centralt. Odlings
marken har av naturliga skäl varit begränsad till
dalgången mellan skogsmarken i väster och rullstens
åsen i öster. I norr gränsade markerna mot Bagare
bys ägor och i söder till Kummelbys.
Hersby finns omnämnt i historiska källor första
gången 1347 och då i samband med att en Klemens
”in Haersaby” är faste vid häradsting med Sollen
tuna härad (DS 4143). Drygt två hundra år yngre
kamerala källor vittnar om skattesatser och antalet
hemman. Enligt jordeböckerna från 1570 bestod
gården av två skattehemman värderade till vardera
två markland (DMS 1:7). Åkerarealen uppgick vid
ungefär samma tid till mellan 54 och 80 tunnland
beräknat utifrån tiondelängderna och efter olika
korntal (6 och 4). Ungefär 100 år senare har åker
arealen beräknats till 84 tunnland (Forssell 1938 s
299ff). Genom kartstudier uppgår åkerarealen 1715
till ca 90 tunnland.
Gården hade vid ingången till historisk tid tro
ligtvis ett 50-tal tunnland uppodlad mark och kan
ske lika mycket äng, uppdelad i flera tegar omgär
dade av gärdesgårdar. Ängsmarken har legat i an
slutning till utmarken. De västra utmarkerna var
skogsmarker, de östra var den skogsbeklädda åsen.
Här har också gravfälten legat i gränsen mellan utoch inägomark eller i gränsen till de närbelägna by
arna.

Vad som kan belägga bebyggelsens förhistoriska
existens är, förutom att den är försedd med gravfält
i mer eller mindre direkt anslutning till det histo
riska gårdsläget, att gårdens namn har en ålderdom
lig karaktär och att detta finns belagt i en medeltida
källa.
Bebyggelsen kan också beläggas i de kamerala
källorna från 1500-talet och framåt, i t ex jordeböcker och tiondelängder. Det geometriska kartma
terialet från 1600- och 1700-talen är också till god
hjälp och kan ange om det är fråga om en ursprungs
enhet, s k primärenhet (se Hyenstrand 1974 s 36f),
eller är en avgärda eller på annat sätt sekundär en
het (jfr Wijkander 1983 s 25).
Hersby gård hade lantbruk fram till 1923. Mar-

Fig 10 (ovan). Karta över Hersby från 1876. Skala ca

1:20 000.

Fig 9 (t vä). Geometriska kartan från 1715. Skala ca

1:20 000.
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vägen i väster. Det var före villabebyggelsens tid i
övriga väderstreck omgärdat av åkermark. Dybeck
skriver också i sin arbetsberättelse från 1861 att
gravfältet tidigare hade en större utbredning åt syd
väst, mot Hersbygravfältet, och skulle enligt honom
till och med ha förenat de bägge (Ant Tidskr Del 1 s
169). Fornlämning RAÄ 48 som består av en större
rund stensättning ligger visserligen mellan de båda
gravfälten och kan ha bidragit till den uppfattningen.
Att gravfälten bildat en enda stor enhet är föga tro
ligt, men att både Kungshögsområdet och Hers
bygravfältet till vissa delar bortodlats är helt klart, i
synnerhet Kungshögsområdet som i stort sett kringskurits av åkermark. Enligt Dybeck har man till och
med försökt utjämna den stora Kungshögen som mä
ter 28 meter i diameter och är nästan 5 meter hög.
Enligt Dybeck skulle det också finnas två stora
treuddar i den västra delen av gravfältet. Vid den
senaste inventeringen av gravfältet 1980 uppgick
antalet gravar till 28 stycken, fördelade på 15 hö
gar och cirka 13 runda stensättningar, men några
treuddar finns inte omnämnda. Högarna har, för
utom storhögen, en diameter på mellan 6 till 10
meter, de runda stensättningarna är upp mot 12
meter stora. En kartering som gjordes vid special
inventeringen 1927-29, redovisar 18 gravar, inte
heller här förekommer några treuddar.
Några arkeologiska undersökningar har inte
gjorts på Kungshögsområdet, RAÄ 28. De vägar och
trafikleder som idag omgärdar hela fornlämningen
har lagts i gammal åkermark. I samband med special
inventeringen på 20-talet företogs det vissa markvårdsarbeten varvid gravarna restaurerades och om
rådet röjdes. Gravfältet karakteriseras av den stora
Kungshögen och den relativt stora mängden högar.
Förekomsten av treuddar, vilka nu är bortodlade,
och de stora runda stensättningarna på uppemot 12
meter, pekar på att gravfältet tillhör företrädelsevis
vikingatid (jfr Ambrosiani 1964 s 208ff, Hyenstrand

En slutledning är att Hersby tillsammans med de
angränsande byarna i norr och söder, Bagare by och
Kummelby, är s k primärenheter. Sollentuna har tro
ligtvis redan under yngre järnåldern nått ett fullkolonisationsläge, vilket har medfört att bebyggelse
utvecklingen i området varit stabil och att enheter
nas lägeskontinuitet blivit lång (jfr Bratt 1983 s 23,
Forssell 1938 s 283f, Rydström & Wijkander 1974
s 63f). En vanlig föreställning är också att föränd
ringarna i bebyggelsebilden hos den uppländska
centralbygdens primärenheter varit liten från slutet
av järnåldern till början av 1500-talet, i jämförelse
med förändringarna under 500-årsperioden dessför
innan (jfr Hyenstrand 1974 s 90).
De fornlämningar som ligger i direkt anslutning
till gården eller i anslutning till inägomarken, och
som med största sannolikhet tillhör samma fornlämningskomplex, är förutom Hersbygravfältet, RAÄ
45 och 47, ytterligare två gravfält; RAÄ 27, Lilla
Hersby och RAÄ 28, det s k Kungshögsområdet.
Dessa tre gravfält ligger alla inom en radie av 300400 meter från gården. Det största gravfältet, Hers
bygravfältet som delundersöktes 1992, är beläget
sydväst om gårdsläget, norr om gården ligger det
s k Kungshögsområdet. Det tredje gravfältet är be
läget i nordöst och området benämns på en tidig
1800-talskarta som Lilla Hersby.
Kungshögen omtalas första gången i Ransakningar om Antiqviteterna 1667-1684, men grav
fältet omnämns i övrigt inte. Richard Dybeck skri
ver i sin redan tidigare citerade reseberättelse från
1866 om gravfältet RAÄ 28:
”Den lika vackra som märkliga grafflocken be
står för närvarande af en stor ättehög, något ska
dad, särdeles på nordöstra sidan, hvilken hög är
omgifven af tolf grafkullar och med två stora tre
uddar på vestra sidan.”
Kungshögsområdet, RAÄ 28, ligger ungefär 300
meter norr om Hersby gård och gränsar mot lands
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1974 s 104, Wijkander 1983 s 22f), även om
själva Kungshögen troligen är av äldre da
tum.
Gravfältet vid Lilla Hersby, RAÄ 27, lig
ger 300 meter i nordostlig riktning från går
den. Gravfältet är numera inklämt mellan
villabebyggelsen, men har tidigare legat på
en åkerholme. På kartmaterialet från 1715
och senare ser man hur åkerholmen succes
sivt har blivit mindre. Gravfältet har tidigare
troligen haft en större utbredning åt väster.
Området har också under en tid vid sekel
skiftet 1800 varit bebyggd med ett antal hus,
troligen ekonomibyggnader.
Gravfältet vid Lilla Hersby består enligt
den senaste inventeringen av cirka 28 gravar
vilka utgörs av 10 högar, ungefär 15 runda
stensättningar och 3 rektangulära stensättningar. Det har aldrig blivit föremål för några
arkeologiska undersökningar.
De gravtyper som förekommer på grav
fältet, högar, runda och rektangulära sten
sättningar, har sin huvudsakliga förankring
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Fig 11 (ovan). Karta över
gravfältet vid Kungshögen
från 1929, kompletterad
1938 av G A Hellman.

Fig 12 (t hö). Kungshögs-

området från norr.
Foto: E Särling 1921.
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Fig 13. Gravfältet

RAÄ 27 från söder.
Besiktning av grav
fältet med anled
ning av att en av
gravarna gjorts om
till potatiskällare.
Foto: E Särling
1921.

och innehåller vanligen inte några gravgåvor. Paral
lellerna med den kristna gravseden har ofta diskute
rats (jfr Gräslund 1980 s 68) och dateringarna lig
ger huvudsakligen i yngsta järnåldern.
Slutligen kan man konstatera att gravfälten, i
synnerhet Hersbygravfältet RAÄ 45 och 47, har en
anläggningstid som spänner över hela yngre järnål
dern. Kungshögsområdet, RAÄ 28 och Lilla Hersby,
RAÄ 27, har anläggningstider som troligen till
största delen ligger i vikingatid, men den s k Kungs
högen får antas vara anlagd i ett tidigare skede, dvs
någon gång i början av vendeltiden. Fornlämningskomplexet kan då allmänt sägas ha kontinuitet från
övergången folkvandringstid/vendeltid genom hela
yngre järnåldern men med en anläggningstid som
har en tyngdpunkt troligtvis i den senare delen av
perioden.

i yngre järnåldern. Högarnas storlek varierar mel
lan 5 och 12 meter i diameter och de runda
stensättningarna är upp mot 9 meter. De rektangu
lära stensättningarnas storlek varierar mellan 3 till
7 meter i sida. Rektangulära stensättningar är i sig
inget klart kronologiskt belägg för yngre järnålder,
men genom utförda kombinationsberäkningar för
Stockholms län har ett uppenbart samband med
höggravfälten konstaterats. En viss koncentration
bl a till Sollentuna har också kunnat märkas
(Hyenstrand 1974 s 21).
Rektangulära stensättningar är vanliga på gårdgravfälten i hela Mälardalen. På exempelvis grav
fälten på Adelsö i Färentuna härad är gravformen
talrik och kan ha ett samband med öns administra
tiva centrum, kungsgården (Hedlund 1989 s 31, jfr
även Ambrosiani 1985 s 113). Graven utgörs ofta
av en skelettgrav, orienterad i öst-västlig riktning
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Fig 14. Gravfältskarta (RAÄ 27)
från specialinventeringen 1927-29
av K A Gustafsson.
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Hersby i Sollentuna
Hersby i Sollentuna ligger utmed landsvägen som
förbinder Stockholm med Uppsala. Vägsträckningen
har troligtvis förhistoriskt ursprung, vilket runstenen
(RAÄ 184) vid Kummelbys gamla bytomt, byn strax
söder om Hersby, vittnar om. Stenen upptäcktes
1953 vid vägarbete och restes på platsen där den
påträffades. Runorna är ristade av Igulfast, en lär
junge till Öpir, en av de mest produktiva runmästarna under 1000-talet. Den äldre vägsträckningen
har dock följt rullstensåsen en knapp kilometer ös
ter om Hersby gård. Den benämns på de äldsta be
varade kartmaterialet från 1715 som den ”gambla
landswägen”. Vägsträckningarna har troligtvis an
vänts parallellt vid olika årstider.
Hersby ligger också utmed en i förhistorisk tid
betydelsefull farled från skärgården och in i de inre
norra delarna av Mälaren, till Sigtuna och Uppsala.
Den en gång seglingsbara förbindelsen med Öster
sjön via Edsviken och sjöarna Norrviken, Edssjön
och Oxundasjön till Skarven började grundas ut
redan vid slutet av bronsåldern. Mellan Edsviken
och sjön Norrviken bröts farleden och bildade ett
”ed” vid Edsberg fordom kallat Edsbacka.
Edsbacka var ur kommunikationshänseende en
betydande plats, från att vid tiden före vår tideräk
ning ha utvecklats från ett genomfartsområde till
att under järnåldern bli en viktig knutpunkt för
omlastning av skepp och troligtvis också utbyte av
varor. Farleden och det strategiskt viktiga dragstället
vid Edsbacka har sannolikt spelat en avgörande be
tydelse för Hersbykomplexet. Så länge Edsbacka var
den enda omlastningsplatsen i farleden var det också
betydelsefullt att ha någon form av kontroll över
platsen.
En runsten (U 101) belägen väster om Rösjön

■ NUVARANDE VATTEN
STRANDLINJEN CA 900
1
2
3
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Fig 15. Karta över
farleden EdsvikenSkarven, 5-meterskurvan och dagens
strandlinje. Karta
av Pia Larsson.

Ett liknande förhållande mellan gravformerna, hö
gar och stora runda stensättningar, finns vid Antuna
i Eds socken, strax norr om Sollentuna. Kvinnograven, en rund stor stensättning, ligger i nära an
slutning till en större hög, välvd troligtvis över en
man. Gravarna daterades till 900-tal och framför
allt högen innehöll ett exklusivt fyndmaterial. Sam
bandet kronologiskt, morfologiskt och geografiskt
är intressant. Möjligen är det en regional variation i
gravseden hos en, i jämförelse med den övriga be
folkningen, socialt/ekonomiskt mer framträdande
grupp (jfr Andersson 1993).
Vanligen förknippas den fornlämningsbild som
man möter i Hersby med husbyarna, men också ett
strategisk läge vid farleder är vanliga för husbyarna.
Ungefär en fjärdedel av husbyarna markeras med
kungshögar och ytterligare några med storhögar.
Troligtvis med bakgrund av det har också Hersby
föreslagits att ha varit en ursprunglig husbygård
(Rydström & Wijkander 1974 s 15).
Husby i Sollentuna härad ligger i Spånga socken
ungefär 2,5 km sydväst om Hersby. Den ligger i
kommunikationshänseende något avsides, men an
sluter till farleden genom den centrala Spångabygden
mot Järfälla. I närheten av den nuvarande gården
finns ett gravfält, RAÄ 79, med ca 40 gravar. Grav
fältet är ej undersökt men gravarna är av yngre järnålderskaraktär (Biuw 1992 s 190). Vanligen har
husbyarna påfallande höga fornlämningstal i form
av stora gravfält. Husby i Spånga saknar större gra
var och har i jämförelse ett relativt litet antal gravar,
vilket kan tyda på ett sent anläggande (jfr Hyenstrand 1974 s 104 och 118, Larsson 1987 s 66,
Wijkander 1983 s 23).
I och med landhöjningen har farleden EdsvikenSkarven grundats ut och omlastningsplatserna bli
vit fler, samtidigt som fartygen med tiden gjordes
större och otympligare. Vid övergången till histo
risk tid har farleden grundats ut så pass att skepp

vittnar om dragställets betydelse. På stenen omtalas
att: ”Hamming och Jarlabanke de läto röja väg och
göra broar efter fader sin och Estrid efter sina söner
Ingefast och Ingvar”. Vägsträckningen gick troligen
mellan Jarlabankesläktens Hagby i Vallentuna och
Edsbacka (Forssell 1938 s 284)
Den s k Kungshögen, de 5-6 större högarna och
de många stora runda stensättningarna inom fornlämningskomplexet återspeglar också platsens fram
skjutna position. Gravfälten, i synnerhet Hersbygravfältet, har en anläggningstid som spänner över
hela yngre järnåldern medan de övriga två, RAA 27
och 28, morfologiskt sett, i huvudsak är vikinga
tida.
Tre av de större högarna och tre av de stora runda
stensättningarna har undersökts, alla på Hersbygravfältet. Den större högen från 1992 års under
sökning har ett relativt exklusivt fyndmaterial till
hörande en man, daterat till 600-tal. De övriga två
högarna undersöktes 1905 och 1962 och dateras
till 900-tal. Fynden är inte utpräglat exklusiva men
fyndkontexten indikerar ändå en högre status hos
de gravlagda. Någon osteologisk analys är inte ut
förd på benmaterialet från någon av dessa äldre un
dersökningar, men fyndmaterialet talar för att det
är mansgravar.
De stora runda stensättningarna är med största
sannolikhet kvinnogravar, också daterade till 900talet. Dessa gravar har heller inte någon utpräglad
exklusiv fyndsammansättning, men deras monumen
tala prägel och stora artrikedom i det osteologiska
materialet talar även här för en relativt hög status
hos de gravlagda. Tillsammans med två av de stora
högarna representerar gravarna troligtvis 900-talets
överhet eller stormansfamilj på Hersby. Vikinga
tiden, och i synnerhet då 900-talet, är troligen den
period då Hersby haft en mer framträdande posi
tion. En position etablerad kanske redan under 600talet.
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och människor har sökt sig till andra vattenvägar.
Hersby har inte längre haft en strategisk placering
vid dragstället. Därmed har behovet att ha kontroll
över platsen successivt minskat för att senare helt
upphöra.
Ser man husbyarnas funktion som en hemstation
för ledungsskeppen, samlingsplats för landvärnet
samt utgångspunkt för budkavle om ledung och
landvärn som Mats G Larsson (1987 s 65), kan
Hersby delvis ha haft liknande funktioner om än
med rötter i en annan eller äldre organisation. Husby
i Spånga kan ha etablerats i senare delen av vikinga
tiden eller vid övergången till historisk tid när far
leden vid Hersby hade grundats ut. Husby låg vid
en i förhållandevis viktigare kommunikationsled och
kan ha övertagit en del av Hersbys funktion, kan
ske främst de försvarsstrategiska. I det perspektivet
kan Hersby till viss del ha fungerat som en adminis
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trativ föregångare till Husby i Spånga men natur
ligtvis kan de under vikingatiden också ha fungerat
parallellt med olika funktioner.
Edsbacka har, som tidigare antytts, troligtvis
också i förhistorisk tid fungerat som en varuutbytesplats. I och med landhöjningen har även den succes
sivt förlorat i betydelse. Platsen har i viss mån fort
satt att fungera som marknad och i Stockholms tan
kebok från 1488 omnämns handeln. Här meddelas
att hamnen och marknaden vid Edsviken skulle ned
läggas om inte köpslagan där upphörde. Marknads
platsen levde dock vidare in i sen tid, och utgjorde
till och med en viss konkurrens gentemot Stockholm
under 1500-talet (Hansson 1944 s 34). På 1890talet hölls dock de sista marknaderna vid Edsbacka
vid midsommar och mickelsmäss (Göransson 1931
s 177).

Hersbyar i Uppland
tuna på tre ställen i Uppland, men också två platser
i Gryts skärgård i Östergötland och en plats i närhe
ten av Kalmar har namn med förleden Haers- (Hell
berg 1978 s 75 och 1979 s 148). Hersbyarna i Upp
land karaktäriseras av ett strategiskt läge invid en
äldre kommunikationsled, de ligger vanligen i när
heten till platser och gårdsnamn med en, i förhisto
risk tid eller medeltid, administrativ funktion. Hers
byarna har enligt tidiga kamerala källor ofta också
höga jordetal.
En av de fyra Hersbyarna i Uppland är Härsby i
Rö socken i Sjuhundra härad. Det ligger vid ett av
de längre dragställena utmed den gamla farleden från
östersjöviken Edsviken vid Penningby, via sjöarna
Länna Kyrksjö, Addarn, Huvan, Rösjön och Spar
ren mot Kårsta, Närtuna och Skepptuna.
Gården finns belagd i skriftliga källor redan från
1100-talets slut. Den är belägen helt nära platsen
för Rö kyrka som på 1500-talet benämns Kirkebyn
eller Boda. Härsby ägor har i tidig medeltid blivit
föremål för donationer och bytestransaktioner mel
lan rikets stormän och olika kloster. 1540 bestod
Härsby av ett skatte- och ett frälsehemman på drygt
två respektive ett markland (DMS 1:7).
Området runt det nuvarande gårdsläget har ett
mindre antal gravar, troligtvis har här funnits fler
som efterhand blivit bortodlade i synnerhet på det
s k Kyrkgärdet söder om kyrkan. I kyrkboken från
1685 omnämns att två bönder börjat plöja i en
”stoor Jordhög” på gärdet och strax därefter insjuk
nat i en säregen sjukdom. De skulle ha sagt: "Wij
troo att f..n ligger der begrawin”. Drygt 200 år se
nare, i början av 1900-talet röjdes kullen bort och
hela gärdet lades under odling utan att bonden hade
något obehag av intrånget.

Upplandsbygden och det centrala Mälarområdet har
redan under den yngre järnåldern uppburit en mängd
stormansgårdar vid sidan av övriga bebyggelse
enheter (Andrae 1960 s 85f och Broberg 1990 s 21f).
Under statsbildningstiden, när den yngre järnål
dern övergår i medeltid, framträder ett samhälle med
stark social stratifiering, återspeglat i s k kungs- och
storhögar, runstenar och inte minst i gravgåvorna.
I detta samhälle fanns en för oss till stora delar
okänd administrativ struktur, där handel, försvar,
härnad och rättsskipning reglerades och kontrollera
des. De äldre administrativa systemen som föregår
härads- och hundareindelningarna har länge varit
föremål för studier och analyser (t ex Ambrosiani
1985, Andersson 1983, Hellberg 1979, Holmberg
1969, Hyenstrand 1974, Larsson 1986, Lindkvist
1988, Steinnes 1955 och Wijkander 1983). Gårds
namn som exempelvis Bo, Tuna och Husby uppfattas
allmänt som huvudgårdar, och stödjepunkter för en
kunga- eller hövdingamakt, även om de, vilket bör
påpekas, kronologiskt tillhör olika perioder.
I detta system av administrativa stödjepunkter
har Hersbyarna eller deras föregångare troligtvis haft
en speciell funktion. Namnet Hersby har i det här
sammanhanget en intressant etymologisk tolkning.
Enligt bl a Stefan Brink (se appendix s 96) och Lars
Hellberg som båda bl a studerat Hersbyar, härleds
förleden Hers- i Hersby till en redan tidigt försvun
nen yrkestitel ”haerse". En man vars funktion är
oviss men som i det närliggande ”hersir” i fornisländskan under medeltiden avsåg den norske kung
ens förtroendeman, närmast underställd jarlen. Tro
ligen hade han en vakthållande uppgift, wardhald,
inom landvärnet (jfr Klnm s 302f).
Hersby-namnet förekommer förutom i Sollen
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upp genom sjöarna Losjön, Viren, över Söderede och
sedan genom Rumsättrasjön, Exarbysjön upp i sjö
arna Storsjön, Hersen och Tärnan. Gården bestod
vid slutet av medeltiden av ett skattehemman på 7
öresland men förvärvades sedan av Klara kloster
1509 (Skoglund 1982 s 241).
Området är ett kuperat skogsområde med rela
tivt få fornlämningar, men i motsats till andra bo
platser i området finns här ett yngre järnåldersgravfält bestående av ett tiotal gravar varav en är en
större hög. Nära gravfältet ligger också en fornborg
vilket understryker att platsen haft en viss strate
gisk betydelse om än i ett tidigare skede.
Den fjärde Hersbyn ligger på Lidingö, längst in i
Kyrkviken helt nära kyrkan. Området har sedan
tätortsutbyggnaden tog fart, i början av vårt sekel,
förlorat de mesta av fornminnen men enligt äldre
uppgifter skulle ett gravfält ha legat vid kyrkogår
den (Ståhle 1954 s 17). Nu återstår enbart en rest
sten. Det gamla gårdsläget, som ungefär samman
faller med dagens Hersbyholm, låg strax söder om
Vikby-Bo.
Bo finns som by- eller gårdsnamn på flera ställen
utmed farlederna från Östersjön till de inre delarna
Mälaren. Sannolikt har dessa gårdar varit förvaltningsgårdar eller huvudgårdar i ett distrikt med
främst sjömilitära funktioner upplåtna åt en iarls
bryti i rodsz bo (jfr Hafström 1949 s 56f, Hellberg
1979 s 148).
Mellan Hersby på Lidingö och Hersby i ÖssebyGarns socken finns i Österåkers socken ett annat
Bo med ett relativt närliggande Härsbacka vid Isättraviken. Härsbacka har dock inga belägg äldre än
på ekonomiska kartor från 1800-talet (muntligen
Stefan Brink DMS). Möjligen kan denna Härs-ort i
likhet med andra Hers-byar härledas tillbaka på den
skisserade västnordiska traditionen om fornnorska
”hersir”.

• HUSBY
▼ HERSBY
V MÖJLIG HERSBY

Fig 16. Hersbyar och Husbyar i delar av Uppland och
Södermanland. Husbyar efter Larsson 1987. Karta av
Pia Larsson.

Cirka 15 km söder om Härsby i Rö ligger Hersby i
Össeby-Garn socken i Vallentuna härad. Den ligger
i ett till synes sent bebyggt skogsområde och utan
någon direkt förbindelse med Östersjön. En möjlig
kommunikationsförbindelse är via Loån vid Östanå
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Konklusion
Hersby kan, tillsammans med andra Hersbyar, ha
utgjort en del i en försvarsorganisation kopplat till
strategiskt viktiga platser. Ett landvärn där Hersbyarnas främsta uppgift kan ha varit vakthållning
av kommunikationsleder kanske inte bara till sjöss
utan även också till lands. Etymologiskt kan också
förleden Hers- i Hersby härledas till en ”hersir”,
vakthållaren.
Vid ungefär övergången till historisk tid grunda
des farleden Edsviken-Skarven ut samtidigt som sjö
farten förändrades och platsen förlorade sitt strate
giska läge. Hersbys funktion som kontrollpunkt
minskade successivt i betydelse och förutsättning
arna för det sociala och ekonomiska uppsvinget
under vikingatiden förlorades. Gården blev en bland
andra inom socknen men med en fornlämningsmiljö
som vittnar om en framträdande position i det yngre
järnålderssamhället.

Exakt vad för funktion Hersby i Sollentuna inne
hade på vikingatiden kan vi ju bara gissa oss till.
Troligen har platsen redan under tidig vendeltid eta
blerats som en slags kontrollpunkt vid det strate
giskt viktiga dragstället i farleden Edsviken-Skarven. Under 900-talet, i en tid då behovet av kontroll
och försvar ökade, har Hersbys betydelse troligen
också ökat, platsen har uppburit en grupp män
niskor med relativt god ekonomi och hög status,
möjligen har den utgjort en s k stormansgård.
Hersbyarna ska troligtvis tolkas i analogi med
centralortsindicerande stormansgärdar som exem
pelvis Bobyar, Husbyar, Smedsbyar, Rinkabyar,
Brottbyar, Styrs- och -tunaorter. Kronologiskt har
naturligtvis flera av dessa ortnamn inget med hers
byarna att göra men i den till stora delar okända
administrativa struktur som döljer sig bakom dessa
ortnamn har troligtvis även Hersby haft en speciell
funktion.
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Appendix
Namnet Hersby i Sollentuna

förled i namnet, varför man rekonstruerat ett
*haerse, som antas vara en äldre form av hersir. Lars
Hellberg, som särskilt studerat ortnamn på *haerse,
antar att denne haft någon funktion av gammalt för
att upprätthålla vakthållning och för att hålla upp
sikt och bevaka signalsystemen, väl i form av
vårdkasar.
Summa summarum: Hersby i bl a Sollentuna kan
antas innehålla ett *haerse, en försvunnen yrkestitel
på en som handhade någon funktion i det förhisto
riska samhället, måhända vakthållning. Dessa ort
namn, Hersby, på ofta i samband med andra
”centralortsindicerande” ortnamn, som Husby,
Karlaby, -tuna etc.”

”Det Hersby, som påträffas i Sollentuna stad, har
flera fränder i Sverige, så bl a på Lidingön och i Rö
socken. Vårt namn uppvisar de medeltida skriv
ningarna in Haersaby 1347 och/ hersaby 1440. Det
har antagits att förleden i namnet sannolikt är geni
tiv singular av ett *baerse, en redan tidigt försvun
nen vad man kan anta yrkesbeteckning, detta uti
från förhållandet att i fornisländskan förekommer
ett närliggande bersir. Detta bersir avsåg under me
deltiden den norska kungens förtroendeman, när
mast underställd jarlen, och man antar att denne
hersir går tillbaka på något slags bygdehövding. Om
man antog att Hersby innehöll detta fvn hersir finge
man räkna med att förleden i namnet utgjordes av
ett genitiv plural. Man har dock antagit en singular

Docent Stefan Brink,
Det Medeltida Sverige
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ttundaland var ett av Upplands tre
K folkland. I Arkeologi i Attundaland
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presenteras resultaten av arkeologiska fältarbeten som bedrivits av
Riksantikvarieämbetets byrå för ar

keologiska undersökningar - UV Stockholm.
Den inledande artikeln redovisar resultaten från
en specialinventering i Fresta socken. I det föl
jande avsnittet belyses de omfattande under
sökningarna av järnålderns landskap norr om
Stockholm i ett bebyggelsehistoriskt perspek
tiv. Boken avslutas med två artiklar som dels
behandlar den materiella kulturen, dels spåren
efter fornlämningar och bebyggelse som fram
kommit med anledning av undersökningarna
längs den så kallade Arlandabanan.
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