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Power relations between settlements  

Middle Iron Age heterarchies in the Norrsunda Area, Uppland 

 

Abstract  

This essay discusses power relations between settlements in the Norrsunda area of Uppland, 

Sweden, during the middle iron age (approx. 200-500 AD). The settlements are in turn 

discussed in relation to place names in the surrounding area including Sätuna and *Husa, but 

also the place names of the settlements themselves. Lastly, the two hillforts of Sandviks skans 

and Runsa are likewise discussed in relation to the settlements of the Norrsunda area. This 

material is considered in relation to the current discourse of the middle iron age as a clearly 

hierarchical and stratified society. Throughout the essay this perspective of seeing society in 

the shape of a pyramid shown to be unsatisfactory. Instead the concept of heterarchy, 

introduced to archaeology by Carole Crumley, is drawn upon. This is done to improve our 

understanding of the different instances of power that were in play simultaneously and how 

they related to each other; away from all-powerful chieftains and kings. 
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1. Inledning 

1.1 Introduktion 

Inom den rådande diskursen för forskning kring den mellersta järnåldern (200–550 e.Kr) 

återfinns en mängd slagord som kontinuerligt repeteras i litteraturen. Begrepp som hierarki, 

elit, makt, centralisering, centralplats, centralområde, stormän, hövdingar, kungar, krigare och 

slavar målar tillsammans upp en bild av en samhällsstruktur formad likt en pyramid (Brink 

1997:404; Connelid 2011; Hamilton & Vinberg 2011; Lamm & Rundkvist 2011; Olausson 

2014; Renck 2008). Inom denna pyramid styr en hövding, storman eller kung från sin storgård 

och hallbyggnad över det omkringliggande området. Dessa begrepp formar tolkningarna och 

synen kring den mellersta järnålderns husbebyggelse, stensträngsmiljöer, fornborgar och 

övriga arkeologiska lämningar från perioden. Underliggande, men aldrig uttalade, teoretiska 

utgångspunkter kan uppmärksammas. Däribland i form av marxism och kultur-evolutionism, 

vilka verkar som förklaringsmodeller för hur samhällen utvecklas i olika förbestämda stadier. 

Synen på makt inom den mellersta järnåldersdiskursen har tydliga evolutionistiska tendenser 

som påminner om Service (1962) band-stam-stat-utveckling i form av att den med tiden måste 

centraliseras för att komplexa samhällen ska uppstå (jfr Näsman 1998; Ljungkvist 2006). En 

androcentrism kan även skönjas i den underliggande uppfattningen att endast elitens män är 

den aktiva aktören när det kommer till maktnyttjande i detta samhälle. Ett undantag är 

Charlotte Fernstål (2004) som har lyft fram kvinnliga aktörer, men även här handlar det om 

det översta samhällsskiktets kvinnor, resterande befolkning, män, kvinnor och barn är dock 

fortfarande passiva aktörer. 

När jag började studera denna tidsperiod hade jag själv inledningsvis liknande idéer som de 

ovan nämnda. Jag funderade på t.ex. fornborgar endast utifrån idén att någon sorts elit brukat 

dem i syfte av att kontrollera närområdet och farleder med piskan som hjälp. Efter en tid blev 

jag tveksam till mina egna uppfattningar, är det så uppenbart att den mellersta järnålders 

samhällsstruktur bestod av en strikt pyramidliknande modell, där makt endast utövades lodrätt 

och enkelriktat. Vad innebär egentligen begreppen makt och hierarki, och hur utövas de under 

mellersta järnåldern? Att problematisera sådana här grundläggande begrepp och att inte ta 

dem för givet, samt att belysa på vilken teoretisk grund forskaren i fråga står, är vitalt för att 

vi ska kunna få en djupare förståelse för varför vi argumenterar som vi gör. För att därefter 

kunna få en ökad förståelse för hur det förhistoriska samhället var strukturerat. Av högsta vikt 

är såklart även frågan kring hur det arkeologiska materialet faktiskt ser ut gentemot dessa 

tolkningar, detta för att inte fastna i kontextlösa analogier. 

I den här uppsatsen vill jag således studera maktrelationer. Detta ska jag göra utifrån den 

välexploaterade bygden kring dagens Norrsunda sn, i Sigtuna kommun, Uppland, men även 

utifrån närliggande anläggningar som inte återfinns inom den sentida sockengränsen.  

Undersökningsområdet (UO) Norrsunda ligger i ett i sprickdalslandskap i östra Mälardalen 

mellan dagens tätorter Märsta och Rosersberg, lejonparten av UO ligger inom Norrsunda 

socken. Området avgränsas i V av Mälaren och viken Skarven och i Ö av sjön Fysingen, 

under mellersta järnåldern (200–550 e.Kr.) var Fysingen en vik som var sammanbunden med 

dagens Mälaren. Ö den östra delen av UO skär även Stockholmsåsen genom landskapet.  
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Fig. 1. Undersökningsområdet (UO) Norrsunda med platser som kommer att behandlas i uppsatsen. I kapitel 2 

kommer utmarksbebyggelsen, här markerat med eldar, och gårdsbebyggelen, markerat med hus, samt storhögen 

Nordians hög med tillhörande gravfält att diskuterats. I kapitel 3 behandlas tunagården Sätuna, fornborgarna 

Sandviks skans och Runsa samt husaorterna; *Husa, *Norhusa och *Run(n)nhusa.    

Fig. 1. The area of Norrsunda and sites that will be discussed in this essay. Settlements, here marked with 

houses, and outlying areas, marked with fires, will be discussed in chapter 2 along with the mound Nordians hög 

and the appurtenant grave field. The tunafarm of Sätuna, the hillforts of Sandviks skans and Runsa along with 

the husasites; *Husa, *Norhusa and *Run(n)husa will be discussed in chapter 3. 

Inom de centrala delarna av Norrsundaområdet återfinns den mellersta järnålderns 

gårdsbebyggelser vilket utgör grunden till denna uppsats (se Fig. 1). De nordligaste delarna av 

Norrsundaområdet ligger ca 30–40 m ö h (meter över havet) medan de sydligare delarna 

ligger ner mot 20–15 m ö h. Strax norr om UO breder ett mer låglänt landskap ut sig inom 

tätorten Märsta, Husby-Ärlinghundra sn. Vid dagens kommunhus i Märsta, en av de högsta 

punkterna i området, ca 18–20 m ö h, återfinns dock bebyggelsenamnet och gården Sätuna 



3 
 

som kommer att behandlas vidare nedan. Detta gäller även ortnamnet Norsa, idag vid 

Rosersbergs slott samt ortnamnet *Husa, idag vid Torsätra, Västra Ryds sn. SV om den 

centrala boplatsbebyggelsen ligger fornborgarna Sandviks skans och Runsa, Ed sn, vilka även 

kommer att diskuteras i relation till den övriga bebyggelsen inom Norrsundaområdet. Överlag 

är området fornlämningstätt med spår från stenålder till medeltid.  

1.2 Syfte 

Syftet med den här uppsatsen är att förstå maktrelationer mellan den mellersta järnålderns 

gårdsbebyggelser inom Norrsundaområdet.  

1.3 Frågeställningar 

Hur relaterar Norrsundaområdets gårdsbyggelser plats- och tidsmässigt till varandra under 

den mellersta järnåldern? 

Hur kan maktförhållandena ha sett ut mellan de olika gårdarna i området?  

Kan en tydlig stratifierad bebyggelsehierarki synas utifrån gårdsbebyggelsen eller kan 

maktförhållandena tagit andra former?  

Finns det några belägg för att en gård har styrt över de andra? 

Hur relaterar Norrsundaområdets gårdsbebyggelser till den lokala ortnamnsbilden, Sätuna, 

Norsa, Runsa, *Husa? 

Hur relaterar Norrsundaområdets gårdsbebyggelser till fornborgarna Sandviks skans och 

Runsa fornborg?  

Hur ska storhögen Nordians hög förstås i relation till det övriga Norrsundaområdet?  

1.4 Teori  

Matthew Johnson sammanfattar begreppet teori som den ordning vi lägger våra fakta i 

(2010:2). Med en utgångspunkt likt denna blir det uppenbart att det är av högsta vikt att 

framhäva och argumentera för varför en viss teoribildning bör brukas. Arkeologiskt material 

är som pusselbitar tillhörandes en mängd olika pussel, med teori lägger vi dessa i en specifik 

ordning. För att förstå relationerna mellan den mellersta järnålders bebyggelser i 

Norrsundaområdet har jag i den här uppsatsen blivit influerad och inspirerad av begreppet 

heterarki som introducerats till arkeologin av Carole Crumley (1994, 1995; Crumley & 

Marquardt 1990) samt kooperativ-nätverksteori, också känt som dual-processual theory, 

introducerat av Richard Blanton et al. (1996). Båda perspektiven har kombinerats av Tina 

Thurston (2009, 2010) i hennes övergripande arbete om europeisk järnålder. Inom dessa 

teoribildningar är maktbegreppet centralt och för att förstå maktrelationer måste vi förstå hur 

makt tar sig uttryck bortom endimensionella hierarkiska tolkningar.  

Konceptet av heterarki bygger på att det finns olika instanser av makt som samexisterar 

horisontellt och att dessa instanser är i sin tur i sig hierarkiska. Crumley använder 

heterarkibegreppet för att komma bort från en lodrät hierarkisk förklaringsmodell kring hur 

makt brukas och skiftar (1995:1ff). I en svensk kontext har heterarkibegreppet använts av b.la. 



4 
 

Bengt Söderberg (2005:40) och Peter Bratt (2008:9), båda i relation till den yngre järnåldern. 

Söderberg förklarar sitt användande av heterarkibegreppet som ett försök att mjuka upp den 

annars ensidiga betoningen på hierarkiska maktstrukturer (2005:40), detta är en inställning jag 

delar. Blanton et al. (1996:1ff) använder kooperativ-nätverksteori för att försöka förstå 

förhistoriska mesoamerikanska (mexikanska och centralamerikanska) samhällen. Författarna 

anser inte att begreppen hierarki och centralisering måste gå hand i hand, samt att legitimering 

av makt inte endast utgörs av skrytsamma uppvisningar (Thurston 2010:204). De diskuterar 

istället maktyttringar i form av makt över genom två olika strategier. Den första är via 

kooperation, där en elits makt över människor ofta är maskerad genom en illusion av 

samarbete och samhörighet via t.ex. ritualiserade handlingar och stora gemensamma 

byggnadsprojekt. I Norrsundaområdet skulle detta kunna innefatta t.ex. fornborgar. Den andra 

formen av makt över utgår från nätverk, där eliten är tydligt avskild från övriga befolkningen 

och dess makt bygger på kontakter mellan varandra i syfte av att upprätthålla kontroll över 

prestigevaror och specialiserat hantverk (Blanton et al. 1996:4ff.). Termen dual-processual 

theory används även för detta perspektiv då Blanton et al. framhäver hur förhistoriska 

samhällen har skiftat mellan dessa strategier istället för att ha utvecklats linjärt, samtidigt som 

influenser av båda maktyttringar kan förekomma tillsammans (1996:4ff). Thurston 

(2010:205) lyfter fram att flera forskare har kommit att använda sig av kooperativ-

nätverksteori mer i beskrivande syfte än som ett verktyg för att tolka förhistorien. Själv finner 

jag inspiration i både Blanton et al. och Crumleys arbeten. Framför allt i bägge parters kritik 

mot ett evolutionärt synsätt på samhällsutveckling där makt linjärt, och steg för steg 

centraliseras, och att endast då blir ett samhälle mer stratifierat (Thurston 2010:205). Båda 

dessa perspektiv understryker på ett utmärkt sätt hur makt kan ta sig olika former och brukas 

på olika sätt.            

Det är viktigt att understryka att uppsatsen inte görs renlärigt utifrån dessa perspektiv och bör 

därför inte ses som en heterarkisk- eller kooperativ-nätverksstudie. För att uppfylla syftet har 

jag som sagt blivit inspirerad av dessa forskare för att bättre kunna förstå hur maktrelationerna 

mellan den mellersta järnålderns bebyggelser har sett ut.  

1.5 Teoretisk forskningshistorik 

Syftet med detta avsnitt är att försöka förstå varför den mellersta järnåldersdiskursen tar sig 

sin nuvarande form. Poängen med att inte endast gå igenom forskningshistoriken är att belysa 

det faktum att denna forskning tar avstamp ur olika teoretiska ramverk, dessa ramverk är dock 

sällan uttalade men leder likväl till teoretiskt grundade tolkningar. Den kritik som framförs är 

därefter mot den teori, den ordning dessa forskare har valt att lägga sina fakta i. Här nedan 

försöker jag spåra och förstå den outtalade teoretiska grund som en stor del av den ledande 

forskningen inom den mellersta järnåldern utgår från.    

Under mitten av 1900-talet formades synen på samhällsutveckling inom den antropologiska 

forskningen av neo-evolutionistiska tankegods med forskare som Morton Fried, Elman 

Service, Marshall Sahlins och Leslie White. Präglade av äldre kultur-evolutionära 

utvecklingsmodeller som vildhet-barbari-civilisation, framlagt av Edward Burnett Tylor 

(1871) och vidareutvecklat av Lewis Henry Morgan (1877), presenterades nya, men liknande 

modeller. Bland de mest inflytelserika återfinns Frieds (1967) linjära modell över samhällens 
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utveckling från egalitärt-rankat-stratifierat-stat samt Service (1962) band-stam-

hövdingadöme-stat. Kombinationen av arkeologins nära samhörighet med antropologin 

framför allt i Amerika, och att ämnet mer eller mindre inte utvecklar egna teoribildningar utan 

istället applicerar tankegods utvecklade inom andra fält har lett till att detta synsätt starkt 

influerat arkeologin som ämne (Johnson 2010:153). Att kritiken (Fernández-Götz 2017:283; 

Reinhold 2017:253) mot denna teoribildning fortsätter komma bekräftar att perspektivet 

fortfarande är aktuellt inom arkeologisk forskning.  

Parallellt med detta evolutionära tankegods återfanns även ett marxistiskt sådant. Båda 

inriktningar delar tydligt synen på samhällets linjära utveckling mot ett närmast messianskt 

slutmål, från urkommunism-slaveri-feodalism-kapitalism-socialism-kommunism. Marx och 

Engels var själva inspirerade av författare som Morgan (Johnson 2010:156f). De ovan 

nämnda forskarna som verkade under 1960-talet var även de i olika grad influerade av 

marxistiska tankegångar, även om det oftast var implicit och ej direkt uttalat (Johnson 

2010:156). Richard Blanton et al. (1996) exemplifierar hur samhällens utveckling från band-

stam-hövdingadöme-stat, populariserat av Service (1962), har kombinerats inom arkeologin 

med ett marxistiskt tankegods kring upprätthållandet av makt och skapandet av hierarkier och 

ojämlikhet. Detta belyser de via system-teoretikern Kent Flannery (1972) som ser uttryck som 

religion och konst endast i skenet av att upprätthålla och legitimera rådande maktordningar. 

Upprätthållandet av dessa maktordningar är underförstått ett sorts förtryck. Blanton et al. 

(1996:2) poängterar att detta tankesätt överlappar med marxistiska begrepp som ”falskt 

medvetande”. Här i som i form av idén att den förtryckte gladeligen accepterar den rådande 

situationen då den styrande makten har skapat ett system som uppfattas som naturligt. Blanton 

et al. (1996:2) framhäver att detta synsätt kring makt är en av få gånger marxistisk och 

funktionalistisk system-teori överlappar och som ovan nämnts överlappar även idén om den 

naturliga och logiska utvecklingen för samhällen. För att frigöra oss från studerandet av olika 

fasta stadier vill forskarna ifråga istället fokusera på vilka olika sorters strategier politiska 

aktörer använder och konstruerar (Blanton et al. 1996).     

Tina Thurston (2009, 2010) har sammanställt och granskat forskningshistoriken kring synen 

på politisk organisering och politisk makt inom europeisk järnåldersforskning. Hon framhåller 

att efter andra världskrigets slut och fascismens fall intensifierades intresset hos 

samhällsvetenskaperna för den så kallade styrande eliten, hur de fick, legitimerade, höll, och 

förlorade sin makt (Thurston 2010:195). I takt med viljan att finna dessa ovan nämnda 

evolutionära stadier i det arkeologiska materialet utvecklades under 1970-talet och framåt ett 

intresse för centralisering och centralisering av makt. En viktig del i detta utgick från idén att 

ökad centralisering och ökad hierarki förutsatte varandra (jfr Fried 1967). Till detta ingick 

även tanken att `de styrande´ bodde vid dessa platser och kontrollerade dess närområde 

(Thurston 2010:198f med ref). De människor som levde i den närliggande bygden måste 

således ha arbetat med piskan som hot för att producera ett överskott till denna styrande elit 

(Thurston 2009:356; jfr Ericsson & Strucke 2008:72; Eklund 2008:224; Hamilton 2008:199), 

detta kan t.ex. diskuteras i form av ”maktens koncentriska princip” (Renck 2008:111). Den 

för tiden nyintroducerade processuella arkeologin skiljer sig här väldigt lite mot den äldre 

kultur-historiska forskningstraditionen och dess idé kring uppkomsten av civilisationer, där 

begrepp som centralisering, hierarki och kontroll leder historien framåt i logiska förlopp från 
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by och stamsamhälle, till fullt utvecklad stat (Thurston 2009:356). Oförmågan att visualisera 

andra former av maktordningar leder till att även platser med en tillsynes avsaknad av större 

sociala skillnader tolkas utifrån ett strikt centraliserat och hierarkiskt ramverk. Tämligen 

anspråkslösa fynd i t.ex. gravkontexter lyfts fram som konkreta bevis på förekomsten av en 

elit i konstrast mot det övriga fyndmaterialet (Thurston 2010:200). Med en utgångspunkt likt 

denna kan ett endimensionellt hierarkiskt samhällssystem beskådas i allt material, så länge 

föremål X kan anses mer exklusivt än föremål Y.  

Elman Service (1962) idé kring band-stam-hövdingadöme-stat utgår från antropologiska 

analogier som förklaringsmodell. Under 1980- och 1990-talet utvecklades en post-processuell 

kritik mot detta synsätt. För att försöka förstå järnålderns samhälle tog nu forskningen 

avstamp ur historiska analogier utifrån skriftliga källor så som Tacitus och Eddadikter som 

tidigare avfärdats inom den processuella forskningstraditionen (Reiersen 2017:16). Inom 

skandinavisk forskning är Ulf Näsman (1988, 1991, 1998) en av de mest tongivande rösterna 

för argumenterandet av den historiska modellen. Av vikt är dock att poängtera att Näsmans 

kritik mot det processuella synsättet och intresse för historiska källor grundar sig mer ur en 

kultur-historisk forskningstradition än den post-processuella. Håkon Reiersen (2017) har i sin 

avhandling om den mellersta järnålderns elitmiljöer sammanställt en utmärkt 

forskningshistorik från ett skandinaviskt perspektiv angående denna fråga från 1900-talets 

början, han lyfter här fram forskare från vartdera perspektiv.  

Fig. 2. Björn Myhres (1987) territoriella 

bebyggelsehierarki med sin bas utifrån en 

centralplats. Bild från Reiersen (2017:50). 

 

Fig. 2. Björn Myhres (1987) territorial 

settlement hierarchy with its base from a 

central place. 

Den antropologiska modellen kan 

synas i verk av Jensen (1979, 1982), 

Myhre (1987) och Selinge (1977) 

(Reiersen 2017:29ff; 50). I takt med 

sökandet efter antropologiska 

utvecklingsstadier började dessa 

kategoriseras utifrån fyndtyper och 

lämningar (Reiersen 2017:29). En viktig del i detta var som ovan nämnts uppfattningen att en 

ökad centralisering och makthierarki gick hand i hand (Thurston 2010:198f). Konkret kan 

detta ses i Björn Myhres arbete från 1987 där han försöker spåra hövdingadömens centrum 

och dess omkringliggande territorium under folkvandringstid i södra Norge. Håkon Reiersen, 

som tar avstamp ur Myhres tidigare forskning i sin avhandling kallar det hans mest 

inflytelserikaste arbete på området (2017:31). Det naturliga för forskningen kring den 

mellersta järnåldern var således att försöka finna just hövdingadömet eller småkungadömet 

arkeologiskt, även känt som ”checklist-archaeology” (Shanks & Tilley 1987:37; jfr för 

kontrast Renfrew 1985; Renfrew & Cherry (red.) 1986). Det självklara för forskningen kring 

den yngre järnåldern och tidig medeltid blir således naturligt den om `statens´ uppkomst 

(Hermanson 2015:8f).  
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Den historiska modellen, baserat på skriftliga källor, går vid första anblick i polemik med den 

antropologiska. Centralplatser med territoriella gränser byts ut mot centralplatskomplex eller 

centralplatsområden utifrån tanken att en centralplats inte utgörs av en specifik plats utan 

består av flera olika nodalpunkter inom en bygd. Metodmässigt utgör ortnamnsforskning och 

lingvistik en stor del av denna modell (Brink 1996:238, 2010:81;84). Utöver detta ligger dock 

dessa två synsätt relativt nära varandra i synen på hur och varför samhällen utvecklas. 

Näsman poängterar dock att centralplatsområdet inte bör betraktas som strikt hierarkiskt, utan 

talar istället om både vertikala och horisontella relationer mellan elitfamiljer (2011:189). Här 

rör han sig här nära konceptet av heterarki i form av att olika instanser av makt upprätthåller 

varandra.  

Fig. 3. Idén om centralplatskomplexet eller centralområdet. Bild 

från Brink (1996:242) 

Fig. 3. The idea of the central place complex or central place area. 

Istället för att studera hövdingadömet skiftas nu fokus 

till stammen vilka nämns i den nya utgångspunktens 

historiska källor så som Tacitus Germania (ca 100 

e.Kr.), Jordanes Getica (ca 550 e.Kr.), The passion of 

St. Saba the Goth (ca. 400 e.Kr.), Beowulf och norröna 

skrifter (Reiersen 2017:34). Att utgå från historiska 

källor är till viss del en återgång till ett kultur-historiskt 

tankegods. Möjligheten till detta återupplivande var 

omdefinieringen av stam-begreppet, från en biologisk 

gemenskap till en socialt konstruerad etnicitet. För att försöka förklara vad de historiska 

författarna menade när de nämnde olika stammar introducerades begreppet etnogenesis, 

framför allt av forskare vid universitetet i Wien (Reiersen 2017:34).  

I korthet innebar detta synsätt att en liten grupp av elitfamiljer inom ett heterogent samhälle 

bar på en kärna av etniskt minne. Om dessa individer sedan visade sig som duktiga militära 

ledare attraherade de fler följare och en stam med delad etnicitet bildades (Reiersen 2017:34). 

Exempel på detta kan ses i Fra stamme til stat (red. Mortensen & Rasmussen 1988) om 

danernas etnogenesis, men även hos Näsman (1998) utifrån historiska analogier via 

merovingiska och anglo-saxiska förebilder kring samma ämne. En av de viktigaste 

förespråkarna för etnogenesis konceptet var Reinhard Wenskus (1961), en återkommande 

referens i Ulf Näsmans texter (1998:1, 2012:223). Näsman förespråkar utifrån detta en 

utvecklingsmodell för sydskandinavisk järnålder, från stam-stamförbund-kungadöme (1988, 

1998:22, 2012:224; se Fig 4 nedan). Den viktigaste aspekten i detta är stammen och 

stamförbundets ledare, när en stam får övertaget över de andra kan ett stamförbund bildas, nu 

med sin egen ledare som överhuvud (Näsman 2012:222). Här förenas återigen en 

endimensionell evolutionär och marxistisk förklaringsmodell i ett logiskt utövande och 

förklarande av hur och varför makt utövas och upprätthålls. All forskning som utgår från den 

historiska modellen diskuterar inte explicit stammen på det övergripande sätt som Näsman 

gör. Tacitus beskrivningar av olika stammars förhållningssätt till slaveri kan användas som 

förklaring för storleksmässiga skillnader i bebyggelsen (Ericsson & Strucke 2008:72; 
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Hamilton 2008:229) eller Caesars beskrivningar av ”germaners” förhållande till beslutsrätt 

och jordinnehav, applicerat på Mälardalen (Ericsson & Strucke 2008:75). 

Fig. 4.  Idén om den stegvisa samhällsutvecklingen från Stam-

Stamförbund-Kungadöme i Sydskandinavien. Bild från Näsman 

(1998:22). 

Fig. 4. The idea of the gradual social development from Tribe-

Tribal confederation-Kingdom in southern Scandinavia. 

Att försöka spåra etnicitet arkeologiskt är komplicerat 

(se Carlsson 2015:120; Gosden 2005:197ff; Thurston 

2010:236) men även olika begrepp som stam, stat och 

hövdingadöme är problematiska. Dess kulturella 

bagage och mångtydiga innebörder leder till att en 

stam kan innebära allt mellan en biologisk grupp, en 

ledare med sitt följe, en del av ett utvecklingsstadium 

för ett samhälle till etniskt grundade stamförbund 

(Reiersen 2017:40). Detta är något som även 

problematiseras i andra delen av Fra stamme til stat 

där Ole Fenger reflekterar över det historiskt mångtydiga begreppet stat (1991:289) och med 

facit i hand borde begreppet stat ha bytts ut mot riket (Näsman 2012:226).  

Vid en första anblick ges således intrycket av en livlig akademisk debatt kring hur 

maktstrukturer verkade inom järnålderssamhället. I grunden råder dock konsensus kring hur 

och varför makt brukas samt hur samhällen utvecklas. Konfliktpunkten inom den rådande 

diskursen ligger endast i när dessa stadier infaller. John Ljungkvist exemplifierar detta i sin 

avhandling om yngre järnålderns elit, ekonomi och struktur. Även fast han behandlar en 

senare period överlappar detta tankesätt till fullo med den mellersta järnåldersdiskursen. ”Idag 

råder stor enighet om att yngre järnålderns samhälle var starkt hierarkiskt. Det finns dock 

delade meningar om maktens struktur. Med utgångspunkt i antropologiska modeller har det 

sedan länge antagits att samhällen utvecklas i stegen band-stam-hövdingadöme-stat, eller 

stam-stamförbund-kungadöme”. Denna oenighet som nämns utgår endast från just när dessa 

olika stadier ska ha infallit (Ljungkvist 2006:27). Ett nyckelord i citatet ovan är hierarki, 

vilket Ljungkvist (2006:27) lyfter fram den enighet som råder kring att den yngre järnålderns 

samhälle var starkt hierarkiskt (se även Brink 1997:404). Detta är något som även 

återkommer inom den mellersta järnåldersdiskursen. Det sägs uttalat att samhället skall ha 

varit tydligt stratifierat och med en stark hierarkisk struktur (Eklund 2008:223; Ericsson & 

Strucke 2008:70; Grönwall 2008b:128; Hamilton och Vinberg 2011:76; Renck 2008:123; 

103). Förutom att måla upp en bild av en hel samhällsstruktur formad som en pyramid (jfr 

Hamilton 2000:112 med ref) är det ett felanvändande av ordet hierarki. När de ovan nämnda 

författarna använder ordet hierarki talar de istället underförstått om materiella ojämlikheter. 

Detta är inte att säga att det inte funnits hierarkier under den mellersta järnålder, tvärtom, hela 

poängen är att det finns en ändlös mängd hierarkier i varje samhälle, både uttalade och 

underförstådda. I de tillsynens mest egalitära av jägar-samlargrupper har det även funnits en 

mängd hierarkier, de var endast materiellt billigare att uttrycka (Ames 2010:30; Price & 
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Feinman 2010:1ff). Att säga att den mellersta järnålderns samhälle var hierarkiskt är i viss 

mån att sparka in öppna dörrar, det som är av vikt är hur olika hierarkier har samspelat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5. Den hierarkiska samhällspyramiden präglar även den kontinentaleuropeiska järnåldersforskningen, här 

exemplifierat utifrån det ”keltiska” samhället. “The often-assumed sociopolitical pyramid of Celtic society, as 

drawn, presented, and critiqued by Simon James (1993:53)” Bild och citat från (Thurston 2010:220). 

Fig. 5. The hierarchical social pyramid also characterizes the iron age research in continental Europe, here 

exemplified from “Celtic” society. 

Likt hur användandet av hierarkibegreppet indirekt målar upp en samhällsstruktur formad 

som en pyramid målar Ulf Näsmans stam-stamförbund-kungadömemodell indirekt upp en 

bild av hur samhällen utvecklas evolutionärt (se Fig. 4). I efterhand har han poängterat att 

denna utveckling inte har varit linjär och säkerligen präglad av diskontinuitet (2011:191) men 

beskrivandet av samhällen utifrån samma principer som Service (1962) och Fried (1967) 

konstruerar oundvikligen en likartad bild av hur samhällen utvecklas. Användandet av stam-

stamförbund-kungariketerminologin måste således användas aktsamt för att inte projicera en 

förenklad bild av järnålderns samhällsutveckling. Det är också väldigt tydligt hur hela den 

hierarkiska diskursen präglas av ett androcentriskt perspektiv där en sorts elitens män är de 

enda aktiva agenterna som för utvecklingen framåt.   

De materiella ojämlikheter som uttalas som hierarkier av de ovan nämnda författarna tar 

avstamp i bebyggelsearkeologi och huslämningar. Huslämningar diskuteras och tolkas utifrån 

skillnader i storlek, ett hierarkiskt bebyggelsemönster målas upp där större gårdar har makt 

över mindre (specifikt för Norrsundaområdet, Connelid 2011:78ff; Olausson 2008:17; Renck 

2009:II:22). En stödjepunkt för denna diskussion är Jan-Henrik Fallgrens (2006:143ff) 

avhandling om öländsk bebyggelse under 200–1300-talet (jfr Ericsson & Strucke 2008:61). 

Där han argumenterar för att en gård inom en gårdsgrupp alltid var större eller bestod av fler 

byggnader än övriga i byn, detta arbete ligger till grund för de bebyggelsehierarkiska 

tolkningarna inom den mellersta järnåldersdiskursen (jfr Göthberg 2011:126). Relationer 
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mellan den mellersta järnålderns bebyggelser diskuteras således genom skillnader i husmängd 

och storlek, makt yttrar sig enkelriktat, från den förtryckande parten, den större gården, 

gentemot den förtryckte, ergo, den mindre gårdsbebyggelsen. När begreppet makt används i 

dessa sammanhang är det underförstått att det är vissa individers makt att och makt över en 

särskild grupp som diskuteras, detta exemplifieras i återkommande diskussioner kring patron-

klientförhållanden (Fisher & Victor 2008:132f; Reiersen 2017:38). Relationer och 

maktyttringar likt dessa har säkerligen existerat, men i och med den enkelspåriga 

fokuseringen inom den rådande diskursen blir andra perspektiv på maktrelationer åsidosatta. 

Därefter reproduceras en smal syn på hur och varför makt skapas samt tar sig uttryck 

(Thurston 2010:194). Bortom de ovan nämnda ingångarna kan makt även brukas i form av 

makt med, samtidigt som personer och grupper utanför samhällets översta skikt också har haft 

makt att (jfr Scott 1985). Någonting annat vore att se en stor del av befolkningen som helt 

utan agens.  

förtjänar även den att problematiseras för att finna förklaringsmodeller utöver våldskapital 

och viljan att ackumulera resurser. Ett samhälle kan inte endast upprätthållas med våld, det 

behöver finnas någon sorts positiv förstärkning (eng. positiv reinforcment). Om makten som 

sådan har ett begränsat våldskapital måste den upprätthållas även av idéer (Hayden & 

Villeneuve 2010:105). Inom den nordiska medeltidsforskningen har dessa frågor 

problematiserats av Lars Hermanson genom att diskutera hur makt och vänskapsrelationer 

manifesteras, upprätthålls och samspelar genom tvåvägskommunikation, både vertikalt och 

horisontellt (2012:119). Detta för att komma bort ifrån studerandet av makt som ett 

enkelriktat flöde från toppen till botten (2015:9). Under 1100-talet introduceras nya kristna 

sakrala maktmekanismer i kontrast mot ett äldre system av vänskapsband, i det här 

sammanhanget är det intressanta att Hermanson poängterar att det inte går att ”tala om en 

övergång från ett styrelseskick till ett annat, utan snarare om parallellt verkande 

maktmekanismer som varierade beroende på kontext.” (2012:142).  

Avslutningsvis kan det sägas att den mellersta järnåldersdiskursen omgärdas av en rökridå. På 

insidan kan det tyckas pågå en livlig debatt. Om man dock letar sig ut ur röken kan frågan 

ställas hur mycket utrymme det egentligen finns att diskutera dessa frågor. Tron på att det 

råder en livlig debatt kring dessa ämnen kan i det här fallet liknas med det marxistiska 

konceptet av falskt medvetande.  

Det är svårt att gå i polemik med de refererade forskarnas teoretiska perspektiv då dessa ofta 

är outtalade. Matthew Johnson (2010:161) exemplifierar detta genom att lyfta fram att det 

idag inte råder någon konflikt mellan forskare som kallar sig kultur-evolutionära och de som 

inte gör det. Konflikten ligger i vad arkeologer gör och vad de säger att de gör (jfr polemik 

mellan Hedeager (2008) och Näsman (2009). En liknande diskussion har tidigare lyfts i 

relation till begreppet reflexivitet inom arkeologin. Det kan tyckas uppenbart att vi bör vara 

reflexiva, men vad vi säger att vi gör och vad vi faktiskt gör är inte alltid samma sak 

(Berggren & Burström 2002). Att dessa olika aspekter av makt, hierarki och heterarki har 

existerat vill jag mena att de ovan nämnda forskarna går med på. Tina Thurston lyfter i det här 

sammanhanget fram ett citat från den amerikanska arkeologen G.L Cowgill som 

sammanfattar det hela väl; ”they know this but they don´t realise it” (Thurston 2010:209). 
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1.6 Material och metod  

I Mälardalen är Norrsundaområdet ett av de områden där det har bedrivits flest 

undersökningar av boplatslämningar, gravfält och agrara lämningar (Olausson 2011:6). Som 

grund till detta ligger de undersökningar som gjordes under slutet av 80- och början av 1990-

talet inför byggandet av köpcentrumet och hotellanläggningen Arlandastad (Andersson 2002a, 

2002b, Brunstedt 2002a, 2002b, 2002c 2002d; Johansson 2002a, 2002b; Runcis 2002) och 

järnvägssträckan Arlandabanan (Dunér & Mutikainen 1998; Hamilton 1998a; 1998b). En stor 

del av lämningarna som påträffades vid dessa grävningar härrör från den mellersta järnåldern. 

Bebyggelsens närhet till Arlanda flygplats, samt de kontinuerligt expanderade tätorterna 

Märsta, Rosersberg och Upplands-Väsby har med åren även resulterat i flertalet mindre 

exploateringsgrävningar och undersökningar i området. 

För att uppnå uppsatsens syfte används Anna Maria Rencks (2009) rapportarbete om gården 

och gravfältet vid Brista (se Fig. 6.). I detta arbete diskuterar hon bebyggelsen vid Brista i 

relation till den resterande bebyggelsen i Norrsundaområdet. Dock med fokus på den norra 

delen, där hon lägger fram en tolkningsplan för beroendeförhållandena mellan dessa gårdar 

under mellersta järnåldern inom vad hon uppfattar som ett möjligt hägnadslag underliggande 

den största gården i området Arlandastad (Renck 2009: II:17). Den södra delen av 

Norrsundaområdet har i sin tur diskuterats av John Hamilton och Ann Vinberg (2011:92–101) 

som ett område med en stratifierad bebyggelsestruktur där de ser Nordians hög som platsen 

för en småkung. Med avstamp ur dessa arbeten kommer jag att diskutera hela 

Norrsundaområdet utifrån de platser som berörs i respektive arbeten, Arlandastad, Brista, 

Brista skog, Snörom, Söderby, Norslunda, Krogsta, Nordians hög, Säby, Valsta, Lindsunda, 

Skoby (benämns som Åshusby av Renck 2009) samt boplatserna Raä 210/277 och 212. Jag 

kommer att fokusera på husbebyggelsen vid dessa platser utifrån antal, storlek, 

konstruktionsform, tidsspann, och placering i landskapet i syfte att försöka se om det är 

möjligt att spåra maktrelationer utifrån huslämningar. Jag kommer även att relatera dessa till 

omkringliggande gravfält och stensträngar. Alla Raä-nummer som förekommer i texten anger 

Norrsunda om inget annat nämns. 

Utöver maktrelationerna gårdsbebyggelser emellan kommer jag att relatera dessa till de inom 

området samtida fornborgarna Sandviks skans och Runsa. Strax norr om Norrsundaområdet 

återfinns även bebyggelsenamnet och gården Sätuna, utifrån en ortnamnsanalys kommer 

platsen och tunabegreppet att diskuteras samt relateras till den övriga bebyggelsen i 

Norrsundaområdet.    

För forskning kring hus och bebyggelse i Uppland är Hans Göthberg en av de främsta av 

auktoriteter. Hans mångåriga forskningsverk (1995, 2000, 2007) har belyst hur 

huskonstruktioner förändrats genom förhistorien och ligger till grund för alla arbeten som 

berör uppländsk bebyggelse, så även i detta fall. Det som är av intresse för perioden mellersta 

järnåldern (ca 200–550 e.Kr.) är övergången från treskeppiga balanserade hus, där 

mittskeppet utgjorde ca 50% av husets bredd, och överbalanserade hus där mittskeppet 

utgjorde mer än 50% av husets bredd, till underbalanserade hus där mittskeppet blev smalare 

och bockbredden blev mindre än 50% samt hur detta kan användas som dateringsunderlag för 

en boplats (Göthberg 1995:70ff). Bägge hustyperna överlappade till viss del i tid och den 
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skiftande byggnadstekniken etablerades gradvis, tidigare hade införandet av den 

underbalanserade hustypen en generell tolkning till omkring yngre romersk järnålder ca 200 

e.Kr. (Göthberg 1995:73). Denna hypotes var även utgångspunkt för tolkningarna av många 

av huslämningarna som påträffats inom Norrsundaområdet (Andersson 2002; Brunstedt 2002; 

Dunér & Mutikainen 1998; Hamilton; Johansson 2002). Nya rön har skiftat övergången från 

balanserade till underbalanserade hus till äldre romersk järnålder omkring början av vår 

tideräkning. Underbalanserade hus har dock även förekommit i Uppland från 100 f.Kr. 

Lämningar efter balanserade huskonstruktioner daterade till ca 200 e.Kr. har även påträffats 

(Göthberg 2007: 406; Karlenby 2007:132). Även fast dessa hustyper till viss del överlappar 

utgör de ett relativt bra dateringsunderlag i kombination med den övriga fyndkontexten. I den 

här uppsatsen kommer jag att diskutera de långhus och fyrstolpshus som påträffats på de olika 

boplatserna. För dessa använder jag de grundläggande benämningarna bostadshus och 

ekonomibyggnader. Bostadshus tolkas som oftast i litteraturen som sådana om de har en härd 

eller inte. Tyvärr är det svårt att komma bort från att klumpa ihop alla byggnader som inte kan 

tolkas som bostadshus till 

ekonomibyggnader (Schütz & Frölund 

2007:169) då det är komplicerat att 

spåra husens användningsområden. 

Samtidig som funktionen även kan ha 

skiftat efter behov och årstid. Detta 

betyder således inte att dessa två 

hustyper har varit de enda byggnader 

som existerat vid en gård eller ens att 

dessa byggnader har fyllt denna 

funktion. Jag försöker dock att spåra 

antalet hus och dess storlek därför 

kommer jag inte att försöka spåra husets 

funktion på ett djupare plan. Undantaget 

utgörs av de två möjliga hallbyggnader 

som återfunnits vid Arlandastad och 

Raä 212, en byggnadstyp som har en 

stark koppling till det hierarkiska 

narrativet där samhällsstrukturen är 

formad likt en pyramid med en hövding 

eller storman i topp, härskandes från sin 

hallbyggnad. 

Fig. 6. Anna Maria Renck har förslagit att ett 

hägnadslag existerat i norra Norrsundaområdet, 

styrt från Arlandastad. Detta står som utgångspunkt för den här uppsatsen. Bild från Renck (2009:II:19) över 

hela Norrsundaområdet, strandlinje ca 700 e.Kr. Gårdsbebyggelsen vid Valsta har inredigerats av författaren.  

Fig. 6 Anna Maria Renck has suggested that a unified farming community existed in the northern Norrsunda 

area, controlled from Arlandastad. This stands as a starting point for this essay. Shoreline at about 700 AD. The 

settlement at Valsta have been edited in by the author. The picture shows the entirety of the settlement area in 

Norrsunda. 
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2.  Norrsundaområdets gårdsbebyggelse  

”I de centrala bygderna i Mälardalen finns under yngre romersk järnålder-folkvandringstid en 

hierarkisk struktur i bebyggelsen, med större och mindre gårdar, vilket har konstaterats vid flera 

tillfällen.” (Hamilton & Vinberg 2011:76). 

2.1 Gårdar och bebyggelse 

I det föregående kapitlet teori och teoretisk forskningshistorik har jag argumenterat för att den 

tidigare forskningen präglats av ett underliggande linjärt marxistiskt och kultur-evolutionärt 

tankegods i synen på samhällsutveckling och makt, där stratifiering är synonymt med 

centralisering. Samhällen har alltid varit hierarkiska på ett eller annat sätt. Hierarkier existerar 

överallt och samtidigt som en individs position inom den hierarkiska ordningen skiftar 

beroende på tillfälle är detta knappast något som introduceras under den mellersta järnåldern.  

I det här kapitlet kommer husbebyggelsen inom Norrsundaområdet presenteras för att 

undersöka om det verkligen har existerat en pyramidliknande maktstruktur som gradvis växt 

fram eller om flera instanser av makt kan ha existerat parallellt, i ett mer heterarkiskt 

samhällssystem.          

2.1.2 Arlandastad, Raä 16, 89, 126, 128, 129, 131, 136, 137 

Undersökningsområdet (UO) var ca 800 m långt (VNV-ÖSÖ) och mellan 200–300 m brett 

och avgränsas av tre bilvägar, E4:an (Ö-SÖ), väg 263 (V-NV) samt väg 273 (N). Den 

huvudsakliga undersökningen bedrevs i den södra delen av UO vilket utgjorde den sydligaste 

delen av ett större höglänt bergs- och skogsparti, mer eller mindre hela UO låg på nivåer 

mellan 25–35 m över havet. I den östra delen av UO fortsätter lämningar bortom 

schaktgränsen och en yta på ca 1200 m2 mellan UO och dagens motorväg är ej undersökta. På 

andra sidan motorvägen har i efterhand en yta med samtida härdar, stolphål och stensträngar 

påträffats (Evanni & Johansson 2008:7).  

Under förundersökningen upptogs inga sökschakt då området endast karterades. Detta ledde 

till tidsmässiga och ekonomiska problem när omfattande bebyggelselämningar och tre 

gravfält med ca 300 gravar påträffades. Nödvändiga prioriteringar framtvingades i och med en 

invecklad stratigrafi där flertalet lämningar, hus och gravar, överlagrade varandra. Samtidigt 

som delar av undersökningen bedrevs vintertid med alla dess komplikationer. 

Dokumentationen av materialet är således därefter. Flertalet av de RAÄ-nummer som kom att 

användas utgör mest troligen samma anläggning och den efterföljande uppdelningen i nio 

enskilda rapporter är en konsekvens av de bristfälliga arbetsförhållandena (Johansson 

2002a:6). Inom området påträffades sporadiska lämningar redan från sten- och bronsåldern, 

jag kommer här endast att beröra de lämningar som berör den bebyggelse som etablerades 

under förromersk järnålder och sedan fortsätter in i äldre vendeltid vilket även är den sista 

fasen av bebyggelse inom området.  

Huslämningar som tolkats vara från förromersk, och äldre romersk järnålder: Bekräftade 

lämningar efter fem långhus och indikationer av ytterligare två har påträffats från denna 

inledande bebyggelsefas. Vid Raä 136 har ett hus (hus 3) påträffats med en balanserad 

konstruktion (Andersson 2002a:36), denna byggnadsteknik förekommer under yngre 
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bronsålder-äldre romersk järnålder (Andersson 2002a:36). Kontextuellt är det rimligt att se 

detta hus som lämningar efter en bebyggelsefas från förromersk- äldre romersk järnålder 

parallell med gravfältet Raä 128 (se nedan). Vid Raä 137 (Brunstedt 2002d:14ff) och Raä 126 

(Runcis 2002:11ff;21) har lämningar efter ett, respektive två långhus påträffats, 14C-daterade, 

oklart om med 1 eller 2 sigma, till yngre förromersk järnålder-äldre romersk järnålder 

respektive förromersk järnålder. Under gravfältet Raä 128 återfanns även ett långhus och en 

hyddbotten, 14CC-daterade, oklart om med 1 eller 2 sigma, till 0–150 e.Kr. respektive 500 

f.Kr. – 100 e.Kr. (Brunstedt 2002b:33ff). Spår efter denna bebyggelse påträffades även i form 

av kulturlager med lerklining, keramik och stolphål vid undersökningen av stensträngen Raä 

129, strax söder om gravfältet (Brunstedt 2002c:32). Liknande lämningar efter kulturlager och 

stolphål påträffades även vid Raä 140, strax norr om Raä 137 (ej utmärkt på Fig. 7.), flertalet 
14C-dateringar, oklart om 1 eller 2 sigma, gav dateringar till förromersk järnålder (Andersson 

2002b:21ff).    

 

Fig. 7. Översiktsbild över järnålderslämningarna från Arlandastad. Bild från Andersson (2002a:7)                

Fig. 7. Overview of the iron age settlement at today’s Arlandastad. 

Huslämningar som tolkats vara från yngre romersk järnålder och folkvandringstid: 

Boplatslämningarna från den här perioden återfinns vid Raä 16 och 136, tillsammans har de 

tolkats som ett bebyggelsekomplex vilket kan ha bestått av upp till sju samtida hus under 

yngre romersk järnålder och folkvandringstid (Andersson 2002a:41). Vid Raä 16 påträffades 

två underbalanserade treskeppiga långhus i N-S riktning, hus 1 var ca 13 m långt exklusive en 

ca 3 m lång utbyggnad i norra änden, bredden var 5,5 respektive 5 m, bockbredden 1,5 m, en 

centralt placerad härd 14C-daterades, kal. 2-sigma, till 120–430 e.Kr. Hus 2 var ca 22x5,5–6,5 

m med en bockbredd på ca 2 m, tre stycken 14C-dateringar gjordes, varav ett stolphål och två 

härdar, en sidohärd samt en central härd med dateringar till 144–430 e.Kr. respektive 100 
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f.Kr. – 322 e.Kr. 120–560 e.Kr., kal. 2-sigma. Fyndmaterialet från de bägge husen bestod av 

generellt boplatsmaterial, keramik, brända ben, bränd lera (Johansson 2002a:13ff). Med ny 

kunskap om att underbalanserade hus gradvis introducerades under romersk järnålder, 

kombinerat med de gjorda 14C-dateringarna gör att det inte går att datera de två husen närmre 

än till romersk järnålder-folkvandringstid.  

Vid Raä 136 påträffades lämningar efter 8 huskonstruktioner och fyra terrasseringar 

uppbyggda av jord och större stenar, flertalet av dessa hus överlagrade varandra, sex av dessa 

var tydligt underbalanserade i sin konstruktion. I jämförelse med 14C-dateringarna kan de 

kopplas till perioden romersk järnålder-folkvandringstid, exakt när husen överges är dock 

svårt att avgöra endast utifrån ett fåtal 14C-dateringar. Gunnar Andersson (2002a:36) tolkar 

dem som mest troligen inte äldre än yngre romersk järnålder utifrån Göthbergs äldre 

kronologi från 1995. Ett hus (hus 5) skiljer sig i form av ett betydligt smalare sidoskepp men 

är likväl byggt med en underbalanserad konstruktion (Andersson 2002a:36). Det ovan 

nämnda balanserade huset (hus 3) dateras till äldre järnålder. På terrass I låg hus 1, 22x7,5 m 

som överlagrade hus 2, 30x7-7,5 m, husen hade ställvis samma orientering. Strax V om dessa 

hus låg det ovan nämnda hus 3, byggnaden låg inte på terrassen vilket gör att denna får en 

tidigast möjlig datering (tpq) till äldre romersk järnålder. 20 m SV om hus 1–3 låg terrass II 

med hus 4, 19x7-7,5 m. NV om hus 4 låg terrass III och hus 5, ca 14x5 m, huset var 

totalförstört i V och kan ha varit längre. 10 m NV om hus 1–3 låg terrass IV centralt placerat i 

området tillsammans med hus 6 och 7. Hus 6 var 27x6 m stort och överlagrade till viss del 

hus 7, lämningarna av hus 7 var således fragmentariska men längden uppskattades till ca 16 

m, öster om terrass IV återfanns spår av järnhantering och smidesverksamhet. N om terrass I 

påträffades lämningar av ytterligare ett hus, hus 8, endast 6 m av huset kunde dock 

undersökas, resterande del låg utanför UO (Andersson 2002a:13–26). Totalt gjordes 21 14C-

analyser, oklart om kalibrerat med 1 eller 2 sigma, via träkol från Raä 136, tre prover 

indikerade en förromersk närvaro majoriteten låg dock inom spannet 300–600 e.Kr. 

(Andersson 2002a:36f). Daterbara fynd bestod endast av en defekt folkvandringstida 

agraffknapp, variant VII efter Kristna Lamms (1972:118) typologisering utifrån material från 

Helgö (Andersson 2002a:30) samt kortliar vilka tycks introduceras under romersk järnålder 

(Göthberg 2007:425).  

Boplatsens utbredning fortsätter som ovan nämnts i Ö utanför UO och ut mot dagens 

motorväg. Huslämningarnas totala mängd och hur många som har varit samtida är dock 

svårtolkat, vilka hus som har varit boningshus och ekonomibyggnader är även det ovisst. I 

den västra delen av hus 2 fanns det en stenbeläggning likt en golvyta bestående av flata 

stenar, Andersson tolkar det som en möjlig stalldel (2002a:15). Alla de fullt utgrävda 

långhusen vid Raä 136 hade härdar förutom hus I. Möjligen kan detta innebära att de har varit 

bostadshus (Andersson 2002a:41). Andersson ser de olika husen i ljuset av olika kategorier av 

gårdsfolk, fria och ofria (2002a:41).  

Det är dock tolkningen kring hus 4 som har gjort Arlandastad till en återkommande referens i 

det lodrätta hierarkiska narrativet. Byggnaden är en s.k. tresättare där endast tre kraftiga 

bockpar har burit upp taket, en hustyp som Frands Herschend har diskuterat i form av en tidig 

version hallbyggnader som introduceras under yngre romersk järnålder. Dessa 
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vidareutvecklas senare under yngre järnålder (1993, 1995). Leif Karlenby (2007:126) 

benämner detta som hallens frigörande från storstugan. Tresättare förekommer från yngre 

bronsålder-romersk järnålder och har även tolkats i olika fall som hantverkshus, förråd, 

trösklador m.m. (Göthberg 2007:437; Schütz & Frölund 2007:158). Herschends hypotes 

består av att dessa byggnader har fyllt en representativ funktion och han diskuterar exempel 

från Danmark, Gotland och Öland utifrån fem kriterier: De tillhörde större gårdar med minst 

tre hus, de har ett avskilt läge gentemot resten av bebyggelsen, husets härd har inte använts 

för matlagning eller hantverk, artefakterna skiljer sig från övriga bostadshus och de består av 

ett rum (1993:182f). Hus 4 vid Raä 136 fyller till viss del några av dessa kriterier, det kan 

mycket väl ha existerat tre samtidiga hus, i husets centrala härd påträffades endast träkol och 

ingen skörbränd sten, detta tyder på en funktion som endast ljuskälla, husets två motställda 

ingångar ledde även in till detta rum; i de två övriga härdarna påträffades dock skörbränd sten 

(se Fig. 8.). Inga speciella fynd påträffades dock och de minde stolphålen antyder att huset har 

varit uppdelat i fyra rum. Även fast boplatsen mest troligen fortsätter i öst ser Andersson att 

hus 4 har haft en särställning på boplatsen mellan de påträffade husgrupperna vid Raä 136 och 

16 (se Fig. 7). Huset ligger dock på den lägsta punkten i området i en till viss del kraftig slänt 

vilket borde ha vållat problem vid snösmältning och regn, en ränna utanför husets norra väg 

tycks ha byggts för att motverka detta (Andersson 2002a:41ff). Gunnar Andersson tolkar 

huset likväl som en tidig hallbyggnad, utnyttjad av landägaren eller storbonden i syfte av att 

särskilja sig själv och de aktiviteter som utfördes inne i byggnaden gentemot den övriga 

befolkningen (2002a:43).  

Fig. 8. Det föreslagna 

hallhuset (Hus 4) från 

Arlandastad. Bild från 

Andersson (2002a:19) 

Fig. 8. The suggested hall 

(House 4) from Arlandastad. 

Gravar: Strax öster om 

huslämningarna vid Raä 

16 påträffades och 

undersöktes även 35 

brandgravar. Bestående 

av 7 stensättningar, samt 

27 urnebrandgropar och 

1 bengrop vilka inte var 

markerade över jord. I Ö strax utanför UO låg även ett röse, gravfältet fortsätter säkerligen 

likt boplatsen i denna riktning. Genom gravfältet skar även en stensträng som 

hägnar/separerar stensättningarna i N och urnebrandgroparna i S. Tre urnegravar 14C-

daterades, oklart om med 1 eller 2 sigma, till förromersk järnålder och tre av stensättningarna 

till sen förromersk-tidig romersk järnålder, romersk järnålder och sen romersk järnålder-tidig 

folkvandringstid (Johansson 2002a:19ff). Majoriteten av gravarna var fyndfattiga, tre 

stensättningar innehöll dock björnfalanger tillsammans med människoben efter tre vuxna 

individer. I två av dessa gravar återfanns även ben av får/get eller hund och i en av dem 

påträffades även en kam och en sammansatt agraffknapp daterad av Johansson till 
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folkvandringstid efter Nerman (1935, Taf. 51 bild 533). En annan stensättning innehöll en 

förgylld agraffnapp, en vulsthuvudnål i brons, en kam, en skrapa i horn, en röd glasflusspärla 

och en blå bikonisk glaspärla. I urnebrandgroparna påträffades inget fyndmaterial utöver att 

det förekom hundben tillsammans med människobenen i fyra fall (Johansson 2002a:19ff).  

Ca 20 m söder om gravarna vid Raä 16 påträffades ytterligare brandgravar i form av en hög, 

tre stensättningar och en blockgrav, dessa benämns som Raä 89 (Johansson 2002b:9ff). 

Högen var ca 0,7 m hög och innehöll ca 6 dl brända ben, en dubbelknapp och bygel i brons 

samt fragmentariska bronsföremål, två sammansatta kammar, ett bryne och vad som tolkades 

som eldslagningsflinta, djurben från hund, får/get och fågel förekom även. Kammen daterar 

Johansson efter Bo Pétres (1984) kronologi över Lovö till övergången folkvandringstid-

vendeltid och bronsbygeln till vendeltid, period VII:1 efter Birger Nerman. En 14C-analys, 

kal. 1-sigma, gav högen en datering till 604–637 e.Kr. I en av stensättningarna återfanns ca 

1,5 dl brända ben från hund och människa samt en vulsthuvudnål i brons, Johansson daterar 

den till slutet av folkvandringstid-början av vendeltid, en annan av stensättningarna innehöll 

endast brända ben, här gjordes dock en 14C-analys vilket gav en datering, kal. 1-sigma, till 

538–638 e.Kr. (Johansson 2002b:9ff).  

Raä 137 återfanns strax NÖ om huslämningarna vid Raä 136, 15 brandgravar som 

överlagrade de ovan nämnda boplatslämningarna från förromersk järnålder påträffades. 14 av 

dessa var stensättningar, 4 runda, 4 rektangulära, 6 kvadratiska samt 1 omarkerad bengrop 

(Brunstedt 2002d:11ff). Det daterbara fyndmaterialet bestod av en sammansatt kam som 

tolkades vara från folkvandringstid, 6 stycken 14C-analyser gjordes, kal. 1-sigma, dessa gav en 

datering till 140 f.Kr – 570 e.Kr. Brunstedt lyfter dock fram att analyserna tillsammans med 

kammen har sin tyngdpunkt mellan 300–600 e.Kr. (Brunstedt 2002d:12). Sammantaget tycks 

gravarna vid Raä 16, 89 och 137 indikera att åtminstone delar av den närliggande boplatsen 

vid Raä 136 och 16 bör fortfarande ha varit i bruk under äldre vendeltid. 

Den största mängden gravar återfinns dock vid Raä 128, på den flacka åsryggen påträffades 

250 gravar och 290 begravningar från ca 400 f.Kr – 300 e.Kr. Majoriteten av gravarna bestod 

av brandgravar i flacka runda stensättningar, flertalet var dock omarkerade 33 

skelettbegravningar med stenkista förekom även. Ett 50-tal bitvis parallella stenar vilka mest 

troligen varit resta påträffades även (Brunstedt 2002b:13; 52). Fyndmaterialet var sparsamt 

gentemot mängden gravar och fördelades endast över 23 stycken. De daterbara fynden föll 

inom intervallen 100–300 e.Kr. och bestod av framför allt dräktdetaljer och smycken av brons 

i form av fibulor, varav en belagd med silvertråd, dräktnålar, en ring samt armringar, en av 

dessa armringar tycks ha burits av en flicka på ca 3 år (Brunstedt 2002b:13; 29f). I övrigt 

påträffades en miniatyrlie i järn, pärlor i form av glasfluss och brons samt tre guldfolierade, 

kamfragment, en benplatta; möjligen använd som sländtrissa för tillverkning av extra tunn 

tråd. Föremålen är typologiserade efter Almgren & Nerman (1923) och Lundström (1965). 19 

stycken 14C-analyser togs från gravkontexter, dessa låg med en övervikt inom ramen 400 f.Kr. 

– 200 e.Kr. oklart om kal. 1 eller 2 sigma (Brunstedt 2002b:13; 44f). Utifrån det osteologiska 

materialet framkom ett mönster av återkommande hundben, i 70 brandgravar påträffades 

djurben, 62 av dessa tros innehålla hundben samtidigt som övriga djurben, får/get, svin, fågel, 

häst, ko, endast påträffades i 6 av dessa. Gravarna med hundben fördelade sig jämt över 



18 
 

gravfältet och över kön och ålder exkluderat barn yngre än sju år (Brunstedt 2002b:46f). 

Brunstedt lägger fram en möjlig hypotes genom att koppla de många hundarna till en 

försörjningsekonomi baserad på boskapsskötsel och vallning (2002b:46f).      

Stensträngar: Över hela UO för Arlandastad breder ett virrvarr av stensträngar ut sig (se Fig. 

7). Dessa har tillsynens haft olika funktioner som möjliga gravhägnader, fägator och allmänna 

hägnader vilka även kan ha skiftat form under årens gång. En tydlig observation är dock 

själva förekomsten av stensträngar, vad än funktionen har varit kan en tydlig geografisk 

skiljelinje synas i Norrsundaområdet. I den norra delen finns det utbredda system av 

stensträngar medan de i de centrala och södra delarna förekommer betydligt mer sporadiskt 

(se Fig. 6). Ett källkritiskt problem kan dock synas i att en sådan här jämförelse kan bli 

intetsägande då området kring Arlandastad tycks ha förblivit ett utmarksområde från gårdens 

övergivande fram till idag. Således är det inte allt för konstigt att stensträngarna ligger kvar. 

Detta i konstrast mot de södra delarna av Norrsundaområdet, som kontinuerligt brukats fram 

till idag.  

2.1.3 Snörom, Raä 181, 254 & 256 

Ca 1 km norr om Arlandastad återfinns spridda lämningar som kan härröra till den mellersta 

järnåldern men även äldre järnålder. Renck (2009:II:22) har föreslagit att det här har legat en 

underlydande gård tillhörande Arlandastad. Några säkra huslämningar har inte påträffats och 

området tycks närmare utgöra en nordlig utmarksbygd, om än möjligen tillhörande 

Arlandastad. Området ligger 36–40 m ö h och har varit undersökt i flera etapper, om än alla i 

liten skala (Beckman-Thoor 2007; Grönwall 2009; Guinard et al. 2008). Trots det bör en 

regelrätt bosättning påträffats om den en gång funnits. Raä 254 ligger på en flack förhöjning 

omgiven av åkermark, ca 90x50 m, här återfanns en härd, förhistorisk keramik, lerklining, 

bränd lera och en stenpackning (Beckman-Thoor 2007:9). Vid Raä 256 återfanns fem 

kokgropar, en av dessa 14C-daterades, kal. 2-sigma, via träkol från hassel till yngre romersk 

järnålder, en annan via träkol från tall till övergången yngre bronsålder-förromersk järnålder. 

Även keramik påträffades denna tolkades utifrån form till förromersk-romersk järnålder 

(Guinard et al. 2008:10f; 19–21). Intill Raä 256 ligger stensträngen Raä 181 i N-S riktning 

med en längd på ca 180 m. Norr om stensträngen påträffades en möjlig odlingsyta med spår 

av svedjebruk samt ett stenröse. Från odlingsytan gjordes 14C-analyser utifrån rester av hassel 

och en, daterade, kal. 2-sigma, till 250–420 e.Kr. och 170–400 e.Kr, röjningsröset daterades 

via 14C till förromersk järnålder. Sprida lämningar av stolphål, bränd lera och lerklining 

indikerar även de aktivitetsspår (Grönwall 2009:26ff). Sammantaget kan här möjligen se de 

norra utmarkerna till gården vid Arlandastad. Inga lämningar har påträffats norr om UO som 

tyder på kopplingar till den mellersta järnåldersbebyggelsen.  

2.1.4 Söderby soldattorp, Raä 15 & 296 

 

Ca 1 km väster om gårdsbebyggelsen vid Arlandastad ligger Söderby soldattorp, ca 35 m ö h, 

platsen uppvisar liknande utmarkslämningar som de vid Snörom ca 700 m åt NÖ. Möjligen 

rör det sig om en gårdsbebyggelse som ännu inte återfunnits (Grönwall 2009:29), men likt 

Snörom har platsen undersökts i flera omgångar och om en sådan existerat bör den möjligen 

ha återfunnits vid det här laget. Dock har undersökningarnas storlek varit ansenligt mindre än 
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t.ex. de vid Arlandastad och under 1900-talet har ett framväxande industriområde skadat 

fornlämningsbilden (Andersson 2014, 2017; Grönwall & Höglin 2007; Johansson 1990; 

Mutikainen 1998; Runer & Grönwall 2013). Renck (2009:II:17) har föreslagit att området bör 

räknas som en utmarksbebyggelse till Arlandastad. Hon lyfter även möjligen att bebyggelsen 

kan ha legat vid den historiska bytomten Söderby som ligger ca 350 m söder om det gamla 

soldattorpet. Även om detta kan förekomma med gårdar från mellersta järnåldern är det 

betydligt vanligare att boplatslämningarna ligger i ett perifert läge gentemot de historiska 

bytomterna (Renck 2009:II:20). Namnet Söderby finns etablerat i skriftliga källor från 1349 

(Renck 2009:I:8).   

Den förmodade utmarksbebyggelsen från mellersta järnåldern består av stensträngar, 

röjningsrösen, härdar, härdgropar, spridda stolphål, tre terrasseringar och enstaka lösfynd i 

form av keramik. Två härdgropar har 14C-daterats efter rester av träkol av ek och ask funna i 

en härdgrop, dessa gav dateringar, kal. 2-sigma, till 130–330 e.Kr. samt 290–330 e.Kr. 

(Grönwall & Höglin 2007:12ff). Vid en efterföljande undersökning påträffades 26 stycken 

härdar och 7 stycken härdgropar. Dessa låg framför allt Ö om den centralt belagda 

terrasseringen, en härdgrop 14C-daterades genom kolrester från enbär och en härd 14C-

daterades genom kolrester från sädeskorn båda gav en datering, kal. 2-sigma, till 120–350 

e.Kr. (Runer & Grönwall 2013:16). Inga spår av stolphål eller härdar påträffades på 

terrasseringen, möjligen har den använts som slaktplats inför matberedning i de intilliggande 

härdarna, avsaknaden av slaktavfall talar dock emot detta (Runer & Grönwall 2013:40). 

Fyndmaterialet bestod i övrig av järnålderskeramik, ett rembeslag i järn och en järnring. Inom 

UO påträffades rester av stensträngar. Den daterade härden överlagrades av en stensträng; 

vilket ger den en tpq-datering till 120 e.Kr. I övrigt påträffades lämningar efter en medeltida 

bebyggelse.  

Vid den senaste undersökningen påträffades en ca 90 m lång cirkulär inhägnad yta på ca 

30x20 m med en öppning på ca 2 m strax söder om det tidigare UO (Andersson 2017:7). Det 

är oklart om inhägnaden har anlagts tillsammans med de lämningar som tycks vara från 

romersk järnålder eller hör till den medeltida bebyggelsen. Två stycken 14C-analyser gjordes 

från kolrester innanför hägnaden och två stycken utanför, dessa gav dateringar till, kal. 2-

sigma, till 1290–1430 respektive 1510–1670 e.Kr. Själva odlingsytan har således åtminstone 

brukats under högmedeltid (Andersson 2017:10). Till skillnad från Snörom, finns det för 

tillfället inga belägg för att bebyggelsen vid Söderby soldattorp går tillbaka till förromersk 

järnålder som vid t.ex. Arlandastad. 

2.1.5 Brista, Raä 6 & 7 

 

Ca 1,5 km V om Arlandastad har huslämningar från romersk järnålder – folkvandringstid 

påträffats samt ett gravfält bestående av ca 140 gravar vilket även det tycks etableras under 

romersk järnålder. Boplatsen överges under folkvandringstid men gravläggningarna både 

fortsätter och ökar i mängd in i vendel- och vikingatid och överlagrar de äldre 

huslämningarna. UO låg ca 24–25 m ö h (Renck 2009: I:6f; II:11–24). Boplatslämningarnas 

utformning är tyvärr väldigt oklara och dokumentationen från Raä 6 är inte optimal, platsen 

har en komplex stratigrafi och undersöktes redan 1956–57. I efterhand har Anna Maria Renck 
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bearbetat detta material (2009). SV om boplatsen och gravfältet finns även en utbredd 

stensträngsmiljö. 

 

Ett bekräftat långhus av underbalanserad typ med en bevarad storlek på 20x7 m 

dokumenterades. Huset kan dock ha uppgått till ca 30 m (Renck 2009: III:15; 110). Parallellt 

med det kända långhuset låg troligen även ett mindre hus, ca 15 m långt då lämningar efter 

tydliga bockpar påträffades. 10 m S om långhuset låg även vad som tolkades som en 

kvadratisk syllstenshusgrund (Renck 2009:III:15). Den NV delen av gravfältet undersöktes 

2006, spår av ytterligare två långhus påträffades, dock med oklar storlek (Renck 2009:IV:27). 

Ett av dessa stolphål 14C-daterades, kal. 2-sigma, till romersk järnålder, 80–240 e.Kr. Tre 

härdar och härdgropar inom området gav liknande dateringar och husen överlagrades av 

vendeltida gravar. En samtida grav från romersk järnålder återfanns av de endast 9 säkra 

gravarna som påträffades vid Raä 7 (Renck 2009:IV:33f). Det äldsta daterbara fyndet från 

hela gravfältsområdet bestod av en fibula med omslagen fot från ca 300 e.Kr. Endast ett 20-tal 

av de daterade gravarna återfanns inom perioden romersk järnålder-folkvandringstid, fynd av 

björnfalanger i fyra av dessa indikerar en viss materiel rikedom (Renck 2009:II:15ff; III:34). 

Övergivandet av boplatsen kopplas samman med en gravläggning i ett av de bekräftade 

långhusens stolphål. Brända ben efter ett barn, yngre än ett år, samt svin och häst återfanns 

tillsammans med en handtagskam som Renck daterar efter Brynja (1997:105) till ca 500 e.Kr. 

och årtiondena därtill. Stolphålet tycks utifrån stratigrafin fortfarande varit öppet när graven 

anlagts (Renck 2009:II:11ff). Således består Brista av en bebyggelse av minst 4 hus under 

mellersta järnåldern vilka tycks anläggas kring övergången äldre/yngre romersk järnålder och 

upphör vid mitten av 500-talet. Om bebyggelsen har utgjorts av två separata gårdar (Vikstrand 

2013:195) eller av en större enhet (Renck 2009 II:5) är oklart, på samma sätt som det är oklart 

om alla husen har varit samtida. Ca 150 m åt V återfinns även ett ännu ej undersökt gravfält 

(Raä 3) med ca 40 gravar.  

 

2.1.6 Brista skog, Raä 8:3 

 

Ca 500 m söder om Brista har ytterligare huslämningar och möjliga gravar påträffats, området 

benämns som Brista skog av Anna Maria Renck (2009) varav även jag har valt att benämna 

området med detta namn. Totalt återfanns sju hus dessa går i rapporten under numrering 2–8, 

hus 8 tycks vara det äldsta från platsen och påträffades ensamt i UO södra del. Resterande hus 

påträffades i den norra delen av UO. Lämningarna efter hus 8 var till viss del sporadiska men 

huset var minst 14x6,5 m och hade utformningen av ett treskeppigt långhus med en 

balanserad eller närmast överbalanserad konstruktion. Typologiskt dateras huskonstruktion 

till förromersk-romersk järnålder (Appelgren & Beckman-Thoor 2006:7; 14). Hus 2 och 3 

hade båda en treskeppig och underbalanserad konstruktion, ca 28x6 m respektive 15x5 m. 

Husen överlagrade till viss del varandra och bör inte ha varit samtida. Prover från två härdar 
14C-daterades, kal. 1-sigma, till 530–650 respektive 560–680 e.Kr. (Appelgren & Beckman-

Thoor 2006:12). Hus 4 låg på ett närmast monumentalt läge på en upphöjd hylla i landskapet. 

Tyvärr hade huset skadats i och med byggandet av den närliggande järnvägen men uppmätte 

en storlek på minst 15x6 m, en 14C-analys gjordes, kal. 1-sigma, med en datering till 420–600 

e.Kr. (Appelgren & Beckman-Thoor 2006:7; 13). Hus 5 och 6 bestod av två parallella 
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fyrstolpshus, 4,5x4,7 m respektive 4x4,8 m (Appelgren & Beckman-Thoor 2006:7; 13). 

Husen har ej daterats och skulle även kunna vara lämningar efter ett gemensamt hus, liknande 

parställda bodar som kan tolkas som ekonomibyggnader återfinns även vid Lindsunda (se 

nedan). Hus 7 var 7x7 m stort och återfanns i den sydligaste delen av UO, utformningen 

skilde sig från de övriga husen och kan möjligen tillhöra en sentida bebyggelsefas. Inom UO 

framkom även vad som tolkades som 16 gravar, två av dessa tolkades som yngre än 

folkvandringstid och 14 från förromersk järnålder-romersk järnålder alla dessa var dock 

fyndtomma utöver enstaka fragment av djurben (Appelgren & Beckman-Thoor 2006:7; 34). 

Det är således möjligt att det faktiskt inte rör sig om gravar. På ett impediment ca 50 m V om 

boplatsen återfinns dock ett bekräftat gravfält (Raä 8:1). Endast mindre schaktningsarbeten 

har gjorts på platsen men gravantalet tycks uppgå till ca 50 stycken (Ählström 2016:16), 

utformningen av gravfält på impediment med nedanför liggande bebyggelse återfinns även 

vid Skoby (se nedan).    

 

Totalt gjordes 5 stycken 14C-analyser inkluderat de ovan nämnda via träkol, kal. 2-sigma, med 

sammanlagda dateringar till 120–670 e.Kr. (Appelgren & Beckman-Thoor 2006:33). 

Tillsammans med husens konstruktion, kan Brista skog således ha bestått av en bebyggelse 

som anläggs en bit in i romersk järnålder och överges senast i tidig vendeltid. Delar av 

boplatsen kan tyvärr ha försvunnit efter sentida jordbruksverksamhet och exploatering. Både 

Brista och Brista skog delar förekomsten av en utbredd stensträngsmiljö med Arlandastad 

(Connelid 2010; Engström 2012; Ählström 2016).  

2.1.7 Skoby, Raä 93, 105, 132, 185–187 m.fl. 

Inför byggnationen av järnvägssträckan Arlandabanan undersöktes 1992 ett ca 400 m långt 

och 40–170 m brett område på 26 500 m2 längsmed den västra sluttningen av Stockholmsåsen 

vid gårdarna Skoby och Åshusby, ca 800 m söder om Arlandastad (Dunér & Mutikainen 

1998). Undersökningen kom att beröra fornlämningarna Raä 93, 105 och 185–187, beståendes 

av boplatslämningar, stensträngar och hålvägar (se Fig. 9). I N och NÖ avgränsas området av 

sentida grustäkt och i V samt SÖ av bilvägar. Den södra delen av UO låg ca 23 m ö h och ca 

29 m ö h i den norra delen. Inom UO längsmed ryggen av Stockholmsåsen återfinns även ett 

ej undersökt gravfält, Raä 30, med ca 35 synliga stensättningar (FMIS) samt flera 

ensamliggande gravar, Raä 94–98; 134 (FMIS). Möjligen återfinns här odokumenterade 

kammargravar i form av rektangulära mittstensättningar i stora runda flacka stensättning 

(Anders Carlsson, muntlig referens) likt de i Karby, Täby sn (jfr Grönwall 2008a:16f, 

2008b:177ff). Möjligheterna till att spåra ej undersökta kammargravar har även lyfts av 

Nordberg & Wikell (2006), då inom en sörmländsk kontext. Nedanför åsryggen ligger 

boplatslämningarna vilka avskärmas av stensträngar. Liknande gårdslämningar med ett åtskilt 

gravfält och kammargravar som avgränsades av stensträngar har återfunnits vid Sylta i Fresta 

sn. 

Inom två områden påträffades huslämningar, i den södra delen av UO, Raä 186, och i den 

norra delen Raä 185. Raä 186 bestod av två treskeppiga hus, 13 härdar, nedgrävningar samt ca 

30 stolphål som inte kunde kopplas till någon konstruktion, i Ö-SÖ var området stört av 

sentida grustäkt och denna del kom heller inte att undersökas (Dunér & Mutikainen 1998:41). 
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De två långhusen var placerade mer eller mindre i rät vinkel mot varandra med ca 9 m 

mellanrum där det större hus I låg i Ö-V riktning. Längden var till viss del oklar men huset 

var minst 25x7 m, om huset varit underbalanserat eller ej gick inte att fastställa då 

bockbredden varierade mellan 1,75 – 3,5 m och längden inte säkert kunde fastslås. Det 

mindre hus II låg i N-S riktning och hade en storlek på ca 17x7 m, vid gavlarna var bredden 

endast 4,5 m. Bockbredden på 2,5–3 m ger intrycket av ett lätt underbalanserat hus. Väster 

om hus I fanns en yta som gav tecken på smidesverksamhet då mindre mänger glödskal och 

slagg hittades i fem härdar. Därtill påträffades en bronsknapp, tre spikar, och 44 obestämda 

fragment av järn. Åtta 14C-analyser gjordes från härdar inom UO, sju av dessa gav en 

datering, kal. 2-sigma, till 11–545 e.Kr. Den sista 14C-analysen gav en datering på 911 f.Kr-

141 e.Kr. Denna togs från hus I:s större härd, kolprovet var dock väldigt litet. Stenprover 

luminescensdaterades dock från de två husens större härdar och även dessa gav en förromersk 

datering (Dunér & Mutikainen 1998:43–51). Dunér & Mutikainen tolkar lämningarna som 

anlagda och brukade under en sammanhållen fas då husen var samtida med varandra, detta 

utifrån dess placering och gemensamma konstruktionsdrag. Med paralleller till andra 

utgrävningar tolkar de överlag bebyggelsen som hemmahörande i äldre romersk järnålder 

(1998:50f med ref). 

 

 

Fig 9. Översiktsbild över gården Sylta under folkvandringstid, bild från Olausson (2008:178). Samt översiktsbild 

över fornlämningarna vid Skoby. Med bekräftade huslämningar vid Raä 185 och 186, det ej undersökta 

gravfältet Raä 30 och de möjliga kammargravarna i de ensamliggande stensättningarna Raä 94–98 och 134 söder 

om gravfältet. Bild från Dunér & Mutikainen (1998:9). 

 

Fig. 9. Overview of the settlement Sylta during the migration period and an overview of the settlement at Skoby, 

with confirmed houses at Raä 185 and 186, the not yet excavated grave field of Raä 30 and the possible chamber 

tombs in the stone settings Raä 94-98 and 134 south of the grave field. 
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Raä 185 påträffades i den NV delen av UO och bestod av sex byggnader, varav tre 

treskeppiga långhus och tre mindre byggnader (Dunér & Mutikainen 1998:23–40). Husens 

anläggningsnummer tar vid efter Raä 186 varav det första huset är känt som Hus III. Detta 

underbalanserade treskeppiga långhus låg i ONO-VSV och var minst 20x7 m, inga 

gavelkonstruktioner hittades varav husets exakta längd är oklar. Hus IV var underbalanserat 

och låg strax NV om hus III i samma riktning, ca 23x7 m, bredden minskade till 5,5 m vid 

gavlarna. Husets södra långsida sammanföll delvis med hus III:s norra långsida, innanför 

husets begränsningar påträffades även fyra stolphål som tolkades som en 4,5x1,7–1,85 m stor 

rektangulär byggnad, i rapporten är denna döpt hus VIII. Om detta dock utgör en fristående 

byggnad är oklart. Direkt SV om hus III låg hus V i NV-SÖ riktning. 6 stycken stolppar 

kunde utskiljas vilken gav en ungefärlig storlek på 13x5 m, bockbredden på 1,8–2,2 m gav 

huset en lätt underbalanserad utformning. Hus VI var ca 11x7,5 m och låg i motsatt riktning 

till hus V i NO-SV riktning och överlagrade eller överlagrades av hus V. En skära eller 

miniatyrlie av järn påträffades men kunde inte knytas stratigrafiskt till huset. Liknande fynd 

har gjorts i Forsby, Knivsta sn och Gärtuna, Östertälje sn, boplatser med tyngdpunkt i yngre 

romersk järnålder-folkvandringstid. Hus VII låg i Ö-V riktning och var lätt underbalanserat 

samt det enda av husen som inte kolliderade stratigrafiskt med någon av de andra. Denna del 

av UO låg i åkermark vilket påverkade stolphålens bevaringsgrad negativt, huset var ca 13-

22x6,5 m. Mittskeppet av hus VII tycks dock ha överlagrats av en tillsynes triangulär 

stensättning. Fyndmaterialet bestod av djurben och en armring av brons denna var 80 mm i 

diam och 4–5 mm tjock och med en öppning; liknande armringar från Smista, Huddinge har 

daterats till romersk järnålder (Dunér & Mutikainen 1998:39). En annan möjlighet är att det är 

rester efter ett stenbelagt golvlager till hus VII, liknande lämningar och tolkningar anfördes 

till hus II vid Raä 136, Arlandastad (Andersson 2002:15).  

Fig. 10. Husen vid Raä 185, där hus VII tolkats som 

det äldsta, daterat till 1 e.Kr. och århundradena 

omkring. Bild från Dunér & Mutikainen (1998:40). 

Fig. 10. The houses at Raä 185, were house VII is 

interpreted as the oldest, dated to the century’s around 

1 AD. 

Dateringsmässig ser Dunér & Mutikainen 

(1998) hus VII som det äldsta. Med sitt 

mittskepp på 40–45% av husets totala längd 

och den överlagrande stensättningen ser de 

en möjlig datering till övergången 

förromersk järnålder – äldre romersk järnålder. Hus IV och VI hade båda smala mittskepp, ca 

30% av husets totala bredd, dessa hus faller inom spannet romersk järnålder-vendeltid 

(Karlenby 2007: 132; Göthberg 2007:406). Hus III hade en liknande utformning och de tolkar 

huset som tillhöra samma tidsperiod som hus IV och VI, men överlagringen av hus IV gör att 

de inte kan vara samtida. Tre stycken luminescensdateringar gjordes vilka gav dateringar 

mellan 270 f.Kr.–310 e.Kr., och nio stycken 14C-dateringar, dessa gav dateringar, kal. 2-

sigma, till 25–654 e.Kr., med en betoning på yngre romersk järnålder (Dunér & Mutikainen 

1998:118). Sammantaget tycks husbebyggelsen vid Raä 185 ha upprättats under sen 

förromersk järnålder. När bebyggelsen överges är oklart men efter övergången yngre romersk 



24 
 

järnålder-folkvandringstid finns det en avsaknad av daterbara lämningar, exakt när ett hus 

upphör att brukas är dock svårt att avgränsa. Bebyggelsen tycks kontinuerligt bestått av ett 

treskeppigt långhus med tillhörande ekonomibyggnader. 

I den NÖ delen av UO strax öster om Raä 185 framkom lämningar som ger indikationer av 

ytterligare huslämningar, dessa benämndes som Raä 187, fyra stolphål och nio möjliga 

stolphål kan vara rester efter ett ca 13 m långt hus liggandes i NNV-SSÖ. Fyra härdar 

undersöktes, ingen kunde kopplas direkt till huset. En av dessa 14C-daterades, kal. 2-sigma, 

till 255–654 e.Kr. Fyndmaterialet bestod av keramik från en av härdarna samt en neolitisk 

tväreggad yxa i porfyr. En ca 21 m lång och 2–2,8 m bred, 0,5 m djup hålväg undersöktes 

även, möjligen har den varit sammankopplad med hålvägarna Raä 133 som leder bort från 

boplatsen och upp på åsen och gravfältet Raä 30 (Dunér & Mutikainen 1998:52ff). 

Längsmed den västra foten av åsryggen löper stensträngarna Raä 93, 105 och 132 i N-S 

riktning (Dunér & Mutikainen 1998:14–22). Dessa hägnader separerar tydligt gravarna och 

gravfältet på åsryggen och boplatsytorna nedanför (se Fig. 9). Liknande paralleller kan ses vid 

stensträngarna från Arlandastad (se Fig. 7). Tyvärr kom endast de västliga ändarna av Raä 

105, ca 60 m, och Raä 93, ca 25 m att undersökas då resterande delar låg utanför UO. Raä 132 

och 93 är mer eller mindre sammanlänkande och har längd på ca 600 m, Raä 105 är ca 400 m. 

Den undersökta delen av Raä 93 var delvis utrasad men annars enradig och på sina ställen 

flerskiktad, stenarna var generellt 0,5–0,7 m stora, mindre stenar i storlek 0,1–0,3 förekom 

även. Vid den norra änden låg en hålväg ca 12 m lång och 2 m bred i VSV-NNÖ, denna går i 

riktning rakt mot gravfältet Raä 30. Den undersökta delen av Raä 105 var likt Raä 93 enradig 

och huvudsakligen enskiktad, större stenar förekom dock, flera ca 1 meter stora och 0,5 m 

höga, vanligen lagda med längsta sidan i stensträngens längdriktning. På vardera sida förekom 

även nedrasade ca 0,2–0,5 m stora stenar. Utanför UO låg även stensättningen och 

stensträngen Raä 80 (se Fig. 9), en liten del av stensträngen undersöktes 1960 vid byggandet 

av motvägen men den största delen schaktades bort (Dunér & Mutikainen 1998:10). Den 

cirkulära utformningen påminner till viss del om den cirkelformade inhägnaden som 

undersöktes vid Söderby (Andersson 2017:7). Vid Raä 105 fanns även områden med 

kulturlager, här påträffades ett dubbelvikt bronsbeslag med en ornering av en fläta och dubbla 

halvcirklar möjligen från en kniv eller svärdslida. Ornamentiken tolkas som hemmahörande i 

romersk järnålder-folkvandringstid (Dunér & Mutikainen 1998:22). 

Totalt gjordes åtta 14C-analyser från olika härdar, dessa gav dateringar, kal. 2-sigma, mellan 

401 f.Kr. - 682 e.Kr. Inom UO påträffades fyra stycken s.k. långhärdar, två av dessa var ca 

2,65x1,7 m respektive 3,3x1,9 m, ca 0,5 m djupa och innehöll trärester samt ett 1 dm tjockt 

lager kol och sot. Dessa härdar kan ha brukats för bearbetning av träplankor inför 

husbyggnationer. Långhärdarna gav dateringar till sen romersk järnålder-mellersta delen av 

vendeltid samt romersk järnålder. En av de andra härdarna gav en förromersk datering och de 

övriga fem gav en datering till sen romersk järnålder-mitten av vendeltid (Dunér & 

Mutikainen 1998:62ff). Således kan aktiviteter inom UO spåras från förromersk järnålder 

fram till vendeltid.  

För hela fornlämningskomplexet Skoby är det oklart när dessa aktiviteter även involverar 

bosättningar eller om det har rört sig om en kontinuerlig bosättning från slutet av förromersk 
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järnålder till folkvandringstid/tidig vendeltid, ingen av de respektive ytorna är tyvärr 

totalundersökta (Dunér & Mutikainen 1998:62ff). Sammanfattningsvis finns det ändå rimliga 

belägg för att vi här har att göra med en bebyggelse från sen förromersk järnålder/tidig 

romersk järnålder fram till minst folkvandringstid möjligen även in i tidig vendeltid. Denna 

har kontinuerligt bestått av minst ett boningshus.  

2.1.8 Nordians hög Raä 31 

Ca 1 km söder om Skoby ligger gravältet Raä 31. Bestående av ca 190 gravar varav ca 150 av 

dessa är runda stensättningar, 20 rektangulära, 1 skeppssättning, 3 treuddar, 5 resta stenar och 

20 mindre högar, samt Nordians hög en ca 12 m hög och 50 m i diameter stor hög 

(Langhammer 2007:141). Två utgrävningar har gjorts på platsen, 1866 och 1890, 

dokumentationen från dessa grävningar är tyvärr begränsad men Daniel Langhammer och 

John Ljungkvist har båda behandlat fyndmaterialet (Langhammer 2007; Ljungkvist 2014). 

Flertalet fynd av kammar daterar Langhammer typologiskt efter Petré (1984:77) till 

folkvandringstid (2007:145). Utöver endast förekomsten av folkvandringstida gravar har 

några även innehållit exklusiva ting, här i form av en silversölja och ett beslag i silver med 

cloisonnégranater och guldinfattning, de enda i sitt slag i Mälardalen (SHM inv.nr 3560). 

Ljungkvist daterar dessa utifrån två oberoende typologiseringar till 470–530 e.Kr. (2014:58 

med ref till Koch 2001; Legoux et al. 2004). Cloisonnéinläggningar förekommer även under 

vendeltid på liknande ting, dessa har dock en annan form (Ljungkvist 2014:58). Intressant i 

sammanhanget är relationen mellan denna rika grav och Nordians hög. Ljungkvist (2005) har 

tidigare omarbetat materialet från Gamla Uppsala högar och den folkvandringstida datering 

som Sune Lindqvist lade fram under 1920-talet och som sedan dess varit förhärskande. 

Nordians hög är inte undersökt men Ljungkvist lyfter fram att inga högar över 20 m i diam. 

har daterats till äldre än 550 e.Kr. och en datering till tidig vendeltid likt Gamla Uppsala 

högar kan tyckas rimlig (2014:58). Om så är fallet skulle det innebära att Nordians hög inte är 

en s.k. grundargrav, vare sig som första grav på gravfältet eller som den första materiellt rika 

graven (2014:60). Fynd av mycket ovanliga senvendeltida nitar i kopparlegering, möjligen 

från en ryttarutrustning, påvisar även kontinuiteten i det exklusiva fyndmaterialet 

(Langhammer 2007:143ff; Ljungkvist 2014:56;61). Kontinuerliga gravläggningar indikeras 

genom vikingatida fyndmaterial i form av pärlor, karolingiskt glas och spännbucklor; flera av 

dessa har även spår av textilier vilket indikerar att det även funnits skelettbegravningar på 

platsen. 

Sammantaget ser John Ljungkvist inte Nordians hög som bevis för en ny elit på platsen, 

istället tolkar han detta i skenet av samhällsförändringar kring hur makt och status 

manifesteras under tidig vendeltid (2014:60). I rak motsats ser Anna Maria Renck Nordians 

hög som tecken på en ny elit i området under tidig vendeltid och hon ser det inte som troligt 

att en folkvandringstida elit på platsen ska ha fortsatt in i vendeltid (Renck 2009:II:39ff). 

Detta då hon framför allt ser gravfältet som hemmahörande i yngre järnålder (Renck 

2009:II:39ff). Ljungkvist senare genomgång av materialet motbevisar dock detta. Samtidigt 

argumenterar Renck (2009:II:39) för att det borde finnas kammargravar i området om det 

funnits en elit på platsen under den mellersta järnåldern. En platskontinuitet mellan 

kammargravar från den mellersta järnåldern och tidigvendeltida storhögar är väldigt ovanligt 
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men förekommer vid Fröslunda, Altuna sn, där kammargraven dateras till ca 300 e.Kr. (Bratt 

2008:161f). Möjligen återfinns dessa vid Skoby?       

Strax söder om Nordians hög från sjön Fysingen har ett lösfynd av en romersk bronsstaty 

tolkat som antingen en Genius eller en Lar påträffats, och vid Viggeby, ca 1 km åt V, har en 

romersk guldsolidi från 395–408 e.Kr., tillverkad för den östromerska kejsaren Arcadius 

återfunnits (Langhammer 2007:140). Dessa exklusiva fynd antyder åtminstone att 

möjligheterna att införskaffa värdefulla ting har varit en möjlighet även innan vendeltid. 

2.1.9 Norslunda, Krogsta & Viggeby 

Inom Norrsundaområdet som helhet finns det några platser som för den mellersta järnålderns 

del ligger som dolt i dimma. För den norra delen av UO är Norslunda en sådan plats. Ca 800 

m SV om Arlandastad ligger den historiska bytomten Norslunda, det äldsta skriftliga belägget 

för platsen är från 1409 (Andersson 2002a:6). I dess omnejd finns flera ej undersökta gravfält 

och stensträngar. Idag breder en golfbana ut sig över området. Anläggandet av denna 

resulterade tyvärr inte i mer än karteringar av området och några få sökschakt (Hamilton 

1999). Platsen bildar ett tomrum mellan den norra delen av Norrsundaområdet och den 

resterade bebyggelsen. Möjligen har det funnits en gårdsbebyggelse som anknutit till den 

övriga bebyggelsen i norr eller så utgör platsen en naturlig gräns till de mer söderliggande 

boplatserna. Namnet Norslunda är intressant i relation till de övriga namnen i området som 

innehåller Nor, däribland Norrsunda och Norsa. Möjligen har någon av de påträffade gårdarna 

från mellersta järnåldern ursprungligen burit namnet. 

Söder om Norslunda bytomt ligger Krogsta och Viggeby (se Fig. 2) centralt inom 

Norrsundaområdet. Platserna har liknande utformning som Norslunda med historiska 

bytomter och ej undersökta gravfält, vid Viggeby återfinns även stensträngar (Björklund 

2017:15). Som ovan nämnts har även ett lösfynd av ett romersk solidimynt påträffats här. Vid 

Krogsta bytomt finns inga stensträngar men ca 1 km V ligger området Lill-Krogsta, ett 

område med ett stensträngssystem (Raä 123) som är ca 1800 m långt samt ett ej undersökt 

gravfält. Anna Maria Renck (2009:II:22) ser en möjlighet i att gravfälten vid dessa platser 

överlagrar boplatslämningar på samma sätt som vid Brista, ca 500 m österut återfinns dock 

boplatserna Raä 212 och 210/277 (se nedan). Stensträngarna vid Lill-Krogsta kopplar Renck 

ihop med en hypotetisk boplats vid Krogsta (2009:II:20), noterbart är att dessa dock återfinns 

på andra sidan av den fornsjö som skär genom området (se Fig. 2) och istället ligger på 

samma sida sjön som ovan nämnda Brista och Brista skog. 

2.1.10 Raä 212 (Nära Viggeby) 

Ca 900 m V om Nordians hög och ca 550 m Ö om Viggeby ligger boplatsområdet Raä 212. 

UO låg i idag belägen åkermark ca 20 m ö h. Lämningar efter vad som uppfattades som två 

långhus och ett fyrstolpshus, ett sorts förråd eller ekonomibyggnad, dokumenterades. Utöver 

dessa lämningar var fyndmaterialet sparsamt något som ledde till tolkningen att bebyggelsen 

varit enfasig (Hamilton 2001). Den största byggnaden tolkade John Hamilton som ett 

flerfunktionellt långhus, huset var treskeppigt och underbalanserat, ca 31x5 m, i riktningen 

VSV-ÖNÖ. En av de keramikskärvor som här påträffades 14C-daterades, kal. 1-sigma, till 

430–610 e.Kr. (Hamilton 2001:7). Det andra treskeppiga huset var även det underbalanserat 
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och låg i mer eller mindre samma riktning ca 10 m från det andra huset. UO:s begränsningar 

gjorde att ingen längd kunde bestämmas exakt utöver att det troligen var mindre än det andra 

treskeppiga huset, ca 13x4,5 m. Mittskeppet var dock smalt, endast 1,3–1,5 m och huset hade 

tillsynes endast trebockpar. Hamilton tolkar huset som en ekonomibyggnad (2001:8). 

Fyrstolpshuset var 3x3 m stort och låg utanför exploateringsområdet, således undersöktes det 

inte närmare utöver dokumenterandet av dess fyra stolphål vilka låg intill det större husets 

östra gavel i en likartad orientering. Efter husens utformning och konstruktion daterar 

Hamilton bebyggelsen mellan yngre romersk järnålder och vendeltid (2001:6;10) med en 

tyngdpunkt på en datering kring framför allt folkvandringstid.  

En ytterligare undersökning har senare utförts för att avlägsna de sista spåren av 

fornlämningar på platsen (Karlenby 2012). Utöver lämningar som 14C-daterats till förromersk 

järnålder i form av stolphål, ett grophus och en ugn, framkom lämningar efter två tillsynes 

enskeppiga hus, 12x2,5–3,5 m samt 14x2,8 m liggandes i N-S riktning. Dessa har båda haft 

formen av två rader stolphål ställda i grupper om fyra, i och med avsaknaden av härdar och 

ytterliga stolphål är det rimligt att se dessa hus som upp till fyra ytterligare fyrstolpshus eller 

två enskeppiga ekonomibyggnader. Placeringen öster om den tidigare påträffade bebyggelsen 

ger en bild av en kringbyggd gård med en inramad gårdsplan och en öppning i väster 

(Karlenby 2012:25; 35). Med de nyupptäckta ekonomibyggnaderna ser Karlenby det största 

av långhusen som bostadshus, det mindre treskeppiga huset som Hamilton benämner som 

ekonomibyggnad tolkar nu Karlenby som en tidig hallbyggnad likt den vid Arlandastad 

(2012:21). Tre 14C-analyser utfördes utifrån kolprover varav två gav förromerska dateringar, 

ett resultat gav dock en datering till 560–650 e.Kr., kal. 2-sigma. Detta prov togs från ett 

kraftigt stenskott stolphål som låg centralt på gårdsplanen (2012:32). Utöver sporadiska 

lämningar från förromersk järnålder, ges en bild baserat på hustypologi och 14C-dateringar av 

en bebyggelse bestående av två treskeppiga underbalanserade långhus och upp till fem mindre 

ekonomibyggnader från yngre romersk järnålder till tidig vendeltid. Karlenby noterar att 

stenskoningen i flera av de nyupptäckta ekonomibyggnaderna har rasat in, detta ser han som 

ett tydligt tecken på att stolparna har lyfts bort (2012:36), möjligen har gården omlokaliserats 

under vendeltid. 

2.1.11 Raä 210 & Raä 277 (Nära Norrsunda kyrka) 

Ca 300 m NÖ om Raä 212, 700 m V Nordians hög och 170 m S om Norrsunda kyrka ligger 

boplatslämningarna Raä 210 och 277. UO för Raä 210 låg på en flack sydvästslutning i plöjd 

åkermark, ca 20 – 22 m ö h. Ca 40 stolphål, 17 härdar och 30 gropar påträffades. Utifrån 

dessa kunde minst ett treskeppigt långhus utläsas med en längd på minst 15 m. En ytterligare 

koncentration av stolphål antydde att det funnits ett till långhus inom UO och en kvadratisk 

formation bestående av tre stolphål tyder på en lämning efter möjligen ett fyrstolpshus, ca 3x3 

m (Hamilton 1998b:4–13). Fyndmaterialet var spartanskt, kolrester efter ek från tre stycken 

härdar 14C-daterades, kal. 2-sigma, till 340–620 e.Kr., 80–380 e.Kr., och 140–420 e.Kr. Åtta 

ytterligare stolphål och en härd påträffades vid en efterföljande undersökning på platsen 

(Ählström 2009:11). Boplatsen Raä 210 har mest troligen fortsatt i söder på andra sidan väg 

893 och utgörs sannolikt även av de stolphål och härdar som där identifierats. Dessa 

lämningar är benämnda som Raä 277 (Karleby 2012:11). 16 stycken lämningar har 
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påträffades vid Raä 277 varav flera bedömdes som stolphål, undersökningen gick endast ut på 

att avgränsa fornlämningen således grävdes inga av dessa lämningar. Boplatsen fortsätter 

även åt NÖ och sträcker sig troligen även under E4:an som avgränsar området i denna 

riktning (Karlenby 2012:8). Dessa två lämningar, Raä 210 och Raä 277 hör med all säkerhet 

till samma boplatsområde. Sammantaget har vi att göra med en bebyggelse bestående av 

minst ett långhus och ett fyrstolpshus från romersk järnålder-folkvandringstid. 

Dateringsunderlaget är relativt svagt men utformningen av lämningarna påminner om den 

samtida bebyggelsen vid Raä 212, ca 300 m SV om Raä 210 och 277. Det är inte uteslutet att 

bebyggelsen inte fortsatt in i äldre vendeltid som den kan ha gjort vid Raä 212 då platserna 

endast är delundersökta.   

Fig. 11. Södra Norrsundaområdet 

med gårdarna Säby och Lindsunda 

samt hantverksplatsen Valsta och 

gården Raä 260, 5 m över havet. 

Bild från Andersson & Hållans 

Stenholm (2007:115) redigerad av 

författaren. 

 

Fig. 11. The southern Norrsunda 

area with the settlements of Säby 

and Lindsunda together with the 

bronze workshop at Valsta and the 

settlement of Raä 260, 5 m above 

the sea, edited by the author. 

 

2.1.12 Säby, Raä 167 

 

På en rad inom ett avstånd på 

2 km vid sjön Fysingens 

västra strand i 

Norrsundaområdets södra del 

ligger lokalerna Säby, Valsta 

och Lindsunda, alla med 

olika utformning och 

tidsmässiga tyngdpunkt. Den 

nordligaste av dessa är 

boplatsen Säby, mellan Säby 

och den centralt liggande 

boplatsen Raä 212 är det ca 1 

km och till Arlandastad i norr 

är det ca 3 km. Resultaten för 

utgrävningarna vid Säby och det närliggande Valsta är publicerade i samma rapport över ett 

decennium efter utgrävningarna avslutades (Andersson & Hållans Stenholm 2006). 

Undersökningen genomfördes utan någon sorts digital inmätning och inga rekonstruktioner 

över den samlade bebyggelsen har gjorts i efterhand. Detta leder till att det är väldigt svårt att 
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få en detaljerad bild av huslämningarna samtidigt har området brukats på ett eller annat sätt 

fram till idag vilket påverkat bevaringsgraden negativt.   

 

Bebyggelsen vid Säby uppvisade lämningar från äldre järnålder fram till 1900-talet och låg 

10–15 m ö h, tyngdpunkten låg i järnålder och Säby tycks ha haft en kontinuitet från yngre 

romersk järnålder till vikingatid (Andersson & Hållans Stenholm 2006:8ff; 57). Inom 

Norrsundaområdet är detta den enda gård som har en sådan bekräftad platskontinuitet in i 

vikingatid. I rapporten har lämningarna delats upp i 13 stycken olika tidsbilder, den första 

tidsbilden sträcker sig från ca 1–650 e.Kr. med en tyngdpunkt i mellersta järnåldern mellan ca 

200–550 e.Kr. Inga daterbara fynd påträffades utan dessa dateringar baseras på 6 stycken 14C-

dateringar, kal. 2-sigma, och 1 TL datering från anläggningar kopplade till denna byggnadsfas 

(Andersson & Hållans Stenholm 2006:56ff). Två separata anläggningsområden kopplades till 

denna tidsbild, i den norra delen av UO påträffades tre treskeppiga långhus vilka alla låg i Ö-

V riktning ca 70 m respektive 35 m ifrån varandra. De bevarade delarna av husen uppgick till 

12,5x7 m (hus XXI), 16x8 m (hus LI), samt 12x7 m (hus XXXVIII). Konstruktionstypen, om 

huset var balanserat eller underbalanserat framgår ej, tre av de nämnda 14C-dateringarna 

gjordes utifrån tre härdar i respektive hus västra del. Författarna tolkar dem därefter som 

möjliga bostadshus. Om de har varit samtida är svårt att säga, 14C-dateringarna faller mellan 

yngre romersk järnålder och tidig vendeltid och är inte ensamt ett tillförlitligt dateringsmedel. 

Strax N om hus LI påträffades även ett hantverks- och slaktavfallsområde som kopplades till 

samma brukningsfas, rester av järnslagg, glödskal, järnföremål och bottenskållor tyder på ett 

område avsatt för järnbearbetning (Andersson & Hållans Stenholm 2006:58ff).         

 

I den södra delen av UO påträffades lämningar efter vad som tolkades som fyra hus, dessa var 

dock betydligt mer stratigrafiskt komplexa. ”De fyra husen var orienterade i tre olika 

riktningar. Hus XXXVI (16x6,5 m) och XXXVII (16x8 m) låg parallellt och nästan inpå 

varandra med XXXIV (25x8 m) vinkelrätt tvärs över. Hus XLII (oklar längd, ca 5 m brett) låg 

cirka 10 meter sydväst där om med en avvikande riktning i västnordväst–östsydöst. Inga 

tillförlitliga stratigrafiska observationer finns tyvärr att tillgå vilket gör att husens 

tidsmässiga relation inte har gått att fastställa” (Andersson & Hållans Stenholm 2006:61, 

med redigerad husstorlek). Utifrån stratigrafin bör inte mer än två av husen varit samtidiga.  

 

För den efterföljande vendeltiden har vad som tolkats som ekonomibyggnader, lador och 

fyrstolpshus identifierats. Ett av dess (hus XX, 22x4 m) hade tre stolpar i vardera bockpar, 

liknande paralleller har gjorts till tyska Pfostenrostehus, en hustyp kopplad till hantering av 

säd under 300–500 e.Kr. inom Kontinentaleuropa. Rimligtvis hör även hus XX i Säby ihop 

med den mellersta järnåldersbebyggelsen. Boningshusen från den här perioden kan möjligen 

ha försvunnit i och med byggandet av den intilliggande motorvägen E4 (Andersson & Hållans 

Stenholm 2006:62ff). Flera fina lösfynd daterade till vendeltid påträffades dock, bl.a. av ett 

bronsspänne med inläggning av pärlemor, glasflusspärlor, en enkelkam med stödskena och 

zigzag-mönster, pärlor, glas från en s.k. squat jar/pouch jar, samt från en palmbägare och en 

snabelbägare. Palmbägare och snabelbägare dateras alla typologiskt till vendeltid, 

snabelbägaren var vid tillfället den första som påträffats i en boplatskontext utanför Helgö 

(Andersson & Hållans Stenholm 2006:65; 68). Strax NV om boplatsen återfinns det 
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delundersökta gravfälten Raä 52/53 (se Fig. 11). Skelettgravar och brandgravar från 

vikingatid-tidig medeltid har här återfunnits och det är inte orimligt att tro att gravfältet går 

tillbaka till mellersta järnåldern (Andersson & Hållans Stenholm 2006:12).        

 

Sammanfattningsvis tycks bebyggelsen vid Säby tidigast ha anlagts under yngre romersk 

järnålder, bevaringsförhållandena gör det svårt att diskutera dess storlek men de lämningar 

som har påträffats och sannolikheten att delar av boplatsen ännu inte påträffats indikerar en 

relativt stor gård i relation till övriga Norrsundaområdet. Nyligen påträffades ytterligare en 

trolig ekonomibyggnad strax NV om UO (Raä 52), denna tolkades som ett möjligt 

fyrstoplshus eller som ut/fähus och daterades till romersk järnålder (Gatti 2016:9ff). 

Boplatsens kontinuitet och materiella välstånd under vendeltid skiljer sig även från den övriga 

bebyggelsen, om detta välstånd funnits även under äldre perioder går inte att bekräfta.  

 

Själva namnet Säby kan även det ha en lika ålderdomlig datering som den ursprungliga 

bebyggelsen, förleden Sae har tolkats ha en hög egenålder och efterleden by har även den en 

hög egenålder samtidigt som innebörden säkerligen skiftat genom åren. Per Vikstrand ser en 

möjlighet i att namnet inte ursprungligen varit platsbetingat utan mer av ett territoriellt namn i 

mån av att bereda en plats för boende eller odling (2013:31–37). Att själva sjön inte namnges 

i bebyggelsenamnet tyder på att detta har varit allmänt känt inom det som Vikstrand kallar 

namnbrukarkretsen (Andersson & Hållans Stenholm 2006:15; Vikstrand 2013:28).   

 

2.1.13 Valsta, Raä 165 & 260 

 

Ca 700 m söder om Säby ligger Valsta, Raä 165. Spåren efter någon bebyggelse på platsen 

innan ca 500 e.Kr. är sparsamma. Från perioden 200 f.Kr. – 400 e.Kr. har endast fyra härdar 

och en stolprad kunnat knytas. Spridda stolphål vissa tillsynes kraftiga, skulle kunna vara 

lämningar efter en samtida boplats som idag har försvunnit samtidigt som det även är möjligt 

att UO endast berört utkanten av en boplatsyta (Andersson & Hållans Stenholm 2006:8; 38f). 

Strax norrut ligger gravfältet Raä 59 där ca 10 gravar kan kopplas till yngre romersk järnålder. 

Fyndmaterialet var till viss del exklusivt i form av tre ringar i guld, silver och brons samt ett 

kärl med bronshank och bronsmatriser (Andersson 1997:21ff). I närheten ligger även 

gravfälten Raä 57 och 34 med gravar från den yngsta bronsåldern och den äldsta järnåldern 

(Hed Jakobsson & Lindblom 2012:85). Valsta utmärker sig dock som plats genom att det här 

etableras en bronsgjutningsverkstad möjligen redan under folkvandringstid. Detta bygger 

dock på enstaka 14C-dateringar, det arkeologiska materialet är främst vendeltida. Över 600 

fragment av deglar och 6000 fragment av gjutformar, slagg och oidentifierade fragment av cu-

legering påträffades, två av dessa deglar hade bevarade identifierbara avtryck efter en dräktnål 

med tresidigt huvud och ett vendeltida fyrpasspänne. En barr och smälta av guld påträffades 

även, troligen använt vid förgyllning (Andersson & Hållans Stenholm 2006:8; 51ff). Utöver 

detta påträffades även 575 röda granatstenar. Lämningarna låg på ett upphöjt läge i terrängen 

ca 130 m från Fysingens strandkant och har synts vida omkring, sammantaget är materialet 

högst exklusivt (Hed Jakobsson 2017:101f). Granatstenar brukar som oftast kopplas till 

vendeltid men som Ljungkvist (2014:58) lyft fram kan de även förekomma i 

folkvandringstida kontexter, närmast från gravfältet vid Nordians hög. De enda samtida 



31 
 

huslämningarna består av ett enskeppigt hus. Även under yngre järnålder är bebyggelsen 

sparsam och förekommer endast i form av ett antal grophus. Under sen vendeltid tycks 

emellertid bronsgjutningsverksamheten avvecklas till förmån för pärltillverkning (Andersson 

& Hållans Stenholm 2006:41;45). Ungefär mitt emellan anläggningarna Valsta, Raä 165 och 

Säby Raä 167 har även två mindre ensamliggande fyrstolphus påträffats (Raä 169, se Fig 11), 

daterade till mellersta järnåldern efter keramik, m ö h och 14C (Hamilton 1994:24f; Hamilton 

& Vinberg 2011:95). 

 

400 m V om Raä 165 och hantverksområdet återfinns dock boplatslämningarna Raä 260 

bestående av minst tre, möjligen fyra hus alla i NÖ-SV riktning (Vinberg 2011:27). Dessa 

ligger lite före i tid gentemot verkstadsområdet och dateras till romersk järnålder-tidig 

folkvandringstid. Hus I var ett underbalanserat stort treskeppigt långhus ca 45x7,2–9 m stort, 

en härd från huset 14C-daterades, kal. 2-sigma, till 120–330 e.Kr. (Vinberg 2011:17; 27). Hus 

2 låg ca 20 m N om hus 1, var sämre bevarat men bestod tillsynes av ett underbalanserat 

treskeppigt långhus, ca 17-23x7 m (Vinberg 2011:17). Hus 3 fortsatte utanför UO men bestod 

av ett underbalanserat treskeppigt långhus, ca 34,5–37,5x7 m. Kol från en härd som 

överlagrades av ett av husets stolphål 14C-daterades, kal. 2-sigma, till 130–340 e.Kr., huset 

bör således vara yngre (Vinberg 2011:17ff). Hus 4 överlappade till viss del hus 1. 

Lämningarna var sporadiskt bevarade men huset var troligen treskeppigt och längden kan ha 

uppgått till 15–25 m (Vinberg 2011:19). Sammantaget tolkar Vinberg (2011:25ff) det som att 

hus 1 troligen är äldst och att hus 4 ersätter det under yngre romersk järnålder. Detta utifrån 

skillnader i konstruktionen då hus 4 har en än mer tydligt underbalanserad konstruktion. Hus 

2 och 3 tycks stratigrafiskt ha efterföljt varandra på samma sätt, fyra ytterligare 14C-dateringar 

från området gav dateringar, kal. 2-sigma, till ca 100–400 e.Kr. Inom UO påträffades även två 

mindre byggnader, Vinberg kallar dem stolpkonstruktioner och de tycks ha utgjort två 

ekonomibyggnader.  

Fig. 12. Husen vid Raä 260. Bild från 

Vinberg (2011:15). 

 

Fig. 12 The houses at Raä 260. 

Ca 800 m V om 

boplatslämningarna Raä 260 finns 

även lämningar av ca 800 m 

osammanhängande stensträngar 

(FMIS), delar av dessa ligger 

parallellt med varandra och formar 

något som liknar en gata (Raä 191, 

198/248). Andra delar består av 

kortare stumpar vilket brukar 

kopplas till mer sentida bebyggelse 

(Guinard et al. 2008:15). Detta är 

den enda större mängden 

stensträngar i den södra delen av 

Norrsundaområdet. 
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2.1.14 Lindsunda, Raä 202 

Lindsunda utgör den för tillfället sydligaste boplatsen inom Norrsundaområdet, det är dock ca 

2 km ner till det sund som under mellersta järnåldern fungerade som inlopp till sjön Fysingen. 

Det vore således fullt möjligt att det kan ha funnits ytterligare boplatser längre söderut. Från 

Lindsunda är det ca 700 m till hantverksplatsen (Raä 165) vid Valsta och ca 900 m till 

boplatsen (Raä 260). Till Arlandastad i norr är det ca 4 ½ km. Ortnamnet Lindsunda är belagt 

från 1293 som curium lindasund (Hamilton 1998a:9).  

Majoriteten av UO låg i brukad åkermark på nivåer mellan 14–17 m ö h. 123 stolphål 

påträffades varav ca hälften kunde kopplas till rester efter sju hus (Hamilton 1998a:5–13). 

Hus I låg i N-S riktning och var ett treskeppigt underbalanserat långhus, ca 23x5 m. Hus II låg 

i Ö-V riktning och var ett treskeppigt underbalanserat långhus, ca 17,5x5 m. Strax norr om 

hus I återfanns även fyra kraftigt stenskodda stolphål i Ö-V ritning, ca 0,7-1m stora och 0,5 m 

djupa, dessa låg med ca 5 m mellanrum med en total längd på 15,4 m. Lämningarna kan ha 

fortsatt utanför UO och en hypotes som lyfts fram av Hamilton är att det rör sig om lämningar 

efter en palissad. Hus III var ett rektangulärt 2,2–2,5x3 m stort fyrstolpshus. Hus IV bestod 

troligen av rester efter ett långhus, de bevarade delarna bestod av tre stolphålspar i S-N 

riktning. Huset var minst 7,5 m långt och hade en bockbredd på 1,8 m som bör tillhöra ett 

underbalanserat hus. Hus V var även det dåligt bevarat, tre stolphålspar i N-S riktning med en 

längd på ca 8 m påträffades. Bockbredden var ca 2 m, huset låg i den nordvästra delen av UO 

i en kraftig sluttning där nivåskillnaden var ca 1 m 

mellan den nordliga och sydliga delen av huset. Hus VI 

låg i N-S riktning och var ett treskeppigt långhus ca 10 

m långt med tre stolphålspar och en bockbredd på 2,2–

2,4 m. Huset överlappade stratigrafiskt med hus IV, 

skillnader i bockbredd och orientering talar för att det 

rör sig om två separata byggnader. Hus VII bestod av 

två stolphålspar med en bockbredd på 2 m och en längd 

på 5,5 m. Byggnaden överlappar stratigrafiskt med hus I 

och tolkningen av huset bygger på att ett stolphål 

använts två gånger till två separata hus (Hamilton 

1998a:15ff).  

Fig. 13. Bebyggelsen vid Lindsunda. John Hamilton tolkar 

lämningarna som att hus 4, 6 och 7 föregått hus 1. Hus 2 och 3 ses 

som ekonomibyggnader, hus 5 ligger i en sluttning och har haft en 

oklar funktion. Bild från Hamilton (1998a:19). 

Fig. 13. The settlement at Lindsunda. House 4, 6 and 7 have been interpreted by John Hamilton to preceded 

house 1. House 2 and 3 are interpreted as economy buildings. House 5 lies in a slope and are of unclear function. 

14C-analyser gjordes utifrån 11 kolprover, 5 från härdar och 6 från stolphål, en 

sammanslagning av 10 av proverna gav en datering, kal. 1-sigma, till 267–648 e.Kr. Det sista 

provet gav en datering till yngre bronsålder (Hamilton 1998a:20). Tillsammans med dessa och 

utformningen på huskonstruktionerna tolkar Hamilton Lindsunda som en gårdsbebyggelse 

från yngre romersk järnålder-folkvandringstid bestående av ett flerfunktionellt bostadshus 

med tillhörande ekonomibyggnader. Exakt hur många hus som har varit samtida med 
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varandra är inte helt klart pga. stratigrafin (se Fig. 13) möjligen har hus IV, VI och VII 

föregått hus I. Denna tolkning läggs fram utifrån läge, spannlängd och huslängd (Hamilton 

1998a:27f). Hus II och III låg en bit bort från resterande bebyggelse och påverkades inte av 

överlagringar, hus III är med all sannolikhet ett fyrstolpshus som använts som 

ekonomibyggnad. Hus II tolkas även denna som en ekonomibyggnad utifrån spannlängden 

(längden mellan stolpparen) på 5,4–6 m. Detta ser Hamilton som möjliga tecken på hantering 

av säd i form av tröskning eller förvaring, aktiviteter som kräver större rumsytor (1998a:28). 

En ny undersökning har vidgat boplatsen något då sju anläggningar i form av härdar och 

stolphål påträffats (Ählström 2015). Ca 250 m V och SV ligger de ej undersökta gravfälten 

Raä 61 och 63, dessa består av ca 20 respektive 5 stensättningar och 1 hög (FMIS). Möjligen 

kan dessa kopplas till Lindsundas gårdsbebyggelse.  

2.2 Maktrelationer i tid och rum. Vad kan vi säga om materialet? 

 

Efter en genomgång av materialet kan flera olika variabler skönjas däribland en av tid. I norra 

Norrsundaområdet etableras redan under förromersk järnålder en utbredd bebyggelse 

bestående av gravfält och gårdar med kontinuitet in i mellersta järnåldern. Då framför allt 

utifrån Arlandastad men detta kan även spåras vid Brista skog och Skoby även om 

kontinuiteten inte är lika bekräftad. Även i södra Norrsundaområdet finns det spår av en 

förromersk bebyggelse med gravar utanför Valsta och enstaka härdar vid Säby. Här finns det 

dock ingen tydlig kontinuitet till den mellersta järnålderns boplatser som i norr. De centralt 

placerade boplatslämningarna Raä 212 väster om Nordians hög innehar de mest 

söderliggande boplatslämningarna från förromersk järnålder. De tycks dock inte ha någon 

kontinuitet till den boplats som etableras under romersk järnålder. I de södra delarna av UO 

saknas också det utpräglade stensträngslandskapet som återfinns i norr.  

 

Under romersk järnålder växer det gårdslandskap som känns igen från den mellersta 

järnåldern fram. Indikationer av ett materiellt välstånd börjar synas redan nu via guld- och 

silverringar från gravfältet Raä 59 strax norr om Valsta. Flera större gårdar tycks nu växa 

fram parallellt med bebyggelsen vid Arlandastad. Vid Valstaboplatsen (Raä 260) anläggs det 

ansenligt stora hus 1, ett underbalanserat treskeppigt långhus ca 45x7,2–9 m, 14C-daterat, kal. 

2 sigma, till 120–330 e.Kr. Bekräftade hus över 30 m finns annars endast vid Raä 212, Runsa 

och Arlandastad. Väl inne i den mellersta järnåldern tycks alla de nio boplatserna existera 

samtidigt. I norr uppvisar Arlandastad en stor mängd hus där upp till 7 stycken kan ha varit 

samtida däribland en möjlig tidig hallbyggnad (hus 4). Utgrävningen är också den största i 

området, en viss materielrikedom kan även synas i fynd av agraffknappar och björnfalanger 

från intilliggande gravfält. Björnfalanger återfinns även vid Brista gravfältet där annars 

huslämningarna endast uppgår till fyra. Området avgränsas i norr av utmarksområdena 

Snörom och Söderby soldattorp. Skoby delar en intressant tidshorisont med Arlandastad, båda 

platserna tycks etableras under förromersk järnålder och upphöra i tidig vendeltid. Möjligen 

rör det sig om två parallella bosättningar eller en ursprunglig expansion av den större 

Arlandastadsboplatsen. Om det som här föreslagits legat kammargravar på åsen, på samma 

sätt som vid Sylta, skulle det kunna indikera att gårdarna varit sammanlänkade då 
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huslämningarna vid Skoby inte ensamt matchar sådana exklusiva lämningar som 

kammargravar. Arlandastad skulle då få en än större högstatuskaraktär än vad t.o.m. Renck 

(2009:II:17ff) föreslagit. Renck (2009:II:20) har tidigare tolkat bebyggelsen vid Skoby och 

Snörom som utmarksbebyggelser till Arlandastad vilka tillsammans har ingått i ett hägnadslag 

där gården vid Arlandastad har ägt marken i området och beslutsrätten inom hägnadslaget. I 

den norra delen av Norrsundaområdet tycks likväl gården vid Arlandastad likväl ha innehaft 

en stark samhällsposition. Möjligen är det den här gården som ursprungligen hetat Norslunda. 

Den sista gården i den norra delen av UO, Brista skog uppvisar dock inga tydligen tecken på 

att vara en underställd följegård till någon av de andra, framför allt utifrån hus 4 som låg på 

ett monumentalt läge i landskapet, likt på en hylla överblickandes slätten nedan. Renck (2009 

:II:20) har tidigare tolkat Brista skog som en utmarksbygd till bebyggelsen vid Brista. Både i 

antal hus och storleksmässigt är dock dessa platser relativt lika. Boplatsen Brista skog har i 

sin tur en längre livslängd, vilket talar emot Rencks tolkning om att detta var en underställd 

gård till Brista. 

 

Platser  Förrom  Ä rom jå Y rom jå  Fvt Tidig vendeltid 

Arlandastad --------------------------------------------------------------------------------- 

Snörom ---------------------------------------------------------- - -  

Söderby soldattorp  -------------------------------------- - -  

Brista  ------------------------------------------- - - -  

Brista skog                  - - ------------------------------------------------------------------  

Skoby       -------- - - ------------------------------------------------------------------  

Raä 212  --- - - --------------------------------------------------------------------------  

Raä 210 & 277   --------------------------------------------------------- - - -  

Säby      - - - - - - - - - ------------------------------------------------------------------ 

Valsta boplats                          ----------------------------------------------------- 

Valsta hantverksplats                     - - - - - ------------------------ 

Lindsunda   ------------------------------------------ - - - 

Fig. 14. Norrsundaområdets bebyggelser i tid, halvstreckade linjer marker mer otydliga tidshorisonter. 

Fig. 14. The settlements in the Norrsunda area through time, half marked lines indicate more uncertain periods in 

the settlements lifespan. 

I söder uppvisar även Säby en liknande mängd hus i både antal och storlek som vid 

Arlandastad (se Fig. 16). De materiella rikedomarna skönjes dock inte förens under vendeltid. 

Vid Valsta och Lindsunda kan istället två mer ordinära gårdar skönjas. Raä 212 med dess mer 

centrala placering i Norrsundaområdet uppvisar intressanta lämningar i relation till de övriga 

områdena. Mängden hus likt de vid Arlandastad och Säby återfinns inte här, utgrävningen var 

även betydligt mindre men husen som påträffades är likväl av intresse. Då hus 3 var ett stort 

underbalanserat treskeppigt långhus, 31x5 m, daterad till, kal. 1-sigma, 430–610 e.Kr. 

Tillsammans med hus 4, 13x4,5 m som Leif Karlenby tolkar som en tidig hallbyggnad likt 

hus 4 vid Arlandastad. Möjligen kan denna bebyggelse och den än mer närliggande Raä 210 
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& 277 kopplas till gravfältet som anläggs före Nordians hög där det unika fyndet av ett beslag 

i silver med cloisonnégranater och guldinfattning daterat till 470–530 e.Kr. hittats (Ljungkvist 

2014:58). Om så vore fallet indikerar detta att det funnits gårdar med höga samhällspositioner 

i alla delar av Norrsundaområdet. Centralt inom UO lyser bebyggelsen annars med sin 

frånvaro (se Fig. 15). Möjligen återfinns de omkring de historiska bytomterna Norslunda, 

Viggeby och Krogstas omnejd. I relation till Rencks (2009 II:17) idé om ett hägnadslag med 

utgångspunkt i Arlandastad är det värt att uppmärksamma den skiljelinje som går mellan 

Skoby och Raä 210 & 277. Stensträngar är betydligt vanligare i den norra delen av UO än i 

söder. Möjligen har det rört sig om två parallella bygder, en med ett utpräglat 

stensträngssystem och en utan. Mer troligt är dock att detta är ett rent källkritiskt problem då 

området i söder har kontinuerligt brukats fram till idag medan de nordligare delarna i senare 

tid har utgjorts mer av utmarker.

 
Fig. 15. Norrsundaområdets bebyggelser, markerade med hus, och utmarker markerade med eldar, under 

mellersta järnåldern. 

Fig. 15. The settlements, marked with houses, and outer laying areas, marked with fires, in the Norrsunda area 

during the middle iron age.  
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Platser Antal 

hus 

Samtida 

hus 

Underbalanserade 

treskeppiga långhus 

Fyrstolps- 

hus 

Kommentar 

Arlandastad 9 Upp till 7 (9x?) 

Raä 16 

Hus 1: 13–16 x5-5,5 

Hus 2: 22x5,5–6,5 

Raä 136 

Hus 1: 22x7,5 

Hus 2: 30x7-7,5 

Hus 4: 19x7-7,5 

Hus 5: *14x5 

Hus 6: 27x6 

Hus 7: *16x 

Hus 8: *6x 

 

 Inga hus är bekräftade som 

bostadshus eller 

ekonomibyggnader. 

Tolkade efter förekomsten 

av härdar (Andersson 

2002a:41) Vid Raä 136 

överlagrade till viss del 

hus 1 hus 2 och hus 7 hus 

6. 

 

*Skadade hus 

Brista 4 2–4 (4x?) 

Hus 1: *20(30)x7 

Hus 2: *15x 

Hus 3 & 4: *Oklar längd 

 Husen var separerade i 

grupper om två, 1 &2 samt 

3 & 4. 

Brista skog 5 4 (3x) 

Hus 2: 28x6 

Hus 3: 15x5 

Hus 4: *15x6 

(2x) 

Hus 5: 

4,5x4,7 

Hus 6: 

4x4,8 

Hus 2 och 3 kolliderade 

stratigrafiskt och bör inte 

varit samtida 

Skoby 5 3–4 (5x) 

Hus 3: *20x7 

Hus 4: 23x5,5–7 

Hus 5: 13x5 

Hus 6: 11x7,5 

Hus 8: 4,5x1,7–1,85  

 Hus 3, 5 och 6 kolliderar 

till viss del stratigrafiskt, 

samt hus 2 och 3. Hus 8 

kolliderar stratigrafiskt 

med hus 4 

Raä 212 7 2–7 (2x) 

Hus 2: *13x4,5 

Hus 3: 31x5 

(5x?) 

Hus 1: 3x3 

Hus 4: 2,5 

x 2,5 

Hus 5: ca 

2,5x2,5 

Möjligen utgör något av 

fyrstolpshusen ett 

enskeppigt hus. 

Raä 210 & 

277 

3 1–3 (2x) 

Hus 1: *15x 

Hus 2: Oklar längd, 

möjligt långhus 

(1x) 

Hus 3: 3x3 

 

Säby 9 3–7 (8x?) 

Hus XXI: *7x12,3 

Hus LI: *8x16 

Hus XXXVIII: *12x7 

Hus XXXVI: 16x6,5 

Hus XXXVII: 16x8 

Hus XXXIV: 25x8 

Hus XX: 22x4 

Hus XLII: *x5 

1x  Hus XX tolkas som ett 

Pfostenroste hus, brukad 

för sädeshantering. Hus 

XXXVI och XXXVII låg 

nästan inpå varandra 

medan hus XXXIV låg 

tvärsöver båda. 

Valsta 4 2 (4x) 

Hus 1: 45x7,2–9 

Hus 2: 17-23x7 

Hus 3: 34,5–37,5x7 

Hus 4: *15-25x 

 Hus 1 är troligen äldst och 

ersätts av hus 4. Hus 2 och 

3 tycks stratigrafiskt ha 

efterföljt varandra. 

Lindsunda 7 2–5 (6x) 

Hus 1: 23x5 

Hus 2: 17x5 

Hus 4: *7,5x 

Hus 5: *8x 

Hus 6: *10x 

Hus 7: *5,5 

(1x) 

Hus 3: 

2,2–2,5x3 

Hus 4, 6 och 7 har troligen 

föregått hus 1, hus 4 och 6 

överlagrar även dem 

varandra. Hus 2 tolkas som 

en ekonomibyggnad 

utifrån spannlängden, hus 

5 ligger i en sluttning och 

har haft en oklar funktion. 

 

Fig. 16. Hypotes över den mellersta järnålderns bebyggelser i Norrsundaområdet. 

 

Fig. 16. Hypotheses over the settlements during the middle iron age in the Norrsunda area. 
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Utifrån bebyggelsematerialet tycks således ingen överväldigande stratifierad 

bebyggelsehierarki skönjas. Även fast vissa gårdar uppvisar lämningar av högstatuskaraktär 

tycks samtidigt flera gårdar uppvisa lämningar som indikerar att de inte har haft en 

underkuvad samhällsställning. Istället för att tala om en allrådande hierarkisk struktur där en 

gård har styrt över de andra är det mer fruktbart att tänka i termer av heterarkier för att förstå 

relationerna mellan Norrsundaområdets bebyggelser. Maktkapitalet har istället varit spritt i 

landskapet mellan olika gårdar. Detta är inte att säga att de mindre gårdarna har varit helt 

maktlösa och passiva. Till viss del kan de haft makt över tillsynes mer inflytelserika individer 

eller grupper i form av givandet eller tillbakadragandet av sitt stöd samtidigt som de kan fått 

makt med andra och därigenom makt att göra motstånd. 

 

Ett tolkningsförslag utifrån ett androcentriskt och hierarkiskt perspektiv skulle möjligen 

istället vara att en storman eller hövding varit bosatt och styrt från den största gården i 

området (Hamilton & Vinberg 2009:95; Karlenby 2007:123; Olausson 1995:84). Det skulle i 

så fall vara Arlandastad. Den kvinnliga delen av befolkningen, även de från de högsta av 

samhällsskikt, ses mer som passiva brickor i en manlig elits maktspel (Fernstål 2004:220; jfr 

Hermanson & Magnúsdóttir 2016:17). Generellt är det dock svårt att diskutera en gårds makt 

över andra utifrån endast husantal och dess storlek, då ingen av gårdarna är helt undersökta. 

Allsmäktiga stormän och hövdingar syns inte i materialet utan får arbetas in via 

antropologiska eller historiska analogier. Även om det verkligen ligger kammargravar vid 

Skoby uppvisar den övriga bebyggelsen inga tydligen på att vara underställd denna. 

 

Utifrån de två fyrstolpshus (Raä 169) som ligger mellan Valsta och Säby går det att 

argumentera att ingen gård någonsin blir helt undersökt. Likt fäboden i historisk tid, sträcker 

sig gårdsägorna bortom själva bosättningsområdet. Var den enas ägor slutar och den andres 

börjar är även det problematiskt. Utmarksområdena Söderby soldattorp och Snörom samt de 

nämnda fyrstolpshusen behöver inte ha varit underliggande den närmsta gården i området. 

Flera platser kan ha haft ett delat ägande i form av att olika människor har haft tillgång och 

rätt till samma plats, om än i olika mängd (Skre 1998:16). En viss uppdelning av resurser kan 

ha verkat i form av att minska sociala spänningar (Reinhold 2017:253). Var den ena familjen 

börjar och slutar är inte heller det uppenbart, bortom biologiskt släktskap kan även ett socialt 

konstruerat släktskap ha existerat (Skre 1998:15). Att familjer har utbytt fosterbarn (eng. 

fosterage) för att växa upp hos andra familjer finns belagt under järnåldern på brittiska öarna 

och från Kontinentaleuropa, men även i Norden utifrån isländska källor (Thurston 2009:361). 

En praktik som bör varit fruktsam för att upprätthålla sociala nätverk och allianser i ett de-

centraliserat heterarkiskt samhälle (Thurston 2009:361). Att överhuvudtaget tala i termer av 

att gård X har styrt över gård Y blir således problematiskt. Detta är inte att säga att det inte 

har funnits krigiska stormän, endast att de inte har varit de enda maktutövarna under den 

mellersta järnåldern. Sammantaget framkallar gårdsbebyggelsen för sig mer frågor än svar, 

tillsammans med ortnamnsbilden går det möjligen att komma till lite mer klarhet. Skiljelinjen 

mellan de norra och södra delarna av Norrsundaområdet går eventuellt att spåra i ortnamnen 

Lindsunda och Norslunda. Möjligen har dessa varit domännamn som två separata bygder 

sedan byggts upp kring?  
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3. Sätuna - Husa - (Norsa - Runsa) 

 

3.1 Ortnamn  

Utöver den arkeologiska fornlämningsbilden har vi även rester efter en ortnamnsbild runt 

Norrsundaområdet som kan ge oss ledtrådar för att förstå maktrelationer under den mellersta 

järnåldern. Nedan kommer jag att behandla ett tuna-namn, Sätuna och tre husa-namn, *Husa, 

Norsa och Runsa.   

3.1.1 Sätuna 

Ett ständigt gäckande ortnamn som länge varit av intresse för järnåldersforskningen har varit 

tunanamnen. Den språkliga grundbetydelsen är hägnad, ortnamnet som sådant har dock ingen 

enhetlig betydelse och har bl.a. tolkats som kultplatser, tingsplatser, högsäten för hövdingar, 

administrativa centra men även som helt obetydliga platser (se Sundkvist, Eklund & 

Engström 2015:196–223 för forskningshistorik om ortnamnet Tuna som helhet). Det som bl.a. 

har intresserat forskningen har varit förleden i tunanamnen som ofta är gudarelatad. Vissa 

tunaorter utmärker sig även med stora mängder guldfynd, framför allt från romersk järnålder-

folkvandringstid likt Tuna i Badelunda. (Vikstrand 2013:80). Charlotte Fernstål har 

argumenterat utifrån den rika kvinnograven, grav X, från just Tuna i Badelunda, att Tuna 

under yngre romersk järnålder har fungerat som en välkomnande plats likt en scen för 

politiska händelser där olika inövande handlingar utfördes, t.ex. servering av dryck och 

förtäring, detta i syfte av att upprätthålla och knyta sociala band (2004:49; 58f; 219ff). Denna 

tolkning av tunaorter som mer neutrala och fredliga platser skulle då förklara avsaknaden av 

tunaorter med förleden Oden (Carlsson 2015:155). I Mälardalen och framför allt Uppland har 

tunanamnen även kopplats samman 

med centralplats-modellen (Brink 

1996:263, 1997:421ff; se Fig. 3 över 

Brinks centralplats-komplex i 

Husby-Sjuhundra där även ett 

Sätuna förekommer). Varje tunaort 

måste dock behandlas kontextuellt 

och tidsmässigt utifrån sig självt och 

den omgivande fornlämningsbilden 

(Fernstål 2004:50–57). Per 

Vikstrand har argumenterat för en 

generell tyngdpunkt i tunaorternas 

betydelse mellan romersk järnålder-

vendeltid (2013:83). Jag kommer här 

endast att behandla tunanamnet 

Sätuna som återfinns strax norr om 

Norrsundaområdet inom dagens 

Märsta.  

Fig. 17. Sätuna. Vattennivå från ca 500 e.Kr. Bild från SGU. 

Fig. 17. Sätuna. Water level from about 500 AD. 



39 
 

Stefan Brink har som kortast berört detta Sätuna inom ramen för ett möjligt centralplats-

komplex omkring Ärlinghundra hundare under yngre järnålder/tidig medeltid. Angående 

Sätuna säger han utifrån ortnamnet att detta ”Most probably this was a kind of ”seat” for 

some great man, chieftain or petty king” (1997:420f).  

Sätuna utgjorde en av flera byar som sedan medeltid finns belagda med namn inom Husby-

Ärlinghundra socken benämnd som husaby arlandi 1291, Sätuna nämns första gången 1311 

som setunum (Tesch 2009:12). Förleden Sae = Sjö har dock lingvistiskt tolkats av flera 

forskare som ett namn som går tillbaka till äldre järnålder (Tesch 2009:12; Vikstrand 

2013:81). Under järnåldern har Steningeviken fortsatt in i den dalgång där dagens Märsta 

station ligger (se Fig. 17). På samma sätt som ovan nämnda Säby anges inte namnet på den 

sjö som syftas till var Sätuna, Tuna vid sjön, har legat, detta har varit underförstått inom den 

lokala namnbrukarkretsen (Andersson 

& Hållans Stenholm 2006:15; 

Vikstrand 2013:28). Byns placering 

har med åren skiftat plats och idag 

utgör namnet ett områdesnamn inom 

Märsta, men på en N-S moränhöjd, ca 

18–20 m ö h där dagens kommunhus 

ligger har en gårdsbebyggelse 

påträffats tolkad som hemmahörande i 

yngre järnålder; samt flera gravfält 

från ca 400–1050 e.Kr. med en 

tyngdpunkt i vikingatid-tidig medeltid 

(Tesch 2009:5–12). Mot öster har 

terrängen sluttat brant ner mot den 

segelbara Steningeviken och boplatsen 

har legat på ett monumentalt läge i 

landskapet med utsikt över detta. 

Området ligger idag mitt i 

bebyggelsen och även om mindre 

grävningar har utförts har sentida 

exploateringar sannolikt förstört 

mycket av de förhistoriska 

lämningarna. 

Fig. 18. Sätuna. Gravfält Raä 2 i syd, tolkat till folkvandringstid-vikingatid. Området öster om kommunhuset, 

market ”22 gravar” består av senvikingatida och tidigmedeltida gravar. Det s.k. platåhuset ska ha legat väster om 

dagens kommunhus. Bild från Tesch (2009:9) 

 

Fig. 18. Sätuna. With grave field Raä 2 in the south, interpreted to be from the migration period-viking age. The 

area east of the municipal house marked “22 graves” consists of late Viking age-early medieval graves. With the 

so-called plateau house west of the municipal house.   

Lämningarna efter den husbebyggelse som påträffats var tyvärr sporadiska bestående av ett 

fyrstolpshus, 7x5 m (hus III) samt två treskeppiga långhus (hus I & II). Hus I hade en oklar 

utformning ca 16,5–20 m långt, och med maxbredd på 10 m. Sten Tesch (2009:17f) har dock 
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tolkat huset som ett platåhus, uppbyggt med tre lager lera och sedan en enskiktad 

stenpackning, totalt ca 1 m tjockt. Platån var dock skadad i kanterna och delvis schaktades 

hela lagret bort i en inledande tro att det hela var en recent störning. Endast fyra takbärande 

stolphål påträffades, utifrån dessa beräknades mittskeppet vara ca 2,5 m (se Tesch 2009:44ff 

för schaktritningar). Hus II var ca 12-16x6 m med en tydligt underbalanserad konstruktion, 

där mittskeppet endast var 1,2–1,8 m. Tesch daterar huset efter mittskeppets bredd till yngre 

järnålder (2009:17f). Underbalanserade hus kan som sagt förekomma redan kring 1 e.Kr. 

(Göthberg 2007:406; Karlenby 2007:132). I relation till de gravar som påträffats och ny 

kunskap kring huskonstruktioner är det inte omöjligt att bebyggelsen går tillbaka in i 

mellersta järnåldern. Namnets ålder och det faktum att det har överlevt talar likväl om en 

kontinuitet i namnbrukarkretsen även om bebyggelsen från mellersta järnåldern idag är borta. 

3.1.2 Husa  

En ytterligare komponent i den ortnamnsbaserade centralplats-komplexmodellen tillsammans 

med tunanamnen är ortnamnet husa (Brink 1996:264; Hellberg 1979:143; Vikstrand 

2008:197). Husanamnens innebörd är fortfarande oklar, de har bl.a. tolkats som en plural 

form av hus (Brink 1996:264; Hellberg 1979:143) flera husanamn, Skepphusa, Kungsåra sn, 

Vikhus, Rytterne sn mfl, har en maritim koppling. Vikstrand (2008:42f) har föreslagit att detta 

kan indikera platser för båthus. I Mellansverige är husanamnen oftast osammansatta men som 

ovan syns förekommer även tillagda förleder. Detta har tolkats som att det har funnits flera 

husanamn inom ett avgränsat område som har behövts särskiljas. I sammansatta husanamn 

faller H:et som regel bort (Vikstrand 2011:42). I Norrsundaområdets omnejd finns sedan 

tidigare två kända husanamn, Norsa, *Norhusa, Norusær (1275) och Runsa, *Run(n)husa, 

Runusum (1313); dessa namns ursprung kommer jag att diskutera vidare nedan.  

Norrsundaområdet avgränsas i väster av Mälarviken Skarven, vid dennas västra strand vid 

dagens Torsätra låg under folkvandringstid-vikingatid en bebyggelse med gård och gravfält, 

Raä 80 Västra Ryd sn. Under mellersta järnåldern byggs här en kammargrav, när den 

påträffades var den till viss del plundrad och även skadad. Likväl återfanns fynd av bl.a. glas 

av typen Snartemo, två häktesspännen och en skålla av silver, samt spår av textiler, dock inga 

ben utöver ett fragment av bränt ben (Lamm 1973:81ff). Andrea Jäderlund (2011:16f) har 

poängterat att trots att inga fynd är könsbestämmande har graven tolkats tillhöra en storman, 

möjligen styrandes över den närliggande fornborgen Runsa (se de Pourbaix 1997:15; Lamm 

1973:83). Detta är en till synes förenklad, återkommande hierarkisk tolkning av den ensamma 

härskaren; oftast med en androcentrisk grund.  

Anders Carlsson (manus 2018) har nyligen fört fram idén att gården vid Torsätra kan vara ett 

försvunnet *Husa. Namnet lever kvar på andra sidan vattenleden i form av namnen Runsa och 

Norsa, och som under vendeltid ska ha gett upphov till namnen *Norhusa och *Runhusa 

(manus 2018). Denna tolkning bygger på att båda sidor av vattenleden har ingått i en 

husadomän med gård och gravfält/kammargrav vid den västra sidan av viken och de två 

fornborgarna Sandviks skans och Runsa på den östra sidan (se Fig. 19). Carlsson (2015:223) 

lyfter fram att namnet husa inte nödvändigtvis behöver relatera till en husbebyggelse utan att 

innebörden kan ha legat i att hysa eller att skydda något, detta kan innebära mer abstrakta ting 

som att hysa olika rättigheter eller konkret i form av att hysa hamnar (se även Envall 1960). 
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Vid Torsätra ligger idag en mindre vik vid namn Bruksviken. Under den mellersta järnåldern 

löpte denna mer eller mindre hela vägen in till grav- och boplatsområdet (se Fig. 19). 

Fig. 19. Platser bortom Norrsundaområdets gårdsbebyggelse. Torsätra, *Husa, på västra sidan Skarven och de 

två fornborgarna Sandviks skans och Runsa på den östra samt Norsa, *Norhusa vid dagens Rosersbergs slott; 

med Sätuna i norr. I öst syns även den tidig vendeltida Nordians hög och de gravfält som där anläggs under 

folkvandringstid. Vattennivå från ca 500 e.Kr. Bild från SGU. 

Fig. 19. Sites beyond the settlements in the Norrsunda area. Torsätra, *Husa, at the western shore of Skarven and 

the two hillforts, Sandviks skans and Runsa by the eastern shore, along with Norsa, *Norhusa, at today’s 

Rosersbergs castle; and Sätuna in the north. In the east lies the mound Nordians hög from the early vendel period 

along with a grave field dating back to the migration period. Water level from about 500 AD. 

Till denna fornlämningsbild kan nu även adderas det ovan nämnda Sätuna. I söder flyter 

Mälarviken Skarven vidare, först via Stäket och sedan ihop med Mälarvikarna Görväln och 

Lövstafjärden. En liknande fornlämningsbild återfinns här vid Lövstafjärdens östra strand, 

först med fornborgen Gåseborg, en fornborg med liknande utformning som Runsa fornborg 

med fynd av husterraser och hantverk (Östlund 2012:14ff). Norr om fornborgen ligger 
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bebyggelsen Viksjö, Järfälla sn, känt från runstenarna U 91 och U 92 som *Vikhus, Uik 

Husum (Östlund 2012:14ff). Strax norrut på andra sidan vattenleden vid Görvälns västra 

strand ligger sedan en tunagård (Raä 150 Kungsängen sn) med enkelnamnet Tuna (Carlsson 

2015:161).  

 3.1.3 Norsa  

”Ursprunget till Rosersbergs slott är den medeltida huvudgården Norsa. Egendomen Rosersberg 

tillkom genom sammanslagning av egendomarna Norsa, Skänninge, Tjurgården och Svartsätra. 

Gården Norsa låg ursprungligen på kullen öster om Oxstallet, strax norr om den allé som idag leder 

fram till slottet.” (SFV.se) 

Vid dagens Rosersberg slott är fornlämningsbilden sparsam, 500 m NÖ om slottet ligger ett 

möjligt gravfält (Raä 69) men i övrigt återfinns endast enstaka runstenar i området. 

Majoriteten av dessa är troligen hitflyttade från närområdet av Karl XIII som även själv har 

upprättat en runsten i slottsparken. Öster om slottet står dock U 423 (Raä 78) i ett skogsbryn 

som under vikingatiden legat ner mot vattnet. Denna är möjligen den enda som står på sin 

ursprungsplats. Namnet på en av de medeltida gårdar som låg på platsen, Norsa, har dock 

sedan länge varit av forskningsintresse. Namnet Norsa är belagt från 1275 (Björklund 

2017:11) och har varit föremål för flera olika tolkningar. Förleden nor betyder smalt sund 

mellan två bredare vatten, besläktat med engelskans narrow (NE.se). Under mellersta 

järnåldern bestod dagens Rosersbergsviken och Oxundasjön av just ett smalt sund mellan två 

större vatten, Mälarviken Skarven och sjön Fysingen (se Fig. 19). Exakt när efterleden husa 

tillkommer är dock oklart. Som ovan nämnt ser Carlsson *Norhusa som en nyetablerad husa-

bebyggelse, möjligen en hamn, under vendeltid tillhörande *Husa vid dagens Torsätra (manus 

2018). Ett annat tolkningsförslag är att *Norhusa betyder Husa som tillhör Nor; Nor syftar då 

på en centralort som ska ha legat omkring Norrsunda kyrka (Hed Jakobsson 2017:110; 

Vikstrand 2011:42). Lars Hellberg har i motsatt förhållande tolkat Norsa som utgångspunkt 

gentemot Norslunda, där Norslunda består av en kultplats tillhörande *Norhusa, likt Carlsson 

tolkar han även *Norhusa som underliggande en annan husaort (1979:136). Att *Norhusa ska 

ha legat vid den medeltida gården Norsa har även det ifrågasatts. Michael Olausson (2008:14) 

ser det som att *Norhusa legat någonstans omkring Nordians hög. Hur *Norhusa tolkas 

grundar sig således i forskarens inställning till husanamnen som helhet. Namnet Norsa har 

även förekommit i form av Norsaborg, som benämningen på Runsa fornborg (Hammarsköld 

1821:4f; Tuneld 1827:176). Nedan ska jag vidare diskutera de två fornborgarna, Sandviks 

skans och Runsa, som bägge återfinns i *Husa och *Norhusas omnejd. 

3.1.4 Runsa 

På andra sidan Rosersbergsviken gentemot Norsa ligger Runsa fornborg och Runsa herrgård. 

Namnet Runsa är belagt från 1300-talet, in runusum parochie eed 1313, in rugtnusae 1323, jn 

runnusum 1324 och har diskuterats av Per Vikstrand. Det fornnordiska namnet bör ha varit 

*Run(n)husa, bestående av en tillagd förled till ett husanamn, troligen för att skilja platsen 

mot *Norhusa på andra sidan vattenleden, H:et faller som ovan nämnts bort i sammansatta 

husanamn (Vikstrand 2011:42). Vad förleden betyder är inte helt tydligt, Vikstrand har lagt 

fram fram olika lingvistiska förklaringar, den mest troliga ser han i att Run(n) är ett gammalt 

önamn där fornborgen sedan anläggs senare tillkommer husanamnet som då bildar ett 
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*Run(n)husa, alltså Husa på ön. En annan förklaring är att efterleden husa syftar på de husen 

som funnits inuti fornborgen, namnet skulle då betyda bosättningen med de många husen 

(2011:42). Som ortnamnsforskare argumenterar han att namntradering, ett namns fortlevande, 

behöver en kontinuitet i namnbrukarkretsen för att överleva (Vikstrand 2013:100). Då 

fornborgen upphör omkring tidig vendeltid är det oklart om namnet har använts på fornborgen 

eller om det har tillkommit senare. För att namnet ska ha överlevt menar Vikstrand att det bör 

finnas en bosättningskontinuitet med den historiskt kända Runsa gård. En annan möjlig 

parallell är till byn Runby, belagt från 1269, idag ett områdesnamn i den närliggande tätorten 

Upplands-Väsby. Mellan lokalerna ligger idag Oxundasjön, under mellersta järnåldern har 

denna varit sammanlänkad med Mälaren, möjligen är det ett äldre fjärdnamn som 

sammanlänkar dessa platser (2011:43). Då en platskontinuitet inte helt är klarlagd ställer sig 

Vikstrand tveksam till *Run(n)husas betydelse som bosättningen med de många husen 

(2011:43). Michael Olausson tror dock mer på denna tolkning, då han även har döpt samma 

bok som Vikstrands artikel ingår i till Runhusa, bosättningen på berget med de många husen.  

 

3.2 Fornborgar 

Som en fast fornlämning synlig ovan jord har fornborgarna länge varit i forskningens 

intressefokus, flera författare har ingående bearbetat forskningshistoriken kring 

fornborgsbegreppet (Fernstål 2004:75ff; Olausson 1995:21ff; Reiersen 2017:19ff; Wall 

2003:19ff). Kortfattat kan sägas att tolkningarna historiskt som än idag har präglats av idéer 

kring krig, hot, konflikt, och samhällsstratifiering. Således faller fornborgen naturligt in i en 

pyramidformad samhällsmodell, där borgar styrs och används av en storman eller hövding i 

syfte av att kontrollera sitt närområde. För den mellersta järnålderns del ses de som tecken på 

en våldsam tid (Grönwall 2008b:114), och att, ”The only relatively certain point regarding 

the hill forts is the old tenet that they denote times of war, particularly visible in the ‘conflict 

zones’ with clusters of forts.” (Reiersen 2017:181). Liknande tolkningar av s.k. hill-forts och 

oppidas har även varit starka på de brittiska öarna och på kontinenten, ofta i form av 

tolkningar kring försvarsverk för en centraliserad maktelit (Thurston 2009:362f). Åsa Wall 

(2003:19) har i detta sammanhang belyst det möjligen uppenbara men ack så viktiga faktum 

att begreppet fornborg är ett akademiskt skapat begrepp. Många arkeologer tycker sig veta att 

en fornborg är en forntida försvarsanläggning och sen är det inget mer med det. Det är ju ändå 

en borg, sedan vet väl alla ändå att över en borg styr en kung eller en hövding. Sådana här 

lingvistiska ad hoc förklaringar där definitionen och beskrivningen skapar dolda antaganden 

blir en sorts tankens tvångströja (Burström 1995:163; Johnson 2010:192). Wall har försökt 

diskutera fornborgar på Södertörn bortom själva murverket vilket annars oftast står i fokus 

genom att lyfta de berg där fornborgarna återfinns (2003:118). Tyvärr blir det svårt att komma 

länge än till möjliga fenomenologiska scenarion utifrån enbart fornborgar då fyndmaterialet är 

så pass svagt. De flesta fornborgar är inte undersökta och ser då tillsynes ut att vara 

fyndtomma, varav det väldiga intresset för själva murverket. Fornborgar bör likt tunaorter 

behandlas tidsmässigt och kontextuellt i relation till den övriga fornlämningsbilden i området. 

Wall lyfter dock tänkvärda frågor, hon diskuterar även olika faser i en fornborgs liv, 

byggande, användande och efterliv (2003:42). En ytterligare infallsvinkel kring detta är den 

logistiska biten, var hämtades material ifrån? Hur transporterades det? Vilka stod för själva 



44 
 

byggandet? Hypoteser kring detta bygger på vem vi tror brukade dem, Kerstin Cassel 

(2008:96) har argumenterat för att Gotlands fornborgar kan uppfattas som samlingsplatser i 

form av beskydd för mottagande av främlingar och återvändande utgående resande. 

Fornborgen blir då inte ett personligt monument utan representerar en bygds närvaro vid 

kusten. Detta argument bygger på murverks försvarskapacitet, eller åtminstone intrycket av 

det (Cassel 2008:96). Fernståls (2004) argument om tunagårdar som en plats för mottagande 

under mellersta järnåldern kan tyckas mer lämplig när vi ser närmare på Sandviks skans 

nedan och dess plats i landskapet i relation till Sätuna. 

Michael Olausson har via de få grävningar som gjorts av fornborgar samt via dess heterogena 

utformning påvisat dess spridda dateringar från bronsålder, möjligen även neolitikum, till 

vikingatid (1995:143ff). Förenklat kan sägas att låga och breda murar indikerar en 

bronsåldersdatering medan högre och smalare murar indikerar en järnåldersdatering samt att 

järnåldersfornborgar är betydligt mindre än de från bronsåldern; vilka mer kan klassas som 

hägnade berg (Carlsson 2015:103ff; Olausson 1995:143ff; 158ff). Därför kommer jag inte att 

beröra fornborgarna Raä 128, Husby-Ärlinghundra sn, och Raä 61, Hammarby sn, även fast 

de ligger i Norrsundaområdets omnejd. Då de har en storlek, murbredd och murhöjd på 

220x200 m, 2–4 m, 0,2–0,6 samt 350x250 m, 1,5–4 m, 0,3–0,8 m och mest troligen innehar 

en bronsåldersdatering. Olausson har uppskattat att ca 1/3 – ½ av fornborgarna i Uppland är 

från bronsåldern (2009:39).  

 

3.2.1 Sandviks skans 

 

Vid Norrsundaområdets västra Mälarstrand ligger fornborgen Sandviks skans (Raä 71). 

Fornborgen ligger ca 5 km V om Norrsundaområdets boplatsområde och ca 2 km från 

Norsa/*Norhusa och fornborgen Runsa/*Runhusa, samt 3 km från Torsätra/*Husa, med sin 

folkvandringstida kammargrav. Vattenvägen till Sätuna är ca 5 km (se Fig. 19). Fornborgen är 

ca 80x60 m stor med en mur som är ca 100 m lång, murverket är ca 3–5 m brett och 0,5–1 m 

högt; i SV avgränsas borgen av en naturlig brant (FMIS). Från fornborgen ges en god utsikt 

över Mälarviken Skarven där fornborgen Runsa kan skönjas i söder och i norr ges en god 

uppsikt över vattenleden mot Uppsala. Interiören består till viss del av berg i dagen och det är 

tveksamt om några större byggnader kan ha rymts, samtidigt tycks det ha funnits små 

möjligheter att ha tillgång till vatten innanför murarna. Som en faktisk försvarsanläggning 

tycks Sandvik skans inte ha varit optimal, den ligger på ett krönläge, synligt i omlandet, den 

inhägnade ytan är liten och har endast rymt en mindre mängd individer, samtidigt som det 

tycks ha funnits tre ingångar (se Fig. 20). De tre ingångarna stödjer möjligen Cassels tolkning 

om fornborgen som en mottagnings- och mötesplats, den karga interiören, där det inte kan ha 

funnits någon större bebyggelse talar dock mer för att en faktisk gård som tunagården Sätuna 

fyllt den här funktionen inom denna bygd.     

 

Sandviks skans har inte åtnjutit något större forskningsintresse genom åren, Carlsson (manus 

2018) kopplar ihop Sandviks skans med *Norhusa som hör till den *Husadomän han ser vid 

dagens Torsätra på andra sidan vattenleden. Gunnar Gihl (1918:64) nämner Sandviks skans 

som snabbast i sin genomgång av Upplands fornborgar där han kallar den för ”ett gammalt 
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Vikingafäste”. Martin Aschaenus berör även han Sandviks skans i sitt verk Collectaneum 

Monumentale Runicum från 1641, där benämner han Sandviks skans som Botolff borg, även 

Runsa berörs som han benämner som Rundzar borg (Gihl 1925:31).  

 

Fig. 20. Del av murverket från fornborgen Sandviks skans 

och vyn från fornborgen mot Runsa fornborg, liggandes 

indraget vid den närmast synliga udden, bild, författaren.  

Fig. 20. Part of the wall from the hillfort Sandviks skans 

along with a view from the top towards the hillfort at 

Runsa, laying inwards, at the nearest visible bay. Along 

with a blueprint of the hillfort. 

Fig. 21. Planritning över Sandviks skans från Gihl 

(1918:64). 

Fig. 21. Blueprint of the hillfort Sandviks skans. 

 

Gunnar Gihl har bearbetat Aschaenus text och skriver att ”Aschaneus känner de båda intill 

Rosersberg belägna fornborgarna. Med Bothålfs bårg- afser han tydligen den norr om 

Rosersberg liggande Sandviksskansen. Namnet Norsa borg har af en del författare tillagts 
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Runsaborgen. Att Bodeleudd skulle vara identisk med Runsaborgen, en förmodan, som jag på 

annat ställe uttalat, är ej troligt.” (1925:74). Botele Udd är idag namnet på en mindre 

bebyggelse som tillhör försvarsmakten, ca 700 m norr om Sandviks skans, strax västerut 

härifrån ligger även udden Båtenudd. Namnet Botolff förekommer även hos Lorenzo 

Hammarsköld då han beskriver Roserbergs slotts historia, Hammarsköld är även en av de 

författarna som Gihl syftar på när han nämner att Norsaborg har använts som namn på Runsa 

fornborg. ”Enligt Tradition skall, på de egor, som nu innefattas under Rosersberg, fordom 

varit boställe för Uplandshöfdingarne, af hvilka den första föregifves hafva hetat Norse, son 

af en Konung Humble, och Odens samtiding, efter hvilken Gården, i äldre tider, skall hafva 

bekommit namnet Norsa, liksom efter en hans närmaste Successor, Botälf, den vik af 

Mälaren, som går upp till Rosersbergs landet och nu heter Skarfven, skall hafva i äldre tider 

blifvit kallad Botälfs vik. Bredvid denna skall, i nuvarande Djurgården eller nedre Parken, 

midt emot Runsa herregård, en Norsaborg varit belägen, af hvars grundmur, M. Aschanæus, 

år 1640, tagit en ritning.” (1821:4f). Även Eric Tuneld diskuterar Rosersbergs slotts historia i 

sitt verk Geografi öfver konungariket Sverige utgiven efter hans död 1788, ”Detta Godsets 

namn var i fordna tider Norsa, efter någon Norse eller Niord, liksom efter denne Nores 

närmaste efterträdare Botolf, på Rosersbergs ägor fordom var ett Berg, som kallades Botolfs 

berg, och den vik af Mälaren, som nu kalas Skarven, förr kallades Botolfs vik.” (1827:176). 

På en karta från 1739 av Jacob Nordencreutz är dock platsen utmärkt som Sandvik (Hansson 

2014:242). 

 

3.2.2 Runsa fornborg 

 

Under den mellersta järnåldern låg Runsa fornborg, ca 200x100 m, på en ö, omgärdat av vad 

som idag är Rosersbergsviken vilken sedan fortsatt in i sjön Fysingen och vidare mot 

Norrsundaområdets boplatser. Michael Olausson har i flera år grävt på platsen, detta har 

resulterat i två större publikationer (2011, 2014). De senaste årens grävningar har ännu inte 

publicerats utan redovisas delvis via en hemsida (runsaborg.se). Ett dilemma om man vill 

relatera fornborgen till den övriga bebyggelsen är att det inte är helt klart vare sig när den 

anläggs eller upphör samtidigt som åtminstone murverket tycks ha byggts i flera faser. 14C-

daterade härdar indikerar aktivitet på platsen sedan bronsåldern (Olausson 2014:17). 

Fyndmaterialet tyder dock på att själva fornborgen varit i bruk under andra halvan av 400-

talet in i 600-talet e.Kr. (2011:239; 2014:22ff). Detta bestod till viss del av glas, spelpjäser, en 

svärdsknapp, ett svärdshjalt, pärlor och benföremål. Det yngsta fyndet består av silverring 

från ca 650–700 e.Kr. (2014:22ff). På platsen har även ben- och bronshantverk bedrivits 

(2011:234, 2014:24f). Områden med stora mängder djurben indikerar en gedigen konsumtion 

(2011:238). Två sedimentprover har tagits vid strandkanten nedanför fornborgen, dessa gav 

en datering till 200 e.Kr. (Risberg 2011:227ff). 14C-analyser, kal. 2 sigma, har även gjorts från 

murverket med dateringar omkring 300 e.Kr. (Olausson 2011:239ff). Än så länge finns det 

inget arkeologiskt material som stödjer dessa dateringar.  

 

Inom det inhägnade området har flera terrasser påträffats, på en av dessa låg ett konvext 

treskeppigt underbalanserat långhus, ca 30x10 m. I litteraturen benämns huset som en 

hallbyggnad (Olausson 2014:17) och diskuteras utifrån representation och makt genom 
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hallbyggnaden som sådan (red. Olausson 2014). Byggnaden har tillslut bränts ned och 

därefter tycks platsen ha ”stängts” genom att en större härd har konstruerats inne i huset och 

därefter har en pyramidformad sten placerats inuti denna. Inne i huset hittades även ett 

eldskadat svärdshjalt, Olausson tolkar detta som tecken på en sista strid innan byggnaden 

brändes ned (Olausson 2014:21ff). Huset har inga likheter med de byggnader som vid 

Arlandastad och Raä 212 benämns som hallbyggnader då dessa endast hade tre bockpar och 

Runsas hallbyggnad är betydligt större med sina sju bockpar. Vid en av de andra terrasserna 

har vad som tolkats som ett harg påträffats. (runsaborg.se). Endast delar av den inhägnade 

ytan har undersökts och det kan tyckas rimligt att det har funnits fler byggnader på platsen. 

Strax öster om fornborgen ligger idag Lilla Borgviken där en hamn kan ha legat (Hansson 

2014:237). Söder om fornborgen ligger det två mindre gravfälten Raä 3 och 1, Ed sn, samt en 

skeppssättning (se Fig. 21). Raä 3 har delvis undersökts men ännu inte redovisats mer än 

digitalt (runsaborg.se). Fynd av tidig vendeltida karaktär har dock gjorts i form av en s.k. 

vendelkråka och bältesbeslag i brons samt en remdelare med motiv av två motställda ansikten, 

fynden har inte varit med på något gravbål (runsaborg.se). Michael Olausson skriver på 

projektets hemsida om den nuvarande tolkningen av platsen att ”Vi utgår från att initiativ och 

byggandet av Runsa borg utgått från en storgård i närområdet, kanske från Åshusby”, 

samtidigt som han inte ser fornborgen som en tillflyktsort utan som en elitbosättning med 

specialiserat hantverk, handel och kultutövning (runsaborg.se).  

 

Fig. 22. Runsa fornborg med hamnläge, 

gravfält och skeppssättning, bild från 

Olausson (red. 2014:6). Samt 

planritning över hallbyggnaden, bild 

från Olausson (red. 2014:18). 

 

Fig. 22. Runsa hillfort along with grave fields, ship setting and possible harbour location. Along with a blueprint 

over the hall building from inside the hillfort. 
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4. Maktinstanser bortom gården; fornborgarna, tunagården, husanamnen – hypotes till 

en sammanhållen bygd 
 

Boplatslämningarna inom Norrsundaområdet uppvisar en decentraliserad bygd med flertalet 

olika gårdar som kan ha verkat som maktinstanser. Fornborgarna och ortnamnsbilden tycks 

stärka denna bild. Tillsammans bildar det dock en tillsynes sammanhållen bygd bestående av 

karaktäristiska fornlämningar för den mellersta järnåldern; fornborgar, kammargravar och 

tunaorter. Lämningarna och ortnamnsbilden utanför boplatsområdet kan även hjälpa till att 

sprida ljus på just denna.   

 

Carlsson (2018 manus) föreslår som ovan nämnts att gården med kammargrav vid dagens 

Torsätra har hetat *Husa och att detta under vendeltid har gett upphov till namnen *Norhusa 

och *Run(n)husa på andra sidan vattenleden. En liknande kronologisk diskussion kan föras 

kring de olika sunda- och lundanamnen inom UO; Norrsunda, Norslunda och Lindsunda. 

Namnet Norrsunda är belagt från 1314 som de Norsunde (NE) och har vid flertalet tillfällen 

kopplats till ett etymologiskt ursprung med utgångspunkt från Nordians hög och kända 

kunganamn ur olika kungalängder däribland kung Nore eller kung Nordian. Senast har det 

föreslagits att Nordians hög möjligen varit centrum för en kult kring en mytisk härskare med 

ett namn innehållandes Nor (Hed Jakobsson 2017:110). Gunnar Gihl (1925:72) skriver dock 

att för han veterligen är Martin Aschaenus den förste som använder sig av benämningen 

Nordians hög. Gihl (1925:72ff) finner det mer troligt att Aschaenus är den som först använder 

sig av namnet, möjligen hämtat från Ericus Olai kungalängd än att platsen hade denna 

benämning sen tidigare. Möjligen är det så att en ledtråd kring namnets ursprung går att finna 

i den mellersta järnålderns gårdsbebyggelser. Norr om Fysingen tycks det ha legat en 

förhistorisk sjö, strax intill Skoby (se Fig. 15). Redan 1969 uppmärksammade Anna Karin 

Nyström detta utifrån det historiska kartmaterialet. Hon argumenterade för att denna sjö 

skulle varit sammankopplad med Fysingen genom en vik, och att denna vik gett upphov till 

namnet Norrsunda; där förleden syftar på väderstrecket norr (1969:24ff). Stefan Brink 

(1997:421f) tänker sig att Norrsunda kyrka och socken är döpt efter den här förmodade viken. 

Efterleden sund till namnet nor, som också betyder sund, kan tyckas märklig då namnet då 

blir Sundsund. Viken som både Nyström och Brink utgår från återfinns inte på kartmaterial 

från SGU (se Fig. 15). Nyströms idé om ett Norrsunda med förleden norr kan dock vara 

intressant. Möjligen uppstår inte namnet förrän efter mellersta järnåldern, då i relation till det 

äldre och söderliggande Lindsunda. Namnet på sundet in från dagens Oxundasjön till 

Fysingen har föreslagits vara Lindsundet (Hamilton 1998a:9; Nyström 1969). Lindsunda är ett 

gammalt naturnamn och möjligen har bebyggelsen i den södra delen av Norrsundaområdet 

växt fram ur namnet Lindsundet. Den mindre gården från mellersta järnåldern som ligger 

invid det historiska Lindsunda behöver inte ha burit namnet utan hela den söderliggande 

bebyggelsen kan ha ingått i Lindsundas bebyggelsedomän. Norslunda kan då ha fyllt en 

liknande funktion i den norra delen av UO med utgångspunkt ur gården Arlandastad. En 

annan möjlighet är att namnet Norrsunda redan under mellersta järnåldern syftar på området 

norr om Lindsunda, Norslunda kan då fortfarande vara namnet på bebyggelsen vid 

Arlandastad. 
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Om bosättningen och kammargraven vid *Husa gett upphov till namnen *Norhusa och 

*Run(n)husa är det rimligt att tänka sig att det funnits en koppling till platserna redan under 

mellersta järnåldern. Även om bebyggelsen inom Norrsundaområdet, tunagården Sätuna, och 

de två fornborgarna Sandviks skans och Runsa alla har ingått i en *Husadomän är det inte 

uppenbart att området har styrts från *Husa. Även om det här återfinns en rik kammargrav 

uppvisar Norrsundaområdet inga tecken på att vara någon sorts underställd bebyggelse med 

möjliga kammargravar vid Skoby, hallbyggnader vid Arlandastad och Raä 212 m.m. Den 

maritima kopplingen till husanamnen som helhet associerar istället *Husa, Torsätra, som en 

plats inom bygden där vattenleden har kontrollerats från. 

 

Vilken funktion har då fornborgarna och Sätuna spelat för området? Till att börja med är det 

oklart om fornborgarna har varit samtida. I föregående kapitel etablerades det att 

gårdsbebyggelsen redan under äldre romersk järnålder tycks uppvisa en viss materiell 

rikedom. Detta är således inget som tycks introduceras via Runsa samtidigt som fornborgen 

tycks upprättas relativt sent, de arkeologiska lämningarna uppvisar dateringar först från 400-

talet. På projektets Facebooksida skriver man att utgrävningarna från 2017 gav tydliga tecken 

på att murverket var byggt med romersk teknologi och ingenjörskonst (facebook.se/runsa-

borg). Det är oklart om detta har bestått av någon sorts påbyggnad eller om det gäller hela 

murverk. Sandviks skans och Runsa tycks dock inte ha fyllt samma funktion och kan därför 

mycket väl ha brukats samtidigt. Vid Runsa bedrivs exklusivt hantverk och sociala relationer 

upprätthålls via möten i hallbyggnaden. Dess placering på en ö talar dock emot att platsen 

brukats som ett permanent boende. Sandviks skans tycks inte heller ha varit en plats där man 

uppehållit sig en längre tid och dess tre ingångar talar emot att det varit en plats där man 

skulle vilja utkämpa en strid. Möjligen har Sandvik skans varit frånkopplad den större 

befolkningen och endast använts temporärt av den grupp individer som gått samman till följen 

och stridigt t.ex. mot eller med det romerska riket (jfr Skre 1998:226). Dessa individer har 

säkerligen även närvarat på Runsa men just Sandviks skans och liknande mindre fornborgar 

kan ha brukats i relation till aktiviteter kopplade till krigarföljet. Möjligen i form av 

förberedande riter, initieringar eller liknande; aktiviteter som inte nödvändigtvis har krävt ett 

längre uppehälle på platsen.  

 

Runsa har säkerligen inte varit den enda platsen för möten där sociala band har upprätthållits, 

de tidiga hallbyggnaderna vid Arlandastad och Raä 212 indikerar möjligen en vilja att 

separera det vardagliga rummet från det exklusiva. Om vi accepterar Fernståls (2004) förslag 

om tunaorter som fredliga platser för möten blir frågan vem som har kontrollerat Sätuna? Just 

denna fråga är svår att besvara då många platser med makt tycks skönjas i landskapet, 

detsamma gäller således med *Husa, Runsa och Sandviks skans. Sätuna tycks dock bekräfta 

det återkommande men svårtolkade inslaget av tunaorter i Mälardalen under mellersta 

järnåldern. Även fast Norrsundaområdet tycks ha varit decentraliserat har det likväl funnits en 

komplex samhällsstruktur där flera olika gårdar och familjer kan ha konkurrerat inom en 

heterarkisk maktstruktur. Även fast lämningarna är sporadiska kan Sätuna, i form av tunaort, 

likt *Husa, fyllt en speciell funktion inom bygden och i vissa sammanhang varit gården 

framför andra under mellersta järnåldern inom Norrsundaområdet.  
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5. Avslutande ord  

Ett ytterligare argument för Sätunas framskjutna samhällsposition under mellersta järnåldern 

går att finna i övergången till tidig vendeltid (550–650 e.Kr.). Nu anläggs mest troligen 

Nordians hög och frågan är då av vem? En möjlighet är att Nordians hög byggs av de 

individer som kontrollerar Sätuna. Utifrån liknande platser i Mälardalsområdet där storhögar 

från tidig vendeltid återfinns återkommer även tunanamnen. En liknande argumentation kan 

även föras utifrån:   

Anundshögen - Tuna 

Ströbo hög - Jämmertuna 

Uppsala högar - Tuna 

Ottarshögen - Tuna 

Om så vore fallet skulle det stärka John Ljungkvist (2014:60) tes om att anläggandet av 

storhögar inte behöver betyda intåget av en ny samhällselit. De kan istället ses som ett nytt 

sätt att manifestera makt. Vem som begravs och varför i just denna gravform är en annan 

fråga. En utförlig diskussion av den tidiga vendeltiden ryms inte inom ramen för den här 

uppsatsen men det material som här redovisats antyder att en ny samhällsordning till viss del 

etableras. Arlandastad; en av de största och långlivade gårdarna i området tycks försvinna, 

detsamma gäller den exklusiva fornborgen Runsa. Istället etableras nya maktmanifestationer i 

form av hantverksplatsen vid Valsta och Nordians hög. En kontinuitet finns dock i platser 

som *Husa, Torsätra och Säby. Även om boplatsmaterialet för den här tidsperioden är 

betydligt mindre än föregående period tycks Norrsundaområdet ha fortsatt vara en 

framstående bygd. 

Sammantaget har Norrsundaområdet fortfarande en fantastisk forskningspotential och inte 

bara för den mellersta järnålderns del. I den här uppsatsen har jag med olika grader av 

framgång försökt diskutera bebyggelsen inom Norrsundaområdet. Överlag ger både den norra 

och södra delen av UO inblickar över det vanliga till hur den mellersta järnålderns 

gårdsbebyggelse var utformad. Likväl finns det fortfarande mycket ouppklarat. Genom 

framtida exploateringar kommer säkerligen fler bebyggelselämningar att påträffas. I den södra 

delen av UO består området mellan Lindsunda och det sund som ledde in till Fysingen vilket 

en gång avgränsande Norrsundaområdet, fortfarande en dold pusselbit. På samma sätt är det 

centrala området kring den historiska bytomten Norslunda fortfarande förhöjt i dunkel. Den 

här studien har dock visat att det går att bearbeta äldre bebyggelsematerial och därav utvinna 

ny information om denna kan placeras i ett större perspektiv. Skoby är här ett bra exempel, en 

gård som vid en första anblick såg relativt intetsägande ut. Denna har nu kunnat sättas i en 

större kontext via relationen till Arlandastad och jämförelsen med gården i Sylta. Detta har i 

sin tur möjliggjort en ökad förståelse för Norrsundaområdet som helhet under mellersta 

järnåldern.  

För en framtida studie hade det varit av intresse att sammanställa bebyggelsen norr om Sätuna 

på ett liknande sätt som här är gjort för Norrsundaområdet. Detta skulle kunna ytterligare öka 

förståelsen för hur gårdsbebyggelsen förhöll sig till tunagårdar under mellersta järnåldern. 
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6. English summary  

The current discourse surrounding middle iron age (200-550 AD) research is loaded with 

terms such as hierarchy, elite, power, centralization, central place, central area, big men, 

kings, chiefs, warriors, and slaves. This discourse paints a picture of a society that is formed 

like a pyramid. At the top of this pyramid sits the all-mighty king or chief who rules from his 

hall. This narrative shapes the interpretation of archaeological remains from the middle iron 

age such as settlement structures and hillforts. Two main underlying but never mentioned 

theoretical themes run through this discourse, cultural-evolution and Marxism. Both 

perspectives share a linear view of how and why societies develop. These perspectives are 

united in their view of how and why power is used and how it is amassed. An imported aspect 

of this is centralization, which is viewed as a necessity to achieve a society that takes the form 

of a pyramid. Overall this perspective is very similar to sociopolitical typologies like Elman 

Service band-tribe-chiefdom-state model. Alongside these theoretical frameworks runs an 

androcentric perspective. The top of the pyramid is only made up of the elite men of society; 

the women are solely pawns in a game of power. To counteract this the concept of heterarchy, 

as introduced by Carole Crumley, is applied to widen our understanding of how power can be 

used.  

This essay focuses on the Norrsunda area in Uppland, Sweden. The region displays a 

significant number of middle iron age settlements with 9 confirmed farmsteads; Arlandastad, 

Brista, Brista skog, Valsta, Säby, Lindsunda, Raä 210 & 277 and Raä 212. Here these 

settlement remains are studied in relation to each other in terms of size and number of houses. 

The aim is to try to understand how power was distributed among the settlements and if any 

evidence can be found that one farm ruled over the others which would be natural in the 

current hierarchical discourse.  These settlements are in turn related to other places of power 

in the surrounding landscape such as the two hillforts Runsa and Sandviks skans along with 

the tuna farmstead of Sätuna. The place name tuna and its significance are discussed 

alongside other place names in the Norrsunda area such as a possible *Husa at today’s 

Torsätra as well as the place names Lindsunda, Norslunda and Norrsunda. As a result, this 

essay shows that power was not only concentrated at the top of an overarching social 

pyramid. Instead there seems to have been several competing places of power in more of a 

heterarchial social structure.    
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