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Abstract 
 In this essay I look into central entities along a water route that connect Mälaren in Mariefred 

with the Baltic sea in Trosa. I start with tuna magnate farms from the middle iron age (200-

550) to then focus on the entity that replaced tuna magnate farms in the late iron age and at 

last focus on early churches.  

 

Omslagsbild: Visnaren i Åkers Styckebruk (2015). Foto: Klas Hedin.
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1. Inledning 
 
1.1 Bakgrund 
 

 En alternativ vattenled in i Mälaren från Östersjön går igenom Södermanland. Vattenleden 

har en mynning i Mariefred in mot Åker. Om man följer Råcksta å söderut genom Åkers 

Styckebruk, så kommer man till sjön Visnaren. Sedan fortsättningsvis genom sjöar och åar 

söderut så når man sjöarna Klämmingen och Frösjön nära Gnesta och längre söderut så 

kommer man till Vagnhärad och Trosaån som leder ut i Östersjön vid Trosa. Mitt fokus ligger 

på vattenledens centrala områden från år 200 till övergången mellan vikingatid och medeltid. 

Viktiga etapper längst vattenleden är Åker, Gnesta, Torsåker och Trosa. Det anser jag 

eftersom de alla har tuna-namn kopplade till dem. Åker, Torsåker och Västerljung (Trosa) har 

var sitt Tuna, medan Gnesta-området har Norrtuna, Södertuna, Frustuna och Sigtuna. Tuna 

som ortnamn är gården av högre status (SOL). Det osammansatta Tuna kan inte enbart 

kopplas till en hög ålder språkligt då det kan vara namn på viktiga enheter under historisk tid 

(Olsson 1976: 74). Då är det viktigt att se på fornlämningar i relation till det enkla Tuna om 

man vill tolka det som en tunagård.  

  

 Tunagårdarna har stor betydelse under mellersta järnåldern (200-550). De ska ha varit 

välkomnande med tanke på att man inte kan döpa en tunagård efter Oden. Men det är 

accepterat att använda andra gudanamn för att höja statusen på gården, exempelvis Fröstuna. 

Guld kan hittas kring platser som har en koppling till tuna, exempelvis Tuna i Västerljung. 

Guld deponeras även vid gränser som passager vid farleder eller gränsen mellan bygd och 

utmark (Carlsson 2015: 155). Under yngre romersk järnålder (200-400) i östra Mellansverige 

så byggs det många fornborgar. De placeras vid gränser som kan vara: gränsen mellan bygd 

och obygd eller farleder till och från bygden. I bygden finns gården som har kontroll över 

fornborgen. Ofta en tunagård (Carlsson 2015: 116, 159, 161).  

  

 Tuna förlorar sin betydelse i yngre järnålder och namn som Husby blir viktiga. I Åke 

Hyenstrands faktaruta tas det upp att de som återvänt från germankrigen tar med sig ideal om 

riksbildning och organisering. Högar i stil med Uppsala högar blir maktmarkörer i landskapet 

(Burenhult 1999: 310f).  

 

 Tunaområden ska sedan bli viktiga i skiftet mellan vikingatid och medeltid i form av bygget 

av tidiga stenkyrkor (1100-tal). Wijkander nämner tuna-byar som viktiga enheter i 

organiseringen av hundaren i Södermanland då de ofta har en direkt koppling till 

sockenkyrkor (Wijkander 1983: 20f). Innan anläggandet av stenkyrkor så är det möjligt att en 

träkyrka har varit föregångare. När det handlar om tidigmedeltida kyrkor så kan man anta att 

en träkyrka föregått stenkyrkan om en runsten i röd sandsten finns i relation till kyrkan 

(Carlsson 2015: 222).  

 



2 
 

1.2 Syfte 

 Syftet är att förstå Tunas betydelse under mellersta järnåldern (200-550) längst Gnestaleden. 

Syftet är vidare att förstå dessa centrala områden under yngre järnåldern och tidigmedeltid. 

 

1.3 Material 

 I området Åker ligger gården Tuna intill Åkers kyrka. Öst om Tuna ligger Lida där en boplats 

med gravfält undersöktes åren 1994 och 1995 i samband med bygget av nya E20 sträckan 

(Appelgren, Nilsson, Perming 2002: 4). I närhet av Tuna och Lida ligger två fornborgar längst 

farleden. En karta över Lidas ägor från år 1685 (Figur 3) har en hög markerad som kan ha haft 

diameter på 45-50 m, men ska ha förstörts 1800-talet (Larsson 2002: 94). Förutom Åkers 

kyrka så fanns det en till kyrka i området. På Ärja gård ligger Ärja kyrkoruin vars kyrka och 

ska ha anlagds samtidigt som Åkers kyrka på 1100-talet.  

 I Gnesta kommun vid Frösjön och Klämmingen finns det fyra tunanamn. Norrtuna, 

Södertuna, Frustuna och Sigtuna. Jag anser att endast vara ett av dem som var tunagården. 

Vackerby ligger väst om Frustuna och en boplats från järnålder undersöktes där år 2016 

(Larsson 2016: 7). Öst om Norrtuna ligger Kattnäs kyrka och söder om Kattnäs ligger 

Frustuna kyrka. Båda kyrkorna byggdes på 1100-talet.  

 Mellan Sigtunaån i Gnesta och Trosaån ligger sjön Sillen. En vik går in i Sillen där man 

kommer till Tuna och Torsåker med en kyrka från 1100-tal. Fornborgen Torsåker 45 finns 

också i området.  

 Sydligaste tuna-namnet är Tuna i Västerljung som ligger nordväst om Trosa. Där hittades 

Nordens största guldfynd som dateras till år 500 (Holmberg 1969: 216). Nordöst om Tuna 

ligger Berga där en folkvandringstida runsten (Sö 24) står rest. Norr om Berga ligger Södra 

Husby som har ett höggravfält med 6 storhögar vilket är den största koncentrationer i 

Södermanland (Bratt 2008: 127). Mellan Vagnhärad och Trosa ligger Trosa lands kyrka som 

anlades på 1200-talet, vilket gör att den anläggs i nära samtid med närliggande Vagnhärads 

kyrka.  

 

1.4 Frågeställningar 

 Vad hade Tuna i Åker för relation till Lida boplats och närliggande fornborgar under  

järnålder? 

 Hur bidrar den försvunna högen vid Lida till betydelsen av Tuna i Åker under yngre järnålder 

(550-1050)?  

 Varför anläggs två kyrkor i området Åker på 1100-talet? 

 Var låg tunagården i Gnesta kommun? 
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 Vad var Vackerbys roll under järnåldern? 

 Varför anläggs kyrkor i Kattnäs och Frustuna på 1100-talet? 

 Hur passar Tuna i Torsåker in i Gnestaleden? 

 Vad hade Tuna i Västerljung för roll i relation till vattenleden? 

 Vad hade Husby för roll i Vagnhärad under yngre järnålder? 

 Varför anläggs två kyrkor i Vagnhärad på 1200-talet? 

 

Figur 1. Strandlinje år 500. Gnestaleden markerad med pilar. Karta: © Sveriges geologiska 

undersökning.  

1.5 Teori och metod 

 Jag ser på områdena i min uppsats med ett maktperspektiv, då jag försöker komma fram till 

vilka de centrala enheterna var under mellersta och yngre järnåldern. Jag utgår ifrån att 

ortnamnet tuna har varit en gård under mellersta järnåldern (200-550) som har haft en 

välkomnande funktion (Carlsson 2015: 155). I detta fall så ska det funnits tre tunagårdarna 

längst farleden mellan Åker och Trosa. Tuna i Åker och i Västerljung välkomnar i 

början/slutet av farleden och tunagården i Gnesta välkomnar halvvägs in i farleden. Sedan 
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utgår jag ifrån att Tuna förlorar sin betydelse in i yngre järnåldern (550-1050), för att sedan 

bli platsen där 1100-talets stenkyrkor byggs.  

 Till stor del kommer jag att göra en landskapsanalys av områdena kring Åker, Gnesta och 

Trosa. Då kommer jag att använda mig av SGU:s strandlinjekartor för att komma fram till 

platsernas geografiska position i relation till vattnet. Jag använder mig av strandlinjekartor 

från år 500 och år 1000. Då ska strandlinjen från år 500 vara mer representativ för mellersta 

järnåldern (200-550) och strandlinjen från år 1000 blir mer representativ för yngre järnålder. 

Jag kommer att främst vid mynningsområdena (Åker-Mariefred och Trosa) att göra 

jämförelsen mellan de två strandlinjerna för att se hur det kan ha förändrat centrala enheter. 

Jag kommer även att göra en komparativ analys av en förvunnen storhög i Lida. Då jag 

kommer dra paralleller mellan existerande storhögar i Mälarområdet för att stärka potentialen 

för att högen var där, vilket i sin tur ökar betydelsen av området Åker. Arkeologiska rapporter 

och förundersökningar har gjorts i områdena Åker, Gnesta och Trosa och jag väljer ut det som 

passar inom de tidsramar jag avgränsar mig inom år 200-1050. Sedan gör jag en tolkning av 

vad materialet säger om platsen. Jag kommer även att göra en ortnamnsanalys där jag 

använder mig av ortnamnsforskning för att föra fram ytterligare mening av platserna jag 

undersöker.  

 

2. Tuna i Åker 

Figur 2. Häradsekonomiska kartan över Åkers socken. Karta: © Lantmäteriet 2011. 

Medgivande I 2011/0094. 
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2.1 Området kring Tuna 

 Vid Åkers kyrka ligger prästgården Tuna. Nordöst om Tuna så ligger Lida där de ska ha 

funnits en storhög. Storhögen ska ha varit jämförbar med Gamla Uppsalas kungshögar. Denna 

hög kan ha fungerat som en tingsplats. Idag så är det svårt att placera exakt var den ska ha 

legat eftersom den förmodligen har förstörts i samband med jordbruk. Men med hjälp av en 

karta över Lida från 1685 så finns det en hög markerad som en ättebacke (Larsson 2004: 56f). 

Med en tunagård och tingsplats så utgör de tillsammans ett betydelsefullt område. Det är 

området som namnger områdets härad, alltså Åkers härad. Där ingick även Strängnäs som 

idag skulle ses som den mer självklara kandidaten att benämna häradet efter, med tanke på att 

det idag heter Strängnäs kommun. Men eftersom tingsplatsen låg i Åker så var det 

förmodligen det som var avgörande för benämningen (Larsson 2002: 94). Själva ortnamnet 

Åker kan även ha använts under järnålder då det nämner en plats för kultutövning eller ting 

(Brate 1918: 211f). På andra sidan av Råcksta å ligger Ärja gård. Där ligger Ärja kyrkoruin 

samt två runstenar (Sö 333 och Sö 335) som dateras till senvikingatid (se kap 2.5). 

 

Figur 3. Strandlinje år 500 i området kring Åkers styckebruk och Mariefred. Karta: © Sveriges 

geologiska undersökning.   

2.2 Fynd vid Lida 

 Åren 1994 och 1995 så gjordes en arkeologisk undersökning av området mellan Lida och 

Åkers kyrka i samband med bygget av nya E20 sträckan. Åker 271 bestod av en boplats (Åker 

271:1) och ett gravfält (Åker 271:2). På boplatsen så hittade man sammanlagt 39 hus. 
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Dateringarna varierade men de flesta husen ska varit aktiva under romersk järnålder (23 st). 

Vanligaste sorten var treskeppiga långhus varav det fanns 27 st. Den yngsta dateringen hade 

ett av fyrstolpshusen (Hus 12) och en härd i ett av de treskeppiga långhusen (Hus 22) som 

daterades till vendeltid-vikingatid. De fanns två grophus (Hus 102, 103) som var rika med 

fynd som tyder på att de användes för metallhantering. Det var fynd som sintrad lera från 

ugnsväggar samt järnslagg. Grophusen daterades till folkvandringstid-vendeltid (Appelgren, 

Nilsson, Perming 2002: 18ff, 84, 94). När det gäller gravfältet så undersöktes 59 gravar. 28 av 

gravarna var omarkerade utan en överbyggnad. En del av de omarkerade gravarna kunde 

tolkas som att de varit en stensättning, men på grund av jordbruk genom åren kan 

överbyggnaden ha förstörts. 10 av stensättningarna som undersöktes hade kantkedja. Den 

största ska ha haft en diameter på 14 meter. Av stensättningarna utan kantkedja så var den 

största stensättningen 5,3 meter i diameter. De inre gravskicket bestod av nästan bara 

brandgravar där urnebrandgrop var den vanligaste (Appelgren, Nilsson, Perming 2002: 28ff). 
14C-dateringarna samt gravfynden tyder på att boplatsen varit som mest aktiv mellan romersk 

järnålder och folkvandringstid (Appelgren, Nilsson, Perming 2002: 32, 38f). 

 

Figur 4. Vänster: En hög markerad som ättebacke på en karta över Lida säteris ägor år 1685. 

Karta: © Lantmäteriet 2011. Medgivande I 2011/0094.  

Höger: Topografisk karta med Lida boplats och gravfält markerade. 1: Boplats (Åker 271:1). 

2: Gravfält (Åker 271:2). 3: Boplats (Åker 283:1). 4: Gravfält (Åker 268:1). 5: Hypotetisk 

placering av Lida hög. Karta: FMIS. 

 I anslutning till Lida boplats så ska det alltså ha funnits en gravhög. Det finns få spår kvar 

men på en karta från 1685 så har en hög markerats som en ättebacke (Figur 4). Den ska ha 

tagits bort under 1800-talet. Larsson uppskattar att dess diameter ska ha varit mellan 45-50 

meter och han nämner att högen har jämförts med storhögar som de vid Gamla Uppsala, 

Adelsö och Anundshög (Larsson 2002: 94). Högarna vid Gamla Uppsala och Anundshög kan 

jämföras med Lida hög då de också ligger i närhet till tuna-namn. Gamla Uppsalas högar har i 

sin närhet Tunaåsen där gravfält och hallar låg. Tuna kan även ha varit Uppsalas ursprungliga 

namn. Öst om Anundshög ligger Tuna där den guldrikaste graven från folkvandringstid 

påträffades (Carlsson 2015: 155, 180). Men dess diameter skiljer sig från Uppsala högar (70-
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75 m) och Anundshög (60 m). Mer passande blir då Kungshögen på Adelsö som har en 

diameter på 45 meter men det finns ingen koppling till några tuna-namn. En storhög som 

passar in bättre än någon annan i Mälarområdet är Uppsa kulle. Högen har en diameter på 50 

meter och har en närhet till ett tuna-namn, Runtuna (Bratt 2008: 339, 343). Uppsa kulle har 

genom farleder kontakt med Gnestaleden vid en avfart vid Torsåker (se kap 4.2).  

 Att Lida boplats är som mest aktiv under romersk järnålder och folkvandringstid passar bra i 

kontexten med Tuna. Tunagården är samtida med boplatsens höjdpunkt under mellersta 

järnåldern (200-550) men på vardera sida av Löta å. Den stora boplatsen är kvar kring 

folkvandringstid då Tuna förlorar sin betydelse. Storhögen i Lida lär placeras vid denna tid av 

Tunas efterträdare för att markera nya maktcentrum.  

2.3 Fornborgar i Åker 

 Fornborgen i Forsa (Åker 148) och Jättebergets fornborg (Kärnbo 55) är två fornborgar som 

passar in i stilen med en fornborg från mellersta järnåldern (200-550) och har en närhet till 

Tuna i Åker. I Forsa finns det två fornlämningar som passar in i kategorin fornborg, Det är 

Åker 20 och Åker 148. Två fornborgar i samma område tyder på att en av dem bör vara ett 

hägnat berg från bronsålder.  

 

 Figur 5. Strandlinje år 500 med fornborgar markerade. 1: Åker 148. 2: Kärnbo 55.             

Karta: © Sveriges geologiska undersökning.  

 Vad som utmärker att en fornborg är från järnålder är höga murar, kallmurning och 

markerade ingångar (Carlsson 2015: 158). Med hjälp av en jämförelse mellan fornborgarnas 

murar kan man enkelt se vilken fornborg som tillhör bronsålder respektive järnålder. Åker 20 
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har murar är mellan 0,4 – 1,2 m  höga och Åker 148 har murar som är mellan 1 – 3 m höga 

(FMIS). Skillnaden visar att Åker 20 är förmodligen ett hägnat berg från bronsålder. Om inte 

höjdjämförelsen räcker så har Åker 148 spår av kallmurning vilket också är ett bevis på att det 

är en fornborg från järnålder. Jättebergets Fornborg (Kärnbo 55) visar också på mått som 

passar på en fornborg från järnålder. Fornborgens område sträcker sig 200 x 120 m och har 

murar som har en höjd på 2 – 4 m (FMIS).  

 Fornborgarna kan ha varit placerade för att markera gränsen mellan bygden och obygden 

samt längst farleder som leder in och ut från bygden. Då kan Åker 148 vara anlagd av Tuna 

för att markera gränsen till obygden vilket är där Råcksta å går ut i Visnaren. Jättebergets 

fornborg har ingen direkt koppling till farleder vilket gör att man kan tolka dess enorma 

storlek som en betydande östlig gräns till obygden (Figur 5).  

2.4 Berganamn vid Åker 

 Berga och Valsberga är två berga-namn som ligger nära Tuna i Åker. Direkt nordväst om 

Tuna ligger Valsberga gård som har flera gravfält i sin närhet på Örnåsen. Där ingår bland 

annat Åker 126 som består av 75 fornlämningar med 3 högar (10 – 14 m diameter och 1 – 1,5 

m höga), 54 runda stensättningar, 1 skeppssättning (6 stenar) som är 9 m lång och 3 m bred, 7 

domarringar som är runda (6 – 7 m i diameter och består av 7 eller 9 stenar) och kvadratiska 

(4 m långa sidor och består av 4 hörnstenar + mittsten). I övrigt består gravfältet av 8 resta 

stenar och 2 skärvstenshögar (FMIS). Så många domarringar i samma område är ovanligt och 

tyder på att Örnåsen var betydelsefullt. Ett annat gravfält som sticker ut på Örnåsen är Åker 

124 som bland annat består av en mindre storhög. Den är avplanad och har en diameter på 20 

m och är 1,8 m hög. En till storhög (Åker 151) av liknande storlek finns i Skäve norr om Lida 

som har en diameter på 22 m och är 2 m hög (Bratt 2008: 342). Med storhögen inkluderad så 

består Åker 124 av 5 högar, 3 runda stensättningar och 2 resta stenar. Högarnas diametrar är 

då 9, 11, 12, 17 och 20 m och höjden mellan 1 – 1,8 m (FMIS). 

 

Figur 6. Två fragment av en guldbrakteat som hittades i Berga (SHM 13539). Foto: Ulf Bruxne 

SHM 1993-07-28. 

 Lite längre väst om Åker ligger Berga som i sitt område har ett gravfält (Åker 133) med 12 

högar av vikingatida typ. De är 4 – 10 m i diameter och 0,3 – 1,5 m höga (FMIS). I närhet till 
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gravfältet så har två lösfynd hittats i form av en grön pärla med cylindrisk form av glasfluss 

(SHM 13549). Det andra fyndet var två fragment av en brakteat som hittades i jord från en 

skadad grav år 1908. Brakteaten dateras till folkvandringstid (SHM 13539).  

 2.5 Ärja 

 Vid Ärja gård så ligger Ärja kyrkoruin vars kyrka byggs någon gång mellan slutet av 

vikingatiden och första hälften av 1100-talet (Ljung 2006: 37). I och bredvid kyrkoruinen står 

två runstenar Sö 333 och Sö 335. Båda är daterade till senvikingatid och Sö 335 är en 

Ingvarssten. Den sortens runsten har en hög koncentration i Strängnäs kommun (Larsson 

2002: 93).  

 

Figur 7. Strandlinje år 1000 i området kring Åker. Karta: © Sveriges geologiska undersökning.  

 Första gången Ärja nämns i historiska texter är i ett testamente från 1275 då en Palne donerar 

till olika kyrkor och kloster, där Arem är ett av dem. Ur den benämningen så kan man ta ut Ar- 

och anta att det är det fornnordiska namnet för örn: ari. Det ska vanligtvis inte kunna fungera 

att använda ari i svenska ortnamn om det inte är en plats som har en koppling till förhistorien, 

vilket Ärja har. -em ska stå för hem vilket tillsammans med ari- blir Örnhem. Det kan ha 

betytt att det var örnens hem, vilket lägger fokus på höjden som ligger intill Ärja kyrkoruin. 

Men det kan även betyda hemmet där man hör örnarna. (Moberg 1974: 49ff).  

 Ärja kyrkoruin ligger idag på en intressant terrass på sluttningen (Figur 10). Denna terrass är 

förmodligen konstgjord och möjligtvis anlagd innan kyrkan byggdes. Det är möjligt att anta 

att terrassen anlades för en gård, vilket passar bra med fynden som hittades i samband med en 

arkeologisk undersökning 1994 av Ärja kyrkoruin. Vid undersökningen av NÖ delen av 

schakt 351 så hittades ett träkar som dateras till senvikingatid. Sju pärlor hittas under 

utgrävningen och samtliga kan dateras till vikingatid med hjälp av fynd med liknande stil från 

Birka (Ljung 2006: 23f, 32). I nordvästra delen så hittas svartgods vilket förknippas med 
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vikingatid. Det hittades även fragment av Östersjökeramik vilket var en högstatusvara som 

bara gårdar med högre status hade (Ljung 2006: 16, 25). 

 

Figur 8. Topografisk karta över Ärja med gravfält och kyrkoruinen markerade. 1: Gravfält 

(Åker 592). 2: Ärja kyrkoruin. Karta: FMIS.  

 På norra delen av området ligger gravfältet Åker 592 med 10 stensättningar och 2 rösen. Fyra 

av stensättningarna har ett mittblock. Det ena röset är runt och har en diameter på 3 meter och 

det andra röset är rektangulärt 5 x 11 meter stort som ligger i NNÖ-SSV riktning (FMIS). 

Ärja är strategiskt placerad. Det ser man om man jämför skillnaden på strandlinjen från år 500 

(Figur 3) och år 1000 (Figur 7) så ser man att Råcksta å blivit smalare vilket gjort den enklare 

att kontrollera.  

2.6 Åkers kyrkor 

Figur 9. Vänster: Åkers kyrka. Foto: Klas Hedin. Höger: Fragment av Sö 329 tecknad.        

Källa: Dybeck, Richard 1855-57. Svenska run-urkunder.  

 Åkers kyrka ligger vid Tuna och har sina äldsta delar från 1100-talet. Då namnet Åker tyder 

på en tidigare kultplats från hednatid gjorde det Åker till en naturlig plats att anlägga en 

stenkyrka vid kristnandet. De äldsta delarna av Åkers kyrka härstammar från dess 

ursprungliga byggnad som bestod av ett 11 m långt långhus och ett smalt torn i väst (Bergman 
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1991: 3f). Två runstenar har försvunnit från Åkers kyrka, Sö 329 och 382. Fragmentet Sö 329 

hittades vid en renovering av kyrkan 1854 och var uppställt i Tunas trädgård när Brate 

besökte kyrkan 1896, men ska ha minskat i storlek sen den hittades. En teckning av Richard 

Dybeck är den mest kompletta bilden av stenen som finns kvar (Figur 9). Vid Brates senare 

besök 1919 var stenen inte kvar. Stenen var av röd sandsten och inskriften var: ”Emund lät… 

…Hjälpe Gud hans själ” (Brate & Wessén 1924-36: 312; Larsson 2002: 90). Med namnet 

Emund och liknande inskrift med en runsten som är inmurad i Strängnäs domkyrka (Sö 279) 

så har fragmentet tolkats vara en Ingvarsten, vilket är runstenar som är kopplade till 

Ingvartåget (Larsson 2002: 90f). Sö 382 ska ha stått vid altaret i kyrkan och den enda bilden 

av den idag är en teckning av Peringsköld år 1684. Inskriften var: ”…reste denna sten efter 

Torgisl, sin fader. Gud hjälpe hans själ”. Det finns inga senare uppgifter om var stenen tog 

vägen (Brate & Wessén 1924-36: 363).  

 Som tidigare nämnts fanns en till kyrka i Åker-området vid Ärja (se kap 2.5). Avståndet 

mellan kyrkorna uppskattas vara 2 km. Kyrkan har sina äldsta delar från 1100-talet. I Åker 

och Ärja så anläggs alltså stenkyrkor samtidigt. Aldhagen nämner en sägen, vilket även 

presenteras på kyrkoruinens informationsskylt, som lyder att det var två systrar som var 

osams och därför inte kunde besöka gudstjänst i samma kyrka vilket resulterade i att två 

kyrkor byggs (Aldhagen 1983: 102). Detta är förmodligen felaktigt eftersom Ärja 

förmodligen varit en gård under vikingatid och Ärja kyrka anläggs som en gårdskyrka. 

 

Figur 10. Vänster: Ärja kyrkoruin på gårdsterassen. Foto: Klas Hedin 2019. Höger: Sö 335 i 

kyrkoruinen. Foto: Bengt A Lundberg – 1985-06-18. Riksantikvarieämbetet.  

 Vid mitten av 1500-talet upphör Ärja socken och återinförs i Åker socken. Det kan ha hänt i 

slutet av Gustav Vasas regeringstid då han såg till att mindre socknar slogs ihop för att stänga 

överflödiga kyrkor (Bergman 1991: 15). Tre runstenar kan kopplas till Ärja kyrka. Sö 333 ska 

ursprungligen varit inmurad i kyrkoruinen men står idag rest framför ruinens södra del. 

Inskriften är: ”Amunde reste denna sten efter sin son Runulv och (efter) Ring, sin broder. 

(Han) blev dräpt ute i Kalmarsund, (då de) foro från Skåne. Eskil ristade dessa runor”. Sö 334 

är ett fragment av en runsten som hittades i vad som varit kyrkogården vid Ärja kyrka. Stenen 

är av röd sandsten och inskriften är: ”… sin gode make”. Idag står fragmentet i Mariefreds 

kyrka. Till sist står Sö 335 i Ärja kyrkoruins vapenhus där den ursprungligen hittades, då som 

tröskelsten. Stenen ska har förflyttats 1927 till Lida gård för att sedan 1932 flyttas tillbaka till 

där den står idag. Stenen är av röd sandsten med inskriften: ”Ulv(?) reste denna sten efter sin 
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broder Osniken, som omkom österut med Ingvar, (han var) Holmstens skeppskamrat” (Brate 

& Wessén 1924-36: 316, 319f). Även denna såsom Sö 329 är en Ingvarsten då den nämner 

specifikt Ingvartåget.  

3. Tuna vid Gnesta 

 

Figur 11. Häradsekonomiska kartan över området kring Frösjön. Karta: © Lantmäteriet 2011. 

Medgivande I 2011/0094. 

3.1 Området kring Frösjön 

 En betydelsefull etapp längst Gnestaleden är Frösjön där de viktigaste områdena är Kattnäs, 

Frustuna och Gnesta. Första belägg för Kattnäs är Kattænes (1314) som då syftar på näset där  

Kattnäs kyrka och dess kyrkby ligger. Väster om Kattnäs ligger herrgården Norrtuna. Söder 

om Kattnäs ligger Södertuna slott. Frustuna ligger på västra sidan av Frösjön. Både Frustuna 

och Frösjön har fått sina namn från guden Frö. Ortnamnet Frustuna är förändrat sedan det 

anläggs. Första belägg för Frustuna är Frøstunum år 1314. Söder om Frustuna ligger Gnesta 

som har sitt tidigaste belägg 1383 som Gnytlistum. Vilket betyder den grusiga platsen då gnit 

betyder småsten (SOL).  
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3.2 Tuna-namnen i Gnesta 

 I områdena Åker och Trosa så är det enkelt när det endast finns ett tuna-namn. I Gnesta så 

blir det svårare. Fyra tuna-namn finns i området runt Frösjön: Norrtuna, Södertuna, Frustuna 

och Sigtuna. Det är inte möjligt att det fanns fyra tunagårdar inom ett så litet område. 

 Norrtuna och Södertuna är kopplade till varandra och har varit hem åt grevar och frälseätter. 

1314 testmenterar Henrik av Gleichen sin gård Tuna i Kattnäs socken vilket är vad som idag 

kallas för Norrtuna. Södertunas ursprungliga namn var Vad som ägdes av Johan Karlsson av 

Karls Erikssons ätt (Wernstedt 1989: 140, 155; Holmberg 1969: 210f). Vad (Södertuna) har 

inga fornlämningar närliggande vilket är förståeligt eftersom det till stor del har legat under 

vatten (Figur 12). Med tanke på det så kan man räkna bort Vad som potentiell tuna-gård. Tuna 

(Norrtuna) har bättre potential då det direkt i anslutning till herrgårdsområdet ligger ett 

gravfält (Kattnäs 25:1) som utgörs av 4 högar och 31 stensättningar.  

 

Figur 12. Strandlinje år 500 med fokus på tuna-namn. Karta: © Sveriges geologiska 

undersökning.  

 Av de fyra kandidaterna så har Frustuna det bästa geografiska läget i relation till vattenleden 

samt så har det hittats boplatslämningar och fynd från yngre romersk järnålder till yngre 

vikingatid i Vackerby väst om Frustuna (Larsson 2016: 14ff). Sigtuna i Gnesta är området där 

biskopen satt 1386. Ortnamnet kan enligt Holmberg vara ett uppkallelsenamn efter staden 

Sigtuna då förledet Sig-, som betyder sidlänt läge, inte passar in i området (Holmberg 1969: 

212f). Ett stolphål hittades vid en arkeologisk utredning i Sigtuna vilket ansågs tillhöra 

komplexet Frustuna 182:1 vilket var en husgrund från historisk tid (Westrin 2016: 22). 
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 Vad och Sigtuna ser jag inte som viktiga under järnålder vilket lämnar Tuna och Frustuna 

kvar. Tuna är lockande då det har fornlämningar i relation till dess position samt att det passar 

språkligt bäst i helheten av tuna-namnen längst Gnestaleden. Åker och Trosa har båda ett 

osammansatt Tuna vilket gör det troligt att även Gnestas tunagård skulle befinna sig vid Tuna. 

Frustuna har helt klart aktivitet under järnålder. I samband med utgrävning i Vackerby så fick 

man dateringar som mest tydde på aktivitet under vikingatid men även äldre dateringar från 

yngre romersk järnålder. Utöver de dateringarna så har guld hittats väst om Frustuna i 

Vackerby (se kap. 3.3) som daterats till romersk järnålder (0-400).  

 Guld deponeras ofta vid passager eller gränser till tunagården (Carlsson 2015: 155). I första 

hand kan man göra kopplingen att guldet är närmast Frustuna och gör det till bästa kandidat 

till tunagården. Man kan även se det utifrån att Tuna i Kattnäs är tunagården och att guldet i 

Vackerby är deponeringar för att markera gränsen mellan Tunas mark och utmarken. Vilket 

kan passa bättre då Vackerby boplats vid Frustuna har dateringar som främst tyder på aktivitet 

under yngre järnålder (se kap. 3.3). 

3.3 Vackerby boplats 

 

Figur 13. Vackerby boplats (Frustuna 309) markerat på en topografisk karta. Karta: FMIS.  

 Frustuna 307 och 309 är två undersökta områden i Frustuna socken i Gnesta. I Frustuna 307 

så gjordes endast en 14C-datering av en härd. Resultatet visade att den använts under 

vendeltid. Frustuna 309 undersöktes mer utförligt i tre delområden. Delområde 1 hade 30 

stolphål där de flesta var försedda med stenskoning. Några av stolphålen tolkades vara en del 

av ett treskeppigt hus. Det hittades skalkorn och bröd/kubbvete i ett stolphål som daterades till 

sen vikingatid. Ett mörkt kulturlager som bestod av kol och skörbränd sten daterades till äldre 

vikingatid. I övrigt så hittades tre keramikskärvor och en härd (Larsson 2016: 14ff, 24).  

Delområde två innehöll 12 stolphål där 10 av dem var försedda med stenskoning och utgjorde 

ett treskeppigt hus som var 12 x 4 m. Ett av stolphålen 14C-daterades till yngre romersk 

järnålder. I övrigt så hittades en härd (Larsson 2016: 17f). Delområde tre innehöll nio stolphål 
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som inte visade tydliga spår på ett komplett hus. Ett förkolnat skalkorn hittades i ett av 

stolphålen och daterades till vikingatid. Utöver stolphålen hittades tre härdar och en kokgrop 

som bestod av skörbränd sten samt en liten keramikskärva (Larsson 2016: 19f). På 1800-talet 

hittades två föremål av guld i Vackerby (Figur 11). En guldhalsring hittades år 1842 under en 

sten i ett åkerdike av en bonde (SHM 1007). Det andra föremålet var en guldfingerrring med 

infattad karneolsten som lämnades in till Statens historiska museum år 1872. Ursprungligen så 

var guldfingerringen endast skriven i Fröstuna socken jämfört med idag då den har Vackerby 

som registrerad lokal. Guldföremålen dateras vara från romersk järnålder (SHM 4708). 

Figur 14. Guld som hittats i Vackerby daterade till romersk järnålder. Vänster: Guldhalsring 

SHM 1007. Höger: Guldfingerring med karneolsten SHM 4708. Foto: Ulf Bruxe SHM 1993-07-

16. 
 Öst om Frustuna 309 ligger ett gravfält som består av 2 stensättningar, 2 flatmarksgravar och 

1 hög. Högen (Frustuna 42:1) har en diameter på 8 m och är 0,8 m hög och ska vara den 

yngsta graven och dateras till vendeltid-vikingatid. En stensättning (Frustuna 41:1) visade sig 

ha en kantkedja i en utredning 2015. Nya gravar som hittades i utredningen var i form av 1 

stensättning och 2 flatmarksgravar. Stensättningen hade en diameter på 9 m och undersöktes 

med metalldetektor som visade att de finns järnföremål i graven, men inga vidare 

undersökningar gjordes av graven. Flatmarksgravarna bestod av brandlager med brända ben 

och en av gravarna hade spår från en överbyggnad (Hjulström 2015: 20ff, 26). Norr om 

Frustuna 307 ligger gravfältet Frustuna 34:1 som består av 19 stensättningar , 5 högar och 1 

röse. Högarna är 5 - 6 m i diameter och 0,4 – 0,6 m höga. En av stensättningarna har 

kantkedja (FMIS).  

 Vackerby boplats kan i huvudsak tolkas som en boplats från yngre järnålder med tanke på 
14C-dateringarna. Det som sticker ut är guldfynden från romersk järnålder (Figur 11) som bör 

kopplas till tunagården (Tuna i Kattnäs).  

3.4 Frustuna och Kattnäs kyrkor 

Frustuna kyrka ligger på kusten med Frösjön i öst. Dess äldsta delar är från 1100-tal, som då 

var en stenkyrka som bestod av långhus och västtorn. En runsten (Sö 10) står rest på 

kyrkogården men var tidigare murad i golvet vid sakrestiedörren (Bergman 1985: 3f). Sö 10 

är av röd granit och inskriften är: ”Ingemar och Ingemund och Svenung, de läto resa stenen 

efter Jarl, sin fader god. Gud hjälpe hans ande” (Brate & Wessén 1924-36: 6).  



16 
 

Figur 15. Vänster: “SLM M007855 - Frustuna kyrka 1943.” Källa: Sörmlands museum. 

Hämtad: 10 januari 2020. Höger: Sö 10 på Frustunas kyrkogård. Källa: Brate, Erik & Wessén, 

Elias. 1924-36. Södermanlands runinskrifter. Plansch 17.  

Figur 16. Vänster. ”SLM D10-203 - Kattnäs kyrka, västra och södra fasader.” Höger: ”SLM 

M025680.” Sö 16 på Kattnäs kyrkogård. Källa: Sörmlands museum. Hämtad: 30 december 

2019. 

 Kattnäs kyrka ligger norr om Frustuna kyrka med ungefär 3 km mellan dem. Bergman 

nämner en sägen om två systrar som bygger var sin kyrka Dillnäs och Kattnäs kyrkor 

(Bergman 1984: 3). Avståndet mellan kyrkorna är 6 km och gör det inte möjligt se dem som 

dubbelkyrkor när redan Frustuna kyrka finns närmare. Likhet i platsnamnet med -näs i 

efterled behöver inte betyda något då både Dillnäs och Kattnäs ligger på sina enskilda näs. 

 Kattnäs kyrkas äldsta delar är från 1100-tal och ska då bestått av ett litet kapell med 

västingång baserat på ett märkligt romanskt fönster i norr. Märkligt är det eftersom norr under 

medeltid sågs som den onda sidan och det var tabu att ha några öppningar i det väderstrecket 

(Bergman 1984: 3f). Ett fragment av en runsten (Sö 16) finns idag på kyrkogården. I 

Södermanlands runinskrifter beskrivs ämnet som endast sandsten, men i FMIS beskrivs det 

specifikt som röd sandsten. Inskriften är:” …Ödin. Han blev död… …i (vid) Hedeby. Gud 

hjälpe anden”. Väst om Kattnäs kyrka i Norrtuna hittades Sö 17 vilket var ett fragment i röd 

granit. Inskriften var inte mer än: ”…reste denna sten” (Brate & Wessén 1924-36: 11f). Inget 

vidare går att säga om var Sö 17 är idag.  
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4. Tuna i Torsåker 

 

Figur 17. Strandlinje år 500 vid Torsåker. Fornborgen Torsåker 45 är markerad väst om 

Torsåker. Karta: © Sveriges geologiska undersökning.  

4.1 Området kring Vallaviken 

 Sillen är en sjö mellan Trosa kommun och Gnesta kommun som rinner ut i Trosaån söderut 

och Sigtunaån i Gnesta norrut. Vid Mälby så går Vallaviken in söderut där Hårby, Hundby 

och Tuna ligger. Söder om Tuna ligger Torsåker. Åker som ortnamn kan benämnas efter en 

åker för kultutövning. När gudanamn är förled i ortnamnet, i det här fallet Tors- så är belägget 

extra stark för att det har varit en kultplats (SOL). Tuna ska ha varit kyrkbyn som försörjde 

prästen och kyrkan under medeltid. Öst om Tuna ligger gravfältet Torsåker 17:1 som består 

av 32 stensättningar och 13 högar. Högarnas storlek ligger på mellan 8 – 18 m i diameter och 

0,6 – 2 m i höjd. Gravfältet passar in i yngre järnålder stilmässigt (Holmberg 1969: 217f). 

Torsåker kyrka har sitt ursprung från 1100-tal men har efter tillbyggnader förlorat det 

medeltida utseendet (Aldhagen 1983: 85).  
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Figur 18. ”SLM D10-353 - Torsåkers kyrka, exteriör sedd från söder.” Källa: Sörmlands 

museum. Hämtad 30 december 2019.  

4.2 Fornborg vid Torsåker 

 Sydväst om Torsåker ligger fornborgen Torsåker 45 som har en storlek på 210 x 110 m. Den 

har kallmurning vilket är bra belägg för att det är en fornborg från järnålder (FMIS). 

Fornborgens placering ser ut som att den är placerad för att kontrollera ytterligare farleder. 

Sydväst om Torsåker så når farleden till Runtuna och Torsberga. Öst om Runtuna ligger den 

enorma storhögen Uppsa kulle som är 55 m i diameter och 9,5 m hög (Bratt 2008: 339). I mer 

sydlig riktning så går farleden till Tystberga och ut i Östersjön. 

 

Figur 19.  Topografisk karta över farledsnätverk mellan Torsåker, Tystberga och Runtuna.     

1: Uppsa kulle. 2: Fornborg (Torsåker 45). Karta: FMIS.  
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5. Tuna i Västerljung 

 

Figur 20. Strandlinje år 500 i området kring Trosa och Vagnhärad år 500. Karta: © Sveriges 

geologiska undersökning.  

5.1 Området kring Trosaån  

 Sjön Sillen sträcker sig från Sigtunaån i Gnesta till Trosaån. Trosaån går igenom Vagnhärad 

och Trosa för att till sist i Trosa hamn gå ut i Östersjön. Ortnamnen för Vagnhärad och Trosa 

har båda ett fokus på ån. Vagnhärads första belägg är Wanghæradh år 1350. Då förledet ska 

vara Vaghna som betyder vikborna. I Vagnhärad finns Norra Husby och Södra Husby på 

vardera sida av Trosaån. Söder om Vagnhärad ligger Berga. Trosas första belägg är Troso år 

1331, nämnd efter Trosaån. Trosa tolkas som ”trögt flytande” som ska komma från ordet 

trødher, det fornnordiska trauðr som betyder ”trög, ovillig” (SOL). Nordväst om Trosa ligger 

Tuna, i Västerljung socken.  

5.2 Guldskatten i Tuna 

 Vid Tuna i Västerljungs socken så hittades Tureholmsskatten som är Nordens största 

guldfynd. Föremålen som hittades dateras till ca år 500 (Holmberg 1969: 216). Så många 
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guldfynd kommer från folkvandringstid att tiden benämns som ”Nordens guldålder”. Varför 

så mycket guld cirkulerar under folkvandringstid ska enligt Burenhult vara eftersom 

romarriket faller vilket möjliggör att germanska stammar i Nordeuropa går på plundringståg 

(Burenhult 1999: 293). Följen tog hem guldet till Norden från Europa för att deponeras. Det 

deponeras på viktiga platser som vid tunagårdar, hantverksplatser och gränser. Där gränser 

kan vara exempelvis hamnplatser (land/vatten) och passager vid land- och vattenvägar 

(Carlsson 2015: 155).  

 Bergström ser Tuna i Västerljung som strategiskt placerat för att kontrollera vattenleden in i 

Sillen, men ser det inte som ett kungligt säte under folkvandringstid. Då eftersom att det inte 

finns någon storhög i området. Närmaste storhög är Uppsa kulle där han tror att närmsta kung 

hade ett säte. Därifrån ska Tureholmsskatten komma i syfte att bygga allians för att 

kontrollera mynningen (Bergström 1997: 21f). En annan tolkning av guldskatten är att den 

deponeras i syfte av anläggning eller avslutning av Tuna. Sigurdsson anser att om Tuna 

anläggs vid 500-talet så används guldskatten för att ge platsen skydd av gudarna. Om 

deponering sker vid avslutning av Tuna så anser hon att det kan ha varit en plats för aktivitet, 

exempelvis handel eller tingsplats. Då deponeras skatten för att avsluta platsens funktion 

(Sigurdsson 2003: 11).  

 

Figur 21. Övre: En liten del av Tureholmsskatten. SHM 21 är en halsring. SHM 28 är tre 

guldbeslag som ligger på höger sida i ringen. SHM 29 är tre svärdslidebeslag i guld som ligger 

på vänster sida i ringen. Foto: Christer Åhlin SHM 1996-08-30.  

Nedre: Närbild på beslag från SHM 28 och 29. Foto: Balint Laszlo Toth SHM 2014-12-30. 
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 När jag väger Bergström mot Sigurdssons tolkningar mot varandra så ser jag Sigurdssons 

som mest trolig. Då jag utgår från tunagårdens funktion som välkomnande så passar inte en 

kontrollerande funktion in så som Bergström utgått ifrån. Ytterligare så passar inte Tunas 

geografiska placering in i ett kontrollerande perspektiv eftersom där Tuna är placerad så går 

det inte att kontrollera trafiken mellan Sillen och Östersjön (Figur 16). Tuna är placerad för att 

vara lätt tillgänglig innan man ska in i Trosaån eller ut i Östersjön. Sedan passar Sigurdssons 

tolkning in bra med att Tuna ska avslutas vid år 500 då gården förlorat sin betydelse och 

maktcentrumet blir mer fokuserat på att kontrollera vattenleden (se kap 5.3).  

 Norr om Tuna ligger Sille. Vid Silleby Mellangård hittades en folkvandringstida brakteat av 

C-typ år 1808. Det nämns att inget liknande fynd kan hittas i Akademiens samlingar vilket 

gör att inlösensumman på 5 dukater blir betydlig eftersom det då var ett så unikt fynd (SHM 

389). Denna brakteat skulle kunna ses som en deponering som liknar de i Vackerby (se kap 

3.3), där gulddeponeringen markerar Tunas gräns från bygd till obygd.  

 

Figur 22. Vänster: Sö 24 i Berga. Höger: Sö 32 i Skåäng. Foto: Bengt A Lundberg – 2004-04-

26/27. Riksantikvarieämbetet.  

 Nordöst om Tuna ligger Berga. Tre gravfält finns i dess område (Trosa-Vagnhärad 54, 167 

och 170). Det är sammanlagt 85 lämningar varav 23 är högar som i storlek varierar mellan 4 – 

10 m i diameter och 0,5 – 1,3 m i höjd. I övrigt består gravarna av runda stensättningar, 1 

domarring och 1 treudd (FMIS). På gravfältet Trosa-Vagnhärad 54 står runstenen Sö 24 som 

är från folkvandringstid. Två namn är ristade på stenen Fino och SaligastR. Det ska vara 

namnet på en man och en kvinna som avlidit och stenen är rest för dem (Brate & Wessén 

1924-36: 17). En runsten med en samtida inskrift är rest på andra sidan Trosaån i Skåäng. Sö 

32 har både en äldre och yngre inskrift. Den äldre inskriften liknar Sö 24. Den texten kan 

tolkas som två namn haringa j leugaR, alltså Haringa och Leugar (Brate & Wessén 1924-36: 

25). Duvsjö ser dessa folkvandringstida runstenar som kopplade och bör båda ha stått i Berga. 

Då Sö 32 ska ha flyttats till Skåäng för att få sin vikingatida inskrift men ska ha haft sin 

ursprungliga position i Berga vid gårdsgravfältet vid Sö 24 (Duvsjö 2019: 8f). Den tolkningen 

stärks när man lägger märke till brakteaten som hittades i Sille vilket gör att Sö 32 är placerad 
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utanför Tunas norra gräns. Runstenen bör ha varit placerad i bygden och inte i obygden. 

Sedan under vikingatid när man flyttar stenen så gäller inte Tunas gränser längre vilket gör att 

man kan flytta stenen till Skåäng.  

5.3 Husby 

 Runt slutet av 500-talet och början av 600-talet så förlorar Tuna sin roll och den nya centrala 

platsen blir Husby i Vagnhärad (Sigurdsson 2003: 22). Denna plats har en mer kontrollerande 

funktion i relation till vattenleden jämfört med Tuna som haft större fokus på östersjökusten 

(Wijkander 1983: 94). Bratt ser anläggningen av gravhögar i Mälardalen som bevis på att 

500-talet är politiskt instabilt vilket gör att eliter blir utmanade. Då när den gamla eliten är 

störtad så gravläggs nya eliten i syfte att exponeras till så många som möjligt för att uttrycka 

sin makt. Anläggningen av ett flertal gravhögar på samma plats ska tyda på att området varit 

extra politiskt instabilt (Bratt 2008: 162f). Detta kan vara en bra representation av 

höggravfältet i Södra Husby. Men det kan även ses som en stark dynasti som länge lyckats 

behålla makten.  

 

Figur 23. Topografisk karta över Vagnhärad med fokus på Norra- och Södra Husby. Karta: 

FMIS.  

 På vardera sida av Trosaån i Vagnhärad ligger Norra Husby och Södra Husby. Vid Norra 

Husby ligger Lånestahedens naturreservat som består av flera gravfält och enskilda gravar 

som utgör sammanlagt 155 stensättningar, 3 högar (4 – 13 m i diameter och 0,6 – 1,5 m höga) 

och 2 gravar med resta stenar. Närmare ån i Norra Husby ligger ett höggravfält (Trosa-
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Vagnhärad 119:1) som består av 35 högar och 30 runda stensättningar. Högarna är 5 – 16 m i 

diameter och 0,5 – 1,6 m höga (FMIS). Nära gravfältet så hittades ett ornerat stenklot av 

kalksten (SHM 26419).  

 I Södra Husby ligger ett höggravfält (Trosa-Vagnhärad 93, 176, 177) som ursprungligen 

bestod av 9 högar men det är bara 6 som finns kvar idag. Högarnas diameter är mellan 20 – 30 

m med höjden 0,5 – 1,5 m. 1 hög (Trosa-Vagnhärad 705) ska ha förstörts i samband med 

bygget av reningsverket och 2 har undersökts och tagits bort år 1959 (FMIS). En av högarnas 

gravfynd bestod av bland annat ett fragment från en snabelbägare samt en fingerring med 

ornamentik som tyder på en vendeltida datering, medan fingerringarnas form samt en 

guldpärla tyder på en vikingatida datering. Utöver det så daterades runt 35 glaspärlor till äldst 

vendeltid och yngst vikingatid (Särlvik 1962: 45f, 48). Den andra högens gravfynd bestod 

främst av en ring av guldtrådar och ett ornerat fragment av en hjälmkam i vendelstil, vilket 

daterar graven till vendeltid. På högen ska även tidigare runstensfragmentet Sö 27 stått rest, 

men är nu förflyttadt till andra sidan av Trosaån (Särlvik 1962: 49). Utöver det så ligger 

högarna vid Södra Husby i ett bra exponeringsläge i relation till Trosaån vilket är vanligt för 

storhögar i sydöstra Södermanland (Bratt 2008: 127).  

 

Figur 24. Gravfynd från högarna i Södra Husby (SHM 26423). En ornerad guldpärla visas 

längst fram med två fingerringar. Bakom ligger en guldten och guldtrådar. Foto: Christer 

Åhlin SHM 2001-05-21.  

 Höggravfält i Norra och Södra Husby samt gravfynden passar bra in på hur Sigurdsson 

(2003) ansåg att Husby blev det nya maktcentrumet i Trosa-området. Dateringarna tolkar jag 

som att höggravfältet i Norra Husby får en vikingatida datering och högarna vid Södra Husby 

användes under både vendeltid och vikingatid. Höggravarna vid Södra Husby anser jag vara 

av högre status än de i Norra Husby med tanke på att deras exponering till Trosaån är mer 

tydlig. Att högarna vid Södra Husby är större än de i Norra Husby tyder nog på att eliten 

begravdes i Södra Husby. Av de två högarna som undersökts i Södra Husby så är den ena 

förmodligen från vendeltid och den andra från vikingatid. Detta kan stärka att eliten i Husby 

hade en stadig dynasti eftersom de använde gravfältet från vendeltid till vikingatid.  
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5.4 Västerljungs kyrka och dubbelkyrkor i Vagnhärad 

 

Figur 25. Vänster: ”SLM D10-475 - Trosa Lands kyrka, kyrkoanläggningen från nordväst.” 

Höger: ”SLM D10-492 - Vagnhärads kyrka.” Källa: Sörmlands museum. Hämtad 30 december 

2019.  

 På var sin sida storhögarna i Södra Husby ligger två kyrkor med 2 km avstånd från varandra. 

Vagnhärads kyrka och Trosa lands kyrka. Vagnhärads kyrka har sina äldsta delar från 1200-

tal då den endast var en rektangulär byggnad utan kor vilket var ideal på den tiden. Tornet ska 

ha byggts under 1400-tal. Vid anläggandet ska området ha hetat Österlung och ska ha haft ett 

motsvarande Västerlung (Schnell 1974: 3f). Västerlung är området som idag kallas 

Västerljung. Tidigaste belägg är från 1314 då det nämns som Westerlungh och senare 

förvrängs -lung till -ljung (SOL).  

 Trosa lands kyrka byggdes på 1200-talet vid den medeltida stadens gräns och ska inte 

förväxlas med Trosa stads kyrka som anläggs på 1600-talet. Likt Vagnhärads kyrka så 

anläggs en rektangulär byggnad och tornet byggs under 1400-talet (Aldhagen 1983: 86; 

Schnell 1977: 3f)  

Figur 26. ”SLM D10-453 - Västerljungs kyrka.” Källa: Sörmlands museum. Hämtad 30 

december 2019.  
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 Nordväst om Tuna ligger Västerljungs kyrka som har sina äldsta delar från 1100-tal. Västra 

delen av kyrkan ska vara en del av den romanska kyrkans långhus som ska ha varit 55 m2 

stort. Rysshärjningarna påverkade området år 1719 och kyrkan sattes i brand. Det som inte 

brann ner var murarna och valven. Det gjordes därefter en insats att återställa kyrkan samma 

år. I tornets södra vägg hittade man en runsten inmurad 1959 (Bergman 1979: 3ff). Sö 40 har 

inskriften: ”Hunnäv reste efter Germar, sin fader. Han är ändad i Tjust. Skamhals högg dessa 

runor”. Tjust kan då syfta på närliggande Tystberga. Två av stenens sidor är försedda med 

bilder av bland annat figurer från Völsungasagan. Specifikt så ska det vara Gunnar i 

ormgropen. En annan mer abstrakt bild är en gestalt med två huvuden (Snædal & 

Wachtmeister 1984: 139). Att döma från en skiss av runstenen när den var inmurad (Figur 19) 

så ska inskriften inte varit möjlig att ses, vilket förklarar varför Brate & Wessén (1926-34) 

endast förklarat stenen som en bildteckning eftersom stenen var inmurad när Sörmlands 

runinskrifter skrevs. 

 

Figur 27. Längst till vänster: ”SLM M025790 - Skiss av runsten vid Västerljungs kyrka.” Källa: 

Sörmlands museum. Hämtad 21 december 2019. Resterande: Bilder på Sö 40. Foto: Bengt A 

Lundberg – 2004-04-27. Riksantikvarieämbetet. 

 

6. Slutsatser 

 Åker i Tuna var aktiv samtidigt som Lida boplats var som störst. Tuna lär inte ha varit en del 

av boplatsen då Löta å fungerat som en gräns mellan tunagården och boplatsen. Åker 148 och 

Jättebergets fornborg (Kärnbo 55) är placerade vid de östra och sydliga gränserna mellan 

bygd och obygd. Vidare så behövs inga gränser i nordlig och västlig gräns i närhet till Tuna 

eftersom att bygden fortsätter i Berga och Valsberga med flertal gravfält som tyder på det. 

Fynd i form av en brakteat vid Bergas gravfält kan tolkas som en västlig gränsmarkering, men 

eftersom den kan ha varit nedgrävd i en grav från Åker 133 så kan den vara kopplad till 

graven. Jag tror inte att det kan ha varit en gränsmarkering eftersom den hittas i närhet till 

Berga. Det är eftersom att Berga måste ha varit en del av bygden så en gränsmarkering måste 

antas vara ytterligare i västerled.  

 Norr om Lida fortsätter bygden i Skäve där en mindre storhög (Åker 151) ligger. En hög av 

liknande storlek ligger i Valsberga (Åker 124). Dessa anläggs av en elit som tar över när Tuna 
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förlorat sin betydelse när det övergår till yngre järnålder. En större hög anläggs närmare 

Tunas placering och med tydligare exponering utöver Råcksta å. Den placeras nära där 

tunagården låg i syfte att markera att det är ett nytt maktcentrum. När man far med båt förbi 

Åker så ska man se Lida hög.  

 Under vikingatid så anläggs gården Ärja av en ny elit. Den vikingatida dateringen samt 

elitstatus kan man anta då skärvor av svartgods samt östersjökeramik hittades vid en 

utgrävning (Ljung 2006: 16, 25). Ärjas placering är i avsikt att kontrollera farleden där 

Råcksta å smalnar (Figur 7). Vid Ärja gård anläggs en stenkyrka på 1100-tal. Samtidigt så 

anläggs Åkers kyrka där tunagården låg. Med runstenar av röd sandsten (Sö 329 och 335) så 

går det att anta att både Åkers och Ärjas kyrkor föregicks av träkyrkor vilket gör att det 

troligtvis var dubbelkyrkor redan under vikingatid. Varför det anläggs två kyrkor i samma 

området kan enkelt förklaras med att Ärjas kyrka anläggs för gården Ärja och Åkers kyrka 

anläggs för allmänheten (härad). Det är förmodligen därför man väljer att överge Ärja kyrka 

istället för Åkers kyrka när mindre socknar ska slås ihop på slutet av 1500-talet.  

 Tunagården vid Gnestaområdet kan möjligtvis vara Norrtuna eller Frustuna eftersom 

Södertuna och Sigtuna har sitt ursprung från medeltid. Frustuna kan anses vara bästa 

kandidaten till att vara områdets tunagård med tanke på guldfynd i dess område. Man kan dra 

parallellen mellan Frustuna och Tuna i Västerljung om att båda har guldfynd men kontexten 

spelar roll här. Tuna i Västerljungs guldfynd dateras till 500 och kan därför anses deponeras 

för att avsluta Tunas funktion och gå vidare till andra maktcentrum (Sigurdsson 2003: 11). 

Guldet i Frustuna däremot har en datering som varierar mellan år 0-400 vilket inte måste 

betyda att det deponerats av samma anledning som i Västerljung. Det är också inte en 

guldskatt i Frustuna/Vackerby utan det är två enskilda lösfynd vilket bjuder in tolkningen att 

det är gränsmarkeringar om tunagården låg vid Norrtuna i Kattnäs socken. Norrtuna passar 

också bättre in när man ser på Gnestaledens helhet då början och slut markeras av ortnamnet 

Tuna (Åker och Västerljung) osammansatt vilket också var det ursprungliga namnet på 

Norrtuna.  

 Vackerbys boplats har sin tyngdpunkt i yngre järnålder men har inget som tyder på att det är 

ett maktcentrum. Då jag inte tolkar Frustuna som tunagården så tror jag att det blir ett 

maktcentrum under yngre järnålder. Frustuna ligger strategiskt placerat nära vattenleden 

vilket var viktigare än när tunagården var aktiv.  

 Kyrkor anläggs på 1100-tal i Frustuna och Katttnäs. Kattnäs kyrka kan så som i Åker och 

Ärja tolkas ha en föregångare i form av en träkyrka eftersom den har en runsten (Sö 16) av 

röd sandsten på sitt område. Jag vill tro samma sak om Frustuna kyrka men skillnaden är att 

den har en runsten (Sö 10) som är av röd granit och inte sandsten. Det gör jag då stenen varit 

en del av Frustuna kyrka på samma sätt som Sö 335 i Ärja kyrka. Alltså en tröskelsten. 

Geografiskt är det svårt att koppla dessa kyrkor som dubbelkyrkor. Det liknar inte kyrkorna i 

Åker som har egenskaper som skiljer sig från varandra (gårdskyrka/häradskyrka). Om ett 

liknande resultat ska nås så passar Frustuna kyrka in bäst på häradskyrkan och Kattnäs kyrka 

passar bäst som gårdskyrkan. Men eftersom båda kyrkorna har liknande storlek och är 

socknar som klarat idag så går det inte att se dem som något annat än enskilda socknar som 

opererat utan varandra.  
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 Fornborgen Torsåker 45 visar tydligt hur Tuna i Torsåker inte passar in i samma kontext som 

de andra tunanamnen längst Gnestaleden och är istället med i ett annat nätverk av farleder 

som leder till andra betydelsefulla namn under mellersta järnåldern som Tystberga, Torsberga 

och Runtuna, och till Uppsa kulle.   

 Tuna i Västerljung har en betydelsefull funktion som tunagård under mellersta järnåldern. 

Som tunagård så går det inte att tolka Tuna som kontrollerande. Detta stärks också av Tunas 

geografiska position som gör det omöjligt att kontrollera vattenleden (Figur 16). Det var 

istället meningen att placera Tuna så lättillgängligt som möjligt för resande ut och in från 

Östersjön. Berga är istället den kontrollerande gården. Förrutom ortnamnet så restes två 

folkvandringstida runstenar i dess område vilket tyder på en viktig centralpunkt i bygden. 

Tureholmsskatten deponeras för att avsluta Tunas funktion (Sigurdsson 2003: 11). Den 

enorma deponeringen tyder på hur viktig platsen varit som tunagård och möjligtvis för att den 

nya eliten skulle vinna förtroende vid det nya maktcentrumet. Gränsen mellan bygd och 

obygd förlorar också sin betydelse vilket gör att man inte bryter några regler när man flyttar 

Sö 32 till Skåäng. 

 Vid Tunas slut så flyttar maktcentrumet till Husby i Vagnhärad. Placeringen är mer 

kontrollerande än hur Tuna var. Norra Husby har flertal högar och stensättningar vid Trosa-

Vagnhärad 119 och Lånestahedens naturreservat som stärker Husby som centrum. På andra 

sidan Trosaån i Södra Husby begravdes eliten. Av de storhögarna som undersöktes hittades 

glaspärlor och guldföremål, mest beundransvärt en hjälmkam av vendelstil (Särlvik 1962: 45f, 

48f). Med ursprungligen 9 högar i samma område tyder det på en stark dynasti. De anläggs 

med exponering ut över Trosaån. Det var viktigt att den som kom in från Östersjön skulle se 

storhögarna när man kom in i Husby. Det var förmodligen för att uttrycka att det var en stabil 

makt som kontrollerade Trosaån.  

 I Vagnhärad finns det dubbelkyrkor som avståndsmässigt (ca 2 km) kan jämföras med Åkers 

dubbelkyrkor. Men tidsmässigt så anläggs Vagnhärads och Trosa lands kyrkor på 1200-talet 

istället för 1100-talet. Deras placering på var sin sida av storhöggravfältet i Södra Husby 

stärker Husby som centralplats men om kyrkorna är betydelsefulla under yngre järnålder är 

tveksamt då det inte finns något som tyder på att de kan få en äldre datering, vilket krävs då 

de har sina ursprung på 1200-talet. Inga runstenar finns i relation till kyrkorna vilket gör det 

svårt att tolka en föregångare i form av en träkyrka. Närmaste kyrkan från 1100-tal är 

Västerljungs kyrka som med hjälp av runstenen kan bidra till att kyrkan får en äldre datering, 

men det går inte att anta att den föregicks av en träkyrka. Det är eftersom Sö 40 inte är av röd 

sandsten. Däremot är Västerljung intressant i kontext med vad Vagnhärads ursprungliga namn 

kan har varit. Vagnhärads ursprungliga ortnamn kan ha varit Österlung och ska ha haft ett 

motsvarande Västerlung (Schnell 1974: 3). Västerljung kan ha varit det ursprungliga 

Västerlugn då efterledet -lung ska ha förvrängts genom tid till -ljung. Möjligt blir det då att 

anta att områdets ursprungliga namn var Lung (SOL).  
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7. Summary 

 In this essay I look into central entities along a water route that connect Mälaren in Mariefred 

with the Baltic sea in Trosa. I start with tuna magnate farms from the middle iron age (200-

550) to then focus on the entity that replaced tuna magnate farms in the late iron age and at 

last focus on early churches. In Åker the tuna magnate farm is in Tuna. East of Tuna is Lida. 

It had a settlement and burial site that was active during the whole iron age. Valsberga and 

Berga is west of Tuna. Iron age hill forts mark the southern and eastern borders of Tunas 

region. When Tuna lost its importance, a large mound was constructed by the new elite. 

During the late iron age Ärja was controlling the area. The homestead had elite status and 

built a church of stone in the 12th century. Simlilarly a stone church is built in Tuna in the 

12th century. With runestones of red sandstone the churces could be preceded by wooden 

churches.  

 The Gnesta area has four tuna placenames: Norrtuna, Södertuna, Frustuna and Sigtuna. 

Södertuna and Sigtuna are tuna names from the middle ages which makes them false. 

Norrtuna is most likely to represent the tuna homestead since its original name was Tuna and 

findings of gold in Vackerby that represent a southern border. In late iron age there was a 

settlement in Vackerby. East of Vackerby is Frustuna which has a strategic position and was 

probably the controlling entity during the late iron age. In the 12th century Frustuna and 

Kattnäs churches are built. The churches were preceded by wooden churches. Tuna in 

Torsåker is a tuna name that do not fit in the water fairway in the same way as the other tuna 

names. It belongs to another network of fairways that is connected to other tuna and berga 

names around the royal mound Uppsa kulle.   

 In the Trosa area the tuna homestead was in Tuna near Västerljung. That is where 

Tureholmsskatten was buried to cancel the function of Tuna. The homestead with the 

controlling function was nearby Berga. During the late iron age, the controlling power was in 

Vagnhärad at Norra and Södra Husby. Södra Husby has the largest density of large mounds in 

Södermanland. The many large mounds are proof of a strong dynasty. Vagnhärad and Trosa 

Lands churches are built in the 13th century. Nothing indicates that they should have an older 

age. However, the older name of Vagnhärad was Österlung and have a corresponding 

Västerlung, Västerljung. A church was built in Västerljung in the 12th century and had a 

runestone built in the structure which could give the church an older age.  
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