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ABSTRACT 

 

Piehl, U. 2016. Storgårdar och centralbygd i Uppland. Det medeltida landskapets 

organisation och struktur. Uppsatser Kulturgeografiskainstitutionen, Uppsala universitet. 

Masteruppsats i kulturgeografi 30hp HT 

 

Syftet med denna studie är att undersöka det tidigmedeltida uppländska landskapets 

organisation och struktur samt utveckla metodologiska redskap som kan användas i senare 

studier för detta syfte. Fokus ligger i uppsatsen på att inventera, lokalisera och utreda 

storgårdars/huvudgårdars utbredning och funktion i det tidigmedeltida uppländska landskapet. 

Detta görs genom tre delstudier: i delstudie 1 inventeras och lokaliseras så många potentiella 

storgårdar/huvudgårdar som möjligt i det uppländska landskapet med hjälp av en 

samanställning av indikationer på storgårdsdrift/huvudgårdsdrift gjord i uppsatsen samt 

bokserien Det medeltida Sverige. I delstudie 2 utreds kopplingen mellan konstaterade 

storgårdar/huvudgårdar och slättbygd/centralbygd i landskapet samt dessa enheters relation 

till fördelaktig jordmån medhjälp av SGUs kartgenerator. I delstudie 3 utförs ett 

tillförlitlighetstest hos tre metodologiska redskap (Trestegsmodellen, egaliserat ägande och 

reglerad bebyggelse) i relation till deras förmåga att identifiera tidigare 

storgårdsdrift/huvudgårdsdrift hos gårdar/byar i det tidigaste kartmaterialet från Lantmäteriet. 

I delstudie 1 har 341 potentiella storgårdar/huvudgårdar inventerats och en översiktskarta över 

dessa enheters lokalisering har producerats. Resultatet av delstudie 2 pekar på att de 

konstaterade storgårdarna/huvudgårdarna är integrerade i slättbygderna/centralbygderna i 

Uppland samt att dessa enheter är kopplade till fördelaktig jordmån. I delstudie 2 fastställs 

även att sätesgårdar under den tidiga medeltiden också finns väl integrerade i 

slättbygden/centralbygden. I delstudie 3 konstateras att ingen av de tre metodologiska 

redskapen på ett tillfredställande sätt kan identifiera tidigare storgårdsdrift/huvudgårdsdrift. 
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1. INLEDNING 

 

1.1 Bakgrund och problemformulering 

Den kulturgeografiska landskapsforskningen har som främsta syfte att förstå de processer som 

formar och omformar landskapet. Då landskapet formas under långa historiska tidevarv måste 

landskapsgeografer studera processer och skeenden som utspelat sig under olika historiska 

perioder. Detta görs genom att man registrerar och kartlägger de strukturer som visar sig i 

landskapet under olika tidsperioder för att sedan sammankoppla de förändringar man ser med 

teorier och kunskap om landskapets utveckling. Syftet är att kartlägga ett förändringsförlopp 

som sedan kan kopplas till naturgeografiska och sociala processer som formar landskapet 

(Sporrong, 1985, s. 23). I denna uppsats studeras en del av denna övergripande historiska 

process med inriktning på det uppländska landskapets utveckling under svensk medeltid. I 

fokus för studien ligger främst den agrara bebyggelsens morfogenetiska utveckling under 

tidsperioden samt dess relation till landskapets övergripande utveckling och organisering. 

 

Den svenska medeltiden (1050-1520) är en viktig tidsepok för att förstå det svenska och 

uppländska landskapets karaktär, bebyggelsestruktur och utveckling. Att tidsperioden är 

intressant för landskapsgeografin beror på att många av de strukturer som i dag, och 

historiskt, dominerar landskapet etableras under perioden (Ericsson, 2012, s. 39). De städer 

och samhällen som är viktiga i Sverige och i Uppland etablerades till stor del under perioden 

(Söderberg, 1996, s. 98-99). Den bystruktur som kan skönjas i det agrara landskapet i dag, 

och historiskt, etablerades till stor del under denna period, på grund av att fler människor 

försörjde sig på agrar produktion vilket gav en stark nykolonisering/förtätning av landskapet 

där de fördelaktiga jordbruksmarkerna lades under plogen vilket stabiliserade bystrukturen 

(Söderberg, 1996, s. 21-22). Under denna period etablerades också många viktiga institutioner 

som har varit betydelsefulla för Sverige som nation sedan dess, som till exempel 

kristendomen, frälset och kungamakten (Söderberg, 1996, s. 61,170). 

 

En av de viktigaste förändringsprocesserna som utspelar sig under medeltiden är jordbrukets 

och befolkningens expansion som uppkommer under slutet av järnåldern och som pågår till 

den agrara och humanitära kris som drabbar Sverige med digerdöden på 1300-talet 

(Cserhalmi, 1998, s. 110). Under denna period genomgår bebyggelsen och landskapet stora 

förändringar, främst i form av etableringen av landbosystemet och solskiftet. Dessa 

förändringar ger landskapet en mer eller mindre feodal utformning där stora landägare 

(kungen, frälset och kyrkan) kontrollerar underlydande byar och gårdar i stora regionala 

landbogods där landborna fick betala sitt uppehälle i form av arrendeavgifter (Cserhalmi, 

1998, s. 87,96). Landbodriftens dominans samt solskiftet som organisationsform i landskapets 

produktion var etablerat i slutet av 1200-talet i slättlandskapen (Östergötland, Västergötland 

och Uppland) och ger den rumsliga utformning som sedan dominerar landskapets struktur och 
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organisering fram till medeltidens slut (Sporrong, 1985, s. 55; Cserhalmi, 1998, s. 87,96; 

Berg, 2003, s. 18; Myrdal, 1999, s. 98-99).  

 

En av de centrala frågorna som landskapsgeografin, i relation till svensk medeltid, tampas 

med är vilken organisationsform och bebyggelsestruktur som dominerade landskapet innan 

landbosystemet etablerades. Inom den kontinentala forskningen har man kommit fram till att 

stora delar av den europeiska kontinenten dominerats av stordrift från västromerska rikets fall 

(475 e. Kr) fram till 1100-talet. Stordrift var ett agrart produktionssystem där slavar och ofria 

bönder fick ge dagsverket på enskilda stora jordbruksenheter för mat och uppehälle. Under 

senare delen av medeltiden utvecklades två system i Europa, öster och väster om Elbe. I öster 

fanns stordriften kvar medan i Västeuropa utvecklades ett landbosystem med arrendeavgifter 

istället för dagsverket som betalning (Berg, 2003, s. 25).  

 

Den traditionella svenska synen på det svenska landskapet, innan landbosystemet, och det 

feodala landskapets etablering är att landskapet dominerades av bondebygder med fria bönder 

som med kyrkans, frälsets och kungamaktens inträde i samhället tvingas in i de feodala 

förhållanden som dominerar den senare medeltiden (Berg, 2003, s. 31-33; Ericsson, 2012, s. 

38; Myrdal, 1986, s. 37; Lagerstedt, 1941, s. 49-64). Inom den traditionella svenska synen på 

landskapet argumenteras det för att man kan se denna struktur i landskapets fysiska 

utformning. Bondebygderna, enligt denna teori, ligger centralt i de tidigt bebyggda 

slättbygderna/centralbygderna medan godsbygderna är perifera i samma områden vilket ska 

bekräfta en senare etablering av dessa enheter (Berg, 2003, s. 31). Denna uppfattning har 

ifrågasatts av en rad svenska forskare som argumenterar för en mer europeisk struktur också i 

Sverige. Enligt denna idéströmning kan det finnas en kontinuitet mellan vikingatidens 

stormän och medeltidens frälse där de senmedeltida feodala förhållandena till stor del även 

funnits innan landbosystemets uppkomst (Berg, 2003, s. 34-35; Hagerman, 1996, s. 213-218). 

Landbosystemet tolkas inom denna strömning snarare som ett resultat av en förändrad 

ägandeform och maktstruktur inom den jordägande klassen. Ägandet gick från kontroll över 

stora lokala jordbruksenheter där makt låg i att kontrollera jordbruksmarken till kontroll över 

avkastningen av jordbruket på stora regionala landbogods där makt låg i att ha kontroll över 

människor (Berg, 2003, s. 19-20; Myrdal, 1986, s. 37).  

 

Att det funnits sammanhållna godskomplex under huvudgårdsdrift och storgårdsdrift fram till 

1300-talets slut är väl belagt inom den svenska medeltidsforskningen. Huvudgårdsdrift och 

storgårdsdrift var två former av stordrift där ägaren drev jordbruket i egen regi med 

dagsverksarbetande landbor eller slavar. För den traditionella historiesynen är dessa enheter 

undantag i landskapet medan för den senare kontinentalt inspirerade uppfattningen så ska man 

se storgårdar/huvudgårdar som den tidiga medeltidens främsta karaktärsdrag och de fria 

bönderna som de verkliga undantaget i landskapet (Ericsson, 2012, s. 38-39; Berg, 2003, s. 

28,207). Båda skolorna menar att landskapets äldsta struktur främst varit etablerad i 

slättbygderna/centralbygderna där de fördelaktigaste jordbruksområdena är förlagda, eftersom 
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byarna och gårdarna i dessa områden är betydligt tidigare etablerade i landskapet än de byar 

och gårdar som finns i skogsbygderna (Ericsson, 2012, s. 39). 

 

En rad studier om förhållandena i olika svenska landskap innan landbosystemet har 

genomförts i Sverige som på många sätt har undergrävt den traditionella bilden av ett 

landskap dominerat av fria bönder (Berg, 2003, s. 25-38). Denna utveckling har förstärkts av 

nya teoretiska och metodologiska redskap som till exempel Trestegsmodellen som utvecklats 

för att identifiera tidigare storgårdar/huvudgårdar i historiska kartor (Berg, 2003, s. 22; Piehl 

& Zetterberg, 2013, s. 41).   

 

Inom landskapsforskningen om Uppland har likväl den traditionella synen i stort levt kvar, 

inte minst genom Ulf Sporrongs monumentala verk Mälarbygd från 1985. Också i Uppland 

har denna uppfattning till viss del ifrågasatts i form utav Sigurd Rahmqvist bok Sätesgårdar 

och Gods (Rahmqvist, 1996, s. 298) men grundsynen på landskapets tidigmedeltida struktur 

har legat fast.  

 

I denna uppsats ska den traditionella uppfattningen om Upplands landskapsstruktur under den 

tidiga medeltiden undersökas närmare. Detta görs genom att studera 

storgårdsdriftens/huvudgårdsdriftens potentiella utbredning i landskapet samt 

storgårdsdriftens/huvudgårdsdriftens och sätesgårdarnas relation till 

slättbygderna/centralbygderna i Uppland. Genom denna studie kommer förhoppningsvis ny 

kunskap om landskapets struktur under den tidiga medeltiden etableras som i sin tur kan 

hjälpa forskningen att få en mer sammansatt bild av den förändringsprocess som format det 

landskap som vi i dag lever och verkar i.   

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Uppsatsens övergripande syfte är att bidra med fördjupad kunskap om det uppländska 

medeltida landskapets karaktär och utveckling för att få en bättre förståelse av den ständigt 

pågående förändringsprocess som formar och omformar landskapet. I centrum för denna 

uppsats ligger vilken utbredning storgårdar/huvudgårdar haft i det uppländska landskapet 

under den tidiga medeltiden (fram till 1400) samt dessa enheters relation till fördelaktig 

jordbruksmark belagda i de viktiga slättbygderna/centralbygderna. Dessa uppgifter har som 

syfte att belägga den tidigmedeltida landskapsstrukturen i Uppland och tydliggöra den 

förändringsprocess som format det medeltida landskapet. För att kunna studera detta har 

uppsatsen delats in i tre delstudier.  

 

 Delstudie 1: Den första delstudien fokuserar på att inventera och lokalisera så många 

potentiella storgårdar/huvudgårdar som möjligt i det uppländska landskapet. Detta 

görs främst med hjälp av en samanställning av indikationer på 

storgårdsdrift/huvudgårdsdrift gjord i uppsatsen samt bokserien Det medeltida Sverige 
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som är ett forskningsprojekt som sammanställer alla medeltida belägg rörande den 

medeltida bebyggelsen i Sverige. Syftet med denna delstudie är att skapa en generell 

bild av fenomenets potentiella utbredning och lokalisering i landskapet samt ett 

register som kan användas för senare forskning. 

 Delstudie 2: Den andra delstudien fokuserar på att studera konstaterade
1
 

storgårdars/huvudgårdars och sätesgårdars
2
 förhållande till 

slättbygderna/centralbygderna i Uppland samt storgårdars/huvudgårdars relation till 

god jordmån. Syftet är att både få en bild av fenomenets utbredning i dessa centrala 

jordbruksområden men även att testa Ulf Sporrongs tidigare resultat om 

sätesgårdarnas perifera lokalisering i slättbygderna/centralbygderna i Uppland.  

Storgårdar/huvudgårdars jordbruksmarks relation till god jordmån är intressant att 

studera i detta sammanhang både för att det i Piehl & Zetterbergs studie Medeltida 

godsdrift: En studie av Sko klosters gods finns ett samband mellan 

storgårdsdrift/huvudgårdsdrift och god jordmån (Piehl & Zetterberg 2013: 42), men 

även för att gårdar med fördelaktig jordmån kan indikera en tidig etablering i den 

lokala kontexten vilket skulle vittna om en indirekt kronologi i 

slättbygderna/centralbygderna där storgårdar/huvudgårdars position som de äldre 

enheterna i landskapet skulle stärkas. I relation till denna delstudie har tre 

frågeställningar formulerats: 

 

1. Var är de konstaterade storgårdarna/huvudgårdarna lokaliserade i landskapet 

och vilken relation har de till slättbygderna/centralbygderna? 

2. Var är sätesgårdarna lokaliserade i det uppländska landskapet och hur 

relaterar lokaliseringen till slättbygderna/centralbygderna i Uppland? 

3. Finns det en korrelation mellan storgårdsdrift/huvudgårdsdrift och fördelaktig 

jordmån i slättbygden/centrabygden i Uppsala län? 

 

 Delstudie 3: Den tredje delstudien är ett försök att bredda den metodologiska 

kunskapen om hur storgårdar/huvudgårdar kan identifieras i det historiska 

kartmaterialet. Syftet med detta är att hitta verktyg som på sikt kan bekräfta de 

potentiella storgårdarna/huvudgårdarnas som identifieras i delstudie 1. Tre 

metodologiska redskaps tillförlitlighet i identifieringen av konstaterade 

storgårdar/huvudgårdar ska prövas i denna delstudie. De tre redskapen är; det 

morfogenetiska redskapet Trestegsmodellen, det ägandeanalyserande redskapet 

egaliserade gårdar samt det morfogenetiska redskapet reglerad bebyggelse. 

I relation till denna delstudie har en frågeställning formulerats. 

 

1. Hur tillämpbara är de tre modellerna som verktyg för att identifiera 

storgårdsdrift/huvudgårdsdrift i det historiska kartmaterialet? 

                                                           
1
 Se definition av konstaterade storgårdar/huvudgårdar i avgränsningar och metod delstudie 2  

2
 Huvudgård bebodd av en frälseperson 
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1.2.1 Forskningsdesign 

För att göra det lättare att förstå hur denna uppsats är strukturerad och hur de olika 

delstudierna relaterar till varandra har Figur 1 skapats. Figuren visar den essentiella 

uppdelningen som finns mellan delstudie 1,2 och delstudie 3 som har sin grund i delstudiernas 

syfte och ansats. Delstudie 1 och 2 är studier som syftar till att ge ny kunskap om hur 

landskapet varit organiserat och strukturerat under den tidiga medeltiden. Delstudie 3 är till 

skillnad mot de två andra studierna en ren metodstudie som inte har som syfte att ger kunskap 

om landskapets struktur och förändring utan om tillförlitligheten hos metodologiska redskap 

som i framtiden kan användas för att detektera ny kunskap om landskapets förändring och 

struktur. Syftet med delstudie 3 är även att på lång siktigt bidra till utvecklingen av 

metodologiska redskap som i senare studier skall möjliggöra för att få en djupare förståelse av 

vilka gårdar av de potentiella storgårdarna/huvudgårdarna identifierade i delstudie 1 som 

under medeltiden verkligen varit storgårdar/huvudgårdar. De tre studierna, trots denna 

uppdelning, är tätt sammanknutna. Detta beror på att både delstudie 2 och 3 är beroende av 

den inventering av enheter som genomförs i delstudie 1.  
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Figur 1. Uppsatsens utformning och hur de olika delstudierna relaterar till varandra 

 

1.3 Avgränsningar 

Denna studie är avgränsad på flera sätt. Anledningarna till avgränsningarna har som oftast 

med den tidsavgränsning som finns knuten till uppsatsen. 

 

För det första kommer Uppland vara det landskap som studeras i uppsatsen. Anledning till 

detta är att landskapet saknar en genomgripande studie som beaktar den mer moderna 

kontinentala synen på det tidigmedeltida landskapets struktur och förändring.   

 

För det andra kommer denna undersökning vara rumsligt begränsad till Uppsala län istället 

för hela Uppland. Bakgrunden till denna avgränsning är flera. För det första är mycket av det 

källmaterial som har används i studien begränsat till detta geografiska område då bokserien 

Det medeltida Sverige, som är den huvudsakliga skriftliga källan i detta arbete, till stor del 

hitintills undersökt Uppland inom Uppsala läns gränser. Den andra anledningen till denna 

begränsning är tid. Då arbetet skall utföras under en avgränsad tid måste 

undersökningsområdet begränsas för att materialet skall vara möjligt att analysera. 

 

En tredje avgränsning har gjorts i anslutning till jordmånsanalysen inom delstudie 2. I 

uppsatsen är denna analys begränsad till att endast analysera jordarten som är kopplad till den 

brukade jorden hos byarna. Anledningen till denna avgränsning är både (som redovisas i 

senare avsnitt) att jordarten är den viktigaste faktorn bakom jordmånen i Uppland, men också 

för att en detaljerad analys av alla jordmånsfaktorer för varje studerad gård/by skulle vara 

tidsmässigt omöjlig inom ramen för detta projekt.  

 

En fjärde avgränsning har gjort i anslutning till delstudie 2 och 3. I dessa avsnitt har de 

gårdar/byar som analyserats med hjälp av de metodologiska redskapen och genom 

jordmånsanalysen valts ut från de potentiella storgårdar/huvudgårdar som identifierats i 

delstudie 1, detta med hjälp av den enskilda byns/gårdens tillförlitlighet som 

storgård/huvudgård i källmaterialet. De starkaste beläggen för storgårdsdrift/huvudgårdsdrift i 

källmaterialet är om den enskilda byn omnämns som curia, huvudgård, brytegård eller 

sätesgård samt om byn/gården har detta belägg före 1400-talet i materialet. Anledningen till 

att tillförlitligheten ökar om belägget är gjort innan 1400-talet är att 

storgårdsdrift/huvudgårdsdrift fortsatt var en del av landskapets produktionsorganisation 

innan 1400-talet. Tillförlitligheten hos dessa byar/gårdar i frågan om de legat under 

storgårdsdrift/huvudgårdsdrift är så stark att denna grupp benämns som konstaterade 

storgårdar/huvudgårdar i denna text. Anledningen till denna urvalsbegränsning är att en 

analys av alla potentiella storgårdar/huvudgårdar rent tidsmässigt blivit omöjlig att 

genomföra.   
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1.4 Disposition 

Uppsatsen har utformats så att läsaren på ett så tydligt sätt som möjligt skall ha möjligheten 

att förstå dess syfte, metod och resultat. Av denna anledning är uppsatsen indelad i tre 

övergripande avsnitt. De tre avsnitten utgör brytpunkterna i uppsatsen där första avsnittet 

redovisar de övergripande perspektiv och kontexter som ligger till grund för alla tre delstudier 

som genomförs i uppsatsen. Det andra avsnittet utgörs av de tre delstudiernas där varje 

delstudies specifika teorier, metod och resultat samlas och redovisas separat från övriga 

delstudier i syfte att hjälpa läsaren att få överblick. Det tredje avsnittet är en sammanfattande 

del där resultaten av de tre delstudierna sammanflätas och sätts i perspektiv.  

 

Inom ramen för första avsnittet finns fyra delar; Inledning, Bakgrund & litteraturgenomgång, 

Teoretiskt perspektiv och Källkritik. Inledning har som syfte att positionera uppsatsen i en 

forskningskontext samt att klargöra det syfte och de frågeställningar som utforskas i 

uppsatsen. I denna del redovisas även de avgränsningar som gjorts samt dispositionen. 

Bakgrund & litteraturgenomgång ger en kontextuell förståelse av medeltiden som historisk 

period samt en detaljerad genomgånga av den litteratur som är relevant i anslutning till 

uppsatsen. I teoretiska perspektiv redovisas de grundläggande perspektiven som 

implementeras i uppsatsen och första avsnittet avslutas med en källkritisk diskussion som 

dissekerar det källmaterial som ligger till grund för de tre delstudierna. 

 

I avsnitt två redovisas de tre delstudierna från delstudie 1 till delstudie 3. Inom varje 

delstudieavsnitt redovisas först specifika teorier som är fundamentala för den enskilda 

delstudien, sedan följer den metod som används och varje delstudieavsnittet avslutas med 

resultaten av den utredning som genomförts. 

 

Sista avsnittet utgörs av ett sammanfattande avsnitt där frågeställningarna besvaras utifrån 

resultatet och en avslutande diskussion där resultaten sätts i perspektiv. 

2. BAKGRUND & LITTERATURGENOMGÅNG 

 

2.1 Historisk bakgrund 

I detta avsnitt kommer en övergripande genomgång av de viktigaste förändringarna under 

medeltiden redovisas för att etablera den kontext som omsluter fenomenen som studeras i 

uppsatsen.  

 

2.1.1 Den svenska medeltiden 

Den svenska medeltiden är en relativt lång period som sträcker sig från vikingatidens slut 

(1050) fram till Gustav Vasas kröning 1523. Perioden karakteriseras av tre övergripande 

perioder som starkt påverkar det agrara landskapets utformning och organisation samt det 

medeltida samhället i stort. Den första perioden under medeltiden karaktäriseras av 
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befolknings- och jordbruksexpansion som från slutet av järnåldern dominerar både Europa 

och Sverige (Söderberg, 1995, s. 18; Myrdal, 1999s., 29). Antalet människor ökar relativt 

snabbt under perioden vilket gav en betydande nyodling och röjning av landskapet. 

Nyodlingen i sin tur gav etablering av nya byar och gårdar vilket i grunden förändrade 

landskapets karaktär både fysiskt men också organisatoriskt. Detta då jordräntans värde ökade 

medan dagsverkets värde minskade vilket i sin tur gav incitament för en utbyggd landbodrift 

(Söderberg, 1995, s. 25; Myrdal, 1999, s. 97).  

 

Med digerdödens verkningar på 1350-talet i Sverige avbryts tvärt denna befolknings- och 

jordbruksexpansion. Den betydande agrara och humanitära kris som sjukdomen bar med sig 

gjorde att stora delar av de resultat som expansionen lett till under lång tid i landskapet 

eroderas och försvinner (Söderberg, 1995, s. 67-71; Cserhalmi, 1998, s. 112). Detta fick 

konkreta utslag i landskapet där ödetomter och nerlagda gårdar finns väl belagda i det 

historiska materialet ända fram till 1600-talet (Cserhalmi, 1998, s. 112). Efter digerdöden och 

den utdragna kris som den medförde, även kallad den senmedeltida agrarkrisen, börjar en 

gradvis återhämtning som pågår ända fram till kröningen av Gustav Vasa (Cserhalmi, 1998, s. 

112). 

 

De tre övergripande perioderna ackompanjerades av betydande institutionella, och till viss 

del, tekniska förändringar av jordbruket, samhället och landskapet. De tydligaste 

institutionella förändringarna i samhället från vikingatiden fram till det medeltida samhället 

var att kristendomen, kungamakten och frälset etablerades. Kristendomen som institution 

förändrade det medeltida samhället i grunden på en rad olika sätt. Rent socialt bar religionen 

med sig nya normer och värderingar som transformerade det medeltida svenska samhället på 

ett fundamentalt sätt (vilket inte studeras i denna uppsats). För landskapet innebar 

kristendomen en betydande förändring. Kyrkobyggnader i både trä och sten uppfördes i 

landskapet och blev centrum i socknar och bygemenskaper (Söderberg, 1995, s. 177). Kyrkan 

som organisation blev under medeltiden en betydande landägare genom donationer till 

sockenkyrkor, kloster och domkyrkor vilket gjorde att många bönder samt stora landarealer 

var direkt kontrollerade av kyrkan som organisation (Myrdal, 1999, s. 106-109).  

 

Kungamaktens inträde i Sverige som institution gav troligen en liknande effekt på samhället 

som kristendomen, det vill säga en förändring i den normativa förståelsen av samhället, 

individen med mera. Dess direkta och indirekta påverkan på landskapets organisation och 

utformning är likafullt det intressanta för denna studie och är det som redovisas här. Hur 

samhället var organiserat innan kungamaktens genomslag i Sverige är svårt att belägga då 

källmaterialet är knapert men troligtvis var samhället uppbyggt som en typ av klanssamhälle 

eller hövdingasamhälle där familjer och släkter skyddades av den lokale makthavaren 

(Sporrong, 1985, s. 49). Kungamaktens etablering gjorde sannolikt, trots dess instabilitet 

(Söderberg, 1995, s. 145), att den lokala makten relativt minskade i värde, som maktmedel, då 

resurser, militär makt, lagar och regler centrerades i större utsträckning till statsmakten. 
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Effekten blev troligen betydande ingrepp i både samhällets organisation men också 

landskapets utformning. Skattesystemet, städerna och militärmakten är fenomen som är nära 

knutet till kungamaktens etablering och förstärkning. Dessa fenomen fick tydliga effekter på 

landskapet och var grundförutsättning för det regionala landbosystemets etablering samt en 

feodal maktstruktur som inte var lokalt uppbyggd utan uppbyggd på regional och nationell 

nivå (Sporrong, 1985, s. 49).  

 

Det värdsliga frälset benämns första gången 1280 i källmaterial men har troligen funnits en tid 

innan detta första belägg (Söderberg, 1995, s. 61). Frälsets etablering som institution i 

samhället är viktigt på många sätt då det är en formalisering av ett ståndssamhälle med en 

lagstadgad hierarkisk indelning. Frälsets ursprung är omdebatterat inom 

medeltidsforskningen. Troligen kommer dessa ståndspersoner, enligt forskningen, antingen ur 

en grupp av människor som hjälpt kungen i krig med utrustning och annat material, eller från 

en tidigare landägande klass med ursprung i den tidigare lokala och regionala maktstrukturen 

som troligen domineras Sverige innan medeltiden och kungamaktens inträde (Söderberg, 

1995, s. 61; Berg, 2003, s. 43-44). Frälsets inträde innebar för landskapet många betydande 

förändringar. Den viktigaste förändringen var att dessa personer kunde samla sådan rikedom 

att de kunde finansiera byggen av kyrkor (Berg, 2003, s. 44), fästningar och slott, vilket blev 

viktiga fysiska uttryck för den nya samhällsordningen under medeltiden.   

 

Det medeltida landskapet genomgick under medeltiden en rad tekniska och 

organisationsbetingade förändringar av jordbruket. Här bör plogen och vattenkvarnen nämnas 

som tekniska förändringar med stor påverkan på landskapet genom att de möjliggjorde ett mer 

intensivt åkerjordbruk (Söderberg, 1995, s. 35-36). Solskiftet är en av de viktigaste 

organisatoriska förrändringarna för jordbruket då detta skifte möjliggjorde för utomstående att 

äga mark i en enskild by (Cserhalmi, 1998, s. 96).    

 

2.2 Tidigare forskning 

I detta avsnitt skall den tidigare forskningen som är direkt relevant för denna studie redovisas. 

Syftet är att ge läsaren inblick i den forskningskontext som ligger till grund för uppsatsen. 

 

2.2.1 Storgårdar eller fria bönder 

Centralt för denna studie är hur det tidigmedeltida samhället var organiserat och hur det 

rumsliga utfallet av denna struktur såg ut. Tanken är att ge ökad kunskap om den 

förändringsprocess som omgjort landskapet och samhället under tidsperioden. Den 

huvudsakliga diskussonen inom detta område är frågan om hur den sociala samhällsstrukturen 

såg ut innan landbodriftens dominans och det mer eller mindre feodala samhällets etablering 

runt 1300-talet. Två huvudlinjer visar sig i forskningen kring detta ämne.  
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Den ena forskningslinjen stöds till stor del av den äldre kulturgeografiska forskningen och är 

fortsatt grunden för hur vi förstår det uppländska landskapet och samhället under 

tidigmedeltid. Denna forskningsinriktning grundar sig i ett evolutionistiskt perspektiv där 

landskapet utvecklas i olika stadier. Enskilda bosättningar i landskapet blir, utifrån denna 

teori, med tid allt mer avancerade och sofistikerade i sin organisationsform då 

utvecklingsprocessen pågått under längre tid (Windelhed, 1995, s. 51-54; Sporrong, 1985, s. 

27-31; Berg, 2003, s. 31). För dessa forskare var det tidigmedeltida landskapet och samhället 

dominerat av en mer primitiv samhällsorganisation som till största del utgjordes av fria 

familjebönder i bondebygder (Zachrisson, 1994, s. 219-222, Sporrong, 1985, s. 42; 

Rahmqvist, 1996, s. 296). Det hierarkiska godssamhället som kan skönjas under den senare 

medeltiden, var utifrån denna förståelse, en avancerad utveckling som uppkommit på 

bekostnad av bondebygden (Lagerstedt, 1941, s. 49-64). Som argument för detta perspektiv 

har ofta frälsets gods sekundära lokalisering i de viktiga slättbygderna/centralbygderna i 

Mellansverige påvisats genom studier av dessa gods lokalisering i landskapet under den 

senare medeltiden. Ulf Sporrong har, som exempel på denna inriktning, konstaterat att 

frälsegodsen i Uppland vid 1500-talets mitt är lokaliserade till perifera delar av 

slättbygderna/centralbygderna vilket påvisar dessa gods senare tillkomst i landskapet 

(Sporrong, 1985, s. 42,189).   

 

Den andra inriktningen är till stor del baserad på en annan historiesyn och en annan 

förändringsprocess som grund för landskapets struktur. Denna forskningsinriktning tog sin 

form redan 1953 med Folke Dovrings kritik av den ovan nämnda teorin om ett samhälle och 

ett landskap dominerat av ”fria bönder”. Dovring argumenterade för att det tidigmedeltida 

samhället och perioden innan i själva verket var en period där samhället var ytterst 

differentierat. Hans kritik grundade sig på historismens kritiska ingång till den historiska 

forskningen, det vill säga att historiska fenomenen måste förstås i sin kontext. Dovring 

menade utifrån detta perspektiv att man i forskningen om den tidiga medeltiden hade 

missuppfattat begreppet ”bonde” (Dovring, 1953, s. 91-93). Enligt Dovring skulle ”bonde” 

inte förstås i den kontext som vi förstår begreppet idag, som en fri familjejordbrukare, utan 

som begreppet användes under medeltiden, fri gentemot kungen (Dovring, 1953, s. 91-93). 

En ”bonde” enligt Dovrings tolkning borde vara en storman eller aristokrat, snarare än en 

jordägande familjejordbrukare. Sammanfattningsvis menar Dovring att det troligen fanns en 

aristokratisk samhällsordning också under vikingatiden och tidiga medeltiden (Dovring, 1953, 

s. 91-93). Dovrings teori har sedan undersökts både arkeologiskt och inom kulturgeografin. 

Framförallt har denna syn på det tidigmedeltida samhället och landskapet stärkts med en rad 

studier i både Sverige och Norge. I Norge har Tore Iversen konstaterat att landbor ofta 

rekryterades från frigivna slavar under jordbruksexpansionen fram till 1300-talets agrara kris 

(Berg, 2003, s. 37). Detta är ett viktigt argument mot den första forskningsinriktningen där 

landbosystemet var ett resultat av frälsets framväxt och godsstrukturens inrättning i 

landskapet, i vilket landborna tidigare varit fria bönder som tvingats in i landbodrift (Berg, 

2003, s. 37). Vidare har man i Sverige konstaterat att det fanns en koppling mellan 
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tidigmedeltida kyrkor i slättlandskapen i Mellansverige och stormän/frälsepersoner under 

medeltiden. I Uppland finns några exempel där tidigmedeltida kyrkor i 

slättbygderna/centralbygderna kopplas till stormansgods (Ferm & Rahmqvist, 1985, s. 67-69). 

Samma struktur visar sig i Västergötland där frälsejorden tydligt ligger nära äldre kyrkor 

under den senare medeltiden (Claesson, 1989, s. 126-128). Då kyrkorna är belägna på 

slättbygderna/centralbygderna i dessa landskap blir de två studierna indikationer på att ”fria 

bönder” inte dominerat slättbygden/centralbyggden och där igenom inte utgör den äldsta 

strukturen.  

 

Johan Berg har studerat Östergötlands godsstruktur under medeltiden. I studien konstateras att 

slättbygden/centralbyggden i Östergötland domineras av frälsejord (Berg, 2003, s. 197). 

Vidare konstaterar Berg att det ter sig som att det finns en kontinuitet i ägandet av denna jord 

från den äldre medeltiden, där ett fåtal släkter redan under 1200-talet ägt större delen av 

jorden i de centrala slättbygderna/centralbygderna, fram till den senare medeltiden. Dessa 

släkter har troligen drivit jordbruket med hjälp av huvudgårdar som bör utgöra den äldsta 

bebyggelsen i landskapet (Berg, 2003, s. 206-207 och 232). Berg framlägger i studien av 

Östergötlands godsstruktur att det tidigmedeltida samhället och vikingatiden, likt Dovrings 

perspektiv, varit ytterst differentierat och tydligt hierarkiskt organiserat (Berg, 2003, s. 236). I 

Maja Hagermans verk, Spåren av kungens män: om när Sverige blev ett kristet rike i skiftet 

mellan vikingatid och medeltid framläggs en snarlik bild av det tidigmedeltida landskapet i 

Västergötland. Detta landskap var dominerat av, enligt Hagerman, en hövdingaklass som 

kontrollerade de viktiga slättbygderna/centralbygderna (Hagerman, 1996, s. 213-215).  

 

När det gäller Uppland har ingen betydande forskning som tydligt motsäger doktrinen om en 

landskapsstruktur dominerad av ”fria bönder” genomförts. Man har i studier om Uppland 

konstaterat att det i vissa fall finns ett samband mellan tidigmedeltida kyrkor och 

stormansgods (Ferm & Rahmqvist, 1985, s. 67-69). Sigurd Rahmqvist har även konstaterat, 

genom sin studie av ett antal gods i norra Uppland, att det finns tydliga exempel på att gods 

med huvudgårdar varit ett integrerat och allmänt utbrett fenomen i området fram till 1300-

talet men att dessa enheter varit undantag i landskapet snarare än regel (Rahmqvist, 1996, s. 

298). I stort har grundsynen på landskapet, vilket också är Rahmqvists perspektiv, varit att 

Uppland och dess centrala jordbruksbygder under vikingatiden och den tidiga medeltiden 

dominerats av ”fria bönder”.  

 

På senare år har denna bild börjat ifrågasättas på allvar genom bland annat Piehl & 

Zetterbergs studie Medeltida godsdrift: en studie av Sko klosters gods från 2013 som 

presenterat nya redskap och perspektiv inom den vetenskapliga debatten. Det finns därför 

anledning för en kort redogörelse av studiens ansatser och resultat då studien utgör en god 

forskningsbakgrund till både delstudie 2 och 3. 
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I Piehl & Zetterbergs studie försöker författarna utreda två forskningsfrågor som är knutna till 

Sko klosters godsinnehav 1302. Den första frågeställningen handlar om att hitta 

metodologiska redskap som kan identifiera Sko klosters gårdars driftsform 1302 i det tidigaste 

kartmaterialet från 1600-talet. Driftsformen på den enskilda gården finns redovisade i 

jordeboken från 1302 vilket gör denna frågeställning till en metodutvecklande studie snarare 

än en historisk betingad studie. Den andra frågeställningen handlar om vad som är den 

underliggande bakgrunden till de olika driftsformerna som klostret tillämpar på sina olika 

gårdar. 

 

I studien konstateras att Trestegsmodellen är ett tillförlitligt metodologiskt redskap när det 

gäller att identifiera tidigare storgårdsdrift/huvudgårdsdrift i kartmaterialet då modellen kunde 

identifiera alla Sko klosters huvudgårdar som gick att studera med hjälp av det tillgängliga 

kartmaterialet. Författarna visar vidare att egaliserat ägande och reglerad bebyggelse inte har 

samma tillförlitlighet då de också återfinns hos en del landbobyar (Piehl & Zetterbergs, 2013, 

s. 41). Studiens övergripande problem angående identifieringen av driftsformerna i 

kartmaterialet är att enheterna som studerats utgör ett allt för begränsat urval. Det vill säga, de 

gårdar som ligger under Sko klosters gods 1302 och som är fokus för studien, med det 

naturliga bortfallet som tillkomer, begränsar själva studies tillförlitlighet, vilket påpekas av 

författarna (Piehl & Zetterbergs, 2013, s. 41). 

 

När det gäller bakgrunden till de olika driftsformerna på Sko klosters gårdar testas två 

hypoteser. Den första argumenterar för att driftsystemen på gårdarna är beroende av avstånd 

till själva klostret medan den andra hypotesen argumenterar för att det finns en materialistisk 

bakgrund till driftsformerna, där huvudgårdsdriften skulle vara knuten till bättre 

jordbruksmark (Piehl & Zetterbergs, 2013, s. 11-15). Resultatet visar, i denna begränsade 

studie, att det finns en korrelation mellan enheter drivna under storgårdsdrift/huvudgårdsdrift 

och fördelaktig jordmån/jordart vilket talar för en tidigare etablering hos huvudgårdarna i den 

lokala kontexten (Piehl & Zetterbergs, 2013, s. 41). 

3. TEORETISKT PERSPEKTIV 

I detta avsnitt redovisas de teoretiska perspektiv som ligger till grund för min studie. Först 

redovisas det perspektiv som används i relation till hur det förgångna analyseras och förstås. 

Sedan redovisas de teoretiska grunderna i landskapsgeografin.  

 

3.1 Kritisk realism 

För att förstå hur uppsatsen är utformad och genomförd måste man som läsare få en insikt i de 

övergripande filosofiska och kunskapsteoretiska perspektiv som appliceras i denna uppsats. 

Som i all historisk forskning (där landskapsgeografin är en integrerad del) krävs en reflektion 

om hur historia som ämne skall förstås samt vilken kunskap som är möjlig att få om det 

förgångna i sig. Synen på historia som ämne har precis som all samhällsvetenskaplig och 
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humanistisk forskning påverkats av den kunskapsteoretiska diskussion som förts inom 

akademin från 1800-talet fram till i dag. I denna uppsats skall jag inte redogöra för denna 

övergripande diskussion men det teoretiska perspektiv som ligger till grund för denna uppsats 

är djupt inbäddad i just de frågor som dryftats och som i grunden handlar om hur vi som 

forskare ska förstå och tolka världen runt oss och den empiri som är grunden för alla 

vetenskapliga undersökningar. I uppsatsen används kritisk realism som det övergripande 

kunskapsteoretiska perspektivet på hur man som forskare skall förhålla sig till möjligheterna 

till verklig kunskap och det förgångna.  

 

Den fundamentala tanken inom kritisk realism är att det finns objekt utanför människans 

sinnen. Alltså världen (objekten) finns oberoende den enskilde människan och har således 

egenskaper som inte är tolkningsbara utan verkliga. Att få kunskap om denna värld är 

problematiskt för människan då alla information måste tolkas och konceptualisera genom det 

normativa mänskliga psyket. Kunskap och verkligheten är på detta sätt inte det samma då 

kunskap i sin karaktär är normativ och konstruerad. Hur verkligheten är beskaffad kan dock 

utforskas genom att testa den normativa förståelsen mot det autonoma objektet. Till exempel 

kan man undersöka om jorden är platt genom att segla till ”jordens kant” (Sayer, 2006, s. 98). 

Inom historia och samhällsvetenskap är ”objektet” som oftast socialt konstruerat av kulturer, 

samhällen eller grupper av människor. ”Objekten” i sig är normativa konstruktioner men likt 

världen finns dessa konstruktioner oberoende den enskildes psyke vilket ger dessa 

fenomen ”objektiva” egenskaper som kan studeras genom att testa teorier och kunskap mot 

fenomenets utfall och struktur (Sayer, 2006, s. 100). 

  

För den historiska forskningen pekar perspektivet ut två utgångspunkter för hur historisk 

forskning skall bedrivas och tolkas. 

 

Den första utgångspunkten är att man som forskare ska förhålla sig kritisk till det material 

som kan användas i historisk forskning samt kritisk till den egna tolkningen av det historiska 

material som man studerar. Detta innebär i praktiken att man i granskandet av det historiska 

materialet ifrågasätter dess förtjänst i relation till den process eller det objekt som man vill 

studera. I detta sammanhang ifrågasätter man som oftast uppkomsten och avsikten av 

materialet när det har tillverkats (främst i relation till skriftligt källmaterial). Viktigt är tillika 

att ifrågasätta den egna förmågan att tolka det historiska materialet korrekt, det vill säga 

förstås materialet utifrån en korrekt uppfattning av historien eller tolkas materialet utifrån 

egna preferenser och förhoppningar.  

 

Den andra utgångspunkten handlar om realism. Denna utgångspunkt är central för 

perspektivet (se ovan) och är en tydlig markering mot postmodernism och relativism. Den 

centrala utgångspunkten här är att det material som finns bevarat från historien, trots dess 

potentiella brister och normativitet, ändå  (om man testar materialet i sin rätta kontext) är en 

källa till valid kunskap om de förutsättningar som funnits historiskt (Sayer, 2006, s. 98-101). 



18 

 

På detta sätt blir den kritiska realismen ett teoretiskt perspektiv där man är medveten om 

materialet och forskarens normativitet, men man menar att material ändå kan vara  en legitim 

källa till kunskap om det förgångna. 

 

I denna studie är den kritiska realismen en bra utgångspunkt för kunskapsinsamlingen och hur 

den ska analyseras och förstås. Anledningen till detta är att denna studie till stor del bygger på 

historiskt material som är producerat direkt av enskilda normativa individer under historisk 

tid. Det skulle vara naivt att tänka sig att de lantmätare som producerat de historiska kartorna, 

de människor som producerat de medeltida handlingarna som ligger till grund för Det 

medeltida Sverige samt de författare som författat Det medeltida Sverige inte på något sätt 

påverkat den information som går att utvinna ur materialet. På detta sätt måste kritiken mot 

källmaterialet vara tydlig i uppsatsen. Att inte alls tro att det historiska materialet säger något 

om verkliga förhållanden under medeltiden skulle dock innebära att denna studie inte skulle 

uppnå sitt syfte, vilket i slutändan är att stärka kunskapen om det uppländska medeltida 

landskapets utveckling och struktur. Realismen, det vill säga källornas tillförlitlighet är en 

central funktion i uppsatsen, det är helt enkelt fundamentet som studien står på.  

    

3.2 Landskapsgeografi 

Landskapsgeografin är ett forskningsfällt inom det breda samhällsvetenskapliga ämnet 

kulturgeografi. Forskningsfället kan i vissa sammanhang också betecknas som historisk 

geografi men i denna studie benämns ämnet som landskapsgeografi då denna betäckning på 

ett tydligt sätt fångar de teoretiska grundsatser som är fundamentet för forskningsfältet.  

 

3.2.1 Landskapsgeografi: Att studera en förändringsprocess 

Huvudsyftet med all historisk, och egentligen all, samhällsvetenskaplig forskning, vilket 

gäller också för landskapsgeografin, är att förstå orsaker bakom förändring (Tosh, 2011, s. 31; 

Dodgshon, 1998, s. 2). Landskapsgeografin skiljer sig inte på detta sätt från den övergripande 

historiska och samhällsvetenskapliga forskningen inom olika forskningsskolor. 

Landskapsgeografins essens ligger istället i dess fokus på landskapet som det primära 

forskningsobjektet, det vill säga dess rumsliga fokus. På detta sätt är det landskapets faktiska 

fysiska form under historien som ska förklaras, snarare än abstrakta sociala eller ekonomiska 

fenomen. 

 

Här är det viktigt att påpeka att det är det som brukar kallas för kulturlandskapet som står i 

fokus för landskapsgeografin. Kulturlandskapet är det landskap som formas av mänsklig 

aktivitet (Jansson, 2003, s. 8) och de förändringar som studeras inom landskapsgeografin är 

därmed förändringar som är direkt kopplade till mänsklig aktivitet. De rent naturgeografiska 

processerna som finns i landskapet är på detta sätt inte i fokus för landskapsgeografin, trots att 

dessa processer är viktiga i förståelsen av förutsättningarna för kulturlandskapet.  Inom 

landskapsgeografin är kulturlandskap som begrepp både kritiserat och omdebatterat. 
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Anledningen till detta är att det i grunden är svårt att separera naturgeografiska processer och 

kulturgeografiska processer (Jansson, 2003, s. 8). Av denna anledning används termen 

landskap oftast istället för kulturlandskap inom landskapsgeografin som forskningsfält. I 

denna uppsats kommer främst landskap användas som begrepp då denna term är bredare i sin 

utformning, dock är kulturlandskapet som begrepp fortsatt en god ingång till förståelse av 

vilka processer som är i fokus för landskapsgeografin.  

 

Den grundläggande utgångspunkten för landskapsgeografin är att landskapet är ett resultat av 

en ständigt pågående förändringsprocess som formar och omformar landskapets rumsliga 

utformning (Berg, 2003, s. 90, Dodgshon, 1998, s. 8). Processen kan förstås på olika sätt men 

i denna uppsats kommer jag som författare att argumentera för en bred förståelse av 

landskapets förändringsprocess där förändringsprocessen är ett resultat av samspelet mellan 

samhälle, individ och landskap.  

 

Anledningen till en bred och övergripande förståelse av förändringsprocessens dynamik är att 

jag anser att det finns betydande problem med att precisera teorin då den kan bli alltför 

deterministisk. Detta beror på att jag som författare anser att det inte går att separera 

förändringsprocessens dynamik från den specifika mänskliga och geografiska kontext som 

studeras. Detta får som konsekvens att generell förståelse av hur samspelet mellan samhälle, 

individ och landskap fungerar är, enligt mig, ett lönlöst teoretiskt pyramidbygge som kan ge 

en förenklad och missledande syn på bakgrunden till en specifik landskapsutveckling. På 

detta sätt är jag kritisk till en ren strukturalistisk syn på förändringsdynamiken men också en 

aktörsinriktad inställning då dessa förenklar den komplexitet som jag anser är fundamentet i 

verkligheten. På många sätt är min grundsyn på förändringsdynamiken i landskapet besläktad 

med Anthony Giddens struktureringsteori som är en sammanflätning av de ovan nämnda 

filosofiska utgångspunkterna med en rumslig aspekt, det vill säga ett perspektiv där aktörers 

handlingar är begränsade av sociala strukturers ramar, där verkligheten (landskapet i vårt fall) 

är ett resultat av dessa handlingar i tid och rum (Dodgshon, 1998, s. 6). Till skillnad mot 

Giddens struktureringsteori och till stöd för Robert Dodgshon mer lösa definition av 

strukturer som fenomen (Dodgshon, 1998, s. 12) anser jag att det finns fler viktiga strukturer 

än de sociala system som är centrala för Giddens definition av strukturer (Bladh, 1995, s. 29). 

Dessa strukturer menar jag kan vara uppbyggda av både kulturella, men också materialistiska 

och tekniska former, som påverkar förändringsdynamiken i samhället och landskapet. Den 

filosofiska grunden finns helt enkelt fortsatt i Giddens förståelse av dynamiken men med en 

utbyggd förståelse av begreppet struktur. Den breda och övergripande förståelsen av 

förändringsprocessens dynamik i denna uppsats är alltså en direkt konsekvens av att jag vill 

undvika att på förhand tvinga in förklaringen av förändringsprocessens dynamik i en given 

ram. Istället vill jag att resultatet av undersökningen och det historiskt belagda samspelet 

mellan samhälle, individ och landskap i den givna kontexten, självt ska vittna om vilken 

aspekt i processen som är den centrala. 

 



20 

 

Förändringsprocessens dynamik i relation till landskapet kan med fördel illustreras genom  

grafik hämtad från Ulf Sporrongs bok Mälarbygd (Sporrong, 1985, s. 27) som redovisas 

nedan i Figur 2 samt grafik hämtad från Johan Bergs artikel Makten, marken, tiden och 

rummet, Figur 3 (Berg, 2003, s. 91). De två modellerna försöker båda illustrera själva 

förändringsprocessen i landskapet men på två olika sätt där Sporrong på en mer övergripande 

nivå försöker illustera vilka faktorer som de facto är inblandade i förändringprocessens 

dynamik medan Berg tydligare visar den fysiska omvandlingens centrala betydelse i 

förändringsprocessen för landskapet, vilket blir ett viktigt komplement till Sporrongs modell. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Grafisk återgivning av samspelet mellan individ, samhälle och landskap som 

förutsättningar för förändringsprocessen av kulturlandskapet. Källa: Mälarbygd 1985 
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Figur 3. Visar relationen mellan landskapet och de krafter som omvandlar landskapet. Källa: 

Makten, marken, tiden och rummet 2003 

 

Det enskilda landskapets fysiska utformning blir genom denna ständigt pågående process ett 

resultat av det specifika samhälle som finns runt och i landskapet, de kulturella, ekonomiska 

och personliga preferenser som dominerar detta samhällets individer samt de 

fysiskgeografiska förutsättningarna i landskapet (Berg, 2003, s. 90). 

 

En viktig del av landskapsgeografin som förändringsprocess är insikten om att förändring är 

tätt knutet till kontinuitet. Kontinuitet är en viktig del i landskapsgeografin då de flesta 

kulturgeografiska forskare, trots att en del postmodernister ifrågasätter detta, är överens om 

att landskapet som oftast, också i perioder av snabb förändring, bär med sig betydande 

strukturer från det förgångna (Dodgshon, 1998, s. 10). Sporrong beskriver perioder av 

stabilitet och förändring. Stabilitet är när förändring uteblir. Det vill säga när 

förändringsprocessens grunddrag är stabila eller inte påverkar landskapet (Sporrong, 1985, s. 

29). Kontinuitet visar sig i landskapsprocessen på flera sätt, både genom att landskapet under 

vissa perioder helt enkelt inte genomgår stora förändringar men också genom att landskapets 

förändringsprocess, oftast inte är av revolutionärt slag, det vill säga total brytning med det 

förgångna. 

 

3.2.2 Förändringsprocess eller utvecklingsprocess 

De förändringar som uppkommer i landskapet genom landskapsprocessen kan tolkas och 

förstås på olika sätt. En grundläggande diskrepans i frågan om förändringen av landskapet 

ligger i om förändringen skall tolkas som en evolutionistisk inriktad förändring eller en 

förändring utan värderad riktning.  
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Om en förändring är evolutionistisk innebär det att den enskilda förändringen alltid är en 

rörelse mot mer komplexitet. Mer komplexitet innebär för landskapet att dess struktur alltid 

rör sig mot ett mer avancerat och utvecklat stadium. Inom den evolutionistiska skolan finns 

det också en deterministisk syn på utvecklingen där all utveckling tar samma väg. 

 

Om en förändring är utan värderande riktning finns det ingen tydlig inriktning i 

förändringsprocessen. Denna förändring är en förändring som skall tolkas som en rörelse från 

ett avancerat och komplext skede till ett annat avancerat och komplext skede (Tosh, 2011, s. 

37-38). Ingen determinism finns heller i dess syn på förändring. 

 

Skillnaderna mellan dessa två teoretiska och filosofiska perspektiv på förändring ger olika 

förståelser av landskapet men även historiens utveckling i stort. En evolutionistisk forskare 

talar av denna anledning oftast om utveckling och utvecklingsprocesser snarare än 

förändringsprocesser, då det i uttrycket utveckling ligger en underligande förståelse om de 

evolutionistiska värdena. Det landskap som i dag existerar blir på detta sätt det mest 

avancerade och utvecklade landskap som någonsin funnits. En forskare utan värdeinriktning 

talar hellre om en förändringsprocess, då man vill undvika att evolutionistiska värden kopplas 

till förändringen i sig. Det landskap som existerar idag är för denna skola avancerat och unikt 

men inte bättre eller mer utvecklat än tidigare landskap. 

 

I denna uppsats kommer den senare synen på förändring som begrepp användas då 

perspektivet i denna uppsats inte är evolutionistiskt. Anledningen till detta är att jag som 

författare anser att det evolutionistiska perspektivet är högst problematiskt då man trivialiserar 

och förminskar tidigare samhällen och landskap vilket jag tror undergräver verklig förståelse 

av det historiska skeendet. Samt att jag inte på något sätt kan acceptera det deterministiska 

perspektivet inom denna skola. 

4. KÄLLKRITIK 

I detta avsnitt gör en fördjupad analys av det material som ligger till grund för alla tre 

delstudier. Syftet är att på ett konkret sätt utsätta detta material för en kritisk granskning så att 

dess tillförlitlighet som material för uppsatsen kan bekräftas. Utgångspunkten för denna 

granskning hittas i det teoretiska perspektivet kritisk realism som redovisats ovan. 

 

Tillförlitligheten av resultaten i denna uppsats bygger till stor del på att det källmaterial som 

använts är tillförlitligt. Detta innebär i praktiken att källmaterialet inte får lida av sådana 

brister att man skulle kunna på ett fundamentalt sätt ifrågasätta dess äkthet och dess relevans 

för frågeställningarna och syftet i uppsatsen.  

 

För att bedöma källmaterialets tillförlitlighet har fyra källkritiska regler används. Den första 

regeln är äkthet. Äktheten i historisk forskning handlar i grunden om att bedöma om 
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materialet är producerat på den plats, i den tid och av den person som kan förstås av 

materialet. Den andra regeln är oberoende. Ett materials oberoende är centralt för dess 

trovärdighet. Hur oberoende en källa är beror på flera aspekter, om uppgifterna i ett 

källmaterial kan bekräftas av annan källa stärks oberoendet, om uppgifterna kommer från en 

primär källa som är en del av den studerade tidsåldern ökar oberoendet och om källmaterialet 

inte är redigerat under tidens gång ökar också oberoendet. Den tredje regeln handlar om 

samtidighet. Om ett källmaterial är nedtecknat i direkt anslutning till det skeendet eller period 

som materialet behandlar så ökar tillförlitligheten då författaren av källmaterialet ännu inte är 

påverkad av efterspelet av en händelse/period. Den fjärde regeln handlar om tendens. Om det 

finns en tydlig avsiktlig snedvridning av källmaterialet utifrån olika motiv brukar det 

materialet vara utsatt för en tendens. Detta betyder att de uppgifter som finns trots att alla 

andra källkritiska aspekter visar hög tillförlitlighet till ett dokument ändå är missvisande 

(Esaiasson, 2012, s. 282-286). 

 

Det viktigaste källmaterialet i denna studie är forskningsprojektet Det medeltida Sveriges 

inventering av den medeltida bebyggelsen med hjälp av medeltida brev, jordeböcker och 

räkenskaper. Äktheten i materialet som ligger till grund för Det medeltida Sverige anser jag 

vara hög. Detta beror på att det inte finns några uppenbara incitament att förfalska denna typ 

av historiska uppgifter då uppgifterna som redovisas knappast kan varit av större värde senare 

i historien. Man kan alltså utgå från att materialet är samtida. Oberoendet hos materialet som 

ligger till grund för Det medeltida Sverige är stort då uppgifterna som redovisas består av 

framför allt primära källor som är nedskrivna under själva den historiska epok som källorna 

behandlar. Samtidigheten hos dokumenten är i detta sammanhang uppenbar, då de flesta 

uppgifterna behandlar händelser och förändringar som ligger i direkt anslutning till 

produktionen av det enskilda dokumentet. I frågan om det finns tendenser i materialet som 

visar på systematisk snedvridning av de historiska uppgifterna så är det svårare. Det skulle 

rent teoretiskt kunna finnas en snedvridning i urvalet av uppgifter eller en medveten 

snedvridning i översättningen och sammanställningen av de medeltida källorna inom ramen 

för inverteringen gjord i forskningsprojektet, det vill säga en tendens som skulle minska 

tillförlitligheten till uppgifterena som redovisas. Detta är dock högst osannolikt då det inte 

föreligger uppenbara motiv till en sådan snedvridning hos forskarna bakom projektet. Det 

skulle även kunna finnas en tendensiös snedvridning i själva de historiska källorna. I detta fall 

är det uppenbarligen svårare att utesluta att det inte finns en medveten snedvridning av 

materialet. Detta har i slutendan med uppgifternas karaktär at göra och dess påverkan på den 

enskilda individen som producerar materialet. En jordägare kan till exempel ha incitament att 

redovisa mindre brukad jord då detta skulle ge lägre skatt, eller ett gåvobrev eller 

testamentebrev skulle kunna vara förfalskat av släktingar för att tillskansa sig ekonomiska och 

maktmässiga resurser. Att utesluta sådan förvridning av källmaterialet är omöjlig att utesluta 

men, vilket är viktigt, denna snedvridning bör i helhetsmaterialet ändå varit relativt begränsad 

då det inom det medeltida samhället också fanns kontrollmekanismer som straffade 

människor som medvetet förfalskade sanningen. Det finns således lika lite anledning att 
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ifrågasätta uppgifterna i Det medeltida Sverige som att ifrågasätta liknande uppgifter som 

produceras idag. 

De uppgifter som används specifikt för denna uppsats, det vill säga indikationer på 

storgårdsdrift/huvudgårdsdrift berörs inte av de potentiella tendensiösa problemen rörande 

urkunden som redovisats ovan. Detta beror på att uppgifter är okontroversiella i 

sammanhanget. 

 

I samband med bedömningen av Det medeltida Sveriges tillförlitlighet som källmaterial bör 

nämnas att forskningsprojektet har genomförts under en relativt lång tidsperiod. Projektet 

började under 1960-talet och de första banden om Uppland utkom 1972 medan det senaste 

utkom 2014. Resultatet av detta är flera, vilket kan ha påverkat resultatet i denna studie. Som 

nämnts i metoddelen rörande delstudie 1 så har potentiella storgårdar/huvudgårdar pekats ut i 

Det medeltida Sverige genom att hitta indikationer på storgårdsdrift/huvudgårdsdrift i 

materialet. Då bokserien har producerats under en lång period har författarna och redigerarna 

för projektet byts ut vilket torde påverka formuleringar och beslut rörande projektets 

utformning. Detta kan man uppenbarligen se genom att studera materialet rörande främst 

framställningen och språket från den första publikationen till den senaste. Under 

excerperingen av de relevanta uppgifterna i Det medeltida Sverige framkom att i de tidiga 

publikationerna 1:1–1:6 utkomna 1972-1988 hittas uteslutande alla byar/gårdar som är 

benämnda som Curia, Curiammeam, Curiam, Mansio Curie. Medan en betydande majoritet 

av alla gårdar/byar som är benämnda som huvudgårdar finns i publikationerna 1:7–1:10, 

1992-2014. Konkret innebär detta att man troligen har fått en förändrad syn på hur man 

översätter och framställer byar/gårdar som uppenbarligen legat under någon form av stordrift. 

I sig är detta en detalj för detta specifika arbete då de båda kategorierna har samma resultat 

men själva förändringen i framställningen är problematisk för tillförlitligheten för en enhetlig 

bedömning hos Det medeltida Sverige då frågetecken kan höjas om fler förändringar i 

bedömningar och framställningar av materialet utvecklats från de första publikationerna till de 

sista.       

 

De historiska kartorna över byarna/gårdarna är producerade av den statliga myndigheten 

Lantmäteriet under 1600-talet och 1700-talet. Det som framförallt behandlas i kartorna är 

främst av ekonomisk karaktär som kan ha används till grund för beskattning. Om motivet med 

kartorna varit att de legat till grund för beskattning kan det funnits incitament hos producenten 

av kartan, det vill säga den statliga myndigheten Lantmäteriet som låg direkt under kronan, att 

överdriva tillexempel avkastningen av jorden för att öka skattetrycket på undersåtarna. Det 

kan på detta sätt i uppgifter som finns i kartmaterialet finnas en tendensiös snedvridning som 

påverkat tillförlitligheten till vissa uppgifter. Denna möjliga snedvridna påverkar dock inte de 

uppgifter som excerperas ur kartmaterialet till denna uppsats, ägandestruktur och 

bebyggelsestruktur, då dessa uppgifter är relativt okontroversiella i sammanhanget.  När det 

gäller kartmaterialets äkthet, oberoende och samtidighet finns det ingen uppenbar problematik 

då kartorna är primära källor producerade direkt i anslutning till den epok som de avbildar.   
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I uppsatsen används jordartskartor som bas för jordartsanalysen i delstudie 2. Dessa kartor 

försöker på inget sätt fånga mänsklig aktivitet och är direkta resultat av geologiska 

underökningar utförda av myndigheteten SGU. Det finns utifrån detta inga incitament att på 

något sätt påverka resultatet på ett sådant sätt att tillförlitligheten till materialet som grund för 

denna uppsats skulle ifrågasättas. Man bör dock, i anslutning till dessa kartor, vara medveten 

om precisionen i det kartmaterial har vissa begränsningar. I kartgeneratorn används en karta 

som har skalan 1:50 000 vilket innebär att de minsta ytorna som kan visas i kartmaterialet har 

en diameter på 50 meter i den verkliga naturen. Detta får som effekt att små närliggande hällar 

av urberg till exempel redovisas som en större sammanhängande häll (SGU, 2015). Då de 

områden som jag studerar i denna studie är betydligt större än 50 meter och där främst två 

jordarter står i centrum så är detta inget betydande problem för studien och har ingen effekt på 

slutresultatet enligt bedömningen gjord i denna uppsats.  

  

5. DELSTUDIE 1 – UTBREDNING OCH LOKALISERING 

I detta avsnitt redovisas det teoretiska perspektiv som ligger till grund för delstudie 1, den 

metod som används inom ramen för studien samt de resultat som den genomföra studien kan 

redovisa. 

 

Den teoretiska bakgrunden till delstudie 1 hittas i avsnittet Bakgrund & Litteraturgenomgång 

ovan. I detta avsnitt framläggs teorier om att det tidigmedeltida landskapet dominerats av 

storgårdar/huvudgårdar vilket är bakgrunden till delstudie 1. 

 

5.1 Metod  

Syftet med delstudie 1 är att identifiera och lokalisera så många potentiella 

storgårdar/huvudgårdar som möjligt inom det begränsade studieområdet (Uppsala län). Detta 

görs genom att i källmaterialet söka efter indikatorer som kan peka på om en by/gård varit 

under storgårdsdrift/huvudgårdsdrift. Dessa indikationer kan bestå av en rad olika 

formuleringar och kategoriseringar i källmaterialet. Av denna anledning formuleras i denna 

uppsats en lista som redogör för varför enskilda indikatorer pekar på att en by/gård varit under 

storgårdsdrift/huvudgårdsdrift samt på vilket sätt indikatorn ska vara formulerad i 

källmaterialet för att vara intressant (se nedan). Listan är en sammanställning av indikationer 

på storgårdsdrift/huvudgårdsdrift hämtade från olika verk och sammanstäld för första gången 

i denna uppsats. När potentiella storgårdar/huvudgårdar identifierats i källmaterialet 

lokaliseras dessa gårdar genom deras namn på en modern karta över Uppland. För att få en 

klarare bild av deras lokalisering i landskapet produceras en översiktlig karta i programmet 

ArcMaps där byarna/gårdarna placeras som punkter på kartan 

. 

5.1.1 Lista över indikationer på storgårdsdrift/huvudgårdsdrift i källmaterialet: 
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 Huvudgård: Om byn i källmaterialet antingen benämns som en huvudgård eller att 

det finns en huvudgård i byn så är detta en stark indikator för att byn/gården ligger 

eller legat under storgårdsdrift/huvudgårdsdrift under medeltiden. Om en gård i en by 

har underlydande landbor kan byn också antas vara under huvudgårdsdrift.  

 Sätesgård: Sätesgårdar är en gård där en frälse person bor och verkar. Dessa gårdar 

drivs genom storgårdsdrift eller huvudgårdsdrift under hela medeltiden (Berg, 2003, s. 

13). Att en gård är sätesgård är därför en stark indikator på 

storgårdsdrift/huvudgårdsdrift. 

 Adligt boende: Är en by/gård där en frälseperson bott under en begränsad period 

under medeltiden. Rent tekniskt är det en by/gård som skall räknas som sätesgård men 

då gården endast har belägg som sätesgård under begränsad tid kategoriseras dessa 

sätesgårdar som ”adligt boende”. Som indikator för storgårdsdrift/huvudgårdsdrift 

bedöms ”adligt boende” som kategori lika starkt som sätesgårdar.   

 Curia, Curiammeam, Curiam, Mansio Curie: Curia och Mansio är latin och kan 

förstås som medeltida huvudgårdar i källmaterialet (Ramqvist, 1996, s. 14). Om en 

by/gård benämns som Curia och Mansio i källmaterialet så är detta en stark indikator 

på att byn/gården legat under storgårdsdrift/huvudgårdsdrift. 

 Brytegård: Brytegårdar är huvudgårdar som drevs av en bryte. En bryte är en frigiven 

slav som fungerar som en förvaltare av en jordägarens huvudgård där ägaren själv inte 

bor och verkar (Myrdal, 1985, s. 37-38; Ericsson, 2012, s. 44; Myrdal, 1999, s. 100). 

Att en by/gård benämns som brytegård eller att en bryte styr gården är därför en stark 

indikation på huvudgårdsdrift/storgårdsdrift i källmaterialet. 

 Kyrkbyar/gamla prästgårdar: I en rad studier har man belagt att många medeltida 

kyrkor har uppförts i direkt anslutning till en stormans huvudgård (Ericsson, 2012, s. 

47; Rahmqvist, 1996, s. 299; Berg, 2003, s. 32,43-44; Söderberg, 1996, s. 171,177). 

Att en by är kyrkby eller att en by har en äldre medeltida prästgård betyder därför att 

byn kan varit under storgårdsdrift/huvudgårdsdrift i ett tidigare historiskt skede. 

 Husbyar: Husbyar är i det medeltida uppländska samhället byar/gårdar som ägs av 

kungen och statsmakten (Lindkvist, 1990, s. 29-30). Husbyarna kan ha tillfallit 

kungamakten genom att man konfiskerat marken av upproriska stormän under 

tidigmedeltid vilket innebär att byarna troligen varit sätesgårdar i ett tidigare skede, 

detta talar i sin tur för att byarna/gårdarna legat under storgårdsdrift/huvudgårdsdrift 

(Berg, 2003, s. 234). En annan faktor som talar för att husbyar legat under 

storgårdsdrift/huvudgårdsdrift är att byarna/gårdarna ofta ligger centrerade nära 

storhögar och andra fornlämningar i landskapet. Detta i kombination med att 

byarna/gårdarna även ofta ligger i hjärtat av slättbygderna/centralbygderna i Uppland 

talar för att husbyarna är äldre bebyggelseenheter i landskapet (Lindkvist, 1990, s. 29-

30). Då storgårdsdrift/huvudgårdsdrift är ett äldre driftsystem i det medeltida 

landskapet så är sannolikheten att äldre byar/gårdar legat under systemet större. Att en 

by är eller varit en husby under medeltiden är av dessa anledningar en indikator på att 

byn/gården legat under storgårdsdrift/huvudgårdsdrift i ett tidigare historiskt skede. 
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 Kungsbyar: Är en by/gård som ägts av kungamakten direkt men som inte benämns 

som en husby. Dessa byars funktion lär dock vara likvärdig husbyarna och bedöms 

således på samma sätt som husbyarna.  

 Kvarn: Att etablera en vattenkvarn under den tidiga medeltiden var en dyr och 

komplicerad investering i landskapet. Detta betydde att i praktiken kunde bara rika 

stormän och herrefolk etablera dessa kvarnar. Traditionellt har man hittat medeltida 

kvarnar nära storgårdar/huvudgårdar som en del av godsets ekonomiska bas (Ericsson, 

2012, s. 52). På detta sätt kan belägg för en medeltida kvarn, etablerad och benämnd 

innan storgårdsdriftens/huvudgårdsdriftens avvecklande (det vill säga innan 1400), i 

källmaterialet vara en indikator på att byn/gården kan varit en storgård/huvudgård i ett 

tidigare historiskt skeende. Man bör nämna i detta sammanhang att byar med kvarn 

från tidig medeltid även just kan vara ett resultat av etablering av kvarnen i sig, och 

där den ursprungliga storgården/huvudgården egentligen är någon av de närliggande 

byarna/gårdarna.    

 Gods: Att byar/gårdar har ingått i gods under medeltiden är i sig ingen indikation för 

tidigare storgårdsdrift/huvudgårdsdrift. Gods var i själva verket den senare 

medeltidens organisationsform där man genom administrativa centrum drev regionalt 

splittrade gods i landskapet. Denna godsstruktur gav oftast en ägandeblandning i 

landskapets byar där olika gårdar i olika byar tillhörde olika godskomplex. I 

källmaterialet framkommer en bild av en annan typ av ”gods” som jag valt att använda 

som en möjlig indikator på tidigare storgårdsdrift/huvudgårdsdrift. För att ingå i den 

senare kategorin av ”gods” måste byn/gården vara helägd av en ägare. Vidare måste 

byn/gården vara helägd innan 1400-talet
3
. Dessa två kategoriseringar sammanfaller 

sedan oftast med att byn/gården i källmaterialet tillika kallas för ”gods”. De byar och 

gårdar som kan kategoriseras in i dessa indelningsgrupper kan ha legat under 

storgårdsdrift/huvudgårdsdrift då helägandet talar för att ägandet under en längre tid 

kan ha varit centrerat. Helägandet kan naturligtvis uppkommit genom uppköp av en av 

ägarna i byn men de tidiga dateringarna av det centrerade ägandet på dessa byars och 

avsaknaden av tidigare historiska belägg på en sådan sammanslagning av ägandet talar 

ändå för att ägandet varit centrerat även i ett tidigare historiskt skeende.  Man kan 

likafullt inte utesluta att det centrerade ägandet av dessa byar är ett resultat av att 

byarna/gårdarna är nykolonialiseringar som uppkommit under den medeltida 

expansions fasen och har av denna anledning aldrig legat under 

storgårdsdrift/huvudgårdsdrift. ”Gods” som indikator på 

storgårdsdrift/huvudgårdsdrift är av dessa anledningar högst problematisk men den 

finns ändå med i detta arbete då man med hjälp av senare analyser (trestegsmodellen, 

namnanalys) kan förstärka den enskilda byns/gårdens sannolikhet som verklig 

storgård/huvudgård.  

                                                           
3
Två undantag finns: Åkerby: 1409 (Funbo Socken) samtHusby: 1448 (Vallby Socken). Dessa har medtagits då 

Åkarby ligger så nära 1400 samt att Husby också är en husby som är en stark indikator på 

storgårddrift/huvudgårdsdrift.  
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 Gammal by: Om en by är belagd i källmaterialet innan 1200 så anses den i detta 

arbete som en ”gammal by”. Att en by är gammal kan vara en indikator på 

storgårdsdrift/huvudgårdsdrift då denna driftsform (i den etablerade forskningen) är ett 

äldre driftssystem som försvinner under den senare medeltiden (Ericsson, 2012, s. 40). 

Att en by/gård funnits innan 1200-talet talar även för att de inte är tillkomna 

landbobyar vilket förstärker sannolikheten att vara storgård/huvudgård. Det finns 

tydliga problem med denna indikator på storgårdsdrift/huvudgårdsdrift då den endast 

är relevant som indikator om man tror att den tidiga strukturen i landskapet 

dominerades av storgårdar/huvudgårdar. Som nämnts ovan finns ingen konsensus om 

detta inom landskapsforskningen.  

 Befästning: Att en gård varit befäst eller att en befästning legat nära en by/gård 

betyder att gården/byn varit viktig både militärstrategiskt men också som ett regionalt 

maktcentrum. Att en gård varit befäst eller att en befästning byggts i anslutning till en 

by kräver även stora ekonomiska investeringar vilket talar för att gården/byn varit säte 

för en betydelsefull person (frälse). Av denna anledning så är det troligt att dessa 

byar/gårdar varit sätesgårdar, vilket talar för storgårdsdrift/huvudgårdsdrift.  

 

5.2 Bortfall 

I all forskning som rör medeltiden så är man beroende av det källmaterial som finns 

tillgängligt. Detta innebär i praktiken att det resultatet som redovisas nedan aldrig kan ge en 

fullständig bild av hur verklighetens landskap var beskaffat under medeltiden, utan är bara en 

bild av det landskap som vi med det giva källmaterialet kan rekonstruera. På detta sätt kan det 

reella bortfallet vara betydande eller marginellt. Detta bortfall är självklart besvärande men 

något som är en realitet för all forskning om medeltiden. 

 

Inom själva delstudien finns det ett naturligt bortfall i processen när översiktskartan 

produceras. Detta bortfall beror på flera faktorer, den första faktorn är att enskilda byar/gårdar 

har blivit en del av stadsbebyggelsen vilket omöjliggör lokalisering på karta, den andra 

faktorn är att byn/gården inte har kunnat identifieras med sitt nutida namn i Det medeltida 

Sverige och den sista faktorn är att en lokalisering av byn varit omöjlig på det nutida 

kartmaterialet trots att byn inte ligger i stadsmiljö. Av de 341 byarna/gårdarna som 

identifierats som intressanta i denna studie har 34 fallit bort av ovan nämnda anledningar när 

kartmaterialet sammanställts.  

 

5.3 Analys 

Syftet med denna delstudie är att skapa en generell bild av fenomenets potentiella utbredning 

och lokalisering i landskapet samt ett register som kan användas för senare forskning. 

 

5.3.1 Register över potentiella storgårdar/huvudgårdar 

Resultatet redovisas i Bilaga 6. 
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5.3.2 Kartanalys 

I detta avsnitt kommer två kartor att redovisas, Figur 4 och Figur 6. Figur 4 har som syfte att 

illustrera den potentiella rumsliga utbredning av storgårdar/huvudgårdar i Uppsala län under 

medeltiden. Figur 6 har som syfte att visa utbredningen av potentiella storgårdar/huvudgårdar 

i de områden som betecknas som de viktigaste slättbygderna/centralbygderna i Uppsala län. 

I både Figur 4 och Figur 6 redovisas varje potentiell storgård/huvudgård utefter vilket belägg 

som finns i källmaterialet. Varje belägg har en egen symbol för att man i den virituella GIS 

kartan skall kunna orientera sig. De röda symbolerna i kartan är de starkaste indikationerna på 

storgårdsdrift/huvudgårdsdrift under medeltiden i form av, sätesgårdar, huvudgårdar, 

brytegårdar och Curia, Curiammeam, Curiam, Mansio Curie. De gröna symbolerna är svagare 

indikationer i form av, kyrkbyar/äldre prästgårdar, medeltida kvarnar, gods, äldre byar och 

befästningar. De gula och svarta symbolerna representerar husbyar och 

kungsbyar/kungsgårdar. 

Figur 4. Karta över utbredningen av potentiella storgårdar/huvudgårdar i Uppsala län. 

Skala: 1:750 000 

 

I kartbilderna visas hela Uppland, då analysen är gjord över Uppsala län finns inga potentiella 

storgårdar/huvudgårdar redovisade för de delar som inte tillhör länet. Effekten är tydlig i 
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kartorna genom att den östra och sydöstra delen av kartan som tillhör Stockholms län saknar 

helt symboler samt även den sydvästradelen som tillhör Västmanlands län.  

 

I Figur 4 framgår med tydlighet att den potentiella utbredningen av storgårdar/huvudgårdar i 

Uppsala län och i Uppland i stort är betydande. Vidare visar kartan en rumslig utbredning av 

fenomenet som är tätt knutet till jordbruksmarkens utbredning. Om man jämför utbredningen 

i Figur 4 med utbredningen av slättbygd och övergångsbyggd i Figur 5 hämtad från Ulf 

Sporrong (Sporrong, 1985, s. 39) om med modifikationer av Piehl, blir detta samband tydligt: 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. Ulf Sporrongs indelning av Mälardalen i olika typer av bygder utifrån fem 

naturgeografiska faktorer. Kartan är hämtad ur Sporrong 1985:39, figur 18 med modifikation 

av Piehl 2015 med utpekade slättbygder för Uppsala län.   

 

I Figur 6 illusterars detta samband direkt med slättbygderna/centralbygderna i Uppsala län. 

Resultatet visar att de potentiella storgårdarna/huvudgårdarna är väl integrerade i dessa 

områden vilket är ett betydande resultat. Med tydlighet illustreras också att potentiella 

storgårdar/huvudgårdar inte finns i skogsbygderna. 
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Figur 6. Karta över utbredningen av potentiella storgårdar/huvudgårdar i 

sättbygderna/centralbygderna i Uppsala län. Skala: 1:500 000 
 

5.4 Sammanfattning Delstudie 1 

I Uppsala län och där med i större delen av Uppland finns det en betydande utbredning av 

byar/gårdar som under medeltiden antingen bevisligen legat under 

storgårdsdrift/huvudgårdsdrift eller har indikationer som pekar mot detta. Vid genomgången 

av banden om Uppland i bokserien Det medeltida Sverige kunde 341 potentiella 

storgårdar/huvudgårdar pekas ut. I kartmaterialet ovan är det tydligt att dessa potentiella 

storgårdar/huvudgårdar är centrerade kring jordbruksbygder, vidare kan man med se att dessa 

byar/gårdar är uppenbart integrerade i slättbygderna/centralbygderna i Uppsala län. 
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6. DELSTUDIE 2 

I denna delstudie kommer tre frågor undersökas som i grunden granskar det tidigmedeltida 

landskapets struktur. Detta görs i delstudien genom att undersöka sätesgårdars och 

konstaterade storgårdar/huvudgårdars relation till slättbygder/centralbygder i Uppsala län 

samt de konstaterade storgårdar/huvudgårdarnas brukade jords jordmån generellt och 

specifikt byar/gårdars jordmån i slättbygderna/centralbygderna. De teoretiska perspektiv som 

är bakgrunden till denna delstudie klargöras nedan och följs sedan av metod och resultat. 

 

6.1 Storgårdar, centralbygd och jordmånsanalys 

I detta avsnitt redovisas de teoretiska utgångspunkter som är grunden för delstudien. Först 

redovisas vad konstrade storgårdar/huvudgårdar är samt vad slättbygder/centralbygder är. 

Efter detta redovisas grunderna i jordmånsanalysen och hur denna analys kan vittna om dessa 

enheters äldre etablering i landskapet. En sista del redovisa även bakgrunden till intresset för 

sätesgårdas position i landskapet. 

 

6.1.1 Konstaterade storgårdar/huvudgårdar 

I delstudie 1 lokaliseras potentiella storgårdar/huvudgårdar. Både för att öka tillförlitligheten 

och på grund av tidsmässiga hinder har delstudie 2 begränsats till gårdar som benämns som 

konstaterade storgårdar/huvudgårdar. Bakgrund till denna kategorisering hittas i metod delen 

i delstudie 1 men grundtesen är att de gårdar som har de starkaste belägen för 

storgårdasdrift/huvudgårdsdrift tillhör kategorin. 

 

De starkaste beläggen för storgårdsdrift/huvudgårdsdrift i källmaterialet är om den enskilda 

byn nämns som Curia, Huvudgård, Brytegård eller Sätesgård. Om en by/gård dessutom är 

belagd som detta före 1400-talet (slutet på den tidiga medeltiden) så kan man med alla 

säkerhet peka ut dessa som gårdar/byar under storgårdsdrift/huvudgårdsdrift. Dessa 

Byar/gårdar nämns där av som konstaterade storgårdar/huvudgårdar i uppsatsen. 

 

6.1.2 Slättbygder/centralbygder 

Slättbygder/centralbygder är de viktigaste jordbruksområdena i landskapen där de första 

agrara bosättningarna ägt rum och där de bördigaste jordarna hittas (Sporrong, 1985, s. 

12,40). Sporrong har producerat en karta som tydligt illustrerar var i mälarlandskapen som 

dessa områden är lokaliserade (se Figur 5).  

 

En central tanke i begreppet och som teoretisk bakgrund till delstudie 2 är att 

slättbygder/centralbygder i Uppland utgör det område där hela den förmedeltida och 

medeltida landskapsprocessen kan skönjas (Sporrong, 1985, s. 12). Att lokalisera och förstå 

konstaterade storgårdar/huvudgårdas utbredning och position i slättbygder/centralbygder i 

Uppland blir på detta sätt ett inlägg i debatten om det tidigmedeltida landskapets karaktär.  
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6.1.3 Jordmån som hjälpmedel för att förstå landskapets bebyggelsemässiga struktur  

När människor etablerar sig eller om etablerar sig i ett landskap så är platsen de etablerar sig 

på (om de inte är nomader) beroende av det produktionssätt som dominerar det givna 

samhällets ekonomiska bas. Etableringsprocessen är i grunden en komplicerad process där 

olika faktorer avgör den exakta lokaliseringen av en nyetablerad gård/by i det fysiska 

landskapet. Dessa faktorer kan vara av olika typ; tekniska (vad är möjligt att göra i landskapet 

med den givna tekniken), sociala (vad kan göras i den sociala organisationen som dominerar 

samhället), relationella (var kan ny kunskap föras in och vilka möjligheter till handel finns) 

och slutligen fysiologiska/ekonomiska (vad finns det för resurser i det givna landskapet och 

var) (Sporrong, 1985, s. 27). I landskapet sker sedan en kontinuerlig omorganisation och 

ometablering som anpassas efter de givna faktorernas förändringar.  

 

När jordbruket blev det viktigaste produktionssättet i Uppland under vikingatiden och tidiga 

medeltiden (Söderberg, 1995, s. 25) så blev troligen de mest fördelaktiga platserna att etablera 

sig på i landskapet för jordbruk de platser, utifrån den givna tekniska, relationella och sociala 

regimerna som dominerade samhället, där de bästa jordbruksmarkerna var lokaliserad då 

dessa områden gav den högsta avkastningen till brukaren. I landskapet borde således de äldsta 

etableringarna vara gjorda där den bördigaste jorden är lokaliserad. Tidigare forskning har 

bekräftat denna sammankoppling i Uppland (se slättbygder/centralbygder ovan). Det nya och 

centrala i denna studie är att detta sammanhang mellan den bästa jorden och de tidigaste 

etableringarna landskapet även borde gälla i den lokala kontexten, det vill säga också inom 

slättbygder/centralbygder i Uppland. Genom att få kunskap om jordmånen hos de 

konstaterade storgårdarna/huvudgårdarnas jordbruksmark i slättbygder/centralbygder i 

Uppland borde man således få kunskap om dessa gårdars förmodade etableringsposition i 

landskapet. Detta innebär i praktiken att sämre jordmån skulle ge indikation för senare 

etablering medan bättre jordmån bör indikera en tidigare etablering i landskapet. 

 

6.1.4 Faktorer bakom jordmån och jordartens centrala betydelse 

I delstudie 2 ska jordmån på den brukade jorden hos de konstaterade 

storgårdarna/huvudgårdarna studeras. I denna studie argumenteras för att den viktigaste 

jordmånsbildande faktorn inom det geografiskt begränsade område som de konstaterade 

storgårdarna/huvudgårdarna befinner sig inom, är jordarten. Argumentationen för detta är 

hämtad från Piehl & Zetterbergs uppsats Medeltida godsdrift: En studie av Sko klosters gods 

och bygger på att de andra jordmånsbildande faktorerna, som klimat, topografi, växter/djur, 

människan och tid har haft en liknande effekt på jordmånen inom hela studieområdet (Piehl & 

Zetterberg, 2013, s. 12-13). Jordarten, det geologiska underlaget, har i motsatts mot de andra 

jordmånsbildande faktorerna en stor påverkan för jordmånen inom studieområdet för de 

enskilda byarna/gårdarna. Detta beror i grunden på flera faktorer som är specifika för Sverige 

och Uppland.  
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För det första är jordmånen ung i hela Sverige och Norden på grund av de kvartära 

nedisningarna, desto yngre en jordmån är desto viktigare är jordarten som jordmånsbildande 

faktor. Detta beror på att nedisningarna försenar den generella jordmånsomställningen som 

kommer med tid och som stärker de andra jordmånsfaktorernas betydelse på jordartens 

bekostnad (Piehl & Zetterberg, 2013, s. 13). 

 

För det andra domineras det geografiska området som de konstaterade 

storgårdarna/huvudgårdarna befinner sig i av spricklandskap där jordbruksmarken oftast 

ligger på lerjordar. Ju mer finkorning en jordart är ju mer kan jorden hålla vatten och ju mer 

avger den viktiga mineraler som växter behöver för att frodas. Lerjord tillhör den allra 

finkornigaste och mineralrikaste jorden som finns i hela Sverige men också Europa, vilket gör 

att lerjordar indikerar god jordmån (Piehl & Zetterberg, 2013, s. 14). Områdets alla 

byar/gårdar har i en svensk kontext fördelaktig jordmån, men inom området finns även en 

viktig differentiering av lerorna som skiljer jordmånens fördelaktighet mellan 

byarna/gårdarna. Denna differentiering bygger på skillnaden mellan postglacial lera och 

glacial lera. De två lerorna är lika varandra men har bildads vid olika tillfällen. De finkorniga 

avlagringar som avsattes i anknytning till inlandsisens avsmältning kallas glacial lera, medan 

de avlagringar som avsatts efter inlandsisens avsmältning kallas för postglaciala leror. De 

postglaciala avlagringarna avsätts än idag då dessa leror är resultat av erodering av de glaciala 

lerorna i grunda vattendrag som i slutenden hamnar på större vattendjup. Båda lerorna har 

med landhöjningen gått från att vara sjöbotten till att bli jordbruksmark, den postglaciala leran 

har dock under längre tid legat under vatten och genom detta utsatts för en intensivare 

vittringsprocess (SGU, 2016). För jordmånen är den centrala skillnaden att den glaciala leran 

innehåller kalk till skillnad mot den postglaciala. Kalk motveckar försurning, ökar 

fosforhalten, som är gödande för växterna, samt ökar rottillväxten hos grödor. Glacial lera ger 

alltså en bättre jordmån till den brukade jorden och ökar på detta sätt jordens avkastning 

(Piehl & Zetterberg, 2013, s. 13). 

 

Att en by eller gårds jordbruksmark ligger på glacial lera i det undersökta området innebär 

genom detta resonemang att den troligen är tidigt etablerad i området. I Piehl/Zetterbergs 

studie finns det ett tydligt samband mellan just glacial lera och storgårdsdrift/huvudgårdsdrift 

under tidiga medeltiden, medan inget sådant samband finns mellan tidigmedeltida landbobyar 

och glacial lera (Piehl/Zetterberg, 2013, s. 41). Om detta samband gäller också de 

konstaterade storgårdarna/huvudgårdarna i slättbygderna/centralbygderna i Uppland och 

glacial lera så kan man få en ökad förståelse av dessa enheters etableringsposition i landskapet 

samt den övergripande strukturen som dominerat landskapet innan den stora jordbruks- och 

befolkningsomdaningen under medeltiden.   

           

6.1.5 Frälsejord och sätesgårdar 

I Ulf Sporrongs verk Mälarbygd förs empiri fram som pekar på att sätesgårdarna i Uppland 

främst finns i de centrala jordbruksområdena, men att dessa gårdar och dess jord fanns i 
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perifera lägen i landskapet (Sporrong, 1985, s. 189). Förklaringsmodellen som Sporrong 

argumenterar för är att sätesgårdarna och frälsejordens perifera läge uppenbart har med att 

dessa gårdar/byar är en senare uppkommen struktur som tillkommit med frälsets inträde i 

Sverige i slutet av 1200-talet. Sporrong bygger sitt resonemang på en översiktlig analys av 

sätesgårdars lokalisering i landskapet anno 1550. Det empiriska resultatet av Sporrongs 

undersökning kan inte ifrågasättas. Detta innebär att 1550 så är det denna struktur som 

framträder i landskapet gällande sätesgårdarnas lokalisering. Problemet för Sporrong är att 

hans material är senmedeltida, det vill säga, med hans material kan man inte se om det funnits 

en annan struktur under den tidiga medeltiden. Utifrån tanken om en annan tidigmedeltida 

struktur som ifrågasätter den förståelse som Sporrong framför kan man med fördel 

argumentera för att den struktur som Sporrong ser i materialet 1550 är ett resultat, inte av att 

frälset etablerar sig landskapet under 1200-1300-talet och där av hamnar i periferin, utan att 

frälset snarare flyttar sina gårdar ut från de centralt belägna byarna (Berg, 2003, s. 32). För att 

distansera sig från landborna när den lokala makten minskar i värde och den 

regionala/nationella makten ökar i styrka med kungamakten, frälset och kyrkans allt starkare 

grepp. Sporrongs resultat, vilket han även konstaterar, kan självklart påverkats av att kyrkan i 

Uppland, främst runt Uppsala, övertagits genom donationer, som till stora delar kommit från 

frälset, stora delar av jordbruksmarken och byarna i de centrala jordbruksmarkerna. Kungen 

har även ägt betydande gods i samma områden som övertagits eller donerats till den samme 

(Sporrong, 1985, s. 189-190). 

 

I denna delstudie kommer sätesgårdarnas utbredning och lokalisering i Uppsala län studeras 

genom materialet i bokserien Det medeltida Sverige. I materialet redovisas alla sätesgårdar 

som har belägg i källmaterialet under hela medeltiden. Detta innebär att material är från slutet 

av 1000-talet fram till 1500-talet, vilket till skillnad mot Sporrongs material ger en mer 

överblickbar bild av sätesgårdarnas utbredning i landskapet under hela medeltiden. Om man i 

denna studie kan lokalisera sätesgårdar i de centrala jordbruksbygderna i Uppsala län som inte 

har perifera lägen utan snarare är integrerade i landskapet kan man med styrka argumentera 

för att sätesgårdarna, frälset, har varit en integrerad del av landskapet under den tidiga 

medeltiden. Vilket bör tyda på att frälset i Uppsala län kan uppkomit, och är/varit nära 

förknippade med den lokala makten i de centrala, äldre delarna av länet. Detta i sin tur är en 

förstärkning av argumentationen att frälset har sitt ursprung i starka jordägare i det äldre 

landskapet samt att med regionaliseringen och nationaliseringen av makten i landskapet 

flyttar dessa grupper bort från den lokala kontexten till de perifera lägena Sporrong ser. 

 

6.2 Metod  

Syftet med delstudie 2 är att koppla konstaterade storgårdar/huvudgårdar och sätesgårdar till 

slättbygderna/centralbygderna i Uppland samt deras relation till god jordmån. Detta görs i 

flera steg: 
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Steg 1: Konstaterade storgårdar/huvudgårdar separeras från de andra kategorierna av byar 

med indikerad storgårdsdrift/huvudgårdsdrift (identifierade och lokaliserade i delstudie 1). 

När detta gjorts så produceras i ArcMaps en separat översiktskarta där endast konstaterade 

storgårdar/huvudgårdar och sätesgårdar redovisas.  

Med denna översiktliga karta kan man få insikt om konstaterade storgårdar/huvudgårdar och 

sätesgårdars lokalisering i Uppsala län och genom denna information även dessa gårdars 

lokalisering i relation till slättbygderna/centralbygderna i Uppland. 

Steg 2: Lokaliseringen i översiktkartan ligger sedan som grund för de detaljerade kartor som 

hämtas från SGU:s kartgenerator och som är grunden för jordmånsanalysen. Jordartskartorna 

räcker inte som material för att förstå vilken jordart som den enskilda byns jordbruksmark 

legat på. För att detta skall vara möjligt måste den brukade jorden lokaliseras i det lokala 

sammanhanget. Detta har gjorts genom att historiska kartor hämtats från 

Riksantikvarieämbetets hemsida. I de historiska kartorna kan man tydligt se var 

jordbruksmarken legat i den enskilda byn
4
 vilket gör det möjligt att bedöma vilken jordart 

som jordbruksmarken ligger på. 

Steg 3: Med den informationen som de historiska kartorna tillhandahåller och med 

jordartskartornas information kan en bedömning göras av jordmånen utifrån 

jordartssammansättning. En tregradig skala hämtad från Zetterberg/Piehls studie Medeltida 

godsdrift: En studie av Sko kolosters gods används här för att bedöma jordmånen för de 

enskilda byarnas jordbruksmark. Betygskalan bygger på att det i grunden finns två jordarter 

som dominerar det studerade geografiska områden där gårdarna ligger. De två jordarterna som 

dominerar är glacial lera och postglacial lera. Glacial lera är den fördelaktiga för jordmånen 

och bedöms därför som 3 (Bra) i den tregradiga skalan medan postglacial lera är den sämre av 

de två och bedöms därför som 1 (sämre) i den tregradiga skalan. Ett område där postglacial 

och glacial lera bedöms som likvärdigt utbredda i jordbruksmarken blir bedömningen 2 i den 

tregradiga skalan (Zetterberg/Piehl, 2013, s. 16). Bedömningen som görs är subjektiv men 

kartornas natur gör ändå analysen tillförlitlig se bilaga 14. 

Steg 4: För att förstå jordmånens relation till konstaterade storgårdar/huvudgårdar och 

sätesgårdar har resultatet av jordartsanalysen indelats i en datamatris. En statistisk analys är 

inte lämplig, då materialet är byggt på subjektiva bedömningar, av denna anledning tillämpas 

en deskriptiv analys där jordkvalitetens utbredning bland gårdarna redovisas.   

 

6.3 Bortfall  

I all forskning som rör medeltiden så är man beroende av det källmaterial som finns 

tillgängligt. Detta innebär i praktiken att det resultatet som redovisas nedan aldrig kan ge en 

fullständig bild av hur verklighetens landskap var beskaffat under medeltiden, utan är bara en 

bild av det landskap som vi med det giva källmaterialet kan rekonstruera.  

 

                                                           
4
 Endast kartor gjorda innan de stora skiftesreformerna med början från 1700-talet används då landskapet 

förändrats i grunden efter att reformerna genomförts (Cserhalmi 1998: 123-125) 
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Bortfallet som finns inom delstudie 2 har med olika anledningar att göra men det största 

bortfallet har med att historiska kartor saknats vilket gjort att den brukade jorden inte varit 

möjlig att identifiera vilket fått som konsekvens att jordartsanalysen varit omöjlig att 

genomföra. Av de 128 utvalda konstaterade storgårdarna/huvudgårdarna från delstudie 1 

(huvudgårdar, sätesgårdar, curias och brytegårdar innan 1400) valda för analyserna i delstudie 

2 så fanns det ett totalt bortfall på grund av saknad historisk karta på 43 byar/gårdar. Tre 

ytterligare gårdar/byar har fallit bort från delstudie 2 då dessa enheter varit omöjliga att 

lokalisera i dagens kartmaterial vilket inneburit att det är omöjligt att veta var den brukade 

jord som redovisas i de historiska kartorna är lokaliserade i jordartskartorna. 

 

6.4 Analys 

Syftet med denna delstudie är att skapa en bild av konstaterade storgårdars/huvudgårdars 

relation till slättbygd/centralbygd samt dessa enheters relation till god jordmån. Sätesgårdars 

lokalisering i landskapet studeras även närmare i studien. 

 

6.4.1 Kartanalys konstaterade storgårdar/huvudgårdar 

I detta avsnitt ska resultatet av kartanalysen angående konstaterade storgårdar/huvudgårdar 

utbredning och lokalisering i Uppsala län redovisas. I analysen kommer den totala 

utbredningen av konstaterade storgårdar/huvudgårdar och dess lokalisering i landskapet 

kommenteras samt relationen till de viktiga slättbygderna/centralbygderna i Uppsala län. I 

Figur 7 syns alla gårdar som kategoriseras som konstaterade storgårdar/huvudgårdar i denna 

studie i genomgången av bokserien Det medeltida Sverige samt de tre områden som utgör 

slättbygderna/centralbygderna enligt Sporrongs som redovisats i Figur 5. 
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Figur 7. Karta över utbredningen av konstaterade storgårdar/huvudgårdar i Uppsala län i 

relation till slättbygd/centralbygd. Skala: 1:750 000 

 

Vad som kan konstateras av kartbilden är att man på ett tydligt sätt kan se att konstaterade 

storgårdar/huvudgårdar belägna i de viktigaste jordbruksområdena i Uppsala län vilket i sig är 

ett viktigt resultat då denna struktur förstärker resonemanget om en äldre lokalisering i 

landskapet. Om vi vänder oss till slättbygden/centralbygden ser vi att även i dessa områden är 

konstaterade storgårdar/huvudgårdar väl integrerade. 

 

6.4.2 Kartanalys sätesgårdar 

I detta avsnitt ska resultatet av kartanalysen angående sätesgårdarnas utbredning och 

lokalisering i Uppsala län redovisas. I analysen kommer den totala utbredningen av 

sätesgårdarna och dess lokalisering i landskapet kommenteras samt relationen till de viktiga 

slättbygderna/centralbygderna i Uppsala län. I Figur 8 syns alla gårdar som benämns som 
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sätesgårdar i genomgången av bokserien Det medeltida Sverige samt de tre områden som 

utgör slättbygderna/centralbygderna enligt Sporrongs som redovisats i Figur 5. 

 

Figur 8. Karta över utbredningen av sätesgårdar i sättbygderna/centralbygderna i Uppsala 

län. Skala: 1:500 000 

 

Vad som kan konstateras är att likt Sporrongs resultat kan man tydligt se att sätesgårdarna är 

nära knutna till de viktigaste jordbruksområdena i Uppsala län. Att dessa gårdar skulle vara 

perifera i dessa områden kan inte utifrån denna kartanalys styrkas, utan kartan illustrerar ett 

mönster där sätesgårdarna uppenbart finns integrerade i de viktiga jordbruksområdena. Om vi 

vänder oss till slättbygden/centralbygden ser vi att även i dessa områden, med undantag av 

område 1 vilket är ett i samanhanget litet område, är sätesgårdarna väl integrerade i 

jordbruksbyggden. 

 

6.4.3 Jordartsanalys 

I detta avsnitt skall resultatet av varje jordartsanlys för den enskilda byn/gården redovisas. I 

varje analys av den enskilda gården redovisas i vilket väderstreck som byns/gårdens 

jordbruksmark ligger i de historiska kartorna samt vilken jordart som denna jordbruksmark är 
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belägen på. Hur denna jordart värderas i den tregradiga skalan som tillämpas i denna uppsats 

redovisas också tydligt för varje by där 1 (postglacial lera) är den sämre medan 3 (glacial lera) 

är den bättre, 2 är en blandning av de två. 

 

Amnö (Veckholms socken) Huvudgård 1299 

 Analys av åkermarkens jordart: Den brukade jorden (enligt den historiska kartan) 

ligger öster om Amnö. Jordartkartan visar att den brukade jorden uteslutande ligger på 

glaciallera. Amnö bedöms som 3 i jordkvalitet. 

 Resultat: 3 i jordakvalitet 

 

Appalle (Övergrans Socken) Sätesgård 1345 

 Analys av åkermarkens jordart: Den brukade jorden (enligt den historiska kartan) 

ligger norr om Appalle. Jordartskartan visar att den brukade jorden uppskattningsvis 

till hälften ligger på glacial lera medan hälften ligger på postglacial finlera. Appalle 

bedöms som 2 i jordkvalitet. 

 Resultat: 2 i jordkvalitet 

 

Arnö (Övergrans socken) Huvudgård 1304 

 Analys av åkermarkens jordart: Den brukade jorden (enligt den historiska kartan) 

ligger norr om Arnö. Jordartskartan visar att den brukade jorden uteslutande ligger på 

postglacial finlera. Arnö bedöms som 1 i Jordkvalitet. 

 Resultat: 1 i jordkvalitet 

 

Balingstaby (Balingsta socken) Curia 1292 

 Analys av åkermarkens jordart: Den brukade jorden (enligt den historiska kartan) 

ligger nordöst om Balingstaby. Jordartkartan visar att den brukade jorden uteslutande 

ligger på glacial lera. Balingstaby bedöms som 3 i jordkvalitet. 

 Resultat: 3 i jordkvalitet 

 

Björkby (Gamla Uppsala socken) Curia 1344 

 Analys av åkermarkens jordart: Den brukade jorden (enligt den historiska kartan) 

ligger sydväst om Björkby. Jordartskartan visar att den brukade jorden till en 

överväldigande del ligger på postglacial lera. Björkby bedöms som 1 i Jordkvalitet. 

 Resultat: 1 i jordkvalitet 
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Bolsbyn (Stavby Socken) Huvudgård 1316 

 Analys av åkermarkens jordart: Den brukade jorden (enligt den historiska kartan) 

ligger norr och söder om byn. Jordartskartan visar en blandning mellan glacial lera, 

sandmorän och postglacial lera där uppskattningsvis hälften av den brukade jorden 

består av glacial lera. Bolsbyn bedöms som 2 i jordkvalitet. 

 Resultat: 2 i jordkvalitet 

 

Burunge (Vendels socken) Sätesgård 1303 

 Analys av åkermarkens jordart: Den brukade jorden (enligt den historiska kartan) 

ligger väster om Burunge. Jordartkartan visar att en överväldigande majoritet av 

jorden ligger på glacial lera. Burunge bedöms som 3 i jordkvalitet. 

 Resultat: 3 i jordkvalitet 

 

Bäddarö (Löts socken) Huvudgård 1293 

 Analys av åkermarkens jordart: Den brukade jorden (enligt den historiska kartan) 

ligger söder om gården. Jordartkartan visar att en överväldigande majoritet av jorden 

ligger på postglacial finlera. Bäddarö Bedöms som 1 i jordkvalitet. 

 Resultat: 1 i jordkvalitet 

 

Bärbyn (Alunda Socken) Curiam 1291 

 Analys av åkermarkens jordart: Den brukade jorden (enligt den historiska kartan) 

ligger söder om Bärbyn. Jordartkartan visar att all jord uteslutande ligger på glacial 

lera. Burunge bedöms som 3 i jordkvalitet. 

 Resultat: 3 i jordkvalitet 

Dräggesta (Vallby socken) Sätesgård 1375 

 Analys av åkermarkens jordart: Den brukade jorden (enligt den historiska kartan) 

ligger väster och söder om Dräggesta. Jordartskartan visar att den brukade jorden till 

en överväldigande del ligger på postglacial finlera. Björkby bedöms som 1 i 

Jordkvalitet. 

 Resultat: 1 i jordkvalitet 

 

Edshammar (Lena socken) Huvudgård 1250 

 Analys av åkermarkens jordart: Den brukade jorden (enligt den historiska kartan) 

ligger norr och söder om Edshammar. Jordartkartan visar att all jord uteslutande ligger 

på glacial lera. Edshammar bedöms som 3 i jordkvalitet. 

 Resultat: 3 i jordkvalitet 

 

Eke (Skuttunge Socken) Sätesgård 1314 

 Analys av åkermarkens jordart: Den brukade jorden (enligt den historiska kartan) 

ligger öster om Eke. Jordartkartan visar att en stor majoritet av jorden ligger på glacial 

lera. Eke bedöms som 3 i jordkvalitet. 

 Resultat: 3 i jordkvalitet 
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Ekeby (Vänge socken) Sätesgård 1399 (Är landboby 1302 sko klosters jordebok) 

 Analys av åkermarkens jordart: Den brukade jorden (enligt den historiska kartan) 

ligger främst nordväst om Ekeby men även till stor del nordväst som byn. 

Jordartskartan visar att den brukade jorden till en överväldigande del ligger på 

postglacial finlera. Finnesta bedöms som 1 i Jordkvalitet. Ekeby bedöms som 1 i 

jordkvalitet 

 Resultat: 1 i jordkvalitet 

 

Ekholmen (Veckholms socken) Sätesgård 1368 

 Analys av åkermarkens jordart: Den brukade jorden (enligt den historiska kartan) 

ligger öster om Ekholmen. Jordartskartan visar att den brukade jorden till runt hälften 

ligger på glacial lera medan hälften ligger på postglacial finlera. Ekholmen bedöms 

som 2 i jordkvalitet. 

 Resultat: 2 i jordkvalitet 

 

Ekolsund (Husby-Sjutolfts socken) Sätesgård 1300-talet 

 Analys av åkermarkens jordart: Den brukade jorden (enligt den historiska kartan) 

ligger nordväst om Ekolsund. Jordartkartan visar att all jord uteslutande ligger på 

glacial lera. Ekolsund bedöms som 3 i jordkvalitet. 

 Resultat: 3 i jordkvalitet 

 

Fiby (Vänge socken) Huvudgård 1344  

 Analys av åkermarkens jordart: Den brukade jorden (enligt den historiska kartan) 

ligger runt om Fiby i alla riktningar men främst sydöst om byn. Jordartkartan visar att 

en stor majoritet av jorden ligger på glacial lera. Eke bedöms som 3 i jordkvalitet. 

 Resultat: 3 i jordkvalitet 

 

Finsta/Finstaholm (Häggeby socken)Huvudgård 1344 

 Analys av åkermarkens jordart: Den brukade jorden (enligt den historiska kartan) 

ligger väst och sydväst om Finsta/Finstaholm. Jordartskartan visar att den brukade 

jorden till runt hälften ligger på glacial lera medan hälften ligger på postglacial finlera. 

Finsta/Finnstaholm bedöms som 2 i jordkvalitet. 

 Resultat: 2 i jordkvalitet 

 

Finnesta (Vänge socken) Adlig 1291 

 Analys av åkermarkens jordart: Den brukade jorden (enligt den historiska kartan) 

ligger i alla väderstreck runt Finnesta men främst sydväst om byn. Jordartskartan visar 

att den brukade jorden till en överväldigande del ligger på postglacial finlera. Finnesta 

bedöms som 1 i Jordkvalitet. 

 Resultat: 1 i jordkvalitet 
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Forssa (Tensta socken) Adlig 1349 

 Analys av åkermarkens jordart: Den brukade jorden (enligt den historiska kartan) 

ligger runt Forssa i alla väderstreck. Jordartkartan visar att all jord uteslutande ligger 

på glacial lera. Ekolsund bedöms som 3 i jordkvalitet. 

 Resultat: 3 i jordkvalitet 

 

Frösunda (Kalmar socken) Huvudgård 1320 

 Analys av åkermarkens jordart: Den brukade jorden (enligt den historiska kartan) 

ligger främst väst och norr om Frösunda. Jordartskartan visar att den brukade jorden 

till en överväldigande del ligger på postglacial finlera. Frösunda bedöms som 1 i 

Jordkvalitet. 

 Resultat: 1 i jordkvalitet 

 

Frövi (Balingsta socken) Curia 1292 

 Analys av åkermarkens jordart: Den brukade jorden (enligt den historiska kartan) 

ligger söder och öster om Frövi. Jordartskartan visar att den brukade jorden till en 

överväldigande del ligger på glacial lera. Frövi bedöms som 3 i Jordkvalitet. 

 Resultat: 3 i jordkvalitet 

 

Fånö (Löts socken) Huvudgård 1286 

 Analys av åkermarkens jordart: Den brukade jorden (enligt den historiska kartan) 

ligger främst söder om Fånö. Jordartskartan visar att den brukade jorden till en 

överväldigande del ligger på postglacial finlera. Fånö bedöms som 1 i Jordkvalitet. 

 Resultat: 1 i jordkvalitet 

 

Gamla Uppsala (Gamla Uppsala socken) Huvudgård 1185 

 Analys av åkermarkens jordart: Den brukade jorden (enligt den historiska kartan) 

ligger främst norr, öst och sydöst om byn. Jordartskartan visar att den brukade jorden 

till runt hälften ligger på glacial lera medan hälften ligger på postglacial finlera. Gamla 

Uppsala bedöms som 2 i jordkvalitet. 

 Resultat: 2 i jordkvalitet 

 

Grillby (Villberga socken) Adlig 1358 

 Analys av åkermarkens jordart: Den brukade jorden (enligt den historiska kartan) 

ligger i alla väderstreck runt Grillby. Jordartskartan visar att den brukade jorden till 

runt hälften ligger på glacial lera medan hälften ligger på postglacial finlera. Grillby 

bedöms som 2 i jordkvalitet. 

 Resultat: 2 i jordkvalitet 
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Gränberga (Bondkyrka socken) Curia 1302 

 Analys av åkermarkens jordart: Den brukade jorden (enligt den historiska kartan) 

ligger sydöst och öst om byn. Jordartkartan visar att all jord uteslutande ligger på 

postglacial finlera. Gränberga bedöms som 1 i jordkvalitet. 

 Resultat: 1 i jordkvalitet 

 

Grönsö (Kungs-Husby socken) Adlig 1309 

 Analys av åkermarkens jordart: Den brukade jorden (enligt den historiska kartan) 

ligger öst, Nordöst och sydöst om gården. Jordartkartan visar att all jord uteslutande 

ligger på glacial lera. Grönsö bedöms som 3 i jordkvalitet. 

 Resultat: 3 i jordkvalitet 

 

Hallkved (Funbo socken) Sätesgård 1310 

 Analys av åkermarkens jordart: Den brukade jorden (enligt den historiska kartan) 

ligger söder, öster och norr om Hallkved. Jordartskartan visar att den brukade jorden 

till en överväldigande del ligger på glacial lera. Frövi bedöms som 3 i Jordkvalitet. 

 Resultat: 3 i jordkvalitet 

 

Holm (Husby-Sjutolfts socken) Huvudgård 1343 

 Analys av åkermarkens jordart: Den brukade jorden (enligt den historiska kartan) 

ligger öster om byn. Jordartskartan uppvisar att den brukade jorden till en 

överväldigande del ligger på postglacial finlera. Holm bedöms som 1 i Jordkvalitet. 

 Resultat: 1 i jordkvalitet 

 

Hubby (Danmark socken) Sätesgård 1392 

 Analys av åkermarkens jordart: Den brukade jorden (enligt den historiska kartan) 

ligger syd och nord öst om byn. Jordartskartan uppvisar att den brukade jorden till en 

överväldigande del ligger på postglacial finlera. Hubby bedöms som 1 i Jordkvalitet. 

 Resultat: 1 i jordkvalitet 

 

Husby (Gamla Uppsala socken) Huvudgård 1200 

 Analys av åkermarkens jordart: Den brukade jorden (enligt den historiska kartan) 

ligger främst väst och syd om byn. Jordartskartan visar att den brukade jorden till 

uppskattningsvis 60 % ligger på postglacial finlera och de resterande 40 % ligger på 

glacial lera. Husby bedöms som 2 i Jordkvalitet. 

 Resultat: 2 i jordkvalitet 

 

Husby (Tensta socken) Sätesgård 1349 

 Analys av åkermarkens jordart: Den brukade jorden (enligt den historiska kartan) 

ligger främst söder om byn. Jordartskartan visar att den brukade jorden till en 

överväldigande del ligger på postglacial finlera. Husby bedöms som 1 i jordkvalitet. 

 Resultat: 1 i jordkvalitet 
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Husby (Husby-Sjutolfts socken) Huvudgård 1311 

 Analys av åkermarkens jordart: Den brukade jorden (enligt den historiska kartan) 

ligger öster om byn. Jordartskartan visar att den brukade jorden till en överväldigande 

del ligger på glacial lera. Husby bedöms som 3 i Jordkvalitet. 

 Resultat: 3 i jordkvalitet 

 

Husby(borg) (Tierps socken) Curiam 1334 

 Analys av åkermarkens jordart: Den brukade jorden (enligt den historiska kartan) 

ligger främst öster om byn men stora delar ligger också söder om byn. Svårbedömt då 

en del av jorden ligger på glacial silt och silt men en betydande majoritet ligger på 

glacial lera. Bedöms som 3 i jordkvalitet. 

 Resultat: 3 i jordkvalitet 

 

Håmö (Läby socken) Curia 1302 

 Analys av åkermarkens jordart: Den brukade jorden (enligt den historiska kartan) 

ligger främst sydväst om byn. Svårigheter att lokalisera byn i jordartskartan (golfbana 

upprättats på marken) men troligen ligger huvuddelen av den brukade jorden på 

glacial lera. Bedöms som 3 i jordkvalitet. 

 Resultat: 3 i jordkvalitet 

 

Hårby (Husby-Sjutolfts socken) Huvudgård 1274 

 Analys av åkermarkens jordart: Den brukade jorden (enligt den historiska kartan) 

ligger nordväst, väst och sydväst om byn. Jordartskartan visar att den brukade jorden 

till en överväldigande del ligger på glacial lera. Hårby bedöms som 3 i Jordkvalitet. 

 Resultat: 3 i jordkvalitet 

 

Högby (Bälinge socken) Adlig 1322 

 Analys av åkermarkens jordart: Den brukade jorden (enligt den historiska kartan) 

ligger främst norr och sydöst om byn. Jordartskartan visar att den brukade jorden till 

en överväldigande del ligger på glacial lera och glacial slit. Högby bedöms som 3 i 

Jordkvalitet. 

 Resultat: 3 i jordkvalitet 

 

Kunsta (Lena socken) Sätesgård 1302 

 Analys av åkermarkens jordart: Den brukade jorden (enligt den historiska kartan) 

ligger söder och norr om byn. Jordartskartan visar att den brukade jorden till en 

överväldigande del ligger på glacial lera. Kunsta bedöms som 3 i Jordkvalitet. 

 Resultat: 3 i jordkvalitet 
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Kaddala (Sko socken) Huvudgård 1302 

 Analys av åkermarkens jordart: Den brukade jorden (enligt den historiska kartan) 

ligger öster om syd, öst och nordöst om Kaddala. Jordartskartan visar att den brukade 

jorden till en överväldigande majoritet ligger på postglacial finlera. Bedöms som 1 i 

jordkvalitet. 

 Resultat: 1 i jordkvalitet 

 

Kumla (Balingsta socken) Curia 1292 

 Analys av åkermarkens jordart: Den brukade jorden (enligt den historiska kartan) 

ligger nordöst om Kumla. Jordartkartan visar att all jord uteslutande ligger på glacial 

lera. Kumla bedöms som 3 i jordkvalitet. 

 Resultat: 3 i jordkvalitet 

 

Källberga (Alunda socken) Curia 1291 

 Analys av åkermarkens jordart: Den brukade jorden (enligt den historiska kartan) 

ligger mellan den södra och norra delen av byn. Jordartskartan visar att den brukade 

jorden till en överväldigande del ligger på glacial lera. Källberga bedöms som 3 i 

jordkvalitet. 

 Resultat: 3 i jordkvalitet 

 

Lundby (Litslena socken) Adlig 1329 

 Analys av åkermarkens jordart: Den brukade jorden (enligt den historiska kartan) 

ligger främst söder och väster om byn samt en liten del norr om byn. Jordartskartan 

visar att den brukade jorden till en klar majoritet ligger på glacial lera. Lundby 

bedöms som 3 i jordkvalitet. 

 Resultat: 3 i jordkvalitet 

 

Mösa (Lillkyrka socken) Adlig 1341 

 Analys av åkermarkens jordart: Den brukade jorden (enligt den historiska kartan) 

ligger norr om byn. Jordartskartan visar att den brukade jorden till uppskattningsvis 

60 % ligger på postglacial finlera och de resterande 40 % ligger på glacial lera. Mösa 

bedöms som 2 i Jordkvalitet. 

 Resultat: 2 i jordkvalitet 

 

Norby (Bondkyrka socken) Huvudgård 1326 

 Analys av åkermarkens jordart: Den brukade jorden (enligt den historiska kartan) 

ligger väster om byn. Jordartkartan visar att all jord uteslutande ligger på postglacial 

lera. Norby bedöms som 1 i jordkvalitet. 

 Resultat: 1 i jordkvalitet 
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Norrhammar (Kungs-Husby socken) Huvudgård 1310 

 Analys av åkermarkens jordart: Den brukade jorden (enligt den historiska kartan) 

ligger väst, nordöst och öst om byn. Jordartkartan visar att en överväldigande majoritet 

av jorden ligger på postglacial finlera. Norrhammar bedöms som 1 i jordkvalitet. 

 Resultat: 1 i jordkvalitet 

 

Nåntuna (Danmark socken) Curia 1301 

 Analys av åkermarkens jordart: Den brukade jorden (enligt den historiska kartan) 

ligger öster om byn. Jordartkartan visar att all jord uteslutande ligger på glacial lera. 

Nåntuna bedöms som 3 i jordkvalitet 

 Resultat: 3 i jordkvalitet 

 

Onsta (Tierp socken) Curiam meam 1332 

 Analys av åkermarkens jordart: Den brukade jorden (enligt den historiska kartan) 

ligger norr och öster om byn. Jordartkartan visar att all jord uteslutande ligger på 

postglacial finlera. Onsta bedöms som 1 i jordkvalitet 

 Resultat: 1 i jordkvalitet 

 

Ramby (Löts socken) Huvudgård 1185 

 Analys av åkermarkens jordart: Den brukade jorden (enligt den historiska kartan) 

ligger nordväst och sydöst om byn. Jordartkartan visar att uppskattningsvis hälften av 

den brukade jorden ligger på postglacial finlera och hälften på glacial lera. Ramby 

bedöms som 2 i jordkvalitet. 

 Resultat: 2 i jordkvalitet 

 

Rölunda (Häggeby socken) Huvudgård 1275 

 Analys av åkermarkens jordart: Den brukade jorden (enligt den historiska kartan) 

ligger i alla väderstreck runt byn. Jordartkartan visar att all jord uteslutande ligger på 

postglacial finlera. Rölunda bedöms som 1 i jordkvalitet 

 Resultat: 1 i jordkvalitet 

 

Salnecke (Gryta socken) Curia 1302 

 Analys av åkermarkens jordart: Den brukade jorden (enligt den historiska kartan) 

ligger norr, väst och nordväst om gården. Jordartkartan visar att all jord uteslutande 

ligger på glacial lera. Salnecke bedöms som 3 i jordkvalitet. 

 Resultat: 3 i jordkvalitet 

 

Salsta (Sko socken) Huvudgård 1274 

 Analys av åkermarkens jordart: Den brukade jorden (enligt den historiska kartan) 

ligger i alla väderstreck runt byn. Jordartkartan visar att all jord uteslutande ligger på 

postglacial finlera. Salsta bedöms som 1 i jordkvalitet 

 Resultat: 1 i jordkvalitet 
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Sandbro (Björklinge socken) Sätesgård 1296 

 Analys av åkermarkens jordart: Den brukade jorden (enligt den historiska kartan) 

ligger utspridd norr och söder om gården. Jordartkartan visar att majoriteten av jorden 

ligger på glacial lera. Sandbro bedöms som 3 i jordkvalitet. 

 Resultat: 3 i jordkvalitet 

 

Sandvik (Övergrans socken) Adlig 1369 

 Analys av åkermarkens jordart: Den brukade jorden (enligt den historiska kartan) 

ligger längsmed strandlinjen norr ut runt dagens gård. Jordartkartan uppvisar att all 

jord uteslutande ligger på postglacial finlera. Sandvik bedöms som 1 i jordkvalitet 

 Resultat: 1 i jordkvalitet 

 

Skolsta (Litslena socken) Adlig 1385 

 Analys av åkermarkens jordart: Den brukade jorden (enligt den historiska kartan) 

ligger i alla väderstreck runt byn. Jordartkartan visar att all jord uteslutande ligger på 

postglacial finlera. Skolsta bedöms som 1 i jordkvalitet 

 . Resultat: 1 i jordkvalitet 

 

Skuttungeby (Skuttunge socken) Adlig 1322 

 Analys av åkermarkens jordart: Den brukade jorden (enligt den historiska kartan) 

ligger norr och öster om byn. Jordartkartan visar att all jord uteslutande ligger på 

glacial silt. Skuttungeby bedöms som 3 i jordkvalitet. 

 Resultat: 3 i jordkvalitet 

 

Skäggesta (Börje socken) Huvudgård 1275 

 Analys av åkermarkens jordart: Den brukade jorden (enligt den historiska kartan) 

ligger främst väster och öster om byn. Jordartkartan visar att all jord uteslutande ligger 

på glacial lera. Skäggesta bedöms som 3 i jordkvalitet. 

 Resultat: 3 i jordkvalitet 

 

Skärplinge (Överlövsta socken) Adlig 1377 

 Analys av åkermarkens jordart: Den brukade jorden (enligt den historiska kartan) 

ligger norr och söder om byn. Är svår att bedöma då det verkar som en åker är 

uppenbart utdikad vilket tyder på att det är en nyodling av denna anledning har denna 

jord inte varit en del av bedömningen. En överväldigande majoritet av jorden ligger på 

glacial lera. Skärplinge bedöms som 3 i jordkvalitet. 

 Resultat: 3 i jordkvalitet 
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Skölsta (Vaksala socken) Adlig 1357 

 Analys av åkermarkens jordart: Den brukade jorden (enligt den historiska kartan) 

ligger främst norr och öst om gården Jordartkartan visar att majoriteten av jorden 

ligger på glacial lera. Skölsta bedöms som 3 i jordkvalitet. 

 Resultat: 3 i jordkvalitet 

 

Strandby (Arnö socken) Brytegård 1352 

 Analys av åkermarkens jordart: Den brukade jorden (enligt den historiska kartan) 

ligger väster om gården. Jordartkartan visar att all jord uteslutande ligger på glacial 

lera. Strandby bedöms som 3 i jordkvalitet 

 Resultat: 3 i jordkvalitet 

 

Säby (Dalby socken) Sätesgård 1380 

 Analys av åkermarkens jordart: Den brukade jorden (enligt den historiska kartan) 

ligger väst om byn. Jordartkartan visar att majoriteten av jorden ligger på postglacial 

lera. Säby bedöms som 1 i jordkvalitet. 

 Resultat: 1 i jordkvalitet 

 

Säby (Danmark socken)Brytegård 1316 

 Analys av åkermarkens jordart: Den brukade jorden (enligt den historiska kartan) 

ligger främst nordöst och öst om byn. Jordartkartan visar att majoriteten av jorden 

ligger på glacial lera. Säby bedöms som 3 i jordkvalitet. 

 Resultat: 3 i jordkvalitet 

 

Sävsta (Viksta socken) Curias 1328 

 Analys av åkermarkens jordart: Den brukade jorden (enligt den historiska kartan) 

ligger söder, nordöst och norr om byn. Jordartkartan visar att all jord uteslutande 

ligger på postglacial finlera. Sävsta bedöms som 1 i jordkvalitet. 

 Resultat: 1 i jordkvalitet 

 

Sävja (Danmark socken) Rättare 1376 

 Analys av åkermarkens jordart: Den brukade jorden (enligt den historiska kartan) 

ligger främst sydväst om byn. Jordartkartan visar att all jord uteslutande ligger på 

glacial lera. Sävja bedöms som 3 i jordkvalitet. 

 Resultat: 3 i jordkvalitet 
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Söderby (Åkerby socken) Sätesgård 1368 

 Analys av åkermarkens jordart: Den brukade jorden (enligt den historiska kartan) 

ligger främst sydöst om byn. Jordartkartan visar att uppskattningsvis hälften av den 

brukade jorden ligger på postglacial lera medan hälften ligger på glacial lera. Söderby 

bedöms som 2 i jordkvalitet. 

 Resultat: 2 i jordkvalitet 

 

Söderbyn (Danmark socken) Curia 1298 

 Analys av åkermarkens jordart: Den brukade jorden (enligt den historiska kartan) 

ligger söder och öster om byn. Jordartkartan visar att all jord uteslutande ligger på 

glacial lera. Söderbyn bedöms som 3 i jordkvalitet. 

 Resultat: 3 i jordkvalitet 

 

Torkarby (Vaksala socken) Sätesgård 1382 

 Analys av åkermarkens jordart: Den brukade jorden (enligt den historiska kartan) 

ligger väster om byn. Jordartkartan visar att en överväldigande majoritet av den 

brukade jorden ligger på glacial lera. Torkarby bedöms som 3 i jordkvalitet. 

 Resultat: 3 i jordkvalitet 

 

Torsviby (Torsvi socken) Adlig 1347 

 Analys av åkermarkens jordart: Den brukade jorden (enligt den historiska kartan) 

ligger nordväst och väst om byn. Jordartkartan visar att all jord uteslutande ligger på 

glacial lera. Torsviby bedöms som 3 i jordkvalitet. 

 Resultat: 3 i jordkvalitet 

 

Trevlinge (Rasbo socken) Adlig 1345 

 Analys av åkermarkens jordart: Den brukade jorden (enligt den historiska kartan) 

ligger sydöst och öst om byn. Jordartkartan visar att majoriteten av jorden ligger på 

postglacial lera. Trevlinge bedöms som 1 i jordkvalitet. 

 Resultat: 1 i jordkvalitet 

 

Tånga (Ekeby socken) Adlig 1368 

 Analys av åkermarkens jordart: Den brukade jorden (enligt den historiska kartan) 

ligger norr och söder om gården. Jordartkartan visar att all jord uteslutande ligger på 

glacial lera. Tånga bedöms som 3 i jordkvalitet. 

 Resultat: 3 i jordkvalitet 

 

Valgeby (Häckberga socken) Sätesgård 1329 

 Analys av åkermarkens jordart: Den brukade jorden (enligt den historiska kartan) 

ligger söder och väster om byn. Jordartkartan visar att all jord uteslutande ligger på 

postglacial finlera. Valgeby bedöms som 1 i jordkvalitet. 

 Resultat: 1 i jordkvalitet 
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Vallby (Danmark socken) Curia 1298 

 Analys av åkermarkens jordart: Den brukade jorden (enligt den historiska kartan) 

ligger öster och väster om byn. Jordartkartan visar att visar att majoriteten av jorden 

ligger på glacial lera. Vallby bedöms som 3 i jordkvalitet. 

 Resultat: 3 i jordkvalitet 

 

Vansta (Tensta socken) Curia 1328 

 Analys av åkermarkens jordart: Den brukade jorden (enligt den historiska kartan) 

ligger väster och söder om byn. Jordartkartan visar att en överväldigande majoritet av 

den brukade jorden ligger på glacial lera. Vansta bedöms som 3 i jordkvalitet. 

 Resultat: 3 i jordkvalitet 

 

Viggeby (Danmarks socken) Adlig 1371 

 Analys av åkermarkens jordart: Den brukade jorden (enligt den historiska kartan) 

ligger norr och öster om byn. Svårtolkad men uppskattningsvis hälften av den brukade 

jorden ligger på glacial lera och hälften på postglacial lera. Viggeby bedöms som 2 i 

jordkvalitet. 

 Resultat: 2 i jordkvalitet 

 

Vik (Balingsta socken) Sätesgård 1302 

 Analys av åkermarkens jordart: Den brukade jorden (enligt den historiska kartan) 

ligger nordöst om gården. Jordartkartan visar att en överväldigande majoritet av den 

brukade jorden ligger på glacial lera. Vik bedöms som 3 i jordkvalitet. 

 Resultat: 3 i jordkvalitet 

 

Villbergaby (Villberga socken) Adlig 1302 

 Analys av åkermarkens jordart: Den brukade jorden (enligt den historiska kartan) 

ligger nordöst och sydväst om byn. Jordartkartan uppvisar att all jord uteslutande 

ligger på glacial lera. Villbergaby bedöms som 3 i jordkvalitet. 

 Resultat: 3 i jordkvalitet 

 

Vreta (Löts socken) Huvudgård 1311 

 Analys av åkermarkens jordart: Den brukade jorden (enligt den historiska kartan) 

ligger öst, sydöst och nordöst om byn. Jordartkartan visar att uppskattningsvis hälften 

av den brukade jorden ligger på glacial lera och hälften på postglacial finlera. Vreta 

bedöms som 2 i jordkvalitet. 

 Resultat: 2 i jordkvalitet 
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Vrå (Skogs-Tibble socken) Sätesgård 1386 

 Analys av åkermarkens jordart: Den brukade jorden (enligt den historiska kartan) 

ligger främst öst och sydväst om byn. Jordartkartan visar att uppskattningsvis 60 % av 

jorden ligger på postglacial lera och 40 % på glacial lera. Vrå bedöms som 2 i 

jordartkvalitet. 

 Resultat: 2 i jordkvalitet 

 

Vårsätra (Bondkyrka socken) Curia 1304 

 Analys av åkermarkens jordart: Den brukade jorden (enligt den historiska kartan) 

ligger nordöst och sydöst om byn. byn. Jordartkartan visar att all jord uteslutande 

ligger på postglacial lera. Vårsätra bedöms som 1 i jordkvalitet. 

 Resultat: 1 i jordkvalitet 

 

Väntbrunna (Balingsta socken) Sätesgård 1257 

 Analys av åkermarkens jordart: Den brukade jorden (enligt den historiska kartan) 

ligger främst öster om byn. Jordartkartan visar att all jord uteslutande ligger på glacial 

lera. Väntbrunna bedöms som 3 i jordkvalitet. 

 Resultat: 3 i jordkvalitet 

 

Väsby (Alunda socken) Manso Curie 1291 

 Analys av åkermarkens jordart: Den brukade jorden (enligt den historiska kartan) 

ligger främst väst och norr om byn. Jordartkartan visar att uppskattningsvis 60 % av 

den brukade jorden ligger på glacial lera och 40 % på postglacial finsand. Väsby 

bedöms som 2 i jordartkvalitet. 

 Resultat: 2 i jordkvalitet 

 

Ål (Veckholma socken) Huvudgård 1282 

 Analys av åkermarkens jordart: Den brukade jorden (enligt den historiska kartan) 

ligger söder och väster om byn. Jordartkartan visar att uppskattningsvis 60 % av 

jorden ligger på postglacial finlera och 40 % på glacial lera. Ål bedöms som 2 i 

jordartkvalitet. 

 Resultat: 2 i jordkvalitet 

 

Örbyhus (Vendels socken) Sätesgård 1352 

 Analys av åkermarkens jordart: Den brukade jorden (enligt den historiska kartan) 

ligger väst om gården. Jordartkartan visar att uppskattningsvis hälften av den brukade 

jorden ligger på glacial lera och hälften på postglacial lera. Örbyhus bedöms som 2 i 

jordkvalitet. 

 Resultat: 2 i jordkvalitet 
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Österby (Vallby socken) Adlig 1344 

 Analys av åkermarkens jordart: Den brukade jorden (enligt den historiska kartan) 

ligger främst norr om byn. Jordartkartan visar att all jord uteslutande ligger på 

postglacial finlera. Österby bedöms som 1 i jordkvalitet. 

 Resultat: 1 i jordkvalitet 

 

Övernäs (Uppsala-Näs socken) Huvudgård 1303 

 Analys av åkermarkens jordart: Den brukade jorden (enligt den historiska kartan) 

ligger öster och väster om byn. Jordartkartan visar att en överväldigande majoritet av 

den brukade jorden ligger på postglacial lera. Övernäs bedöms som 1 i jordkvalitet. 

 Resultat: 1 i jordkvalitet 

 

Översta (Kungs-Husby socken) Huvudgård 1310 

 Analys av åkermarkens jordart: Den brukade jorden (enligt den historiska kartan) 

ligger norr och söder om byn. Jordartkartan visar att en överväldigande majoritet av 

den brukade jorden ligger på postglacial finlera. Översta bedöms som 1 i jordkvalitet. 

 Resultat: 1 i jordkvalitet 

 

6.4.4 Sammanställning av jordartsanalysen 

I detta avsnitt behandlas det sammanlaggda resultatet av de jordartsanalyserna av de enskilda 

byarna/gårdarna. I jordartsanalysen studerades jordarten hos 84 konstaterade 

storgårdar/huvudgårdar. Resultatet har införts i en datamatris (se Bilaga 8) där 

byarna/gårdarna står som analysenheter och jordkvaliten står som beroendevariabel. Då 

jordartsvariabeln är indelad i en subjektivt utformad ordningsskala (Esaiasson, 2012, s. 348) 

är det direkt omlämpligt att använda sig av en statistisk analys av resultatet. En deskriptiv 

analys har därför genomförts för att kunna utvinna relevant information som på ett 

pedagogiskt och tydligt sätt skall illustrera utfallet av jordartsanalyserna i delstudie 2. 

 

Resultatet kommer att redovisas i ett flertal steg där det generella resultatet först redovisas för 

att sedan brytas ner till områdesspecifika resultat rörande de konstaterade 

storgårdarna/huvudgårdarna i de Uppländska slättbygderna/centralbygderna. 

 

6.4.5 Resultat av alla analyserade gårdar 

I Tabell 1 redovisas resultatet i absoluta tal där varje by/gård räknas som ett i tabellen. I Figur 

9 redovisas andelen av varje jordartskvalitet i ett cirkeldiagram där hela cirkeln som helhet 

illustrerar alla gårdar och där delarna som är uppdelade i färger illustrerar varje 

jordartskvalitets procentuella andel av helheten.  
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33% 

19% 

48% 

Antal byar/gårdar 

Jordartskvalitet 1 Jordartskvalitet 2 Jordartskvalitet 3

Tabell 1. Antal byar/gårdar av de konstaterade storgårdarna/huvudgårdarna som har sin 

jordbruksmark på jordartskvalitet 1,2,3 

 

Jordartskvalitet Jordartskvalitet 1 Jordartskvalitet 2 Jordartskvalitet 3 

Antal byar/gårdar 28 16 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9. Cirkeldiagram, illustration av jordartskvalitetens utbredning hos konstaterade 

storgårdar/huvudgårdar i Uppsala län  

 

Tabell 1 och Figur 9 visar att hälften av byarna/gårdarna har sin jordbruksmark liggande på 

glacial lera, det vill säga jordartskvalitet 3. I absoluta tal utgör de 40 byar gårdar och 48 % av 

alla konstaterade storgårdar/huvudgårdar. 28 byar/gårdar hade sin jordbruksmark belägen på 

postglacial lera. Dessa gårdar utgjorde 33 % av alla gårdar. 16 byar/gårdar eller 19 % av alla 

byar/gårdar utgjordes av enheter där jordbruksmarken delades mellan postglacial lera och 

glacial lera.  

 

I Piehl & Zetterbergs studie från 2013 visade det sig att det bland de elva huvudgårdarna som 

kunde studerades låg 45 % på jordkvalitet 3, 18 % på jordkvalitet 2, och 36 % på jordkvalitet 

1 (Piehl & Zetterbergs, 2013, s. 36). Det låga antalet gårdar som kunde studeras inom ramen 

av Piehl & Zetterbergs studie gjorde att tillförlitligheten till resultatet kunde ses som relativt 

begränsat. Med resultatet som redovisats i Figur 9 kan man med säkerhet konstatera att detta 

samband, inte bara förstärks, utan rent av bekräftas. Det vill säga, När 85 konstaterade 

storgårdar/huvudgårdar studerats kvarstår samma relation mellan glacial lera (jordartskvalitet 

3) och storgårdsdrift/huvudgårdsdrift. Detta resultat skall sedan jämföras med Piehl & 

Zetterbergs resultat för landbobyar i studien där bar en av de 20 studerade landbobyarna låg 

på glacial lera (jordartskvalitet 3) medan de resterande 19 byarna låg på postglacial lera 

(jordkvalitet 1) (Piehl & Zetterbergs, 2013, s. 36).  
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29% 

22% 

49% 

Antal byar/gårdar 

Jordartskvalitet 1 Jordartskvalitet 2 Jordartskvalitet 3

 

6.4.6 Resultat av analyserade gårdar som ligger i slättbygder/centralbyggder 

Alla konstaterade storgårdar/huvudgårdar ligger inte i de områden som Sporrong pekar ut som 

slättbygder/centralbygder i Uppsala län (Sporrong, 1985, s. 39, figur 18). I Figur 8 ovan visas 

utbredningen av konstaterade storgårdar/huvudgårdar i Uppsala län samt dess relation till 

slättbygder/centralbygder. För att resultatet av jordartanalysen skall kunna tolkas på ett riktigt 

sätt och uppfylla syftet med delstudie 2 måste byarna/gårdarna som ligger inom ramen för de 

tre områdena i Figur 8, som utpekas som slättbygd/centralbygd, analyseras separat från resten 

av de konstaterade storgårdarna/huvudgårdarna. 

Av denna anledning redovisas här resultaten av en andra datamatris (se Bilaga 9) avgränsad 

till byarna/gårdarna som finns i de tre områdena redovisade i Figur 8. Resultatet av 

datamatrisen redovisas i Tabell 2 och genom Figur 10 nedan. Av de 84 ursprungliga 

byarna/gårdarna ligger 51 i slätbygd/centralbygd i Uppsala län. 

 

I Tabell 2 redovisas byarna/gårdarna i absoluta tal och i Figur 10 redovisas 

jordartskvaliteternas andel av alla konstaterade storgårdar/huvudgårdar i 

slättbygd/centralbygd i Uppsala län i form av ett cirkel diagram. 

 

Tabell 2. Antal byar/gårdar av de konstaterade storgårdarna/huvudgårdarna i 

slättbygd/centralbygd som har sin jordbruksmark på jordartskvalitet 1,2,3 

 

Jordartskvalitet Jordartskvalitet 1 Jordartskvalitet 2 Jordartskvalitet 3 

Antal byar/gårdar 15 11 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 10. Cirkeldiagram, illustration av jordartskvalitetens utbredning hos konstaterade 

storgårdar/huvudgårdar i slättbygd/centralbygd Uppsala län   
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Tabell 2 och Figur 10 visar att fördelningsstrukturen mellan de tre kategorierna av 

jordartskvalitet som redovisats ovan för alla konstaterade storgårdar/huvudgårdar i Uppsala 

län ligger fast även inom slättbygderna/centralbygderna i länet.  

 
6.4.6 Resultat av analyserade strandnära och centralt konstaterade lokaliserade 

storgårdar/huvudgårdar i slättbygder/centralbyggder 

Om jordmån skall vara den viktigaste faktorn för etablering i ett givet geografiskt rum måste 

andra faktorer som påverkar etableringen vara mindre viktiga eller samma. Detta innebär att 

tekniska (vad är möjligt att göra i landskapet med den givna tekniken), sociala (vad kan göras 

i den sociala organisationen som dominerar samhället), relationella (var kan ny kunskaps 

föras in och vilka möjligheter till handel finns) och slutligen fysiologiska/ekonomiska (vad 

finns det för resurser i det givna geografiska området) måste vara av samma art för att 

resonemang skall ha en stark validitet. I jordartsanalysen av konstaterade 

storgårdar/huvudgårdar i slättbygd/centralbygd i Uppsala län är utgångspunkten att 

gårdarna/byarna har sådana likartade förutsättningar att jordarten/jordmånen är den viktigaste 

faktorn bakom etableringen av en by/gård (se Teori, Delstudie 2). Denna utgångspunkt skulle 

kunna ifrågasättas i vissa fall då möjligheten till fiske och handel skulle kunna balansera upp 

nackdelen med sämre jordmån och där med öppna för en strandnära alternativ etablering av 

storgårdar/huvudgårdar i slättbygd/centralbygd.  

Av denna anledning har Figur 11, 12 och 13 producerats där byar/gårdar som uppenbart legat 

strandnära under medeltiden har separerats från byar/gårdar som ligger mer centralt i 

jordbrukslandskapet. Strandnära i detta sammanhang är inte byar/gårdar nära åar eller floder 

utan enheter nära sjöar. De tre kartorna visar område 1, 2 och 3 från Figur 5 vilka är 

slätbygderna/centralbygderna i Uppsala län. De byar/gårdar som är inringade i svart i kartorna 

är enheter som ligger strandnära, de enheter som är inringade i rött är enheter som ligger mer 

centralt i jordbrukslandskapet.  
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Figur 11. Karta över konstaterade storgårdar/huvudgårdar i Slättbygds/centralbygdsområde 

1 i Uppsala län i bedömda efter läge i landskapet. Skala: 1:40 000 
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Figur 12 Karta över konstaterade storgårdar/huvudgårdar i Slättbygds/centralbygdsområde 

2 i Uppsala län i bedömda efter läge i landskapet. Skala: 1:100 00 
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Figur 13. Karta över konstaterade storgårdar/huvudgårdar i Slättbygds/centralbygdsområde 

3 i Uppsala län i bedömda efter läge i landskapet. Skala: 1:125 000 

 

För de två kategorierna av byar/gårdar som skapats för denna analys har två separata 

datamatriser skapats (se bilaga 10-11). De byar/gårdar som bedömts som strandnära utgjorde 

19 av de 51 ursprungliga storgårdarna/huvudgårdarna kopplade till slätbygd/centralbygd i 

Uppsala län medan 32 enheter bedömdes tillhöra lokaliserade mer centralt i 

jordbrukslandskapet. Datamatriserna möjliggör en analys av utbredningen av fördelaktig 

jordmån hos strandnära byar/gårdar och centralt belägna byar/gårdar. 

 

I Tabell 3 redovisas strandnära byarna/gårdarna i absoluta tal samt vilken jordartskvalitet som 

dominerar den enskilda enhetens jordbruksmark. I cirkeldiagramet (Figur 14) redovisas de 

olika jordartskvaliteternas andel av alla strandnära konstaterade storgårdar/huvudgårdar i 

slättbygd/centralbygd i Uppsala län. 
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53% 

10% 

37% 

Antal byar/gårdar 

Jordartskvalitet 1 Jordartskvalitet 2 Jordartskvalitet 3

 

Tabell 3. Antal strandnära byar/gårdar av de konstaterade storgårdarna/huvudgårdarna i 

slättbygd/centralbygd som har sin jordbruksmark på jordartskvalitet 1,2,3 

Jordartskvalitet Jordartskvalitet 1 Jordartskvalitet 2 Jordartskvalitet 3 

Antal byar/gårdar 10 2 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 14. Cirkeldiagram, illustration av jordartskvalitetens utbredning hos strandnära 

konstaterade storgårdar/huvudgårdar i slättbygd/centralbygd Uppsala län   

 

I tabell 3 och i Figur 14 illustreras med tydlighet att när byarna/gårdarna har en strandnära 

lokalisering i jordbrukslandskapet minskar chansen att jordbruksmarken ligger på fördelaktig 

jordmån eller delvis på fördelaktig jordmån. Om man jämför resultaten mellan alla 

konstaterade storgårdars/huvudgårdars lokaliserade i slättbygd/centralbygd i Uppsala län med 

strandnära byar/gårdar belägna i samma område så ligger 71 % alla konstaterade 

storgårdar/huvudgårdar i slättbygderna/centralbygderna i Uppsala läns jordbruksmark på 

glacial lera eller delvis glacial lera (jordartskvalitet 3 och 2) medan strandnära byar/gårdar i 

samma område bara hade denna fördelaktiga jordmån på 47 % enheternas jordbruksmark. 

 

Om vi vänder oss mot den andra kategorin, det vill säga enheter belägna mer centralt i 

jordbrukslandskapet, kan vi konstatera i Tabell 4 och Figur 15 ett annat resultat. 

 

Tabell 4. Antal centralt belägna byar/gårdar av de konstaterade 

storgårdarna/huvudgårdarna i slättbygd/centralbygd som har sin jordbruksmark på 

jordartskvalitet 1,2,3 

Jordartskvalitet Jordartskvalitet 1 Jordartskvalitet 2 Jordartskvalitet 3 

Antal byar/gårdar 5 9 18 
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16% 

28% 56% 

Antal byar/gårdar 

Jordartskvalitet 1 Jordartskvalitet 2 Jordartskvalitet 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 15. Cirkeldiagram, illustration av jordartskvalitetens utbredning hos centralt belägna 

konstaterade storgårdar/huvudgårdar i slättbygd/centralbygd Uppsala län   

 

Vad som tydligt illustreras med Tabell 4 och Figur 15 är att hos de centralt belägna 

byarna/gårdarna finns det en tydlig tendens till att jordbruksmarken ligger på glacial lera eller 

delvis på glacial lera (jordkvalitet 3 och 2). 84 % av byarnas/gårdarnas jordbruksmark ligger 

på dessa två jordartskvaliteter vilket kan ses i relation till de strandnära belägna 

byarna/gårdarna redovisade ovan på endast 47 %. Man kan argumentera för att denna skillnad 

skulle kunna bero på att i de centrala jordbruksområdena finns mer eller mindre uteslutande 

glacial lera, detta är dock inte fallet utan genom hela denna studie har glacial lera, 

landskapsmässigt, förekommit och varit mycket mindre utbredd än den postglaciala leran. 

Detta kan med fördel illustreras vilket i ett kartutdrag av jordarternas utbredning i 

slätbygds/centralbygdsområde 2 i Bilaga 12.  

 

6.5 Sammanfattning Delstudie 2 

I detta avsnitt redovisas resultaten av hela delstudien. 

 

6.5.1 Resultat av kartanalysen av konstaterade storgårdar/huvudgårdar lokalisering i 

Uppsala län 

Det går att konstatera att alla enheter som redovisas i kartmaterialet av konstaterade 

storgårdar/huvudgårdar är centrerade till de viktigaste jordbruksområdena i Uppsala län. Detta 

är i sig ett resultat då det bekräftar att fenomenet är knutet till jordbruket snarare än 

skogsbruket. Vidare finns dessa byar/gårdar tydligt integrerade i de viktiga 

slättbygderna/centralbygderna i Uppsala län. 
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6.5.2 Resultat av kartanalysen av sätesgårdarnas lokalisering i Uppsala län 

Kartanalysen visar att sätesgårdarna i Uppsala län inte uppvisar en struktur där dessa enheter 

intar perifera lägen varken i de viktiga jordbruksområdena i länet eller i 

slättbygden/centralbygden. 

 

6.5.3 Resultat av jordartsanalysen 

Undersökningen har givet ett flertal viktiga resultat. 

 För det första kan man, utifrån resultaten, konstatera att det fortsatt finns en klar 

korrelation mellan storgårdsdrift/huvudgårdsdrift och fördelaktig jordart/jordmån i 

Uppsala län. Resultatet av den generella undersökningen av alla konstaterade 

storgårdar/huvudgårdar visar att studiens resultat ligger direkt i linje med 

Piehl/Zetterbergs resultat från 2013. Detta innebär att tesen om att 

storgårdar/huvudgårdar kan vara av äldre karaktär i landskapet förstärks.  

 För det andra består korrelationen mellan fördelaktig jordart/jordmån när resultatet av 

byarna/gårdarna i slättbygden/centralbyggden analys separat från övriga konstaterade 

storgårdar/huvudgårdar. Detta visar att storgårdarna/huvudgårdarna även i dessa så 

centrala bygder ockuperar till stor del jordbruksmark som uppenbart är fördelaktig, 

vilket i sig visar på en trolig äldre etablering i landskapet. 

 För det tredje konstateras i analysen ovan att om man i slättbygden/centralbygden 

separerar de strandnära enheterna från de mer centralt belägna enheterna i områdena 

så finns det en tydlig uppdelning mellan dessa enheter och korrelationen med 

fördelaktig jordart/jordmån. De strandnära enheterna som kan haft andra incitament 

för sin lokalisering i landskapet än fördelaktig jordmån har till större del sin brukade 

jord på sämre jordamån, medan enheter centralt i områdena generellt har en betydligt 

starkare korrelation till fördelaktig jordmån än både de strandnära enheterna men även 

de konstaterade storgårdarna/huvudgårdarna generellt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 

 

7. DELSTUDIE 3 

Syftet med delstudie 3 är att studera tillförlitligheten i ett antal metodologiska redskap som 

har till syfte att hitta evidens för medeltida storgårdsdrift/huvudgårdsdrift i det tidigaste 

kartmaterialet från 1600-talet. I detta avsnitt redovisas den teoretiska bakgrunden, metoden 

som använts samt resultatet.  

 

7.1 Trestegsmodellen, egalisering och reglerad bebyggelse 

I detta avsnitt redovisas först kontinuitetens centrala position för dessa metodologiska redskap 

sedan följer en genomgång av varje redskaps teoretiska bakgrund samt fördelar och brister. 

 

7.1.1 Kontinuitet 

Centralt för analysen av tillförlitlighet hos de tre metodologiska verktyg som studeras i denna 

delstudie är att kartmaterialet kan visa hur landskapet varit organiserat i ett tidigare skede. För 

att detta ska vara möjligt måste det finnas en kontinuitet i landskapet som studeras, vilket i 

praktiken innebär att inga revolutionära eller i övrigt omvälvande förändringar av landskapet 

har ägt rum under den period man söker kunskap om och det kartmaterial som finns att tillgå. 

Då den tidsperiod som undersöks i denna studie är belagd minst två, tre hundra år före 

kartmaterialets tillkomst under 1600-talet måste landskapet under denna period till stor del 

behålla sin grundläggande karaktär.  

 

Kontinuiteten mellan dessa perioder som studeras och perioden när kartmaterialet producerats 

bedöms som stark. Detta beror på flera aspekter. För det första genomdrivs inga betydande 

skiftesreformer vilket skulle ha kunna rubba bebyggelsestrukturen. De viktiga 

skiftesreformerna i Sverige börjar först genomföras under 1700-talet och 1800-talet. Det 

första skiftet, storskiftet 1749 (Cserhalmi, 1997, s. 123-124) hade inte heller direkt påverkan 

på bebyggelsestrukturen eller ägandestrukturen i byarna, då det helt enkelt endast var ett 

avskaffande av solskiftets små tegar mot en modell med färre större sammanhängande tegar. 

Kartor innan 1750-talet har därmed inte påverkats av skiftesreformer. För det andra har ingen 

betydande befolkningsökning påverkat byarna så att gårdarna delats upp eller nya byar 

etablerats. Anledningen till detta är den betydande befolkningsförlusten digerdöden förde med 

sig. Befolkningstalen var helt enkelt inte tillbaka på lika höga nivåer igen under 1600-talet 

och man kan i kartmaterialet fortsatt se ödetomter och gårdar. Utifrån detta ter sig 

kontinuiteten gällande bebyggelsens struktur i rummet samt ägandeförhållandena mellan de 

olika gårdarna i kartmaterialet vara stark. 
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7.1.2 Trestegsmodellen 

Trestegsmodellen är en teoretisk modell som syftar till att förklara hur tidigmedeltida 

storgårdar under storgårdsdrift, genom huvudgårdsdriften, övergår till landbodrift och 

landbobyar. Grundtanken är att det är en förändringsprocess från tidig medeltid fram till 

landbodriftens totala utbredning i samband med den senmedeltida agrarkrisen (Berg, 2003, s. 

93-94). De tre stegen i modellen representerar även tre olika driftsformer för jordbruket under 

medeltiden. Storgårdsdriften är den äldsta driftsformen och kan liknas vid den kontinentala 

stordriften. Grunden för storgårdsdriften är det träldrivna jordbruket där en gård äger all 

jordbruksmark och driver det helägda jordbruket i egen regi genom underlydande trälar. 

Huvudgårdsdriften är det andra driftsystemet i modellen och representerar mellansteget i 

förändringsprocessen. Huvudgårdsdriften är, likt storgårdsdriften, ett system där en gård äger 

och brukar all jord i en by. Det som skiljer huvudgårdsdriften från storgårdsdriften är att i 

detta driftssystem har trälarna bytts ut mot arbetspliktiga landbor som utför dagsverket på 

huvudgårdens jordbruksmark. Denna omorganisation, från storgårdsdrift till huvudgårdsdrift, 

är till stor del en formell förändring, då landborna troligen till stor del fortsatt var hårt knutna 

till den enskilda gården, men förändringen bar ändå med sig både viktiga sociala förändringar 

i de enskilda byarna/gårdarna, men även viktiga förändringar av det fysiska rummets 

organisation. Under storgårdsdriften levde och bodde trälarna sannolikt i nära anslutning till 

storgården eller i själva storgården. Huvudgårdsdriften skiljer sig från storgårdsdriften då 

landborna separerades, enligt trestegsmodellen, från storgården rent fysiskt i rummet. I byar 

under huvudgårdsdrift fanns två enheter, en huvudgård och en landboby. Landbodriften är det 

tredje steget i förändringsprocessen. Denna driftsform skiljer sig radikalt från de två andra då 

storgården/huvudgården helt avvecklats. Som driftsforn är landbodriften ett system där 

jordägaren, rent fysiskt i rummet, är frånvarande. Den brukade jorden är istället uppdelad 

mellan familjejordbruk som betalar för sitt uppehälle till jordägaren med hjälp av jordränta 

(Berg, 2003, s. 93-94). 

 

Att förändringsprocessen sker i tre kronologiska steg, från storgårdar, genom huvudgårdsdrift 

till landbobyar är grundsatsen i trestegsmodellen. Det är dock viktigt att förstå att de tre 

driftssystemen kan ha överlappat varandra rent historiskt under den tidiga medeltiden vilket 

innebär att både storgårdar, huvudgårdar och landbobyar kan ha existerat samtidigt (Myrdal, 

1999, s. 95-97). Viktigt att bära med sig är att både storgårdsdriften och huvudgårdsdriften 

var på väg att totalt försvinna som driftssystem inom jordbruket under 1300-talet.  

 

De tre stegen i modellen ger enligt teorin olika bebyggelsemönster som går att identifiera i det 

historiska kartmaterialet. I Johan Bergs visualisering (Figur 17) av trestegsmodellen 

åskådliggörs tydligt hur byggelsestrukturen påverkas rent morfologiskt mellan de olika stegen 

(exempel på en by som följer denna morfologiska utformning finns även i Bilaga 3).  
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Steg 1: Storgård med stordrift – slavar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Steg 2: Huvudgård (Brytegård) med 

underlydande landboby med stordrift – 

dagsverken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Steg 3: Landboby med landbodrift – persedel- 

eller penningränta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 17. Grafisk illustration av trestegsmodellen. Källa: Makten, marken, tiden och rummet 

2003 i Med landskapet i centrum, 93 
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7.1.3 Egalisering 

Egalisering är som metodologiskt redskap ett sätt att identifiera en medveten 

ägarstrukturering av en enskild by. Egalisering betyder rent konkret är att en bys alla gårdar är 

exakt lika stora i ägandet av den brukade jorden (Berg, 2003, s. 94). Egalisering som 

metodologiskt redskap är nära knuten till den teoretiska aspekten av trestegsmodellen som 

morfogenetisk förändringsprocess. Om en by är egaliserad så ska man enligt trestegsmodellen 

förstå fenomenet som ett resultat av antingen etableringen av en ny landboby, när 

storgården/huvudgården avvecklas, eller den konkreta uppdelningen av en kvarvarande 

huvudgård. I det tidigaste kartmaterialet från 1600-talet kan följaktligen egalisering 

identifieras på två sätt, antingen genom att alla gårdar i en by är lika stora i den brukade 

jorden eller att en tydligt avskild del av en by i kartmaterialet är lika stort i ägandet av 

jordbruksmarken. I det första fallet är det rimligt att man tänker sig att en storgård vid något 

tillfälle avvecklats direkt till en egaliserad landboby. I det andra fallet är det rimligt att tänka 

sig att enheten redan övergått till en huvudgård med en etablerad landboby vid något tillfälle, 

den avskilda delen som är egaliserad i kartmaterialet på 1600-talet är i dessa fall ett resultat av 

huvudgårdens avvecklande (Berg, 2009, s. 129). 

 

Man bör dock betänka när man använder sig av detta metodologiska redskap för att identifiera 

tidigare storgårdar/huvudgårdar i kartmaterialet att egaliserade byar även kan ha uppkommit 

utan att en storgård/huvudgård någonsin funnits i den enskilda byn. Som nämnts ovan har de 

olika driftsystemen troligen samexisterat under tidiga medeltiden. Detta innebär konkret att 

landbobyar, huvudgårdar och storgårdar alla fanns under perioden. En del av de egaliserade 

byarna kan således ha uppkommit under den stora jordbruks- och befolknings expansionen i 

början av den svenska medeltiden. När befolkningen ökade behövdes mer 

jordbruksproduktion, detta innebar att nya områden i landskapet koloniserades på uppdrag av 

en enskild landägare. Dessa landägare kan i vissa fall ha etablerat en egaliserad ägarstruktur i 

landbobyns jordbruksmark för att få ett enkelt jordräntesystem i byn. Egalisering är således ett 

problematiskt verktyg men tillsammans med andra indikationer på 

storgårdsdrift/huvudgårdsdrift är det fortsatt ett relativt effektivt redskap. För exempel på 

egaliserat ägande och icke egaliserat ägande se Bilaga 4 och 5.      

 

7.1.4 Reglerad bebyggelse 

Enligt trestegsmodellen etablerades många landbobyar när storgårdarna/huvudgårdarna 

avvecklades under senare delen av medeltiden. Precis som i fallet med egalisering var denna 

process en medveten omstrukturering av bebyggelse och ägarstrukturen av den enskilda 

enheten. När nya landbobyar etablerades gjordes detta troligen enligt solskiftets premisser 

vilket innebar att landbogårdens tomt skulle motsvara tegens storlek i åkermarken (Ericsson, 

2012, s. 165-166). För att detta skulle bli tydligt lades nyetablerade gårdar på en tydlig 

reglerad rad där tomtens storlek tydligt kunde redovisas. Denna reglering av 

bebyggelsestrukturen kan tydligt skönjas i kartmaterialet från 1600-talet. På detta sätt blir 
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reglerad bebyggelse ett metodologiskt redskap som kan användas i identifieringen av tidigare 

storgårdar/huvudgårdar.   

Precis som egaliseringen bär reglerad bebyggelse som redskap i identifieringen av tidigare 

storgårdsdrift/huvudgårdsdrift i kartmaterialet på en viss problematik. Reglering av 

bebyggelsen är något som inte bara kan beläggas till byar som varit storgårdar/huvudgårdar. 

Istället kan regleringen av bebyggelsen även vara ett resultat av solskift som skiftesreform i 

byar som aldrig varit storgårdar/huvudgårdar (Cserhalmi, 2002, s. 96-97). Reglerad 

bebyggelse är således ett problematiskt redskap men likt egalisering kan reglerad bebyggelse 

med fördel användas som indikator på storgårdsdrift/huvudgårdsdrift om det finns andra 

indikationer som pekar åt samma håll.  

 

7.2 Metod  

Syftet med delstudie 3 är att testa de tre metodologiska redskapens tillförlitlighet i 

identifieringen av konstaterade storgårdar/huvudgårdar i kartmaterialet från 1600-talet. Detta 

görs genom att de historiska kartorna som insamlats utifrån de konstaterade 

storgårdarna/huvudgårdarna inom ramen för jordartsanalysen i delstudie 2 används för en 

kartanalys.  

De historiska kartorna tillhandahåller uppgifter som gör det möjligt att testa de tre 

metodologiska verktygens tillförlitlighet. Dessa uppgifter finns antingen i själva kartbilden 

eller i texten som finns i anslutning till varje karta. 

Trestegsmodellen är det första metodologiska redskapet som testas i denna studie. Detta 

morfogenetiska redskap analyserar uteslutande kartbilden och den struktur som bebyggelsen 

tar. Syftet är att lokalisera en avvikande bebyggelsestruktur som pekar på 

storgårdsdrift/landbodrift i ett tidigare historiskt skede.  

Egaliserade byar är det andra metodlogiska redskapet som testas i denna studie. Uppgifterna 

om byns ägandestruktur av jordbruksmarken hittas inte i kartbilden utan i den förklarande text 

som alltid finns i anslutning till kartan. Texten kan vara svår att tyda men oftast är ägandet i 

öresland tydligt anvisat i texten. 

Reglerad bebyggelse är det tredje metodologiska redskapet som testas i denna studie. Detta 

redskap är likt trestegsmodellen ett morfogenetiskt redskap där byns bebyggelsestruktur i 

kartbilden kan indikera storgårdsdrift/huvudgårdsdrift. 

En detaljerad genomgång av alla tre metodologiska redskap finns i avsnittet ”Teori” under 

rubriken ” Delstudie 3”. 

Resultatet av delstudie 3 kommer att redovisas i en deskriptiv analys där det enskilda 

verktygets tillförlitlighet redovisas. 
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6.3 Bortfall  

Bortfallet som finns inom delstudie 3 har (likt delstudie 2) främst att göra men att historiska 

kartor saknats vilket gjort den morfogenetiskaanalysen omöjlig att genomföra. Av de 128 

utvalda konstaterade storgårdarna/huvudgårdarna från delstudie 1 (huvudgårdar, sätesgårdar, 

curias och brytegårdar innan 1400) valda för analyserna i delstudie 3 så fanns det ett totalt 

bortfall på grund av saknad historisk karta på 43 byar/gårdar.  
 

7.4 Analys 

Syftet med denna delstudie är att testa tillförlitligheten hos tre metodologiskaredskap genom 

att analysera det historiska kartmaterialet över de konstaterade storgårdarna/huvudgårdarna. 
 

7.4.1 Kartanalys  

I detta avsnitt redovisas kartanalysen av varje enskild konstaterad storgård/huvudgård utifrån 

de tre metodologiska redskapen vars tillförlitlighet undersökas i denna delstudie. 

 

Amnö (Veckholms socken) Huvudgård 1299 

 Analys utifrån de tre metodologiska redskapen (karta från 1690): Amnö består av 

åtta gårdar centrerade till en oreglerad by. Kartbilden uppvisar inga tecken som kan 

styrka trestegsmodellen. I text materialet framgår dock att byn är egaliserad vilket kan 

tyda på att egendomen varit en samlad enhet under medeltiden. 

 Resultat: Byn är Egaliserad 

 

Appalle (Övergrans Socken) Sätesgård 1345 

 Analys utifrån de tre metodologiska redskapen (karta från 1690): Appalle består 

av fyra gårdar centrerade i en reglerad by. Kartbilden visar inga tecken på 

trestegsmodellen. Bebyggelsen 1690 är reglerad och ägandet är egaliserat mellan de 

fyra gårdarna vilket kan indikera att egendomen varit en samlad enhet under ett 

tidigare skede. 

 Resultat: Byn är reglerad och egaliserad 

 

Arnö (Övergrans socken) Huvudgård 1304 

 Analys utifrån de tre metodologiska redskapen (karta från 1685): Kartbilden visar 

att 1685 var Arnö fortsatt en sätesgård/säteri vilket gör att trestegsmodellen omöjlig att 

applicera samt att ingen egalisering och reglering finns att hitta i kartmaterialet. 

 Resultat: Sätesgård/säteri 
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Balingstaby (Balingsta socken) Curia 1292 

 Analys utifrån de tre metodologiska redskapen (karta från 1635): Balingstaby 

består av sex gårdar centrerade till en reglerad by. Kartbilden visar inga tecken på 

trestegsmodellen. Bebyggelsen är reglerad 1635 och fem av sex gårdar är egaliserade. 

Dessa fem gårdar delar på sammanlagt åtta öresland medan en gård (gård A) har åtta 

öresland själv i åkern. Detta kan vara en indikation på en tidigare bebyggelsestruktur 

där gård A varit den ursprungliga storgården/huvudgården. 

 Resultat: Byn är reglerad och egaliserad 

 

Björkby (Gamla Uppsala socken) Curia 1344 

 Analys utifrån de tre metodologiska redskapen (karta från 1640): Björkbyn består 

av sju gårdar samlade i en by där huvuddelen av byn är reglerad. I Kartmaterialet syns 

också Mjälby på tre gårdar och Ärna på två gårdar. Att Mjälby och Ärna redovisas på 

samma karta skulle kunna indikera att de tre gårdarna skulle kunna ha varit en samlad 

enhet under ett tidigare historiskt skeende detta motsägs dock av att de tre byarna är 

separerade i åkermarken. I Björkbyn ligger sex gårdar i en reglerad rad i Björkbyn, en 

gård (gård 7) ligger separerad från resten strax norr. Kartbilden visar tecken på 

trestegsmodellen där gård 7 troligen varit den äldre storgården/huvudgården och de 

sex övriga den tillkomna landbobyn.  

 Resultat: Trestegsmodellen kan appliceras, byn är reglerad 

 

Bolsbyn (Stavby Socken) Huvudgård 1316 

 Analys utifrån de tre metodologiska redskapen (karta från 1708): Bolsbyn består 

av tre gårdar centrerade till en reglerad by. Kartbilden visar inga tecken på 

trestegsmodellen. Bebyggelsen är reglerad 1708 och de tre gårdarna är egaliserade på 

fyra öresland var. Detta kan tyda på att egendomen varit en samlad enhet under 

medeltiden. 

 Resultat: Byn är reglerad och egaliserad 

 

Burunge (Vendels socken) Sätesgård 1303 

 Analys utifrån de tre metodologiska redskapen (karta från 1704): Burungebestår 

av fem gårdar centrerade till en reglerad by. Kartbilden visar inga tecken på 

trestegsmodellen. Bebyggelsen är reglerad 1704 vilket kan tyda på att egendomen 

varit en samlad enhet under medeltiden.  

 Resultat: Byn är reglerad 

 

Bäddarö (Löts socken) Huvudgård 1293 

 Analys utifrån de tre metodologiska redskapen (karta från 1688): Kartbilden visar 

att 1688 var Bäddarö fortsatt en sätesgård/säteri vilket gör trestegsmodellen omöjlig 

att applicera samt att ingen egalisering och reglering finns att hitta i kartmaterialet. 

 Resultat: Sätesgård/säteri 
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Bärbyn (Alunda Socken) Curiam 1291 

 Analys utifrån de tre metodologiska redskapen (karta från 1642): Bärbyn består av 

två gårdar centrerade till en by. I Kartmaterialet syns också Boda som består av 1 gård. 

Kartbilden visar inga tecken på trestegsmodellen. Bebyggelsen är reglerad 1642 och 

egaliserad där de två gårdarna äger fyra öresland var. Detta tyder på att egendomen kan 

varit en samlad gård under medeltiden.  

 Resultat: Byn är reglerad och egaliserad  

 

Dräggesta (Vallby socken) Sätesgård 1375 

 Analys utifrån de tre metodologiska redskapen (karta från 1688): Dräggesta består 

av fem gårdar centrerade till en reglerad by. Kartbilden visar inga tecken på 

trestegsmodellen. Bebyggelsen är reglerad och en går (N:3) är betydligt större i ägandet 

än övriga gårdar. Detta tyder på att egendomen kan varit en samlad gård under 

medeltiden.  

 Resultat: Byn är reglerad 

 

Edshammar (Lena socken) Huvudgård 1250 

 Analys utifrån de tre metodologiska redskapen (karta från 1691): Kartbilden visar 

att 1691 var Edshammar fortsatt en sätesgård/säteri vilket gör trestegsmodellen 

omöjlig att applicera samt att ingen egalisering och reglering finns att hitta i 

kartmaterialet. 

 Resultat: Sätesgård/säteri 

 

Eke (Skuttunge Socken) Sätesgård 1314 

 Analys utifrån de tre metodologiska redskapen (karta från 1707): Eke består av 

sex gårdar centrerade till en by där fyra av gårdarna är reglerade. Kartbilden visar 

tecken på trestegsmodellen där två gårdar av sex ligger lokaliseras tätt ihop i norra 

delen av byn resten av bebyggelsen är reglerad och fem av sex gårdar är lika stora i 

ägandet (egaliserad). Kan tolkas som att de norra gårdarna tidigare utgjort storgården 

och de resterande gårdarna tillkommit enligt trestegsmodellen.  

 Resultat: Trestegsmodellen kan appliceras, byn är delvis reglerad och egaliserad (se 

trestegsmodellen) 

 

 Ekeby (Vänge socken) Sätesgård 1399 (är landboby 1302 sko klosters jordebok) 

 Analys utifrån de tre metodologiska redskapen (karta från 1707): Ekeby har i ett 

tidigare skede varit en landboby. Av denna anledning kan denna analys ifrågasättas 

men den genomför ändå då man inte kan utesluta att enheten växlat mellan stordrift 

och landbodrift under historien. Ekeby består av fem gårdar centrerade till en by där 

bebyggelsen bedöms som delvis reglerad. Tre gårdar ligger på en rad två på en annan. 

Kartbilden visar inga tecken på trestegsmodellen.  

 Resultat: Byn är reglerad 
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Ekholmen (Veckholms socken) Sätesgård 1368 

 Analys utifrån de tre metodologiska redskapen (karta från 1688): Kartbilden visar 

att 1688 var Ekholmen fortsatt en sätesgård/säteri vilket gör trestegsmodellen omöjlig 

att applicera samt att ingen egalisering och reglering finns att hitta i kartmaterialet. 

 Resultat: Sätesgård/säteri 

 

Ekolsund (Husby-Sjutolfts socken) Sätesgård 1300-talet 

 Analys utifrån de tre metodologiska redskapen (karta från 1688): Kartbilden visar 

att 1688 var Ekolsund fortsatt en sätesgård/säteri vilket gör trestegsmodellen omöjlig 

att applicera samt att ingen egalisering och reglering finns att hitta i kartmaterialet. 

 Resultat: Sätesgård/säteri 

 

Fiby (Vänge socken) Huvudgård 1344  

 Analys utifrån de tre metodologiska redskapen (karta från 1635): Fiby består av 

tre gårdar centrerade till en reglerad by. Kartbilden visar inga tecken på 

trestegsmodellen. De tre gårdarna är egaliserade vilket kan tyda på en tidigare 

morfologis utformning av bebyggelsestrukturen.  

 Resultat: Byn är reglerad och egaliserad 

 

Finsta/Finstaholm (Häggeby socken) Huvudgård 1344  

 Analys utifrån de tre metodologiska redskapen (karta från 1687): Kartbilden visar 

inga tydliga tecken på trestegsmodellen. Finsta/Finstaholm är 1687 sätesgård/säteri. 

Kartbilden visar att en by av torp ligger strax söder om gården detta skulle kunna 

tolkas som en senare etablerad landboby enligt trestegsmodellen. Flera aspekter talar 

dock emot detta, för det första att jordbruksmarken inte är integrerad med 

Finsta/Finstaholms jordbruksmark och för det andra att enheterna är torp och inte 

landbogårdar vilka borde vara fallet enligt modellen. Jag bedömer således att man inte 

kan applicera trestegsmodellen. 

 Resultat: Sätesgård/säteri. 

 

Finnesta (Vänge socken) Adlig 1291 

 Analys utifrån de tre metodologiska redskapen (karta från 1635): Finnesta består 

av fem gårdar centrerade i en regelrad by. Karbilden visar också Vänge kyrka och 

prästgård samt byarna Väsby (en gård) och Vängeby (en gård). Kartbilden visar inga 

tecken på trestegsmodellen. Finnesta ligger relativt nära Vänge kyrka som ligger söder 

om byn. Bebyggelsen tolkar jag utifrån kartbilden som reglerad. En gård är betydligt 

större i åkermarken än övriga vilken gård det är framgår inte av kartbilden. Tre gårdar 

är egaliserade på åtta öresland var. Jag bedömer således att det finns visa indikationer 

på annan morfologisk utformning.  

 Resultat: Byn är reglerad och delvis egaliserad 
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Forssa (Tensta socken) Adlig 1349 

 Analys utifrån de tre metodologiska redskapen (karta från 1705): Forssa är 

uppdelad mellan östra och västra Forssa som ligger i direkt anslutning till varandra. 

Västra Forssa består av fem gårdar och östra av sju gårdar inge av byarnas gårdar är 

reglerade och en tydlig egalisering av byarna kan inte heller skönjas. Kartbilden visar 

inga tecken på trestegsmodellen.  I Kartbilden kan man således inte hitta några bevis 

som kan styrka tanken om en tidigare morfologisk utformning. 

 Resultat: Inga 

 

Frösunda (Kalmar socken) Huvudgård 1320 

 Analys utifrån de tre metodologiska redskapen (karta från 1693): Frösunda består 

av sex gårdar separerade i två bysammanslutningar. Karbilden visar tydliga tecken på 

trestegsmodellen. Tre gårdar ligger i en reglerad by bredvid kyrkan (i anslutning till 

kyrkan finns också tre torp på en reglerad rad), övriga tre gårdar ligger söder om byn 

oreglerade (alla gårdar är egaliserade). Denna uppdelning av byn tyder på att den 

södra delen kan varit den medeltida storgården enligt trestegsmodellen och att den 

reglerade delen av byn vid kyrkan är den tillkomna landbobyn. Byn ligger i anslutning 

till medeltida kyrka.   

 Resultat: Trestegsmodellen kan appliceras, byn är egaliserad och delvis reglerad (se 

trestegsmodellen) 

 

Frövi (Balingsta socken) Curia 1292 

 Analys utifrån de tre metodologiska redskapen (karta från troligen sent 1600-

tal?): Frövi består av fyra gårdar centrerade till en reglerad by. Kartbilden visar inga 

tecken på trestegsmodellen. Bebyggelsen är egaliserad vilket kan tyda på en tidigare 

morfologis utformning av bebyggelsestrukturen. 

 Resultat: Byn är egaliserad och reglerad 

 

Fånö (Löts socken) Huvudgård 1286 

 Analys utifrån de tre metodologiska redskapen (karta från 1789): Fånö är en 

sätesgård/säteri 1789. Kartan är också för sen för att applicera trestegsmodellen på då 

en rad skiftesreformer genomförts. 

 Resultat: Sätesgård/säteri 
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Gamla Uppsala (Gamla Uppsala socken) Huvudgård 1185 

 Analys utifrån de tre metodologiska redskapen (karta från 1640): Gamla Uppsala 

består av 14 gårdar samt prästgården. Visar tecken på trestegsmodellen. Gamla 

Uppsala by är uppdelad by där den del av byn som ligger öster om kyrkan är en tydligt 

reglerad och egaliserad by på tolv gårdar. Den del av byn som ligger nordväst om 

kyrkan (och som är i kyrkans direkta närhet) är två gårdar också reglerade men klart 

separerade från resten av byn. Till dessa 14 gårdar tillkommer tre gårdar som inte 

redovisas inom bygemenskapen dessa gårdar utgör prästgården. Den östra (reglerade) 

delen av byn är troligen enligt trestegsmodellen landbobyn som uppkomit med 

huvudgårdsdriften. Den nordvästra delen är troligen den ursprungliga storgården som i 

det tredje steget i modellen delats upp i två gårdar. 

 Resultat: Trestegsmodellen kan appliceras, byn är delvis reglerad och egaliserad (se 

trestegsmodellen) 

 

Grillby (Villberga socken) Adlig 1358 

 Analys utifrån de tre metodologiska redskapen (karta från 1707): Grillby består 

av tolv gårdar centrerade till en oreglerad by. Kartbilden visar inga tecken på 

trestegsmodellen. Inga tecken på tidigare morfologisk utformning uppvisas i 

kartbilden. 

 Resultat: Inga 

 

Gränberga (Bondkyrka socken) Curia 1302 

 Analys utifrån de tre metodologiska redskapen (karta från 1635): Gränberga 

består av tre gårdar centrerade till en reglerad by. Kartbilden visar inga tecken på 

trestegsmodellen. Regleradingen av bebyggelsen 1635 kan tyda på en tidigare 

morfologis utformning av bebyggelsestrukturen. 

 Resultat: Byn är reglerad 

 

Grönsö (Kungs-Husby socken) Adlig 1309 

 Analys utifrån de tre metodologiska redskapen (karta från 1703): Kartbilden visar 

att 1703 var Grönsö fortsatt en sätesgård/säteri vilket gör trestegsmodellen omöjlig att 

applicera samt att ingen egalisering och reglering finns att hitta i kartmaterialet. 

 Resultat: Sätesgård/säteri 
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Hallkved (Funbo socken) Sätesgård 1310 

 Analys utifrån de tre metodologiska redskapen (karta från 1691):Kartbilden visar 

att 1691 var Hallkved fortsatt en sätesgård/säteri vilket gör trestegsmodellen omöjlig 

att applicera samt att ingen egalisering och reglering finns att hitta i kartmaterialet. 

 Resultat: Sätesgård/säteri 

 

Holm (Husby-Sjutolfts socken) Huvudgård 1343 

 Analys utifrån de tre metodologiska redskapen (karta från 1685): Holm består av 

tre gårdar centrerade till en reglerad by. I Karbilden syns också Husbyn (två gårdar) 

vid Husby-sjutolfts kyrka. Kartbilden visar inga tecken på trestegsmodellen. Byn är 

reglerad 1685 och egaliserad vilket kan tyda på en tidigare morfologis utformning av 

bebyggelsestrukturen. I detta sammanhang kan nämnas att det ter sig som Holm och 

Husbyn delar jordbruksmark vilket skulle kunna öppna för ett resonemang om dessa 

två byar skall tolkas som en äldre gemenskap och där med som en enhet. Om detta 

sker kan man genom trestegsmodellen analysera Husby som den äldre storgården och 

Holm som den senare landbobyn. Utifrån de metodologiska ställningstaganden som 

används i denna uppsats tillämpas inte denna analysform då varje by/gård som 

redovisas som en separat enheter i både Det medeltida Sverige och i kartmaterialet 

måste analyseras utifrån denna premiss trotts att misstanke om en tidigare struktur 

finns.  

 Resultat: Byn är reglerad och egaliserad 

 

Hubby (Danmark socken) Sätesgård 1392 

 Analys utifrån de tre metodologiska redskapen (karta från 1688): Hubby består av 

två gårdar centrerade till en by. I kartbilden syns också Hammarby en gård strax 

sydväst om Hubby. Kartbilden visar inga tecken på trestegsmodellen. Byn är 

egaliserad 1688 vilket kan tyda på en tidigare morfologis utformning av 

bebyggelsestrukturen.  

 Resultat: Byn är egaliserad 

 

Husby (Gamla Uppsala socken) Huvudgård 1200 

 Analys utifrån de tre metodologiska redskapen (karta från 1640): Husbyn består 

av tre gårdar centrerade till en reglerad by. Kartbilden visar inga tecken på 

trestegsmodellen. Byn är reglerad 1640 och jorden är egaliserad mellan de tre gårdarna. 

Detta tyder på att egendomen kan varit en samlad enhet under medeltiden. I detta 

samanhang måste Bredåker nämnas vilket är en by som i praktiken är en 

sammanhängande del av Husby men som redovisas separat i kartmaterialet. De två 

byarna delar inte jordbruksmark men den direkta närheten mellan byarna indikerar att 

de två byarna kan varit en enhet under ett tidigare skede vilket talar för att en analys 

genom trestegsmodellen egentligen bör genomföras med båda byarna i åtanke.   

 Resultat: Byn är reglerad och egaliserad 
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Husby (Tensta socken) Sätesgård 1349 

 Analys utifrån de tre metodologiska redskapen (karta från 1769): Kartbilden är 

omöjlig att analysera genom trestegsmodellen då kartan är sent gjord. 

 Resultat: Inga 

 

Husby (Husby-Sjutolfts socken) Huvudgård 1311 

 Analys utifrån de tre metodologiska redskapen (karta från 1685): Husby består av 

två gårdar i en reglerad by bredvid kyrkan. Kartbilden visar inga tecken på 

trestegsmodellen. Byn är egaliserad vilket kan tyda på en tidigare morfologis 

utformning av bebyggelsestrukturen. Kan med Holm analyseras enligt 

trestegsmodellen (se Holm ovan). 

 Resultat: Byn är reglerad och egaliserad 

 

Husby(borg) (Tierps socken)Curiam 1334 

 Analys utifrån de tre metodologiska redskapen (karta från 1691): Ingen 

bebyggelse redovisas i kartan analys omöjlig. 

 Resultat: Inga 

 

Håmö (Läby socken) Curia 1302 

 Analys utifrån de tre metodologiska redskapen (karta från 1635): Håmö består av 

två gårdar centrerade till en reglerad by. Kartbilden visar inga tecken på 

trestegsmodellen. De två gårdarna är egaliserade. Detta tyder på att egendomen kan 

varit en samlad gård under medeltiden. 

 Resultat: Byn är reglerad och egaliserad 

 

Hårby (Husby-Sjutolfts socken) Huvudgård 1274 

 Analys utifrån de tre metodologiska redskapen (karta från 1685): Hårby består av 

tio gårdar centrerade till en oreglerad/reglerad by. Kartbilden visar inga tecken på 

trestegsmodellen. Vissa tecken på reglering av byn i kartan då gårdarna ligger i 

flertalet olika rader 1685. Byn är egaliserad men en gård (N:3) är tre öresland större än 

övriga. 

 Resultat: Byn är delvis reglerad och egaliserad 
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Högby (Bälinge socken) Adlig 1322 

 Analys utifrån de tre metodologiska redskapen (karta från 1705): Högby består av 

fyra gårdar centrerade till en reglerad by. Visar tecken på trestegsmodellen.  Gård 1 

ligger tydligt separerad från de övriga tre gårdarna i byn. De tre övriga gårdarna ligger 

i en reglerad rad strax söder om gård 1. Gård 1 kan tolkas som den medeltida 

storgården enligt trestegsmodellen och de tre övriga gårdarna som den senare 

etablerade landbobyn under huvudgårdsdriften. Alla gårdar är också egaliserade. 

 Resultat: Trestegsmodellen kan appliceras, byn är egaliserad och delvis reglerad (se 

trestegsmodellen) 

 

Kunsta (Lena socken) Sätesgård 1302 

 Analys utifrån de tre metodologiska redskapen (karta från 1716): Kunsta består 

av tre gårdar i en oreglerad by. Visar tecken på trestegsmodellen. Byn Består av tre 

gårdar där gård 1 ligger separerad från gård 2 och 3.  Utifrån trestegsmodellen skulle 

gård 1 kunna vara den medeltida storgården och gård 2 och 3 den tillkomna 

landbobyn. Byn är egaliserad. 

 Resultat: Trestegsmodellen kan appliceras, byn är egaliserad (se trestegsmodellen) 

 

Kaddala (Sko socken) Huvudgård 1302 

 Analys utifrån de tre metodologiska redskapen (karta från 1689): Ingen 

bebyggelse redovisas i kartan analys omöjlig. 

 Resultat: Inga 

 

Kumla (Balingsta socken) Curia 1292 

 Analys utifrån de tre metodologiska redskapen (karta från 1635): Kumla består av 

sex gårdar centrerade till en oreglerad by. Kartbilden visar inga tecken på 

trestegsmodellen. Inga tecken på tidigare morfologisk utformning uppvisas i 

kartbilden. 

 Resultat: Inga 

 

Källberga (Alunda socken) Curia 1291 

 Analys utifrån de tre metodologiska redskapen (karta från 1642): Källberga består 

av tre gårdar uppdelade mellan två byar. Visar tecken på trestegsmodellen. Källberga 

är separerad i två delar där den norra består av två gårdar och den södra av en gård. 

Den södra gården skulle kunna tolkas som en tidigare storgård men kartan visar att det 

fins en ödetomt bredvid gården vilket talar för att en ytterligare gård funnits i ett 

tidigare skede. Ödegårdens jord redovisas separat och ingår inte i någon av de andra 

gårdarnas jord. Ödegårdens jord är fyra öresland medan de andra gårdarna är sju och 

åtta öresland. Att utifrån kartbilden med säkerhet peka ut vilken av de två byarna som 

är den äldre är på grund av detta problematiskt. 

 Resultat: Trestegsmodellen kan appliceras 
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Lundby (Litslena socken) Adlig 1329 

 Analys utifrån de tre metodologiska redskapen (karta från 1709): Lundby består 

av fyra gårdar centrerade till en oreglerad by. Kartbilden visar inga tecken på 

trestegsmodellen. En gård (gård K) är betydligt större än övriga i öresland. Gård K har 

25 öresland medan de andra ligger mellan 6-15 öresland. Gårdens storlek kan tyda på 

att Gård K varit en tidigare storgård under medeltiden. 

 Resultat: Inga 

 

Mösa (Lillkyrka socken) Adlig 1341 

 Analys utifrån de tre metodologiska redskapen (karta från 1691): Mösa består av 

tre gårdar centrerade till en reglerad by. Runt byns brukade jord finns en rad 

torpbildningar. Kartbilden visar inga tecken på trestegsmodellen. Två gårdar är lika 

stora i ägandet (egaliserade tio öresland vardera) en gård är mindre (sex öresland). 

Byn reglerad 1691. 

 Resultat: Byn är reglerad och delvis egaliserad 

 

Norby (Bondkyrka socken) Huvudgård 1326 

 Analys utifrån de tre metodologiska redskapen (karta från 1635): Norby består av 

sex gårdar centrerade till en reglerad by. Kartbilden visar inga tecken på 

trestegsmodellen. Byn är egaliserad 1635 vilket kan tyda på en tidigare morfologis 

utformning.  

 Resultat: Byn är reglerad och egaliserad 

 

Norrhammar (Kungs-Husby socken) Huvudgård 1310 

 Analys utifrån de tre metodologiska redskapen (karta från 1752): Norrhammar 

består av två gårdar centrerade till en reglerad by. Kartbilden visar inga tecken på 

trestegsmodellen. De två gårdarna är egaliserade vilket kan tyda på en tidigare 

morfologis utformning.  

 Resultat: Byn är reglerad och egaliserad 

 

Nåntuna (Danmark socken) Curia 1301 

 Analys utifrån de tre metodologiska redskapen (karta från 1640): Nåntuna består 

av fem gårdar centrerade till en by. Kartbilden visar inga tecken på trestegsmodellen. 

Inga tecken på tidigare morfologisk utformning uppvisas i kartbilden. 

 Resultat: Inga 
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Onsta (Tierp socken) Curiam meam 1332 

 Analys utifrån de tre metodologiska redskapen (karta från 1640): Onsta består av 

tre gårdar centrerade till en by. Visar tecken på trestegsmodellen. Byn består av tre 

gårdar. Gård 1 ligger något avsides i den centrerade byn längst österut, gård 2 och 3 

ligger tätt samlade i väst. Gård 1 är elva öresland stor i den brukade jorden medan de 

två andra gårdarna är samanlagt tio öresland i den brukade jorden. Detta kan indikera 

enligt trestegsmodellen att gård 1 ha varit en tidigare storgård och gård 2-3 utgjort 

landbobyn som tillkomit vid ett senare stadium. 

 Resultat: Trestegsmodellen kan appliceras delvis egaliserad 

 

 

Ramby (Löts socken) Huvudgård 1185 

 Analys utifrån de tre metodologiska redskapen (karta från 1685): Ramby består 

av åtta gårdar centrerade till en oreglerad by. Kartbilden visar inga tecken på 

trestegsmodellen. Byn är egaliserad vilket kan tyda på en tidigare morfologis 

utformning.  

 Resultat: Byn är egaliserad 

 

Rölunda (Häggeby socken) Huvudgård 1275 

 Analys utifrån de tre metodologiska redskapen (karta från 1685): Rölunda består 

av fem gårdar som ligger centrerade till en reglerad by. Visar tecken på 

trestegsmodellen. Rölunda gård ligger en aning separerad från de andra gårdarna som 

ligger i en reglerad rad och är egaliserade. Rölunda gård är betydligt större än övriga 

gårdar i ägandet av jordbruksmarken. 

 Resultat: Trestegsmodellen kan appliceras byn är delvis egaliserad och reglerad (se 

trestegsmodellen) 

 

Salnecke (Gryta socken) Curia 1302 

 Analys utifrån de tre metodologiska redskapen (karta från 1690): Kartbilden visar 

att 1690 var Salnecke fortsatt en sätesgård/säteri vilket gör trestegsmodellen omöjlig 

att applicera samt att ingen egalisering och reglering finns att hitta i kartmaterialet. 

 Resultat: Sätesgård/säteri.  

 

Salsta (Sko socken) Huvudgård 1274 

 Analys utifrån de tre metodologiska redskapen (karta från troligen slutet av 

1600-talet?): Salsta består av fyra gårdar centrerade till en oreglerad by. Kartbilden 

visar inga tecken på trestegsmodellen. Byn är egaliserad vilket kan tyda på att byn kan 

varit en samlad enhet under medeltiden. 

 Resultat: Byn är egaliserad 
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Sandbro (Björklinge socken) Sätesgård 1296 

 Analys utifrån de tre metodologiska redskapen (karta från 1686): Kartbilden visar 

att 1686 var Sandbro fortsatt en sätesgård/säteri vilket gör trestegsmodellen omöjlig 

att applicera samt att ingen egalisering och reglering finns att hitta i kartmaterialet. 

 Resultat: Sätesgård/säteri.  

 

Sandvik (Övergrans socken) Adlig 1369 

 Analys utifrån de tre metodologiska redskapen (karta från 1690): Ingen 

bebyggelse redovisas i kartan 1690 analys omöjlig. 

 Resultat: Inga 

 

Skolsta (Litslena socken) Adlig 1385 

 Analys utifrån de tre metodologiska redskapen (karta från 1701): Skolsta består 

av två gårdar centrerade till en reglerad by, i byn finns också ett torp. Kartbilden visar 

inga tecken på trestegsmodellen. Byn är reglerad 1701. Ena gården (gård 1) är 

betydligt större i den brukade jorden (23 öresland av sammanlagt 32 öresland under 

hela byn) vilket kan tyda på att egendomen kan varit en samlad enhet under 

medeltiden. 

 Resultat: Byn är reglerad 

 

Skuttungeby (Skuttunge socken) Adlig 1322 

 Analys utifrån de tre metodologiska redskapen (karta från 1767): Kartbilden är 

omöjlig att analysera genom trestegsmodellen då kartan är sent gjord. 

 Resultat: Inga 

 

Skäggesta (Börje socken) Huvudgård 1275 

 Analys utifrån de tre metodologiska redskapen (karta från 1635):Skäggesta består 

av fyra gårdar som är centrerade till en reglerad by. På kartan visas också Skäggesta 

torp som ligger ensam nord öst om Skäggesta att denna enhet benämns som torp 

innebär att trestegsmodellen inte är aktuella att tillämpa på kartan. Kartbilden visar 

inga tecken på trestegsmodellen. Byn är reglerad och egaliserad på åtta öresland var på 

fyra gårdar vilket kan tyda på en tidigare morfologis utformning.  

 Resultat: Byn är reglerad och egaliserad 

 

Skärplinge (Överlövsta socken) Adlig 1377 

 Analys utifrån de tre metodologiska redskapen (karta från 1746): Kartbilden är 

omöjlig att analysera genom trestegsmodellen då kartan är sent gjord. 

 Resultat: Inga 
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Skölsta (Vaksala socken) Adlig 1357 

 Analys utifrån de tre metodologiska redskapen (karta från 1640): Skölsta består 

av tre gårdar centrerade till en reglerad by. Kartbilden visar inga tecken på 

trestegsmodellen. Byn är reglerad 1640 och två gårdar är lika stora (åtta öresland) 

medan den tredje är elva öresland vilket kan tyda på att egendomen kan varit en 

samlad enhet under medeltiden. 

 Resultat: Byn är reglerad och delvis egaliserad 

 

Strandby (Arnö socken)Brytegård 1352 

 Analys utifrån de tre metodologiska redskapen (karta från 1701): Kartbilden visar 

att 1701 var Stranby fortsatt en sätesgård/säteri vilket gör trestegsmodellen omöjlig att 

applicera samt att ingen egalisering och reglering finns att hitta i kartmaterialet. 

 Resultat: Sätesgård/säteri.  

 

Säby (Dalby socken) Sätesgård 1380 

 Analys utifrån de tre metodologiska redskapen (karta från 1635): Kartbilden visar 

bara en gård 1635 detta gör trestegsmodellen och analysen gällande reglerad 

bebyggelse är omöjlig att applicera. I texten till kartan sägs att Säby är två hemman 

som är lika stora (egaliserade). 

 Resultat: Byn är egaliserad 

 

Säby (Danmark socken)Brytegård 1316 

 Analys utifrån de tre metodologiska redskapen (karta från 1640): Säby består av 

sju gårdar centrerade till en reglerad by. Visar indikationer på trestegsmodellen. Sju 

gårdar ligger i en reglerad rad i den centrerade byn. En gård (gård 7) ligger ensam 

sydväst i bystrukturen. Gård 7 kan tolkas enligt trestegsmodellen som den medeltida 

storgården och de övriga gårdarna som den senare tillkomna landbobyn.  

 Resultat: Trestegsmodellen kan appliceras byn är delvis reglerad (se 

trestegsmodellen) 

 

Sävsta (Viksta socken) Curias 1328 

 Analys utifrån de tre metodologiska redskapen (karta från 1687): Sävsta består av 

fem gårdar centrerade till en reglerad by. Kartbilden visar inga tecken på 

trestegsmodellen. Byn är egaliserad vilket kan tyda på att egendomen kan varit en 

samlad enhet under medeltiden. 

 Resultat: Byn är reglerad och egaliserad 
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Sävja (Danmark socken) Rättare 1376 

 Analys utifrån de tre metodologiska redskapen (karta från 1640): Sävja består av 

sex gårdar centrerade till en reglerad by. Kartbilden visar inga tecken på 

trestegsmodellen. Byn är egaliserad vilket kan tyda på att egendomen kan varit en 

samlad enhet under medeltiden. 

 Resultat: Byn är reglerad och egaliserad 

 

Söderby (Åkerby socken) Sätesgård 1368 

 Analys utifrån de tre metodologiska redskapen (karta från 1689): Söderby består 

av fem gårdar separerade till två byar. Kartbilden visar tydliga tecken på 

trestegsmodellen. Gård 1 ligger separerad från övriga norr om byn med de fyra andra 

gårdarna som är samlade i en centrerad oreglerad by. Gård 1 enligt trestegsmodellen 

skulle kunna tolkas som den medeltida storgården och de fyra andra gårdarna den 

senare tillkomna landbobyn.  

 Resultat: Trestegsmodellen kan appliceras byn 

 

Söderbyn (Danmark socken) Curia 1298 

 Analys utifrån de tre metodologiska redskapen (karta från 1640): Söderbyn består 

av fyra gårdar centrerade till en reglerad by. Kartbilden visar inga tecken på 

trestegsmodellen. Byn är reglerad vilket kan tyda på att egendomen kan varit en 

samlad enhet under medeltiden. 

 Resultat: Byn är reglerad 

 

Torkarby (Vaksala socken) Sätesgård 1382 

 Analys utifrån de tre metodologiska redskapen (karta från 1640): Torkarby består 

av sex gårdar centrerade till en reglerad by. Kartbilden visar inga tecken på 

trestegsmodellen. Byn är delvis egaliserad vilket kan tyda på att egendomen kan varit 

en samlad enhet under medeltiden. 

 Resultat: Byn är reglerad och delvis egaliserad 

 

Torsviby (Torsvi socken) Adlig 1347 

 Analys utifrån de tre metodologiska redskapen (karta från 1698): Torsviby består 

av tre gårdar centrerade till en reglerad by. En rad torp redovisas också i kartan. 

Kartbilden visar inga tecken på trestegsmodellen. Byn är egaliserad vilket kan tyda på 

att egendomen kan varit en samlad enhet under medeltiden. 

 Resultat: Byn är reglerad och egaliserad 
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Trevlinge (Rasbo socken) Adlig 1345 

 Analys utifrån de tre metodologiska redskapen (karta från 1640): Trevlinge består 

av två gårdar centrerade till en oreglerad by. Kartbilden visar inga tecken på 

trestegsmodellen. Inga tecken på tidigare morfologisk utformning uppvisas i 

kartbilden. 

 Resultat: Inga 

 

Tånga (Ekeby socken) Adlig 1368 

 Analys utifrån de tre metodologiska redskapen (karta från 1745): Kartbilden visar 

att 1745 var Tånga fortsatt en sätesgård/säteri vilket gör trestegsmodellen omöjlig att 

applicera samt att ingen egalisering och reglering finns att hitta i kartmaterialet. 

 Resultat: Sätesgård/säteri 

 

 Valgeby (Häckberga socken) Sätesgård 1329 

 Analys utifrån de tre metodologiska redskapen (karta från 1685): Valgeby består 

av fem gårdar centrerade till en reglerad by. Visar tecken på trestegsmodellen. Gård 

1,2 och 3 ligger i en reglerad rad medan gård 4 och 5 ligger ensamma i södra hörnet av 

byn. Gård 4 och 5 skulle kunna varit en medeltida storgård och gårdar 1, 2 och 3 varit 

den senare tillkomna landbobyn enligt trestegsmodellen.  

 Resultat: Trestegsmodellen kan appliceras byn, byn är delvis reglerad (se 

trestegsmodellen) 

  

Vallby (Danmark socken) Curia 1298 

 Analys utifrån de tre metodologiska redskapen (karta från 1640): Vallby består av 

fyra gårdar centrerade till en reglerad by. Kartbilden visar inga tecken på 

trestegsmodellen. Gårdarna är reglerade 1640 vilket kan tyda på att egendomen kan 

varit en samlad enhet under medeltiden. 

 Resultat: Byn är reglerad 

 

Vansta (Tensta socken) Curia 1328 

 Analys utifrån de tre metodologiska redskapen (karta från 1710):Vansta består av 

fem gårdar centrerade till en oreglerad by. Visar tecken på trestegsmodellen. Gård 

2,3,4 och 5 ligger i en oreglerad rad medan gård 1 ligger ensam strax öst om de andra 

gårdarna i den centrerade byn. 1710 är byn egaliserad vilket också kan tyda på att 

egendomen kan varit en samlad enhet under medeltiden. 

 Resultat: Trestegsmodellen kan appliceras byn, byn är egaliserad (se 

trestegsmodellen) 
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Viggeby (Danmarks socken) Adlig 1371 

 Analys utifrån de tre metodologiska redskapen (karta från 1640): Kartbilden visar 

bara en gård 1640 detta gör trestegsmodellen omöjlig att applicera. Viggeby ligger 

ytters nära Kisslingen och tillsammans med denna by skulle trestegsmodellen vara 

möjlig.  

 Resultat: Inga 

 

Vik (Balingsta socken) Sätesgård 1302 

 Analys utifrån de tre metodologiska redskapen (karta från 1785): Kartbilden är 

omöjlig att analysera genom trestegsmodellen då kartan är sent gjord. 

 Resultat: Inga 

 

Villbergaby (Villberga socken) Adlig 1302 

 Analys utifrån de tre metodologiska redskapen (karta från 1691): Villbergaby 

består av åtta gårdar centrerade till en by. Byn är delad av en väg där den sydöstra 

delen består av sex gårdar och den nördvästra av två gårdar. Visar tecken på 

trestegsmodellen. Gård 8 och gård 4 ligger ensamma bredvid resten av gårdarna i 

nordöst. Resten av gårdarna ligger i en reglerad rad sydöst om de två ovan nämnda 

gårdarna. Enligt trestegsmodellen skulle den nordöstra delen av byn kunnat vara en 

medeltida storgård och den sydöstra delen den tillkomna landbobyn. Fem av gårdarna 

(vilka redovisas i textmaterialet knutet till kartan) är egaliserade. 

 Resultat: Trestegsmodellen kan appliceras byn, byn är delvis reglerad och egaliserad 

 

Vreta (Löts socken) Huvudgård 1311 

 Analys utifrån de tre metodologiska redskapen (karta från 1702): Vreta består av 

fem gårdar centrerade till en oreglerad by. Kartbilden visar inga tecken på 

trestegsmodellen. Inga tecken på tidigare morfologisk utformning uppvisas i 

kartbilden. 

 Resultat: Inga 

 

Vrå (Skogs-Tibble socken) Sätesgård 1386 

 Analys utifrån de tre metodologiska redskapen (karta från 1703): ): Kartbilden 

visar att 1703 var Vrå fortsatt en sätesgård/säteri vilket gör trestegsmodellen omöjlig 

att applicera samt att ingen egalisering och reglering finns att hitta i kartmaterialet. 

 Resultat: Sätesgård/säteri. 

 

Vårsätra (Bondkyrka socken) Curia 1304 

 Analys utifrån de tre metodologiska redskapen (karta från 1635): Vårsätra består 

av två gårdar som är centrerade till en reglerad by. Kartbilden visar inga tecken på 

trestegsmodellen. Byn är reglerad och egaliserad vilket kan tyda på att egendomen kan 

varit en samlad enhet under medeltiden. 

 Resultat: Byn är reglerad och egaliserad 
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Väntbrunna (Balingsta socken) Sätesgård 1257 

 Analys utifrån de tre metodologiska redskapen (karta från 1635): Väntbrunna 

består av två gårdar centrerade till en reglerad by. Kartbilden visar inga tecken på 

trestegsmodellen. Byn är egaliserad vilket kan tyda på att egendomen kan varit en 

samlad enhet under medeltiden. 

 Resultat: Byn är reglerad och egaliserad 

 

Väsby (Alunda socken) Manso Curie 1291 

 Analys utifrån de tre metodologiska redskapen (karta från 1642): Väsby består av 

nio gårdar centrerade till en reglerad by. Kartbilden visar inga tecken på 

trestegsmodellen. Byn är reglerad 1642 vilket kan tyda på att egendomen kan varit en 

samlad enhet under medeltiden. 

 Resultat: Byn är reglerad 

 

Ål (Veckholma socken) Huvudgård 1282 

 Analys utifrån de tre metodologiska redskapen (karta från 1716): Ål består av två 

gårdar som är centrerade till reglerad by. Ett torp redovisas också i kartbilden. 

Kartbilden visar inga tecken på trestegsmodellen. Byn är egaliserad vilket kan tyda på 

att egendomen kan varit en samlad enhet under medeltiden. 

 Resultat: Byn är reglerad och egaliserad 

 

Örbyhus (Vendels socken) Sätesgård 1352 

 Analys utifrån de tre metodologiska redskapen (karta från 1680):Kartbilden visar 

att 1680 var Örbyhus fortsatt en sätesgård/säteri vilket gör trestegsmodellen omöjlig 

att applicera samt att ingen egalisering och reglering finns att hitta i kartmaterialet. 

 Resultat: Sätesgård/säteri. 

. 

Österby (Vallby socken) Adlig 1344 

 Analys utifrån de tre metodologiska redskapen (karta från 1685): Österby består 

av tre gårdar uppdelade på två byar. Visar tecken på trestegsmodellen. Gård 1 är 

Österbygård vilken äger huvuddelen av den brukade jorden. Österbygård ligger 

separerad till öst med de två andra gårdarna (Österbyby) ligger sydväst om 

Österbygård (Gård 1). Österbygård är extremt stor i ägandet medan de två övriga 

gårdarna är egaliserade i sitt ägande. Enligt trestegsmodellen så bör Österbygård varit 

den medeltida storgården och Österby by den tillkomna landbobyn. 

 Resultat: Trestegsmodellen kan appliceras byn, byn är delvis egaliserad (se 

trestegsmodellen) 
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Övernäs (Uppsala-Näs socken) Huvudgård 1303 

 Analys utifrån de tre metodologiska redskapen (karta från 1635): Övernäs består 

av två gårdar centrerade till en reglerad by. I kartbilden redovisas också klokarstugan 

vid kyrkan. Kartbilden visar inga tecken på trestegsmodellen. Byn är reglerad och 

egaliserad vilket kan tyda på att egendomen kan varit en samlad enhet under 

medeltiden. 

 Resultat: Byn är reglerad och egaliserad 

 

Översta (Kungs-Husby socken) Huvudgård 1310 

 Analys utifrån de tre metodologiska redskapen (karta från 1722):Översta består 

av fyra gårdar centrerade till en by. Kartbilden visar inga tecken på trestegsmodellen. 

Byn är egaliserad vilket kan tyda på att egendomen kan varit en samlad enhet under 

medeltiden. 

 Resultat: Byn är egaliserad 

 

7.4.2 Trestegsmodellen 

För att analysera tillförlitligheten hos de metodologiska verktygen som studeras i denna 

delstudie har en datamatris upprättats (se Bilaga 13) där deskriptiv data samlats in som 

oberoende variabler.  

Resultatet baserat på datamatrisen visar att tillförlitligheten hos trestegsmodellen som 

metodologiskt verktyg i att finna storgårdar/huvudgårdar i kartmaterialet är relativt låg. I 

Tabell 5 redovisas i absoluta tal hur många konstaterade storgårdar/huvudgårdar som går att 

identifiera med hjälp av trestegsmodellen. De byar/gårdar som fallit bort på grund av sena 

gjorda kartor (efter 1750) eller kartor där bebyggelse saknas redovisas som bortfall i tabellen. 

De gårdar som i kartmaterialet var säteri/sätesgård redovisas också separat
5
 då 

trestegsmodellen är omöjlig att applicera. Figur 16 redovisar andelen gårdar av de totala 

konstaterade storgårdarna/huvudgårdarna som kan identifieras med hjälp av trestegsmodellen. 

 

 

 

Tabell 5. Antal byar/gårdar av de konstaterade storgårdarna/huvudgårdarna som kan 

identifieras med trestegsmodellen. 

 

 
Gårdar utan indikation av trestegsmodellen Trestegsmodellen Bortfall Sätesgård 

Antal Byar/gårdar 48 14 8 14 

 

 

                                                           
5
 Här redovisas också ett fåtal gårdar som fortsatt är ensamgårdar i kartmaterialet 
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Figur 16. Cirkeldiagram, illustration andelen av konstaterade storgårdar/huvudgårdar i 

Uppsala län som kan identifieras med hjälp av trestegsmodellen 

 

Tillförlitligheten hos trestegsmodellen som metodologiskt verktyg för att identifiera 

storgårdar/huvudgårdar är utifrån resultatet Tabell 5 och Figur 16 lågt, 17 %. Metoden lyckas 

sällan utifrån analysen, gjord i denna uppsats, genom kartmaterialet identifiera den tidigare 

driftsform som funnits i byn under tidiga medeltiden.  

 

7.4.3 Egalisering 

Från datamatrisen kan konstruerats (Bilaga 13) har tillförlitligheten hos egaliserat ägande som 

metodologiskt verktyg i att identifiera storgårdar/huvudgårdar i kartmaterialet hämtats. I 

Tabell 6 redovisas i absoluta tal hur många konstaterade storgårdar/huvudgårdar som 

identifierats med hjälp av egaliserat ägande i kartmaterialet. De byar/gårdar som fallit bort på 

grund utav sena gjorda kartor (efter 1750) eller saknad bebyggelse redovisas som bortfall och 

de gårdar som i kartmaterialet var säteri/sätesgård redovisas separat
6
 då egaliserat ägande som 

verktyg inte går att applicera. Figur 17 redovisar andelen gårdar av de totala konstaterade 

storgårdarna/huvudgårdarna som kan identifieras med hjälp av egaliserat ägande. 

 

Tabell 6. Antal byar/gårdar av de konstaterade storgårdarna/huvudgårdarna som kan 

identifieras med hjälp av Egaliserat ägande. 

 

 
Gårdar utan egaliserat ägande Egaliserat ägande Bortfall Sätesgård 

Antal Byar/gårdar 21 41 8 14 
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Figur 17. Cirkeldiagram, illustration andelen av konstaterade storgårdar/huvudgårdar i 

Uppsala län som kan identifieras med hjälp av Egaliserat ägande 

 

Resultatet visar att 49 % av alla konstaterade storgårdar/huvudgårdar i Uppsala län kan 

identifieras med hjälp av egaliserat ägande. Om man sedan räknar med bortfall och 

sätesgårdar så är det bara 25 % gårdar som är byar/gårdar som inte går att identifiera genom 

metoden. Egaliserat ägande är där med relativt tillförlitligt som metodologiskt verktyg. 

 

7.4.4 Reglered bebyggelse 

Från datamatrisen (Bilaga 13) har tillförlitligheten hos reglerad bebyggelse som 

metodologiskt verktyg i att identifiera storgårdar/huvudgårdar i kartmaterialet hämtats. I 

Tabell 7 redovisas i faktiska tal hur många konstaterade storgårdar/huvudgårdar som går att 

identifiera med hjälp av reglerad bebyggelse. De byar/gårdar som fallit bort på grund utav 

sena gjorda kartor (efter 1750) eller där bebyggelse saknas redovisas som bortfall och de 

gårdar som i kartmaterialet varit säteri/sätesgård redovisas separat
7
 då reglerad bebyggelse 

som verktyg är omöjlig att applicera i dessa fall. Figur 18 redovisar andelen gårdar av de 

totala konstaterade storgårdarna/huvudgårdarna som kan identifieras med hjälp av reglerad 

bebyggelse. 

 

Tabell 7. Antal byar/gårdar av de konstaterade storgårdarna/huvudgårdarna som kan 

identifieras med hjälp av Reglerad bebyggelse 

 

 
Gårdar utan reglerad bebyggelse Reglerad bebyggelse Bortfall Sätesgård 

Antal Byar/gårdar 22 40 8 14 
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Figur 18. Cirkeldiagram, illustration andelen av konstaterade storgårdar/huvudgårdar i 

Uppsala län som kan identifieras med hjälp av Reglerad bebyggelse 

 

Resultatet visar närapå exakt samma resultat som för egaliserat ägande som metod där 48 % 

av alla konstaterade storgårdar/huvudgårdar i Uppsala län kan identifieras med hjälp av 

reglerad bebyggelse. Om man sedan räknar med bortfall och sätesgårdar så är det bara, likt 

egaliserat ägande som metod, 26 % av Byarna/gårdar som är byar/gårdar som inte går att 

identifiera genom metoden. Reglerad bebyggelse är där med relativt tillförlitligt som 

metodologiskt verktyg. 

 

7.4.5 Kartanalysens övergripande resultat 

I detta avsnitt redovisas andra resultat av kartanalysen som kan vara av intresse för 

slutresultatet av undersökningen. 

 

För det första måste konstateras att det finns ett bortfall av enheter som för studien ändå är 

relativt liten. Antalet sätesgårdar/säteri i kartanalysen utgör dock en mer besvärande faktor. 

De metodologiska redskapen som prövats i kartanalysen bygger på att 

storgårdsdrift/huvudgårdsdrift hos tidiga storgårdar/huvudgårdar, utifrån den teoretiska 

applicerade förändringsmodell som Trestegsmodellen utgör, har försvunnit under tidsperioden 

fram till kartornas tillkomst. När sätesgårdar/säteri identifieras i kartmaterialet på platser där 

tidigare konstaterade storgårdar/huvudgårdar funnits, antingen i form av Sätesgårdar redan 

innan 1400 eller som huvudgårdar eller curias, så komplicerar detta faktum hela 

grundförståelsen av det teoretiska ramverket. Detta beror på att sätesgårdarna/säterierna i 

kartmaterialet indikerar en viss kontinuitet av stordrift i landskapet vilket i sig väcker 

frågetecken både om tesen att sätesgårdar/säterier är senare tillkomna enheter men även att 

storgårdsdriften/huvudgårdsdriften avvecklas under 1300-talet. 
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Av denna anledning måste vi konstatera, gällande sätesgårdarna/säterierna i kartmaterialet, att 

säterier/sätesgårdar i sig kan vara en indikation på en äldre kontinuitet av 

storgårdsdrift/huvudgårdsdrift. 

 

Om man vänder sig till sammanställningen av kartanalysen så kan vi konstatera att de 

metodologiska redskapen till stor del tillsammans kunde identifiera tidigare 

storgårdar/huvudgårdar i kartmaterialet. Detta redovisas i Tabell 8 samt i Figur19 nedan.  

 

Tabell 8. Antal byar/gårdar av de konstaterade storgårdarna/huvudgårdarna som kan 

identifieras med hjälp av de tre metodologiska redskapen 

 

 
Med indikation Utan indikation Bortfall Sätesgård 

Antal gårdar 50 12 8 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 19. Cirkeldiagram, illustration andelen av konstaterade storgårdar/huvudgårdar i 

Uppsala län som kan identifieras med hjälp av de tre metodologiska redskapen 

 

7.5 Sammanfattning Delstudie 3 

Undersökningen har givet ett flertal viktiga resultat. 

 För det första så ter det sig som om en kontinuitet i stordrift kan finnas hos vissa 

enheter. I materialet framgår att en rad sätesgårdar i kartmaterialet 1600 inte bara varit 

är sätesgårdar före 1400-talet utan också huvudgårdar, curias och brytegård. Sju 

enheter är Sätesgårdar före 1400-talet sju är huvudgårdar, curias och brytegård under 

samma period. 

 För det andra så visar resultatet att Trestegsmodellen är ett begränsat redskap för att 

identifiera storgårdar/huvudgårdar i kartmaterialet. Modellen kan utifrån detta resultat 
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inte vara en grundpelare i att identifiera majoriteten av storgårdar/huvudgårdar i 

kartmaterialet utan endast ett komplement. Trestegsmodellen i sig tillförlitlig som 

teoretiskt och metodologiskt redskap vilket gör att modellen försatt bör tillämpas. 

 Egaliserat ägande och reglerad bebyggels har bättre resultat i kartanalysen än 

trestegsmodellen men att endast kunna identifiera runt 50 % av de konstaterade 

storgårdarna/huvudgårdarna i kartmaterialet med de inneboende svagheter de båda 

redskapet bär med sig är besvärande. 

 

8. AVSLUTANDE DISKUSSION 

I detta avsnitt skall resultaten av uppsatsen tydligt redovisas och sättas i perspektiv 

 

8.1 Uppsatsens resultat 

I detta avsnitt redovisas de övergripande resultaten av uppsatsen. 
 

8.1.1 Delstudie 1 

Syftet med delstudie ett var att:  

 

”inventera och lokalisera så många potentiella storgårdar/huvudgårdar 

som möjligt i det uppländska landskapet”.  

 

Utifrån resultatet redovisat för delstudie 1 så har detta syfte uppnåtts i uppsatsen. Ett register 

har uppförts (se Bilaga 6) och tydliga översiktskartor (Figur 4 och Figur 6) har också 

uppförts för att visa lokaliseringen i det uppländska landskapet. 

 

8.1.2 Delstudie 2 

I delstudie 2 uppställdes tre frågeställningar. I detta avsnitt skall varje frågeställning besvaras 

utifrån resultaten för delstudie 2. 

 

Fråga 1: 

 

”Var är de konstaterade storgårdarna/huvudgårdarna etablerade i 

landskapet och vilken relation har de till slättbygderna/centralbygderna?” 

 

Resultat: De konstaterade storgårdarna är etablerade i de centrala jordbruksområdena i 

Uppsala län. Byarna/gårdarna är tydligt integrerade de viktiga slättbygderna/centralbygderna i 

Uppsala län.  

 

Fråga 2: 
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”Var är sätesgårdarna lokaliserade i det uppländska landskapet och hur 

relaterar lokaliseringen till slättbygderna/centralbygderna i Uppland?” 

 

Resultat: Sätesgårdarna är tydligt etablerade i alla viktiga jordbruksområdena i Uppsala län. 

Byarna/gårdarna är tydligt integrerade de viktiga slättbygderna/centralbygderna i Uppsala län 

och har inte tydligt perifera positioner i dessa områden.  

 

Fråga 3: 

 

”Finns det en korrelation mellan storgårdsdrift/huvudgårdsdrift och 

fördelaktig jordmån i slättbygden/centrabygden i Uppsala län?” 

 

Resultat: Det finns en tydlig korrelation mellan storgårdsdrift/huvudgårdsdrift och fördelaktig 

jordmån i slättbygden/centralbyggden i Uppsala län.  

 

8.1.3 Delstudie 3 

I delstudie 3 uppställdes en central frågeställning. 

 

Fråga 1: 

 

”Hur tillämpbara är de tre modellerna som verktyg för att identifiera 

storgårdsdrift/huvudgårdsdrift i det historiska kartmaterialet”? 

 

Resultat: Trestegsmodellen är som metodologiskt verktyg för att identifiera 

storgårdsdrift/huvudgårdsdrift i det historiska kartmaterialet ett svagt verktyg. Endast 17 % av 

byarna/gårdarna under tidigare storgårdsdrift/huvudgårdsdrift gick att identifiera 

Egaliserat ägande och reglerad bebyggelse gav båda bättre resultat (runt 50 % gick att 

identifiera) men dessa verktygs inneboende svagheter sätter resultatet i perspektiv.  

 

8.2 Sammanfattning av resultaten 

I uppsatsen har jag visat att det finns fog för att argumentera för en annan landskapsstruktur 

än den d doktrinella förståelsen av ett tidigmedeltida uppländska landskapet som hittills 

dominerat forskningen inom detta fält. Utbredningen, lokaliseringen och relationen till 

slättbygd/centralbygd samt god jordmån hos de potentiella och konstaterade 

storgårdarna/huvudgårdarna peka med styrka ut denna argumentation. Redskap för att 

bekräfta alla potentiella storgårdar/huvudgårdar som verkliga enheter av detta slag saknas 

fortsatt. De metodologiska redskap som testas har visat sig svaga eller otillräckliga. 
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8.3 Potentiella storgårdar/huvudgårdar och metodologiska redskap 

Att det finns ett betydande antal byar/gårdar som potentiellt kan drivits genom eller har drivits 

genom storgårdsdrift/huvudgårdsdrift under den tidiga medeltiden i Uppland kan med denna 

studie styrkas. Detta resultat innebär inte att man med säkerhet kan konstatera att teorin om ett 

tidigmedeltida landskap dominerat av ”fria bönder” kan förkastas. Anledningen till detta beror 

på att kunskap om utbredningen av byar/gårdar drivna av ”fria familjebönder” i Uppland 

under samma tidsperiod som studerats i denna uppsats inte är gjord. Resultatet av denna 

uppsats ger helt enkelt incitament för fortsatta studier inom ämnet där argumentationen för ett 

tidigmedeltida landskap dominerat av storgårdar/huvudgårdar har stärkts. 

 

De potentiella storgårdarna/huvudgårdarna identifierade i delstudie 1 utgör i detta sammanhag 

ett betydande problem för en djupare förståelse av fenomenen verkliga utbredning och 

funktion i det tidigmedeltida landskapet. De metodologiska redskap som testats i delstudie 3 i 

syfte att i senare studier användas som hjälpmedel att bekräfta 

storgårdsdriften/huvudgårdsdriften hos de potentiella enheterna i delstudiestudie 1 visade sig 

vara relativt svaga. Trestegsmodellen som i Piehl & Zetterbergs studie var ett framgångsrikt 

metodologiskt redskap visar sig i detta sammanhang vara ett extremt trubbigt redskap i 

identifiering av storgårdsdrift/huvudgårdsdrift i det historiska kartmaterialet. De två andra 

redskapen, Egaliserat ägande och reglerad bebyggelse framstod av resultatet i delstudie 3 

som bättre redskap på ett större material men som redovisats ovan bär dessa redskap 

betydande problem rent teoretiskt. 

 

Nyckeln för framtida studier ligger i detta sammanhang i att försöka att hitta kompletterande 

metodologiskt verktyg som kan stärka tillförlitligheten hos framförallt egaliserat ägande och 

reglerad bebyggelse. Detta skulle kunna göras på flera sätt. Till exempel genom att kombinera 

egaliserat ägande och reglerad bebyggelse samt lägga till namnanalys av enheterna för att på 

sådant sätt datera tillkomsten i landskapet. Namnanalysen skulle kunna sortera bort 

byar/gårdar som har senmedeltidatida namn från kartanalysen vilket skulle stärka 

tillförlitligheten hos egaliserat ägande och reglerad bebyggelse som indikation på tidigare 

storgårdsdrift/huvudgårdsdrift då det egaliserade ägandet och regleringen av bebyggelsen inte 

skulle kunnat vara en effekt av nyetablering i landskapet under jordbruksexpansionen.  

 

En annan väg framåt för att stärka dessa redskap skulle kunna vara att komplettera dem med 

mer detaljerade källstudier av ägandets utveckling hos den enskilda enheten. Att analysera 

ägandet, det vill säga vem eller vilken institution som kontrollerar de potentiella 

storgårdarna/huvudgårdarna och hur detta ägande har förändrats från tidigmedeltid fram till 

1600-talet skulle kunna vara en väg framåt då man på detta sätt skulle kunna kartera ägandets 

som i sin tur kan ge mer uppgifter om enheten än vad som finns att hitta i Det medeltida 

Sverige.  
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Att komplettera redskapen med storleken på den enskilda enhetens jordbruksmark skulle i 

detta sammanhang också kunna vara en väg framåt då man traditionellt har sammankopplat 

storgårdsdrift/huvudgårdsdrift med stora jordbruksenheter. 

 

8.4 Jordmånsanalysen 

Uppsatsens kanske viktigaste resultat är enligt mig att det fortsatt finns en tydlig korrelation 

mellan fördelaktig jordmån och storgårdsdrift/huvudgårdsdrift generellt, men även att denna 

korrelation finns i slättbygderna/centralbygderna. Detta resultat öppnar för att man med styrka 

kan argumentera för att det kan finnas en indirekt kronologi i slättbygderna/centralbygderna 

som talar för att storgårdar/huvudgårdar först etablerats i det givna geografiska rummet. 

Landbobyarnas jordbruksmark i slättbygden/centralbygden i Uppsala län måste dock i 

framtida studier analyseras närmare, men då resultatet av denna undersökning följde 

resultaten från Piehl & Zetterbergs undersökning på ett tydligt sätt kan man, utifrån 

forskningsläget idag, utgå från att dessa landbobyar ligger på sämre jordmån.  

Den indirekta kronologin som skönjas i detta resultat ger för den övergripande diskussionen 

om landskapets tidigmedeltida struktur en tydlig argumentationsyta där tesen om ett 

tidigmedeltida landskap dominerat av storgårdar/huvudgårdar stärks. 

 

Att det finns en skillnad mellan strandnära enheter och centralt belägna enheter är i detta 

samanhang också intressant. Resultat öppnar för en bredare diskussion om vad som är 

bakgrunden till olika enheters position och etablering i landskapet samt den övergripande 

frågan om landskapet som process. Vad resultatet vittnar om är att olika naturgeografiska 

faktorer samspelar, i etableringsprocessen, med avancerade sociala och samhällsmässiga 

faktorer. Detta öppnar för ett bredare perspektiv på landskapsprocessen där landskapet som 

organism, enligt mig, måste brytas ner till många regionaliserade delar där varje del måste 

analyseras. Resultatet uppmanar på detta sätt landskapsgeografin att i den kontinuerliga 

diskussionen om landskapsprocessen fortsätta att diskutera och problematisera geografiska 

nivåer samt allt för stora generaliseringar av resultat på större geografiska nivåer.  

 

8.5 Sätesgårdar 

Som sista punkt att diskutera vill jag lyfta resultatet från delstudie 2 angående sätesgårdar. 

Utifrån resultatet av studien om sätesgårdars lokalisering i landskapet anser jag att sätesgårdar 

som funnits under hela medeltiden måste studeras närmare. Det ter sig utifrån denna 

undersökning att Sporrongs förståelse av de uppländska sätesgårdarnas position i 

slättbygden/centralbygden är delvis felaktig då det uppenbart, speciellt runt Uppsala, finns en 

uppsjö av enheter som ligger centralt i jordbrukslandskapet och på detta sätt inte kan 

betecknas som perifera. Andra frågor har dock uppkomit av det resultat som studien givit. För 

det första, varför försvinner de central belägna sätesgårdarna fram till 1550 då Sporrong 

studerar området? Svaret kan finnas i teoretiska resonemanget runt maktens regionalisering 
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under medeltiden eller att kyrkan övertar dessa byar/gårdar från frälset. För det andra 

uppkommer frågan om kontinuitet av huvudgårdar, sätesgårdar, brytegårdar och curier till 

säterier/sätesgårdar under 1600-talet. Svaret på denna kontinuitet kan finnas i de enskilda 

enheternas fortsatt haft fördelaktiga positioner också senare i landskapets 

förändringsporcessen. Det vill säga positionen i landskapet hos enskilda enheter har 

uppmuntrat fortsatt stordrift i jordbruket också efter storgårdsdriftens/huvudgårdsdriftens 

försvinnande under senmedeltiden. Ett andra svar skulle i detta sammanhang vara den 

etablerade tesen att frälset haft sitt ursprung hos den landägande klassen och att vissa enheter i 

landskapet under hela medeltiden varit maktcentrum för denna klass. 

Framtida studier bör studera detta närmare. 
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Bilaga 6 Potentiella storgårdar/huvudgårdar 

  

   

Kyrkbyar 

 

1. Altunaby (AltunaSn) DMS 1:8 Fjädrundaland sid 44 

2. Skensta (Frösthults Sn) DMS 1:8 Fjädrundaland sid 68 

3. Huddungeby (Huddunge Sn) DMS 1:8 Fjädrundaland sid 143 

4. Torstunaby (Torstuna Sn) DMS 1:8 Fjädrundaland sid 159 

5. Boglösaby (Boglösa Sn) DMS 1:9 Fjädrundaland sid 47 

6. Hackstaby (Hacksta Sn) DMS 1:9 Fjädrundaland sid 70 

7. Härkeberga (Härkeberga Sn) DMS 1:9 Fjädrundaland sid 97 

8. Litslenaby (Litslena Sn) DMS 1:9 Fjädrundaland sid 139 

9. Vallby (Vallby Sn) DMS 1:9 Fjädrundaland sid 192 

10. Älvkarleby (Älvkarlebyn) DMS 1:1 Norra Roden s 53 (är fiske by) 

11. Stymne (Västland Sn) DMS 1:1 Norra Roden sid 66 

12. Försäter (Österlövsta Sn) DMS 1:1 Norra Roden sid 68 

13. Edsvalla (Hållnäs Sn) DMS 1:1 Norra Roden sid 79 

14. Valö (Valö Sn) DMS 1:1 Norra Roden sid 84 

15. Börstilsby (Börstils Sn) DMS 1:1 Norra Roden sid 93 

16. Hargsby (Hargs Sn) DMS 1:1 Norra Roden sid 113 

17. Haga (Haga Sn) Dms 1:10 Tidundaland sid 41 

18. Tibble: (Tibble Sn) DMS 1:10 Tiundaland sid 182 

19. Yttergran: (Yttergrans Sn) DMS 1:10 Tiundaland sid 219 

20. Lännaby: (Länna Sn) DMS 1:5 Attundaland sid 82 

21. Esterna (Kyrkbyn): (Estern Sn) DMS 1:5 Attundaland sid 107 

22. Sväringe: (Fasta Sn) DMS 1:5 Attundaland sid 118 

23. Tiby: (Börje Sn) DMS 1:2 Tiundaland sid 69 

24. Danmarksby: (Danmarks Sn) DMS 1:2 Tiundaland sid 136 

25. Kyrkbyn: (Vaksala Sn) DMS 1:2 Tiundaland sid 205 

26. Vikstaby: (Viksta Sn) DMS 1:3 Tiundaland sid 193 

27. Film: (Films Sn) DMS 1:3 Tiundaland sid 140 

28. Lenaberg: (Lena Sn) DMS 1:3 Tiundaland sid 152 

29. Ärentuna: (Ärentuna Sn) DMS 1:3 Tiundaland sid 210 

30. Dalby (Dalby Sn) DMS 1:6 Tiundaland sid 54 

31. Grytaby (Gryt Sn) DMS 1:6 Tiundaland sid 73 

32. Hagbyby (Hagby Sn) DMS 1:6 Tiundaland sid 90 

33. Mosunda: (Holms Sn) DMS 1:6 Tiundaland sid 106 

34. Kyrkbyn; (Järlåsa Sn) DMS 1:6 Tiundaland sid 118 

35. Tibbleby: (Skogs Tibble Sn) DMS 1:6 Tiundaland sid 149 
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36. Åland (Österby) (Ålands Sn) DMS 1:6 Tiundaland sid 167 

37. Tuva (Tierp Sn) DMS 1:4 Tiundaland sid 55 

38. Ersta (Tolfsa Sn) DMS 1:4 Tiundaland sid 84 

39. Klev; (Alunda Sn) DMS 1:4 Tiundaland sid 194 

40. Ekeby: (Ekeby Sn) DMS 1: Tiundaland sid 221 

41. Pinga: (Morkarla Sn) DMS 1: Tiundaland sid 229  

42. Skälfthammar: (Skälfthammars Sn) DMS 1:4 Tiundaland sid 139 

43. Stavbyby: (Stavby Sn) DMS 1:4 Tiundaland sid 246 

44. Tunaby: (Tuna Sn) DMS 1:4 Tiundaland sid 257 

45. Bro: (Edsbro Sn) DMS 1:4 Tiundaland sid 291 

46. Kyrkbun: (Faringe Sn) DMS 1:4 Tiundaland sid 295  

47. Risinge (Prästgården): (också gammal prästgård 1392) (Knutby Sn) DMS 1:4 Tiundaland 

sid 300,307 

48. Malstaby: Sätesgård 1298 (också kyrkby) (Malsta Sn) DMS 1:5 Attundaland sid 93 

49. Skedersy: (också fors 1287) (Skederids Sn) DMS 1:5 Attundaland sid 158,168 

50. Gamla Uppsala: Huvudgård 1185 (också kyrkby) (Gamla Uppsala Sn) DMS 1:2 

Tiundaland sid 175,202 

51. Skuttungeby: (också adlig 1322) (Skuttunge Sn) DMS 1:3 Tiundaland sid 82, 97 

52. Tensta: (också kvarn 1292) (Tensta Sn) DMS 1:3 Tiundaland sid 164, 187 

53. Balingstaby: Curia 1292 (också kyrkby) (Balingsta Sn) DMS 1:6 Tiundaland sid 35, 37 

54. Badåkersby: (också tidigare husby 1345) (Bladåkers Sn) DMS 1:4 Tiundaland sid 

280,284 

55. Härnevi: (också kvarn) (Härnevik Sn) DMS 1:8 Fjädrundaland sid 150 

56. Anröberg (Wappy): (också sätesgård) (ArnöSn) DMS 1:9 Fjädrundaland sid 34,41 

57. Husby: Huvudgård 1311 (Också Husby) (Husby-sjutolfts Sn) DMS 1:9 Fjädrundaland sid 

80,88 

58. Husby: Kungsgård 1264 (Kungs-husby Sn) DMS 1:9 Fjädrundaland sid 103,111 

59. Håtuna: samlat gods 1311 (också kvarn) (också befäst sätesgård) (Håtuna Sn) Dms 1:10 

Tidundaland sid 58,68 

60. Häggeby: Medeltida prästgård (också kyrkby) (Häggeby Sn) Dms 1:10 Tidundaland sid 

85 

61. Frösunda: Huvudgård 1320 (Också kyrkby) (kalmar Sn) DMS 1:10 Tiundaland sid 

103,108 

62. Gran: (också kvarn 1292) (kolla upp) (Övergran Sn) DMS 1:10 Tiundaland sid 229 

63. Husby: (också husby) (Husby Sn) DMS 1:5 Attundaland sid 52 

64. Sebende: (också kvarn 1344) (Karlskyrka Sn) DMS 1:5 Attundaland sid 62,68 

Kvarnar 

1. Flosta: kvarn 1356 (Altuna Sn) DMS 1:8 Fjädrundaland sid 51 

2. Vilstena: Kvarn 1500 (Altuna Sn) DMS 1:8 Fjädrundalandsid 45 

3. Forsby/högby: kvarn 1393 (Simtuna Sn) DMS 1:8 Fjädrundalandsid 97,103 
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4. Nydala: kvarn 1555 öde 1569 (Torstuna Sn) DMS 1:8 Fjädrundaland sid 171 

5. Överkvarn: kvarn (kolla år) (Vittinge Sn) DMS 1:8 Fjädrundaland sid 199 

6. Järsökvarn: Kvarn 1302 (Karlskyrka Sn) DMS 1:5 Attundaland sid 65 

7. Risslingeby: Kvarn 1287 (Karlskyrka Sn) DMS 1:5 Attundaland sid 67 

8. Flogsta: Kvarn 1278 (Bondkyrka Sn) DMS 1:2 Tiundaland sid 43 

9. Kvarnbo: Kvarn 1316 (Läby Sn) DMS 1:2 Tiundaland sid 69 

10. Ekeby: Kvarn 1344 (Gamla Uppsala Sn) DMS 1:2 Tiundaland sid 185 

11. Sponghahögna: Kvarn 1273 (Gamla Uppsala Sn) DMS 1:2 Tiundaland sid 197 

12. Gesvad: Kvarn 1376 (Bälinge Sn) DMS 1:3 Tiundaland sid 49 

13. Ulva: Kvarn 1275 (Bälinge Sn) DMS 1:3 Tiundaland 72 

14. Agersta: Kvarn 1376 (Jumkils Sn) DMS 1:3 Tiundaland sid 78 

15. Vttholma: Kvarn 1343 (Lena Sn) DMS 1:3 Tiundaland sid 161 

16. Järsta: Kvarn 1321 (Tensta Sn) DMS 1:3 Tiundaland sid 179 

17. Visleby: Kvarn 1349 (Rasbo Sn) DMS 1:3 Tiundaland sid 281 

18. Öresund: Kvarn 1315 (Gryt Sn) DMS 1:6 Tiundaland sid 89 

19. Focksta: Kvarn 1376 (Hagby Sn) DMS 1:6 Tiundaland sid 96 

20. Söderfors: Kvarn 1356 (Tierp Sn) DMS 1:4 Tiundaland sid 78  

21. Mälby: Kvarn 1397 (Nora Sn) DMS 1:4 Tiundaland sid 116 

22. Åbyggeby: Kvarn 1315 (Vendels Sn) DMS 1:4 Tiundaland sid 171 

23. Valde: Kvarn 1344 (Skälfthammars Sn) DMS 1:4 Tiundaland sid 243 

24. Kolamora: Kvar 1401 (Bladåkers Sn) DMS 1:4 Tiundaland sid 285 

25. Sandika: Adlig 1490 (också kvarn 1490) (Hargs Sn) DMS 1:1 Norra Roden sid 117 

26. Skebo: Brytegård 1444 (också kvarn 1444) (EkehoSn) DMS 1:1 Norra Roden sid 138 

27. Håtuna: Samlat gods 1311 (också kvarn) (Håtuna Sn) Dms 1:10 Tidundaland sid 58,68 

28. Gran: (också kvarn 1292) (kolla upp) (Övergran Sn) DMS 1:10 Tiundaland sid 229 

29. Sebende: (också kvarn 1344) (Karlskyrka Sn) DMS 1:5 Attundaland sid 62,68 

30. Stensta: ”Curia” 1287 (också kvarn 1287) (också sätesgård 1373) (Karlskyrka Sn) DMS 1:5 

Attundaland sid 69 

31. Rånäs: Kvarn 1388 (också gods en ensam gård 1388) (Fasta Sn) DMS 1:5 Attundaland sid 

123 

32. Finsta: Huvudgård 1296 (också sätesgård1326, Curia och kvarn 1296) (Skederids Sn) DMS 

1:5 Attundaland sid 162 

33. Gränberga: Curia 1302 1 markland (också kvarn 1302) (Bondkyrka Sn) DMS 1:2 

Tiundaland sid 47 

34. Söderby: Gods helägt 1368 (också kvarn 1368) (Funbo Sn) DMS 1:3 Tiundaland sid 249 

35. Edshammar: Huvudgård 1250 (Också kvarn) (Lena Sn) DMS 1:3 Tiundaland sid 253 

36. Frövi: Curia 1292 (också sätesgård och kvarn 1292) (Balingsta Sn) DMS 1:6 Tiundaland sid 

41 

37. Husby: Curiam meam (också kungsgård) (också kvarn) (också husby) (år) (Tierp Sn) DMS 

1:4 Tiundaland sid 69  
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38. Viby: Curia 1346 (också kvarn 1346) (också gods 1346) (Harbo Sn) DMS 1:4 Tiundaland sid 

103 

39. Lund: Curia 1304 (också kvarn 1291) (Edsbro Sn) DMS 1:4 Tiundaland sid 291 

40. Tensta: (också kvarn 1292) (Tensta Sn) DMS 1:3 Tiundaland sid 164, 187 

41. Härnevi (också kvarn)1451(Härnevik Sn) DMS 1:8 Fjädrundalandsid 150-151 

Curia, Curiam osv 

1. Håmö: Curia 1302 (Läby Sn) DMS 1:2 Tiundaland sid 97 

2. Nåntuna: Curia 1301 (Danmarks Sn) DMS 1:2 Tiundaland sid 159 

3. Söderby: Curia 1298 (Danmarks Sn) DMS 1:2 Tiundaland sid 164 

4. Vallby: Curia 1298 (Danmarks Sn) DMS 1:2 Tiundaland sid 168 

5. Björkby: Curia 1344 (Gamla Uppsala Sn) DMS 1:2 Tiundaland sid 181 

6. Kulbo: Curia 1344 (Vaksala Sn) DMS 1:2 Tiundaland sid 220 

7. Vansta: Curia 1328 (Tensta Sn) DMS 1:3 Tiundaland sid 188 

8. Risby: Curia 1309 (Viksta Sn) DMS 1:3 Tiundaland sid 198 

9. Sävsta: Curias 1328 (Viksta Sn) DMS 1:3 Tiundaland sid 202 

10. Kumla: Curia 1292 (Balingsta Sn) DMS 1:6 Tiundaland sid 42 

11. Vårdsätra: Curia (Bondkyrka sn) sid 70 DMS 1:6 

12. Onsta: Curiam meam (år)? (Tierp Sn) DMS 1:4 Tiundaland sid 75 

13. Bro: Curiam 1365 (Tolfsa Sn) DMS 1:4 Tiundaland sid 85 

14. Bärby: Curiam 1291 (Alunda Sn) DMS 1:4 Tiundaland sid 194 

15. Källberga: Curia 1291 (Alunda Sn) DMS 1:4 Tiundaland sid 202 

16. Väsby: Manso Curie 1291 (Alunda Sn) DMS 1:4 Tiundaland sid 218 

17. Norby: Huvudgård 1326 (också curiam 1326) Kolla upp (Bondkyrka Sn) DMS 1:2 

Tiundaland sid 57 

18. Gränberga: Curia 1302 1 markland (också kvarn 1302) (Bondkyrka Sn) DMS 1:2 

Tiundaland sid 47 

19. Finsta: Huvudgård 1296 (också sätesgård1326, Curia och kvarn 1296) (Skederids Sn) DMS 

1:5 Attundaland sid 162 

20. Stensta: ”Curia” 1287 (också kvarn 1287) (också sätesgård 1373) (Karlskyrka Sn) DMS 1:5 

Attundaland sid 69 

21. Vårsätra: Curia 1304 (också helägd gård 1 markland) (Bondkyrka Sn) DMS 1:2 Tiundaland 

sid 68 

22. Övernäs: Huvudgård 1303 (curia 1292) (Uppsala-näs Sn) DMS 1:2 Tiundaland sid 115 

23. Fiby: Huvudgård 1344 (curia 1223) (Vänge Sn) DMS 1:2 Tiundaland sid 123 

24. Balingstaby: Curia 1292 (också kyrkby) (Balingsta Sn) DMS 1:6 Tiundaland sid 35, 37 

25. Frövi: Curia 1292 (också sätesgård och kvarn 1292) (Balingsta Sn) DMS 1:6 Tiundaland sid 

41 

26. Vreta: Curia 1291 (också sätesgård 1291) (Dalby Sn) (Balingsta Sn) DMS 1:6 Tiundaland 

sid 70 

27. Salnecke: Curia 1302 (också Adlig 1302) (Gryt Sn) DMS 1:6 Tiundaland sid 83 
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28. Husby: Curiam meam (också kungsgård) (också kvarn) (också husby) (år) (Tierp Sn) DMS 

1:4 Tiundaland sid 69  

29. Viby: Curia 1346 (också kvarn 1346) (också gods 1346) (Harbo Sn) DMS 1:4 Tiundaland sid 

103 

30. Aspnäs: Curias meam 1326 (också sätesgård 1357) (Också befäst sätesgård) Eget kapell 

1357 (Östervåla Sn) DMS 1:4 Tiundaland sid 123 

31. Lund: Curia 1304 (också kvarn 1291) (Edsbro Sn) DMS 1:4 Tiundaland sid 291 

Sätesgårdar 

1. Revelsta: Sätesgård 1345 (Altuna Sn) DMS 1:8 Fjädrundalandsid 55 

2. Appalle: Sätesgård 1345 (Övergrans Sn) DMS 1:10 Tiundaland sid 232 

3. Hallarsjö: Sätesgård 1394 (också svag befästning) (Enåker Sn) DMS 1:8Fjädrundaland sid 

65 

4. Bärby: Sätesgård 1357 (Simtuna Sn) DMS 1:8Fjädrundaland sid 98 

5. Kylösa: Sätesgård 1383 (Simtuna Sn) DMS 1:8Fjädrundaland sid 107 

6. Svinn: Sätesgård 1379 (Simtuna Sn) DMS 1:8Fjädrundaland sid 116 

7. Skattmansö: Sätesgård 1345 (Vittinge Sn) DMS 1:8Fjädrundaland sid 193 

8. Ryssjö: Befäst sätesgård från medeltiden mellan Ryssjö och Sonkerby. Godskomplex 1509) 

(Österuna Sn) DMS 1:8 Fjädrundaland sid 215 

9. Utö: Sätesgård byggd 1510(också befäst sätesgård) (Arnö Sn) DMS 1:9 Fjädrundaland sid 40 

10. Skörby: Sätesgård 1347 1510 (Arnö Sn) DMS 1:9 Fjädrundaland sid 76 

11. Valgeby: Sätesgård 1329 (Härkeberga Sn) DMS 1:9 Fjädrundaland sid 102 

12. Dräggesta: Sätesgård 1375 (Vallby Sn) DMS 1:9 Fjädrundaland sid 197 

13. Ekholmen: Sätesgård 1368 (Också befäst sätesgård) (Vackholms Sn) DMS 1:9 

Fjädrundaland 228 

14. Finnerånger: Sätesgård 1409 (Västland Sn) DMS 1:1 Norra Roden sid 60 

15. Alby: Sätesgård 1399 (Haga Sn) Dms 1:10 Tidundaland sid 44 

16. Karlösa: Sätesgård 1456 (Karlskyrka Sn) DMS 1:5 Attundaland sid 66 

17. Hammarby: Sätesgård 1345 (Håtuna Sn) Dms 1:10 Tidundaland sid 67 

18. Nyby: Sätesgård 1410 men låg under  

19. Arnö Huvudgård 1344 (Håtuna Sn) Dms 1:10 Tidundaland sid 74-75 

20. Råby: Sätesgård 1392 (Håtuna Sn) Dms 1:10 Tidundaland sid 77 

21. Aske: Sätesgård 1311 (Håtuna Sn) Dms 1:10 Tidundaland sid 62 

22.  Skällberga: Sätesgård 1348 (Håtuna Sn) Dms 1:10 Tidundaland sid 78 

23. Sandvik: Sätesgård 1366 (Häggeby Sn) Dms 1:10 Tidundaland sid 96 

24. Skadevi: Sätesgård 1447 (Häggeby Sn) Dms 1:10 Tidundaland sid 97 

25. Klöv: Sätesgård 1458 (Kalmar Sn) DMS 1:10 Tiundaland sid 110 

26.  Sko: Sätesgåed 1220 (Sko Sn) DMS 1:10 Tiundaland sid 129 

27. Vålsta: Sätesgård 1285 (Sko Sn) DMS 1:10 Tiundaland sid 131 

28. Hållunda: Sätesgård 1493 (Tibble Sn) DMS 1:10 Tiundaland sid 188 

29.  Apalle: Sätesgård 1345 (Övergran Sn) DMS 1:10 Tiundaland sid 232 
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30. Sandvik: Sätesgård 1369 (Övergran Sn) DMS 1:10 Tiundaland sid 257 

31. Uddeboö: Sätesgård 1554 (Estuna Sn) DMS 1:5 Attundaland sid 47 

32. Lisa: Sätesgård 1405 (Länna Sn) DMS 1:5 Attundaland sid 85 

33. Brölunda: Sätesgård 1467 (Söderby Sn) DMS 1:5 Attundaland sid 100 

34. Mörby: Sätesgård 1387 (Estern Sn) DMS 1:5 Attundaland sid 115 

35. Ekeby: Sätesgård 1432 (Rimbo Sn) DMS 1:5 Attundaland sid 139 

36. Kundby Sätesgård 1383 (Rimbo Sn) DMS 1:5 Attundaland sid 144 

37. Hobby: Sätesgård 1392 (Danmarks Sn) DMS 1:2 Tiundaland sid 150 

38. Söderby: Sätesgård 1368 (Åkerby Sn) DMS 1:3 Tiundaland sid 106 

39. Sandbro: Sätesgård 1296 (Björklinge Sn) DMS 1:3 Tiundaland sid 124 

40. Nynäs: Befäst Sätesgård 1358 (Björklinge Sn) DMS 1:3 Tiundaland sid 121 

41. Bräcksta: Sätesgård 1382 (Dannemora Sn) DMS 1:3 Tiundaland sid 134 

42. Kunsta: Sätesgård 1302 (Lena Sn) DMS 1:3 Tiundaland sid 158 

43. Salsta: Sätesgård 1301 (befäst sätesgård) (Tensta Sn) DMS 1:3 Tiundaland  sid 183 

44. Vikstaby: Sätesgård 1310 (Viksta Sn) DMS 1:3 Tiundaland sid  206 

45. Kältsta: Sätesgård 1446 (Ärentuna Sn) DMS 1:3 Tiundaland sid 216 

46. Marielund: Sätesgård 1424 (Funbo Sn) DMS 1:3 Tiundaland sid 237 

47. Helgeby: Sätesgård 1413 (Rosbokils Sn) DMS 1:3 Tiundaland sid 294 

48. Årby: Sätesgård 1420 (Rosbokils Sn) DMS 1:3 Tiundaland sid 300 

49. Tibble: Sätesgård 1435 (Balingsta Sn) DMS 1:6 Tiundaland sid 48 

50. Vik: Sätesgård 1302(Också Enkehusborg) (Balingsta Sn) DMS 1:6 Tiundaland sid 49 

51. Väntbrunna: Sätesgård 1257 (Balingsta Sn) DMS 1:6 Tiundaland sid 52 

52. Hammarby(Hammerskog): Sätesgård 1376 (Dalby Sn) DMS 1:6 Tiundaland sid 60 

53. Tuna: Sätesgård 1410 (Dalby Sn) DMS 1:6 Tiundaland sid 66 

54. Säby: Sätesgård 1380 (Dalby Sn) DMS 1:6 Tiundaland sid 65 

55. Filke: Sätesgård 1460 (Hagby Sn) DMS 1:6 Tiundaland sid 95 

56. Sjö: Sätesgård 1409 (befäst under medeltiden) (Holms Sn) DMS 1:6 Tiundaland sid 112 

57. Tuna: Sätesgård 1439 (Holms Sn) DMS 1:6 Tiundaland sid 115 

58. Bredsjö: Sätesgård 1365 (Järlåsa Sn) DMS 1:6 Tiundaland sid 123 

59. Onsike: Sätesgård 1409 (Skogs Tibble Sn) DMS 1:6 Tiundaland sid 148 

60. Vrå: Sätesgård 1386 (Skogs Tibble Sn) DMS 1:6 Tiundaland sid 1386 

61. Burunge: Sätesgård 1303 (Vendels Sn) DMS 1:4 Tiundaland sid 152 

62. Örby(Hus): Sätesgård 1352(också befäst sätesgård) (Vendels Sn) DMS 1:4 Tiundaland sid 

173 

63. Berga: Sätesgård 1424 (Ununge Sn) DMS 1:4 Tiundaland sid 312 

64. Krggsta: Sätesgård 1490 (Ununge Sn) DMS 1:4 Tiundaland sid 316 

65. Malstaby: Sätesgård 1298 (också kyrkby) (Malsta Sn) DMS 1:5 Attundaland sid 93 

66. Stensta: ”Curia” 1287 (också kvarn 1287) (också sätesgård 1373) (Karlskyrka Sn) DMS 1:5 

Attundaland sid 69 

67. Aröberg (Wappy): (också sätesgård) (Arnö Sn) DMS 1:9 Fjädrundaland sid 34. 41 
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68. Strandby: Brytegård 1352 (också sätesgård 1536) (befäst) (Arnö Sn) DMS 1:9 

Fjädrundaland sid 38 

69. Ekolsunda: Sätesgård 1461(Också sammlat gods 1373) PS flyttas 1302 från Segersta 

(Övergran Sn) DMS 1:10 Tiundaland sid 241 

70. Eka: Sätesgård 1382 (också gods 1391) (Lillkyrka Sn) DMS 1:9 Fjädrundaland sid 126-127 

71. Östersta: Huvudgård 1310 (Också Sätesgård 1380) (Kungs-husby Sn) DMS 1:9 

Fjädrundaland sid 119-120    

72. Kynge: Sätesgår 1486 (också en helägd gård 1342) Vackholms Sn) DMS 1:9 Fjädrundaland 

sid 240 

73. Fånö: Huvudgård 1286 (också gods och sätesgård 1279) (också befästning) (Löts Sn) DMS 

1:9 Fjädrundaland sid 163, 175 

74. Brunna: Sätesgård 1428 (också gods 1292) (Vänge Sn) DMS 1:2 Tiundaland sid 120 

75. Finsta: Huvudgård 1296 (också sätesgård1326, Curia och kvarn 1296) (Skederids Sn) DMS 

1:5 Attundaland sid 162 

76. Hallkved: Sätesgård 1310 (Brytegård 1294 (förvaltare) Gods 1340) (Också befäst sätesgård) 

(Funbo Sn) DMS 1:3 Tiundaland sid 237 

77. Frötuna: Sätesgård 1387 blir sedan Ytergran 1540 (också gods 1328) (Också befäst 

sätesgård) (Rasbo Sn) DMS 1:3 Tiundaland sid 262,284 

78. Frövik: Curia 1292 (också sätesgård och kvarn 1292) (Balingsta Sn) DMS 1:6 Tiundaland 

sid 41 

79. Vreta: Curia 1291 (också sätesgård 1291) (Dalby Sn) (Balingsta Sn) DMS 1:6 Tiundaland 

sid 70 

80. Aspnäs: Curias meam 1326 (också sätesgård 1357) Eget kapell 1357 (Östervåla Sn) DMS 

1:4 Tiundaland sid 123 

Huvudgårdar (Antingen nämnda som sådana eller en gård med underlydande landbor)’ 

1. Marby: Helan Ön helägd och de andra byarna underlydande Marby som landbor (när) (Arnö 

Sn) DMS 1:9 Fjädrundaland sid 44 

2. Holm: Huvudgård 1343 (Husby-sjutolfts Sn) DMS 1:9 Fjädrundaland sid 87 

3. Hårby: Huvudgård 1274 (Husby-sjutolfts Sn) DMS 1:9 Fjädrundaland sid 90 

4. Norrhammar: Huvudgård 1310 (Kungs-husby Sn) DMS 1:9 Fjädrundaland sid 113 

5. Svepnäs: Huvudgård 1310 (Enköpings- näs Sn) DMS ? (Nämd i DMS 1:9 sid 113) 

6. Bäddarö: Huvudgård 1293 (Löts Sn) DMS 1:9 Fjädrundaland sid 161 

7. Ål: Huvudgård 1282 (Veckholms Sn) DMS 1:9 Fjädrundaland sid 248 

8. Vreta: Huvudgård 1311 (Löts Sn) DMS 1:9 Fjädrundaland sid 177 

9. Amnö: Huvudgård 1299 (Vackholms Sn) DMS 1:9 Fjädrundaland sid 224 

10. Rontholm: Gård med underliggande gods (Ekeho Sn) DMS 1:1 Norra Roden sid 137 

11. Hälgesta: Huvudgård 1335 (Haga Sn) Dms 1:10 Tidundaland sid 48 

12. Finnstal (Finnstaholm): Huvudgård 1344 (Häggeby Sn) Dms 1:10 Tidundaland sid 90 

13. Rölunda: Huvudgård 1275 (Häggeby Sn) Dms 1:10 Tidundaland sid 95 

14. Flasta: Huvudgård 1275 (Sko Sn) DMS 1:10 Tiundaland sid 123 
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15. Frista: Huvudgård 1300 (Sko Sn) DMS 1:10 Tiundaland sid 125 

16. Hammarby: Huvudgård 1286 (Sko Sn) DMS 1:10 Tiundaland sid 126 

17. Kaddala: Huvudgård 1302 (Sko Sn) DMS 1:10 Tiundaland sid 126 

18. Linda: Huvudgård 1302 (Sko Sn) DMS 1:10 Tiundaland sid 127 

19. Råberga: Huvudgård 1302 (Sko Sn) DMS 1:10 Tiundaland sid 128 

20. Salsta: Huvudgård 1274 (Sko Sn) DMS 1:10 Tiundaland sid 128 

21. Sjusta: Huvudgård 1302 (Sko Sn) DMS 1:10 Tiundaland sid 129 

22. Säby: Huvudgård 1302 (Sko Sn) DMS 1:10 Tiundaland sid 130 

23. Ekhamn: Huvudgård 1302 (Vassunda Sn) DMS 1:10 Tiundaland sid 207 

24. Kragsta: Huvudgård 1288 (Vassunda Sn) DMS 1:10 Tiundaland sid 211 

25. Skottsila: (Knivsta Sn) 1302 Alla sid 142 i DMS 1:10 Tiundaland 

26. Skånela (Skånela Sn) 1302 

27. Harg (Skånela Sn) 1302 

28. Edsbyn (Eds Sn) 1302 

29. Oxunda (Eds Sn) 1302 

30. Norsa (Norrsunda Sn) 1302 

31. Rävsta (Kulla Sn) 1302 

32. Hässle (Fittja Sn) 1302 

33. Nyby (Långtora Sn) 1302 

34. Alsike (Alsike Sn) 1302 

35. Venngarn: Huvudgård 1288 (Också enkelhusborg) (St Olofs Sn) DMS 1:10 Tiundaland sid 

159 

36. Bärmö: Huvudgård 1257 (St Pers Sn) DMS 1:10 Tiundaland sid 175-176 

37. Killinge: Huvudgård 1324 (St Pers Sn) DMS 1:10 Tiundaland sid 180 

38. Arnö: Huvudgård 1304(också befäst sätesgård) (Övergran Sn) DMS 1:10 Tiundaland sid 235 

39. Säby: Huvudgård 1298 (Övergran Sn) DMS 1:10 Tiundaland sid 259 

40. Husby: Huvudgård 1200 (också husby) (Gamla Uppsala Sn) DMS 1:2 Tiundaland sid 191 

41. Framskälby (Adamsberg): Huvudgård 1277 (Rimbo Sn) DMS 1:5 Attundaland sid 140 

42. Skäggesta: Huvudgård 1275 (Börje Sn) DMS 1:2 Tiundaland sid 82 

43. Buddby: Jöns i Buddby överfallen tillsammans med sina landbor (år) (Dannemora Sn) DMS 

1:3 Tiundaland sid 134 

44. Karby; Huvudgård 1457 (Vendels Sn) DMS 1:4 Tiundaland sid 159 

45. Bolsby: Huvudgård 1316 (Stavby Sn) DMS 1:4 Tiundaland sid 248 

46. Ljusbäck: Huvudgård 1185 (DMS 1.2 sid 202) Helägt av ärkebiskopsämbetet 1357 (Nora Sn) 

DMS 1:4 Tiundaland sid 115  

47. Finsta: Huvudgård 1296 (också sätesgård1326, Curia och kvarn 1296) (Skederids Sn) DMS 

1:5 Attundaland sid 162 

48. Övernäs: Huvudgård 1303 (curia 1292) (Uppsala-näs Sn) DMS 1:2 Tiundaland sid 115 

49. Fiby: Huvudgård 1344 (curia 1223) (Vänge Sn) DMS 1:2 Tiundaland sid 123 

50. Norby: Huvudgård 1326 (också curiam 1326) Kolla upp (Bondkyrka Sn) DMS 1:2 Tiundaland 

sid 57 
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51. Edshammar: Huvudgård 1250 (Också kvarn) (Lena Sn) DMS 1:3 Tiundaland sid 253 

52. Gamla Uppsala: Huvudgård 1185 (också kyrkby) PS kolla upp huvudgårdarna som skänks i 

samma veva. (Gamla Uppsala Sn) DMS 1:2 Tiundaland sid 175,202 

53. Fånö: Huvudgård 1286 (också gods och sätesgård 1279) (Löts Sn) DMS 1:9 Fjädrundaland sid 

163, 175 

54. Östersta: Huvudgård 1310 (Också Sätesgård 1380) (Kungs-husby Sn) DMS 1:9 Fjädrundaland 

sid 119-120 

55. Husby: Huvudgård 1311 (Också Husby) (Husby-sjutolfts Sn) DMS 1:9 Fjädrundaland sid 

80,88 

56. Frösunda: Huvudgård 1320 (Också kyrkby) (Kalmar Sn) DMS 1:10 Tiundaland sid 103,108 

57. Ramby: Huvudgård 1185 (DMS 1.2 sid 202) Ett gods under ärkebiskopssätet 1185 (också 

gammal by) (Löts Sn) DMS 1:9 Fjädrundaland sid 173 

Brytegårdar 

1. Säby: En Bryte styr 1316 (Danmarks Sn) DMS 1:2 Tiundaland sid 160 

2. Sävja: En rättare 1376? Kolla upp (Danmarks Sn) DMS 1:2 Tiundaland sid 163 

3. Gundbo: Brytegård 1397 (Östervåla Sn) DMS 1:4 Tiundaland sid 123 

4. Hallkved: Sätesgård 1310 (Brytegård 1294 (förvaltare) Gods 1340) (Funbo Sn) DMS 1:3 

Tiundaland sid 237 

5. Skebo: Brytegård 1444 (också kvarn 1444) (Ekeho Sn) DMS 1:1 Norra Roden sid 138 

6. Strandby: Brytegård 1352 (också sätesgård 1536) (Arnö Sn) DMS 1:9 Fjädrundaland sid 38 

 

Gods (helägt, en by) 

1. Säby: En gård helägd i ett markland (befäst medeltida gård) (Arnö Sn) DMS 1:9 

Fjädrundaland sid 39 

2. Gåde: Helägt gods 1369 (Boglösa Sn) DMS 1:9 Fjädrundaland sid 52 

3. Kysinge: Ett gods (kolla upp) på 1 markland 1316 (Husby-sjutolfts Sn) DMS 1:9 

Fjädrundaland sid 92 

4. Viby: Helägt 2 markland 1359 (kolla upp) (Kalmar Sn) DMS 1:10 Tiundaland sid 116 

5. Vela: ”Ett Gods” 1380 (St Olofs Sn) DMS 1:10 Tiundaland sid 158 

6. Frötuna: Samlat ägande 1315 (Tibble Sn) DMS 1:10 Tiundaland sid 187 

7. (Övergran Sn) DMS 1:10 Tiundaland sid 241 

8. Brunnsta: Samlat ”gods” 1368 (kolla upp) (Övergran Sn) DMS 1:10 Tiundaland sid 238 

9. Kragga: Samlat ”gods” 1283 (kolla upp) (Övergran Sn) DMS 1:10 Tiundaland sid 252 

10. Uddeby: Helägt gods endast byn godset 1386 (Riala Sn) DMS 1:5 Attundaland sid 133 

11. Vallby: Skänks helägt 1378 till ”trogen tjänare” (Rimbo Sn) DMS 1:5 Attundaland sid 

149 

12. Altuna: Gods 1345 helägd gård (all jord) 1377 (Börje Sn) DMS 1:2 Tiundaland sid 71 

13. Klinta: Helägt 1315 (Börje Sn) DMS 1:2 Tiundaland sid 80 
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14. Stabby: Helt gods skänkt 1291 (Bondkyrka Sn) DMS 1:2 Tiundaland sid 61 

15. Högby: Helägd 1378 (Uppsala-näs Sn) DMS 1:2 Tiundaland sid 109 

16. Lunda: Helägt 2 markland 1345 (Danmarks Sn) DMS 1:2 Tiundaland sid 154 

17. Törnby: Helägd 1354 skänkt av kungen 1 markland (Vaksala Sn) DMS 1:2 Tiundaland 

242 

18. Dragby: Helägt 1391 (Skuttunge Sn) DMS 1:3 Tiundaland sid 87 

19. Vallby: Helägt gods 1345 (Viksta Sn) DMS 1:3 Tiundaland sid 205 

20. Grimsta: Gods 1 markland 1371 (Ärentuna Sn) DMS 1:3 Tiundaland 214 

21. Skällerö: Gods helägt 1337 (Funbo Sn) DMS 1:3 Tiundaland sid 246 

22. Åkerby: Gods helägt 1409 (Funbo Sn) DMS 1:3 Tiundaland sid 250 

23. Kräby: Helägt Gods 1 markland 1369 (Rasbo Sn) DMS 1:3 Tiundaland sid 270 

24. Ströja: Helägt gods 1369 (Rasbo Sn) DMS 1:3 Tiundaland sid 277 

25. Ycklinge: Helägt Gods 1 markland 1476 (Rosbokils Sn) DMS 1:3 Tiundaland sid 300 

26. Bonäs: Helägt gods 1334 (Balingsta Sn) DMS 1:6 Tiundaland sid 39 

27. Säva: Helägt gods 1351 (Balingsta Sn) DMS 1:6 Tiundaland sid 47 

28. Ölsta: Helägt Gods 1399 (Gryt Sn) DMS 1:6 Tiundaland sid 87 

29. Lundby: Helägt 2 markland 1326 (Tierp Sn) DMS 1:4 Tiundaland sid 71 

30. Ulltors: Helägt 1326 (Tierp Sn) DMS 1:4 Tiundaland sid 80  

31. Svina: Helägt 1326 Gods 1327 (Östervåla Sn) DMS 1:4 Tiundaland sid 137 

32. Öndbo: Helägt 1326 2 markland 1357 helägt (Östervåla Sn) DMS 1:4 Tiundaland sid 

140  

33. Ingelsbo: Helägt 1368 Humlegården tillfaller kungen (Vendels Sn) DMS 1:4 Tiundaland 

sid 158 

34. Ösby: Helägt 1 markland 1291 (Tuna Sn) DMS 1:4 Tiundaland sid 270 

35. Samra: Stora godsägare i hela Uppland bor på gården 1291 (Edsbro Sn) DMS 1:4 

Tiundaland sid 292 

36. Söderby: Samlat ägande 1337 fyra markland (Löts Sn) DMS 1:9 Fjädrundaland sid 174 

37. Eka: Sätesgård 1382 (också gods 1391) (Lillkyrka Sn) DMS 1:9 Fjädrundaland sid 126-

127 

38. Kaby: ”Ett gods” 1357 (också kungsby) (SimtunaSn) DMS 1:8Fjädrundaland sid 104 

39. Söderby: Gods helägt 1368 (också kvarn 1368) (Funbo Sn) DMS 1:3 Tiundaland sid 249 

40. Husby: En gård helägd 1345 (också Husby) (Bondkyrka Sn) DMS 1:2 Tiundaland sid 50 

41. Rånäs: Kvarn 1388 (också gods en ensam gård 1388) (Fasta Sn) DMS 1:5 Attundaland 

sid 123 

42. Vårdsätra: Curia 1304 (också helägd gård 1 markland) (Bondkyrka Sn) DMS 1:2 

Tiundaland sid 68 

43. Brunna: Sätesgård 1428 (också gods 1292) (Vänge Sn) DMS 1:2 Tiundaland sid 120 

44. Myrby: Gods 1396 (också adlig 1385) (Skuttunge Sn) DMS 1:3 Tiundaland 95 

45. Husby: Helägt 1280 (också Husby) (Tensta Sn) DMS 1:3 Tiundaland sid 178 

46. Hallkved: Sätesgård 1310 (Brytegård 1294 (förvaltare) Gods 1340) (Funbo Sn) DMS 1:3 

Tiundaland sid 237 
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47. Viby: Curia 1346 (också kvarn 1346) (också gods 1346) (Harbo Sn) DMS 1:4 

Tiundaland sid 103 

48. Frötuna: Sätesgård 1387 (också gods 1328) (Rasbo Sn) DMS 1:3 Tiundaland sid 262 

49. Håtuna: Samlat gods 1311 (också kvarn) (Håtuna Sn) DMS 1:10 Tidundaland sid 58,68 

50. Kynge: Sätesgår 1486 (också en helägd gård 1342) Vackholms Sn) DMS 1:9 

Fjädrundaland sid 240 

51. Ekolsunda: Sätesgård 1461 (Också samlat gods 1373) PS flyttas 1302 från Segersta 

52. Nederby: Adlig 1493 (också ensamgård 1 markland) (Vallby Sn) DMS 1:9 

Fjädrundaland sid 211 

53. Husby: Helägt 1 markland 1448 (också husby) (Vallby Sn) DMS 1:9 Fjädrundaland sid 

203 

54. Ramby: Huvudgård 1185 (DMS 1.2 sid 202) Ett gods under ärkebiskopssätet 1185 

(också gammal by) (Löts Sn) DMS 1:9 Fjädrundaland sid 173 

55. Fånö: Huvudgård 1286 (också gods och sätesgård 1279) (Löts Sn) DMS 1:9 

Fjädrundaland sid 163, 175 

56. Åmyra: Adlig 1351 (Också helägt Gods 1371) (Harbo Sn) DMS 1:4 Tiundaland sid 

105     

Adliga 

1. Råby: Adlig 1350 (SimtunaSn) DMS 1:8 Fjädrundaland sid 110 

2. Eknäs: Adlig 1535 (Häggeby Sn) DMS 1:10 tiundaland sid 90 

3. Fjälby: Adlig 1320 (Arnö Sn) DMS 1:9 Fjädrundaland sid 72 

4. Högby: Adlig 1322 (Bälinge Sn) DMS 1:3 Tiundaland sid 53 

5. Eke: Adlig 1314 (Skuttunge Sn) DMS 1:3 Tiundaland sid 88 

6. Närlinge: Adlig 1429 (Björklinge Sn) DMS 1:3 Tiundaland sid 122 

7. Fors: Adlig 1349 (Tensta Sn) DMS 1:3 Tiundaland sid 173 

8. Kättsta: Adlig 1446 (Ärentuna Sn) DMS 1:3 Tiundaland sid 216 

9. Lund: Adlig 1424 (Funbo Sn) DMS 1:3 Tiundaland sid 243 

10. Memminge: Adlig 1446 (Rasbo Sn) DMS 1:3 Tiundaland sid 272 

11. Tomta: Adlig 1472 (Rasbo Sn) DMS 1:3 Tiundaland sid 279 

12. Bro: Adlig 1357 (Nora Sn) DMS 1:4 Tiundaland sid 113 

13. Börsta: Adlig 1381 (Kungs-husby Sn) DMS 1:9 Fjädrundaland sid 105 

14. Grönsö: Adlig 1309 (Kungs-husby Sn) DMS 1:9 Fjädrundaland sid 109 

15. Skeberga: Adlig 1431 (Kungs-husby Sn) DMS 1:9 Fjädrundaland sid 115 

16. Mösa: Adlig 1341 (stor gravhög) (Lillkyrka Sn) DMS 1:9 Fjädrundaland sid 135 

17. Värnsta: Adlig 1452 (Lillkyrka Sn) DMS 1:9 Fjädrundaland sid 137 

18. Lundby: Adlig 1329 (Litslena Sn) DMS 1:9 Fjädrundaland sid 150 

19. Skolsta: Adlig 1385 (Litslena Sn) DMS 1:9 Fjädrundaland sid 151 

20. Torsviby: Adlig 1347 (Torvi Sn) DMS 1:9 Fjädrundaland sid 189 

21. Hånningby: Adlig 1415 (Vallby Sn) DMS 1:9 Fjädrundaland sid 205 

22. Syckinge: Adlig 1435 (Vallby Sn) DMS 1:9 Fjädrundaland sid 213 
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23. Österby: Adlig 1344 (Vallby Sn) DMS 1:9 Fjädrundaland sid 217 

24. Grillby: Adlig 1358 (Villberga Sn) DMS 1:9 Fjädrundaland sid 252 

25. Villbergaby: Adlig 1302 (Villberga Sn) DMS 1:9 Fjädrundaland sid 266 

26. Skärplinge: Adlig 1377 (Österlövsta Sn) DMS 1:1 Norra Roden sid 76 

27. Lundås: Adlig 1430 (Ekeho Sn) DMS 1:1 Norra Roden sid 136 

28. Ista: Adlig 1553 (Vassunda Sn) DMS 1:10 Tiundaland sid 210 

29. Håga: Adlig 1456 (Bondkyrka Sn) DMS 1:2 Tiundaland sid 50 

30. Gäsmesta: Adlig 1309 (Börje Sn) DMS 1:2 Tiundaland sid 77 

31. Finnesta: Adlig 1291 (Vänge Sn) DMS 1:2 Tiundaland sid 124 

32. Körlinge: Häradshövding 1409 (Vänge Sn) DMS 1:2 Tiundaland sid 126 

33. Viggeby: Adlig 1371 (Danmarks Sn) DMS 1:2 Tiundaland sid 170 

34. Jälla: Adlig 1550 (Vaksala Sn) DMS 1:2 Tiundaland sid 217 

35. Skölsta: Adlig 1357 (Vaksala Sn) DMS 1:2 Tiundaland 231 

36. Svia: Adlig 1483 (Vaksala Sn) DMS 1:2 Tiundaland 242 

37. Högbo: Adlig 1333 (Bälinge Sn) DMS 1:3 Tiundaland sid 52 

38. Björnarbo: Häradshövding 1479 (Jumkils Sn) DMS 1:3 Tiundaland 

39. Lindholmen: Adlig 1360 (Skuttunge Sn) DMS 1:3 Tiundaland 118 

40. Grän: Adlig 1447 (Rasbo Sn) DMS 1:3 Tiundaland sid 264 

41. Trevlinge: Adlig 1345 (Rasbo Sn) DMS 1:3 Tiundaland sid 280 

42. Gymninge: Adlig 1376 (Holms Sn) DMS 1:6 Tiundaland sid 109 

43. Bärby: Adlig 1421 (Ramsta Sn) DMS 1:6 Tiundaland sid 133 

44. Bro: Adlig 1357 (Nora Sn) DMS 1:4 Tiundaland sid 113 

45. Våxome: Adlig 1409 (Också befästning) (Alunda Sn) Tiundaland sid 217 

46. Rycklinge: Adlig 1450 (Tuna Sn) DMS 1:4 Tiundaland sid 266 

47. Vässarn: Adlig 1435 (Tuna Sn) DMS 1:4 Tiundaland sid 269 

48. Ormeryd: Adlig 1506 (Stavby Sn) DMS 1:4 Tiundaland sid 253 

49. Ekeby: Adlig 1401 (Tuna Sn) DMS 1: Tiundaland sid 260 

50. Hässelby: Adlig 1401 (Tuna Sn) DMS 1:4 Tiundaland sid 262 

51. Lydinge: Adlig 1345 (Tuna Sn) DMS 1:4 Tiundaland sid 264 

52. Lydninge: Adlig 1345 (Österunda Sn) DMS 1:8Fjädrundaland sid 212 

53. Länna: Adlig 1364 (Almunge Sn) DMS 1:4 Tiundaland sid 276 

54. Seglinge: Adlig 1425 (Almunge Sn) DMS 1: Tiundaland sid 278 

55. Väsby: Adlig 1484 (Almunge Sn) DMS 1: Tiundaland Sid 280 

56. Norrgarn: Adlig 1442(också svag befästning) (Bladåkers Sn) DMS 1:4 Tiundaland sid 

286 

57. Rungarn: Adlig 1554 (Bladåkers Sn) DMS 1:4 Tiundaland sid 287 

58. Vagn: Adlig 1401 (Edsbro Sn) DMS 1:4 Tiundaland sid 293 

59. Björkö: Adlig 1506 (Knutby Sn) DMS 1:4 Tiundaland sid 303 

60. Knapptibble: Adlig 1509 (Frösthult Sn) DMS 1:8Fjädrundaland sid 73 

61. Sävasta: Adlig 1500 (Altuna Sn) DMS 1:8 Fjädrundaland sid 58 

62. Hjältberga: Adlig 1410 (Simtuna Sn) DMS 1:8 Fjädrundaland sid 102 
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63. Medevi: Adlig 1378 (Esterna Sn) DMS 1:5 Attundaland sid 113 

64. Ekeby: Adlig 1399 (Vänge Sn) DMS 1:2 Tiundaland sid 121 

65. Hubby: Adlig 1392 (Danmarks Sn) DMS 1:2 Tiundaland sid 150 

66. Bärby: Adlig 1460 (Gamla Uppsala Sn) DMS 1:2 Tiundaland sid 183 

67. Bolsta: Adlig 1357 (Vaksala Sn) DMS 1:2 Tiundaland Sid 210 

68. Torkarby: Adlig 1382 (vaksala) Sn DMS 1:2 Tiundaland sid 236 

69. Tånga: Adlig 1368 (Ekeby Sn) DMS 1:1 Norra Roden sid 128 

70. Nederby: Adlig 1493 (också ensamgård 1 markland) (Vallby Sn) DMS 1:9 

Fjädrundaland sid 211 

71. Långarnö; Adlig 1456 (också gammal by nämnd runsten 1000-talet) (Villberga Sn) 

DMS 1:9 Fjädrundaland sid 262 

72. Skuttungeby: (också adlig 1322) (Skuttunge Sn) DMS 1:3 Tiundaland sid 82, 97 

73. Myrby: Gods 1396 (också adlig 1385) (Skuttunge Sn) DMS 1:3 Tiundaland 95 

74. Sandika: Adlig 1490 (också kvarn 1490) (Hargs Sn) DMS 1:1 Norra Roden sid 117 

75. Salnecke: Curia 1302 (också Adlig 1302) (Gryt Sn) DMS 1:6 Tiundaland sid 83 

76. Åmyra: Adlig 1351 (Också helägt Gods 1371) (Harbo Sn) DMS 1:4 Tiundaland sid 105 

Kungs by 

1. Gästre: Kungsby 1482 (Frösthults Sn) DMS 1:8 Fjädrundaland sid 72 

2. Husby: Kungsby (år?) (husby med) (Torstuna Sn) DMS 1:8 Fjädrundaland sid 165 

3. Kaby: ”Ett gods” 1357 (också kungsby) (Simtuna Sn) DMS 1:8 Fjädrundaland sid 104 

Husbyar 

1. Östrahusby ligger i dagens Årby (Lena Sn) DMS 1:3 Tiundaland sid 256 

2. Husby: 1316 (Gryt Sn) DMS 1:6 Tiundaland sid 80 

3. Husby: landbodrift 1312 (Vendels Sn) DMS 1:4 Tiundaland sid 158 

4. Husby: (Bladåkers Sn) DMS 1:4 Tiundaland Roden sid 284 

5. Husby: Kungsby (år?) (husby med) (Torstuna Sn) DMS 1:8 sid 165 

6. Husby: Huvudgård 1311 (Också Husby) (Husby-sjutolfts Sn) DMS 1:9 Fjädrundaland sid 

80,88 

7. Husby: Kungsgård 1264 (Kungs-husby Sn) DMS 1:9 Fjädrundaland sid 103.111 

8. Husby: Helägt 1 markland 1448 (också husby) (Vallby Sn) DMS 1:9 Fjädrundaland sid 203 

9. Husby: (också husby) (Estuna Sn) DMS 1:5 Attundaland sid 52 

10. Husby: En gård helägd 1345 (också Husby) (Bondkyrka Sn) DMS 1:2 Tiundaland sid 50 

11. Husby: Kungsgård 1348 senare också prästgård (också husby) (Skederids Sn) DMS 1:5 

Attundaland sid 165,168 

12. Husby: Kungsgård 1280 1 markland (också husby) (Lena Sn) DMS 1:3 sid 156 

13. Husby: Helägt 1280 (också Husby) (Tensta Sn) DMS 1:3 Tiundaland sid 178 

14. Husby: Curiam meam (också kungsgård) (också kvarn) (också husby) (också befäst 

sätesgård) (Tierp Sn) DMS 1:4 Tiundaland sid 69    
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15. Husby: (också kungsgård) (Stavby Sn) DMS 1:4 Tiundaland sid 250 

16. Badåkersby: (också tidigare husby 1345) (Bladåkers Sn) DMS 1:4 Tiundaland sid 280,284 

Kungsgård 

1. Kungsgård bredvid Håtuna kyrka på 1100-talet (Håtuna Sn) Dms 1:10 Tidundaland sid 58 

2. Husby: Kungsgård 1348 senare också prästgård (också husby) (Skederids Sn) DMS 1:5 

Attundaland sid 165,168 

3. Husby: Kungsgård 1280 1 markland (också husby) (Lena Sn) DMS 1:3 sid 156 

4. Husby: Curiam meam (också kungsgård) (också kvarn) (också husby) (år) (Tierp Sn) DMS 

1:4 Tiundaland sid 69  

5. Husby: (också kungsgård) (Stavby Sn) DMS 1:4 Tiundaland sid 250 

Gammal by 

1. Vappeby: Har funnit från mins 1100-tal (Torstuna Sn) DMS 1:8Fjädrundaland sid 177 

2. Holm: Nämns på runsten runt gården från 1000-talet (Vittinge Sn) DMS 1:8 

Fjädrundalandsid 189 

3. Harvesta: Nämns på runsten 1000-talet (Husby-sjutolfts Sn) DMS 1:9 Fjädrundaland sid 87 

4. Kälsta: Nämns på runsten 1000-tal (Litslena Sn) DMS 1:9 Fjädrundaland sid 148 

5. Ångesta: Nämnd på runsten 1000-talet (Löts Sn) DMS 1:9 Fjädrundaland sid 179 

6. Fornsigtuna: Nämns 1120 och är 4 lika stora gårdar 1539 (också under kronan 1539) 

(Håtuna Sn) Dms 1:10 Tidundaland sid 66 

7. Söderby: Nämns på runsten 1000-talet (Uppsala-näs Sn) DMS 1:2 Tiundaland sid 113 

8. Svanby: Omnämnt på runsten 1000-tal (Tierp Sn) DMS 1:4 Tiundaland sid 78 

9. Ramby: Huvudgård 1185 (DMS 1.2 sid 202) Ett gods under ärkebiskopssätet 1185 (också 

gammal by) (Löts Sn) DMS 1:9 Fjädrundaland sid 173 

10. Långarnö; Adlig 1456 (också gammal by nämnd runsten 1000-talet) (Villberga Sn) DMS 

1:9 Fjädrundaland sid 262 

Broar och strömmar 

1. Vånsjö: ström och bro 1350 (Torstuna Sn) DMS 1:8 Fjädrundaland sid 178 

2. Skedersy: (också fors 1287) (Skederids Sn) DMS 1:5 Attundaland sid 158,168 

Gammal prästgård 

1. Nora Sn prästgård 1341 DMS 1:8 Fjädrundaland sid 85  

2. Tärna Sn prästgård byggs 1348 DMS 1:8Fjädrundaland sid 129 

3. Härnevik Sn prästgården nämn på 1100-talet ligger i HärneviDMS 1:8Fjädrundalandsid  

1. 150-151 

4. Vaksla Sn prästgården från 1200-talets slut (Vaksala Sn) DMS 1:2 Tiundaland sid 226 
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5. Bälinge Sn Prästgård från 1344 (Bälinge Sn) DMS 1:3 Tiundaland sid 63 

6. Vendels Sn Prästgård från 1312 (Vendels Sn) DMS 1:4 Tiundaland sid 165 

7. Ununge Sn Prästgård från 1369 (Ununge Sn) DMS 1:4 Tiundaland sid 314 

8. Söderby: Kan vara medeltid prästgård (Vassunda Sn) DMS 1:10 Tiundaland sid 199 

9. Häggeby: Medeltida prästgård (också kyrkby) (Häggeby Sn) Dms 1:10 Tidundaland sid 85 

10. Risinge (Prästgården): (också gammal prästgård 1392) (Knutby Sn) DMS 1:4 Tiundaland sid 

300,307 

Vid borg 

1. Östlunda: Borg nära (VittingeSn) DMS 1:8 Fjädrundaland sid 198 

2. Krusenberg: Medeltidabefästning (Alsike Sn) Borgar och befästningar i det medeltida 

Sverige sid 473 

3. Våxome: Adlig 1409 (Också befästning) Borgar och befästningar i det medeltida Sverige sid 

346 (Alunda Sn) DMS 1:4 Tiundaland sid 217 

4. Vik: Sätesgård 1302 (Också Enkehusborg) Borgar och befästningar i det medeltida Sverige 

sid 342 (Balingsta Sn) DMS 1:6 Tiundaland sid 49 

5. Nynäs: Befäst Sätesgård 1358 Borgar och befästningar i det medeltida Sverige sid 306 

(Björklinge Sn) DMS 1:3 Tiundaland sid 121 

6. Lindholmen Befäst sätesgård (Bjärklinge Sn) Borgar och befästningar i det medeltida 

Sverige sid 307 

7. Norrgarn: Adlig 1442 (också svag befästning) Borgar och befästningar i det medeltida 

Sverige sid 347 (Bladåkers Sn) DMS 1:4 Tiundaland sid 286 

8. Hallarsjö: Sätesgård 1394 (också svag befästning) Borgar och befästningar i det medeltida 

Sverige sid 473 (Enåker Sn) DMS 1:8Fjädrundaland sid 65 

9. Eknäset Befäst sätesgård 1300-talet(Films Sn) Borgar och befästningar i det medeltida 

Sverige sid 473 

10. Hallkved: Sätesgård 1310 (Brytegård 1294 (förvaltare) Gods 1340) (Också befäst sätesgård) 

Borgar och befästningar i det medeltida Sverige sid 344 (Funbo Sn) DMS 1:3 Tiundaland sid 

237 

11. Sjö: Sätesgård 1409 (befäst under medeltiden) Borgar och befästningar i det medeltida 

Sverige sid 473 (Holms Sn) DMS 1:6 Tiundaland sid 112 

12. Ekolsund Sätesgård 1300-talet befästning (Husby-Sjutolfts Sn) Borgar och befästningar i 

det medeltida Sverige sid 474 

13. Håtuna: samlat gods 1311 (också kvarn) (också befäst sätesgård) Borgar och befästningar i 

det medeltida Sverige sid 474 (Håtuna Sn) Dms 1:10 Tidundaland sid 58,68 

14. Nyborg Befäst sätesgård 1400-talet (Håtuna Sn) Borgar och befästningar i det medeltida 

Sverige sid 474 

15. Ledinge Befäst sätesgård (Knivsta Sn) Borgar och befästningar i det medeltida Sverige sid 

474 

16. Strandby: Brytegård 1352 (också sätesgård 1536) (befäst) Borgar och befästningar i det 

medeltida Sverige sid 474 (Arnö Sn) DMS 1:9 Fjädrundaland sid 38 
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17. Säby: En gård helägd i ett markland (befäst medeltida gård) Borgar och befästningar i det 

medeltida Sverige sid 474 (Arnö Sn) DMS 1:9 Fjädrundaland sid 39 

18. Utö: Sätesgård byggd 1510(också befäst sätesgård) Borgar och befästningar i det medeltida 

Sverige sid 319 (Arnö Sn) DMS 1:9 Fjädrundaland sid 40 

19. Skillinge Ringformig Flatmarksbefästning (Litslena Sn) Borgar och befästningar i det 

medeltida Sverige sid 427 

20. Slottstorp befästning (Länna Sn) Borgar och befästningar i det medeltida Sverige sid 418 

21. Penningby Enkelhusborg (Länna Sn) Borgar och befästningar i det medeltida Sverige sid 

419 

22. Fånö: Huvudgård 1286 (också gods och sätesgård 1279) (också befästning) Borgar och 

befästningar i det medeltida Sverige sid 474 (Löts Sn) DMS 1:9 Fjädrundaland sid 163, 175 

23. Frötuna: Sätesgård 1387 blir sedan Ytergran 1540 (också gods 1328) (Också befäst 

sätesgård) Borgar och befästningar i det medeltida Sverige sid 419 (Rasbo Sn) DMS 1:3 

Tiundaland sid 262,284 

24. Venngarn: Huvudgård 1288 (Också enkelhusborg) Borgar och befästningar i det medeltida 

Sverige sid 475 (St Olofs Sn) DMS 1:10 Tiundaland sid 159 

25. Haga Kungsgård 1420 befäst sätesgård (Svinnegarns Sn) Borgar och befästningar i det 

medeltida Sverige sid 475 

26. Marieborg Sätesgård under 1300-talet sedan Borg (Svinnegarns Sn) Borgar och 

befästningar i det medeltida Sverige sid 306 

27. Salsta: Sätesgård 1301 (befäst sätesgård) Borgar och befästningar i det medeltida Sverige sid 

345 (Tensta Sn) DMS 1:3 Tiundaland sid 183 

28. Husby: Curiam meam (också kungsgård) (också kvarn) (också husby) (också befäst 

sätesgård) Borgar och befästningar i det medeltida Sverige sid 475 (Tierp Sn) DMS 1:4 

Tiundaland sid 69  

29. Brandholmen/ytterholmen befästsätesgård/fornborg (Torsvi Sn) Borgar och befästningar i 

det medeltida Sverige sid 475 

30. Ekholmen: Sätesgård 1368 (Också befäst sätesgård) Borgar och befästningar i det medeltida 

Sverige sid 475 (Vackholms Sn) DMS 1:9 Fjädrundaland 228 

31. Österby Förstärkta murar Borgar och befästningar i det medeltida Sverige sid 475 

(Vackholms Sn) 

32. Örby(Hus): Sätesgård 1352(också befäst sätesgård) Borgar och befästningar i det medeltida 

Sverige sid 321 (Vendels Sn) DMS 1:4 Tiundaland sid 173 

33. Ekholmen Svag beföstning (Vittinge Sn) Borgar och befästningar i det medeltida Sverige 

sid 476 

34. Aspnäs: Curias meam 1326 (också sätesgård 1357) (Också befäst sätesgård) Borgar och 

befästningar i det medeltida Sverige sid 290 Eget kapell 1357 (Östervåla Sn) DMS 1:4 

Tiundaland sid 123 

35. Arnö: Huvudgård 1304(också befäst sätesgård) Borgar och befästningar i det medeltida 

Sverige sid 261 (Övergran Sn) DMS 1:10 Tiundaland sid 235 

Från styffe 
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1. Hjulsta sätesgård 1420 (Enköpings Näs Sn) Skandinavien under unions tiden sid 263 

2. Wäpprby Sätesgård i början av 1500-talet (Enköpings Näs Sn) Skandinavien under 

unions tiden sid 263 

3. Husby-Svinagarn Sätesgård 1345 tre markland (Enköpings Näs Sn) Skandinavien 

under unions tiden sid 263 

4. Haga Kungsgård under 1400-talet (Enköpings Näs Sn) Skandinavien under unions 

tiden sid 263 

5. Marieborg Slott 1408(Enköpings Näs Sn) Skandinavien under unions tiden sid 263 

6. Landsberga Kungsgård 1348 (Biskopskulla Sn) Skandinavien under unions tiden sid 

267 
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Bilaga 7 Konstaterade huvudgårdar/storgårdar 

1. Bärby: Curiam 1291 (Alunda Sn) DMS 1:4 Tiundaland sid 194 

2. Källberga: Curia 1291 (Alunda Sn) DMS 1:4 Tiundaland sid 202 

3. Väsby: Manso Curie 1291 (Alunda Sn) DMS 1:4 Tiundaland sid 218 

4. Strandby: Brytegård 1352 (också sätesgård 1536) (befäst) (ArnöSn) DMS 1:9 

Fjädrundaland sid 38 

5. Balingstaby: Curia 1292 (också kyrkby) (BalingstaSn) DMS 1:6 Tiundaland sid 35, 37 

6. Frövi: Curia 1292 (också sätesgård och kvarn 1292) (BalingstaSn) DMS 1:6 Tiundaland 

sid 41 

7. Kumla: Curia 1292 (BalingstaSn) DMS 1:6 Tiundaland sid 42 

8. Vik: Sätesgård 1302(Också Enkehusborg) (BalingstaSn) DMS 1:6 Tiundaland sid 49 

9. Väntbrunna: Sätesgård 1257 (BalingstaSn) DMS 1:6 Tiundaland sid 52 

10. Sandbro: Sätesgård 1296 (BjörklingeSn) DMS 1:3 Tiundaland sid 124 

11. Vårdsätra: Curia 1304 (också helägd gård 1 markland) (Bondkyrka Sn) DMS 1:2 

Tiundaland sid 68 

12. Norby: Huvudgård 1326 (också curiam 1326) Kolla upp (Bondkyrka Sn) DMS 1:2 

Tiundaland sid 57 

13. Högby: Adlig 1322 (Bälinge Sn) DMS 1:3 Tiundaland sid 53 

14. Skäggesta: Huvudgård 1275 (Börje Sn) DMS 1:2 Tiundaland sid 82 

15. Säby: Sätesgård 1380 (Dalby Sn) DMS 1:6 Tiundaland sid 65 

16. Säby: En Bryte styr 1316 (Danmarks Sn) DMS 1:2 Tiundaland sid 160 

17. Sävja: En rättare 1376? Kolla upp (Danmarks Sn) DMS 1:2 Tiundaland sid 163 

18. Viggeby: Adlig 1371 (Danmarks Sn) DMS 1:2 Tiundaland sid 170 

19. Nåntuna: Curia 1301 (Danmarks Sn) DMS 1:2 Tiundaland sid 159 

20. Söderby: Curia 1298 (Danmarks Sn) DMS 1:2 Tiundaland sid 164 

21. Vallby: Curia 1298 (Danmarks Sn) DMS 1:2 Tiundaland sid 168 

22. Tånga: Adlig 1368 (Ekeby Sn) DMS 1:1 Norra Roden sid 128 

23. Hallkved: Sätesgård 1310 (Brytegård 1294 (förvaltare) Gods 1340) (Också befäst 

sätesgård)(FunboSn) DMS 1:3 Tiundaland sid 237 

24. Husby: Huvudgård 1200 (också husby) (Gamla Uppsala Sn) DMS 1:2 Tiundaland sid 191 

25. GamlaUppsala: Huvudgård 1185 (också kyrkby) (Gamla Uppsala Sn) DMS 1:2 

Tiundaland sid 175,202 

26. Björkby: Curia 1344 (Gamla Uppsala Sn) DMS 1:2 Tiundaland sid 181 

27. Salnecke: Curia 1302 (också Adlig 1302) (Gryt Sn) DMS 1:6 Tiundaland sid 83 

28. Husby: Huvudgård 1311 (Också Husby) (Husby-sjutolftsSn) DMS 1:9 Fjädrundaland sid 

80,88 

29. Holm: Huvudgård 1343 (Husby-sjutolftsSn) DMS 1:9 Fjädrundaland sid 87 

30. Hårby: Huvudgård 1274 (Husby-sjutolftsSn) DMS 1:9 Fjädrundaland sid 90 

31. EkolsundSätesgård 1300-talet befästning (Husby-SjutolftsSn) Borgar och befästningar i 

det medeltida Sverige sid 474 

32. Finnstal (Finnstaholm): Huvudgård 1344 (HäggebySn) Dms 1:10 Tidundaland sid 90 
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33. Rölunda: Huvudgård 1275 (HäggebySn) Dms 1:10 Tidundaland sid 95 

34. Valgeby: Sätesgård 1329 (HärkebergaSn) DMS 1:9 Fjädrundaland sid 102 

35. Frösunda: Huvudgård 1320 (Också kyrkby) (kalmarSn) DMS 1:10 Tiundaland sid 

103,108 

36. Östersta: Huvudgård 1310 (Också Sätesgård 1380) (Kungs-husby Sn) DMS 1:9 

Fjädrundaland sid 119-120 

37. Grönsö: Adlig 1309 (Kungs-husby Sn) DMS 1:9 Fjädrundaland sid 109 

38. Norrhammar: Huvudgård 1310 (Kungs-husby Sn) DMS 1:9 Fjädrundaland sid 113 

39. Edshammar: Huvudgård 1250 (Också kvarn) (Lena Sn) DMS 1:3 Tiundaland sid 253 

40. Kunsta: Sätesgård 1302 (Lena Sn) DMS 1:3 Tiundaland sid 158 

41. Mösa: Adlig 1341(stor gravhög)(LillkyrkaSn) DMS 1:9 Fjädrundaland sid 135 

42. Lundby: Adlig 1329 (LitslenaSn) DMS 1:9 Fjädrundaland sid 150 

43. Skolsta: Adlig 1385 (LitslenaSn) DMS 1:9 Fjädrundaland sid 151 

44. Håmö: Curia 1302 (LäbySn) DMS 1:2 Tiundaland sid 97 

45. Fånö: Huvudgård 1286 (också gods och sätesgård 1279) (Löts Sn) DMS 1:9 

Fjädrundaland sid 163, 175 

46. Ramby: Huvudgård 1185 (DMS 1.2 sid 202) Ett gods under ärkebiskopssätet 1185(också 

gammal by)(Löts Sn) DMS 1:9 Fjädrundaland sid 173 

47. Bäddarö: Huvudgård 1293 (Löts Sn) DMS 1:9 Fjädrundaland sid 161 

48. Vreta: Huvudgård 1311 (Löts Sn) DMS 1:9 Fjädrundaland sid 177 

49. Trevlinge: Adlig 1345 (RasboSn) DMS 1:3 Tiundaland sid 280 

50. Vrå: Sätesgård 1386 (Skogs Tibble Sn) DMS 1:6 Tiundaland sid 1386 

51. Kaddala: Huvudgård 1302 (Sko Sn) DMS 1:10 Tiundaland sid 126 

52. Sko: Sätesgåed 1220 (Sko Sn) DMS 1:10 Tiundaland sid 129 

53. Salsta: Huvudgård 1274 (Sko Sn) DMS 1:10 Tiundaland sid 128 

54. Eke: Adlig 1314 (Skuttunge Sn) DMS 1:3 Tiundaland sid 88 

55. Skuttungeby: (också adlig 1322) (Skuttunge Sn) DMS 1:3 Tiundaland sid 82, 97 

56. Bolsby: Huvudgård 1316 (Stavby Sn) DMS 1:4 Tiundaland sid 248 

57. Vansta: Curia 1328 (Tensta Sn) DMS 1:3 Tiundaland sid 188 

58. Fors: Adlig 1349 (Tensta Sn) DMS 1:3 Tiundaland sid 173 

59. Husby: Curiam meam (också kungsgård) (också kvarn) (också husby) (år) (Tierp Sn) 

DMS 1:4 Tiundaland sid 69  

60. Onsta: Curiam meam (år)? (Tierp Sn) DMS 1:4 Tiundaland sid 75 

61. Torsviby: Adlig 1347 (TorviSn) DMS 1:9 Fjädrundaland sid 189 

62. Övernäs: Huvudgård 1303 (curia 1292) (Uppsala-näs Sn) DMS 1:2 Tiundaland sid 115 

63. Skölsta: Adlig 1357 (Vaksala Sn) DMS 1:2 Tiundaland 231 

64. Dräggesta: Sätesgård 1375 (Vallby Sn) DMS 1:9 Fjädrundaland sid 197 

65. Österby: Adlig 1344 (Vallby Sn) DMS 1:9 Fjädrundaland sid 217 

66. Ål: Huvudgård 1282 (Veckholms Sn) DMS 1:9 Fjädrundaland sid 248 

67. Amnö: Huvudgård 1299 (VeckholmsSn) DMS 1:9 Fjädrundaland sid 224 
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68. Ekholmen: Sätesgård 1368 (Också befäst sätesgård) (VeckholmsSn) DMS 1:9 

Fjädrundaland 228 

69. Örby(Hus): Sätesgård 1352(också befäst sätesgård)Borgar och befästningar i det 

medeltida Sverige sid 321 (Vendels Sn) DMS 1:4 Tiundaland sid 173 

70. Burunge: Sätesgård 1303 (Vendels Sn) DMS 1:4 Tiundaland sid 152 

71. Sävsta: Curias 1328 (Viksta Sn) DMS 1:3 Tiundaland sid 202 

72. Grillby: Adlig 1358 (Villberga Sn) DMS 1:9 Fjädrundaland sid 252 

73. Villbergaby: Adlig 1302 (VillbergaSn) DMS 1:9 Fjädrundaland sid 266 

74. Fiby: Huvudgård 1344 (curia 1223) (Vänge Sn) DMS 1:2 Tiundaland sid 123 

75. Finesta: Adlig 1291 (Vänge Sn) DMS 1:2 Tiundaland sid 124 

76. Ekeby: Adlig 1399 (Vänge Sn) DMS 1:2 Tiundaland sid 121 

77. Söderby: Sätesgård 1368 (Åkerby Sn) DMS 1:3 Tiundaland sid 106 

78. Skärplinge: Adlig 1377 (ÖsterlövstaSn) DMS 1:1 Tiundaland sid 76 

79. Appalle: Sätesgård 1345 (Övergrans Sn) DMS 1:10 Tiundaland sid 232 

80. Sandvik: Sätesgård 1369 (Övergran Sn) DMS 1:10 Tiundaland sid 257 

81. Arnö: Huvudgård 1304 (också befäst sätesgård) (Övergran Sn) DMS 1:10 Tiundaland sid 

235 
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Bilaga 8 Datamatris jordartsanalys 

 

Konstrade storgårdar/huvudgårdar Jordkvalitet 
Amnö (Veckholms socken) Huvudgård 1299 3 

Balingstaby (Balingsta socken) Curia 1292 3 

Burunge (Vendels socken) Sätesgård 1303 3 

Bärbyn (Alunda Socken) Curiam 1291 3 

Edshammar (Lena socken) Huvudgård 1250 3 

Eke (Skuttunge Socken) Sätesgård 1314 3 

Ekolsund (Husby-Sjutolfts socken) Sätesgård 1300-talet 3 

Fiby (Vänge socken) Huvudgård 1344 3 

Forssa (Tensta socken) Adlig 1349 3 

Frövi (Balingsta socken) Curia 1292 3 

Grönsö (Kungs-Husby socken) Adlig 1309 3 

Hallkved (Funbo socken) Sätesgård 1310 3 

Husby (Husby-Sjutolfts socken) Huvudgård 1311 3 

Husby(borg) (Tierps socken) Curiam 1334 3 

Håmö (Läby socken) Curia 1302 3 

Hårby (Husby-Sjutolfts socken) Huvudgård 1274 3 

Högby (Bälinge socken) Adlig 1322 3 

Kunsta (Lena socken) Sätesgård 1302 3 

Kumla (Balingsta socken) Curia 1292 3 

Källberga (Alunda socken) Curia 1291 3 

Lundby (Litslena socken) Adlig 1329 3 

Nåntuna (Danmark socken) Curia 1301 3 

Salnecke (Gryta socken) Curia 1302 3 

Sandbro (Björklinge socken) Sätesgård 1296 3 

Skuttungeby (Skuttunge socken) Adlig 1322 3 

Skäggesta (Börje socken) Huvudgård 1275 3 

Skärplinge (Överlövsta socken) Adlig 1377 3 

Skölsta (Vaksala socken) Adlig 1357 3 

Strandby (Arnö socken) Brytegård 1352 3 

Säby (Danmark socken)Brytegård 1316 3 

Sävja (Danmark socken) Rättare 1376 3 

Söderbyn (Danmark socken) Curia 1298 3 

Torkarby (Vaksala socken) Sätesgård 1382 3 

Torsviby (Torsvi socken) Adlig 1347 3 

Tånga (Ekeby socken) Adlig 1368 3 

Vallby (Danmark socken) Curia 1298 3 

Vansta (Tensta socken) Curia 1328 3 
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Vik (Balingsta socken) Sätesgård 1302 3 

Villbergaby (Villberga socken) Adlig 1302 3 

Väntbrunna (Balingsta socken) Sätesgård 1257 3 

Örbyhus (Vendels socken) Sätesgård 1352 2 

Ål (Veckholma socken) Huvudgård 1282 2 

Väsby (Alunda socken) Manso Curie 1291 2 

Vrå (Skogs-Tibble socken) Sätesgård 1386 2 

Vreta (Löts socken) Huvudgård 1311 2 

Appalle (Övergrans Socken) Sätesgård 1345 2 

Bolsbyn (Stavby Socken) Huvudgård 1316 2 

Ekholmen (Veckholms socken) Sätesgård 1368 2 

Finsta/Finstaholm (Häggeby socken)Huvudgård 1344 2 

Gamla Uppsala (Gamla Uppsala socken) Huvudgård 1185 2 

Grillby (Villberga socken) Adlig 1358 2 

Husby (Gamla Uppsala socken) Huvudgård 1200 2 

Mösa (Lillkyrka socken) Adlig 1341 2 

Ramby (Löts socken) Huvudgård 1185 2 

Viggeby (Danmarks socken) Adlig 1371 2 

Söderby (Åkerby socken) Sätesgård 1368 2 

Översta (Kungs-Husby socken) Huvudgård 1310 1 

Övernäs (Uppsala-Näs socken) Huvudgård 1303 1 

Österby (Vallby socken) Adlig 1344 1 

Vårsätra (Bondkyrka socken) Curia 1304 1 

Valgeby (Häckberga socken) Sätesgård 1329 1 

Trevlinge (Rasbo socken) Adlig 1345 1 

Ekeby (Vänge socken) Adlig 1399 1 

Arnö (Övergrans socken) Huvudgård 1304 1 

Björkby (Gamla Uppsala socken) Curia 1344 1 

Bäddarö (Löts socken) Huvudgård 1293 1 

Dräggesta (Vallby socken) Sätesgård 1375 1 

Finnesta (Vänge socken) Adlig 1291 1 

Frösunda (Kalmar socken) Huvudgård 1320 1 

Fånö (Löts socken) Huvudgård 1286 1 

Gränberga (Bondkyrka socken) Curia 1302 1 

Holm (Husby-Sjutolfts socken) Huvudgård 1343 1 

Hubby (Danmark socken) Sätesgård 1392 1 

Husby (Tensta socken) Sätesgård 1349 1 

Kaddala (Sko socken) Huvudgård 1302 1 

Norby (Bondkyrka socken) Huvudgård 1326 1 

Norrhammar (Kungs-Husby socken) Huvudgård 1310 1 

Onsta (Tierp socken) Curiam meam 1332 1 

Rölunda (Häggeby socken) Huvudgård 1275 1 
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Salsta (Sko socken) Huvudgård 1274 1 

Sandvik (Övergrans socken) Adlig 1369 1 

Skolsta (Litslena socken) Adlig 1385 1 

Säby (Dalby socken) Sätesgård 1380 1 

Sävsta (Viksta socken) Curias 1328 1 
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Bilaga 9 Datamatris jordartsanalys av enheter i slättbygd/centralbygd 

Konstaterade 

storgårdar/huvudgårdar i 

slättbygd/centralbygd Jordartskvalitet 
Amnö (Veckholms socken) Huvudgård 1299 3 

Husby (Husby-Sjutolfts socken) Huvudgård 1311 3 

Husby(borg) (Tierps socken) Curiam 1334 3 

Håmö (Läby socken) Curia 1302 3 

Hårby (Husby-Sjutolfts socken) Huvudgård 1274 3 

Högby (Bälinge socken) Adlig 1322 3 

Kunsta (Lena socken) Sätesgård 1302 3 

Edshammar (Lena socken) Huvudgård 1250 3 

Eke (Skuttunge Socken) Sätesgård 1314 3 

Ekolsund (Husby-Sjutolfts socken) Sätesgård 1300-talet 3 

Sandbro (Björklinge socken) Sätesgård 1296 3 

Skuttungeby (Skuttunge socken) Adlig 1322 3 

Skäggesta (Börje socken) Huvudgård 1275 3 

Skölsta (Vaksala socken) Adlig 1357 3 

Strandby (Arnö socken) Brytegård 1352 3 

Säby (Danmark socken)Brytegård 1316 3 

Sävja (Danmark socken) Rättare 1376 3 

Söderbyn (Danmark socken) Curia 1298 3 

Vallby (Danmark socken) Curia 1298 3 

Vansta (Tensta socken) Curia 1328 3 

Burunge (Vendels socken) Sätesgård 1303 3 

Forssa (Tensta socken) Adlig 1349 3 

Nåntuna (Danmark socken) Curia 1301 3 

Torsviby (Torsvi socken) Adlig 1347 3 

Villbergaby (Villberga socken) Adlig 1302 3 

Vreta (Löts socken) Huvudgård 1311 2 

Appalle (Övergrans Socken) Sätesgård 1345 2 

Ål (Veckholma socken) Huvudgård 1282 2 

Ekholmen (Veckholms socken) Sätesgård 1368 2 

Gamla Uppsala (Gamla Uppsala socken) Huvudgård 1185 2 

Grillby (Villberga socken) Adlig 1358 2 

Husby (Gamla Uppsala socken) Huvudgård 1200 2 

Mösa (Lillkyrka socken) Adlig 1341 2 

Ramby (Löts socken) Huvudgård 1185 2 

Viggeby (Danmarks socken) Adlig 1371 2 

Söderby (Åkerby socken) Sätesgård 1368 2 
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Översta (Kungs-Husby socken) Huvudgård 1310 1 

Övernäs (Uppsala-Näs socken) Huvudgård 1303 1 

Österby (Vallby socken) Adlig 1344 1 

Vårsätra (Bondkyrka socken) Curia 1304 1 

Björkby (Gamla Uppsala socken) Curia 1344 1 

Bäddarö (Löts socken) Huvudgård 1293 1 

Dräggesta (Vallby socken) Sätesgård 1375 1 

Norby (Bondkyrka socken) Huvudgård 1326 1 

Norrhammar (Kungs-Husby socken) Huvudgård 1310 1 

Onsta (Tierp socken) Curiam meam 1332 1 

Sandvik (Övergrans socken) Adlig 1369 1 

Skolsta (Litslena socken) Adlig 1385 1 

Sävsta (Viksta socken) Curias 1328 1 

Holm (Husby-Sjutolfts socken) Huvudgård 1343 1 

Fånö (Löts socken) Huvudgård 1286 1 
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Bilaga 10 Strandnära storgårdar/huvudgårdar i slättbygd/centralbygd 

Strandnära storgårdar/huvudgårdar 

i slättbygd/centralbygd Jordartskvalitet 
Amnö (Veckholms socken) Huvudgård 1299 3 

Ekolsund (Husby-Sjutolfts socken) Sätesgård 1300-talet 3 

Hårby (Husby-Sjutolfts socken) Huvudgård 1274 3 

Husby (Husby-Sjutolfts socken) Huvudgård 1311 3 

Torsviby (Torsvi socken) Adlig 1347 3 

Strandby (Arnö socken) Brytegård 1352 3 

Sandbro (Björklinge socken) Sätesgård 1296 3 

Vreta (Löts socken) Huvudgård 1311 2 

Ekholmen (Veckholms socken) Sätesgård 1368 2 

Holm (Husby-Sjutolfts socken) Huvudgård 1343 1 

Bäddarö (Löts socken) Huvudgård 1293 1 

Övernäs (Uppsala-Näs socken) Huvudgård 1303 1 

Vårsätra (Bondkyrka socken) Curia 1304 1 

Norrhammar (Kungs-Husby socken) Huvudgård 1310 1 

Översta (Kungs-Husby socken) Huvudgård 1310 1 

Österby (Vallby socken) Adlig 1344 1 

Dräggesta (Vallby socken) Sätesgård 1375 1 

Sandvik (Övergrans socken) Adlig 1369 1 

Fånö (Löts socken) Huvudgård 1286 1 
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Bilaga 11 Centralt belägna storgårdar/huvudgårdar i slättbygd/centralbygd 

Centralt belägna 

storgårdar/huvudgårdar i 

slättbygd/centralbygd Jordartskvalitet 
Husby(borg) (Tierps socken) Curiam 1334 3 

Håmö (Läby socken) Curia 1302 3 

Högby (Bälinge socken) Adlig 1322 3 

Kunsta (Lena socken) Sätesgård 1302 3 

Edshammar (Lena socken) Huvudgård 1250 3 

Eke (Skuttunge Socken) Sätesgård 1314 3 

Skuttungeby (Skuttunge socken) Adlig 1322 3 

Skäggesta (Börje socken) Huvudgård 1275 3 

Skölsta (Vaksala socken) Adlig 1357 3 

Säby (Danmark socken)Brytegård 1316 3 

Sävja (Danmark socken) Rättare 1376 3 

Söderbyn (Danmark socken) Curia 1298 3 

Vallby (Danmark socken) Curia 1298 3 

Vansta (Tensta socken) Curia 1328 3 

Burunge (Vendels socken) Sätesgård 1303 3 

Forssa (Tensta socken) Adlig 1349 3 

Nåntuna (Danmark socken) Curia 1301 3 

Villbergaby (Villberga socken) Adlig 1302 3 

Appalle (Övergrans Socken) Sätesgård 1345 2 

Ål (Veckholma socken) Huvudgård 1282 2 

Gamla Uppsala (Gamla Uppsala socken) Huvudgård 1185 2 

Grillby (Villberga socken) Adlig 1358 2 

Husby (Gamla Uppsala socken) Huvudgård 1200 2 

Mösa (Lillkyrka socken) Adlig 1341 2 

Ramby (Löts socken) Huvudgård 1185 2 

Viggeby (Danmarks socken) Adlig 1371 2 

Söderby (Åkerby socken) Sätesgård 1368 2 

Björkby (Gamla Uppsala socken) Curia 1344 1 

Norby (Bondkyrka socken) Huvudgård 1326 1 

Onsta (Tierp socken) Curiam meam 1332 1 

Skolsta (Litslena socken) Adlig 1385 1 

Sävsta (Viksta socken) Curias 1328 1 
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Bilaga 12 Jordartskarta: Illustration av fördelning av glacial och 

postglacial lera.   
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Bilaga 13 Datamatris delstudie 3 

Konstaterade storgårdar/huvudgårdar Egaliserad Reglerad Trestegsmodellen Bortfall Sätesgård 

Amnö (Veckholms socken) Huvudgård 1299 Ja Nej Nej Nej Nej 

Appalle (Övergrans Socken) Sätesgård 1345 Ja Ja Nej Nej Nej 

Arnö (Övergrans socken) Huvudgård 1304 Nej Nej Nej Nej Ja 

Balingstaby (Balingsta socken) Curia 1292 Ja Ja Nej Nej Nej 

Björkby (Gamla Uppsala socken) Curia 1344 Nej Ja Ja Nej Nej 

Bolsbyn (Stavby Socken) Huvudgård 1316 Ja Ja Nej Nej Nej 

Burunge (Vendels socken) Sätesgård 1303 Nej Ja Nej Nej Nej 

Bäddarö (Löts socken) Huvudgård 1293 Nej Nej Nej Nej Ja 

Bärbyn (Alunda Socken) Curiam 1291 Ja Ja Nej Nej Nej 

Dräggesta (Vallby socken) Sätesgård 1375 Nej Ja Nej Nej Nej 

Edshammar (Lena socken) Huvudgård 1250 Nej Nej Nej Nej Ja 

Eke (Skuttunge Socken) Sätesgård 1314 Ja Ja Ja Nej Nej 
Ekeby (Vänge socken)(är landboby 1302 sko klosters 

jordebok) Nej Nej Nej Nej Nej 

Ekholmen (Veckholms socken) Sätesgård 1368 Nej Nej Nej Nej Ja 

Ekolsund (Husby-Sjutolfts socken) Sätesgård 1300-talet Nej Nej Nej Nej Ja 

Fiby (Vänge socken) Huvudgård 1344 Ja Ja Nej Nej Nej 

Finnesta (Vänge socken) Adlig 1291 Ja Ja Nej Nej Nej 

Finsta/Finstaholm (Häggeby socken)Huvudgård 1344 Nej Nej Nej Nej Ja 

Forssa (Tensta socken) Adlig 1349 Nej Nej Nej Nej Nej 

Frösunda (Kalmar socken) Huvudgård 1320 Ja Ja Ja Nej Nej 

Frövi (Balingsta socken) Curia 1292 Ja Ja Nej Nej Nej 

Fånö (Löts socken) Huvudgård 1286 Nej Nej Nej Nej Ja 

Gamla Uppsala (Gamla Uppsala socken) Huvudgård 1185 Ja Ja Ja Nej Nej 

Grillby (Villberga socken) Adlig 1358 Nej Nej Nej Nej Nej 

Gränberga (Bondkyrka socken) Curia 1302 Nej Ja Nej Nej Nej 

Grönsö (Kungs-Husby socken) Adlig 1309 Nej Nej Nej Nej Ja 

Hallkved (Funbo socken) Sätesgård 1310 Nej Nej Nej Nej Ja 

Holm (Husby-Sjutolfts socken) Huvudgård 1343 Ja Ja Nej Nej Nej 

Hubby (Danmark socken) Sätesgård 1392 Ja Nej Nej Nej Nej 

Husby (Gamla Uppsala socken) Huvudgård 1200 Ja Ja Nej Nej Nej 

Husby (Husby-Sjutolfts socken) Huvudgård 1311 Ja Ja Nej Nej Nej 

Husby (Tensta socken) Sätesgård 1349 X X X Ja X 

Husby(borg) (Tierps socken) Curiam 1334 X X X ja X 

Håmö (Läby socken) Curia 1302 Ja Ja Nej Nej Nej 

Hårby (Husby-Sjutolfts socken) Huvudgård 1274 Ja Ja Nej Nej Nej 

Högby (Bälinge socken) Adlig 1322 Ja Ja Ja Nej Nej 

Kaddala (Sko socken) Huvudgård 1302 X X X Ja X 

Kumla (Balingsta socken) Curia 1292 Nej Nej Nej Nej Nej 

Kunsta (Lena socken) Sätesgård 1302 Ja Nej Ja Nej Nej 

Källberga (Alunda socken) Curia 1291 Nej Nej Ja Nej Nej 

Lundby (Litslena socken) Adlig 1329 Nej Nej Nej Nej Nej 
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Mösa (Lillkyrka socken) Adlig 1341 Ja Ja Nej Nej Nej 

Norby (Bondkyrka socken) Huvudgård 1326 Ja Ja Nej Nej Nej 

Norrhammar (Kungs-Husby socken) Huvudgård 1310 Ja Ja Nej Nej Nej 

Nåntuna (Danmark socken) Curia 1301 Nej Nej Nej Nej Nej 

Onsta (Tierp socken) Curiam meam 1332 Ja Nej Ja Nej Nej 

Ramby (Löts socken) Huvudgård 1185 Ja Nej Nej Nej Nej 

Rölunda (Häggeby socken) Huvudgård 1275 Ja Ja Ja Nej Nej 

Salnecke (Gryta socken) Curia 1302 Nej Nej Nej Nej Ja 

Salsta (Sko socken) Huvudgård 1274 Ja Nej Nej Nej Nej 

Sandbro (Björklinge socken) Sätesgård 1296 Nej Nej Nej Nej Ja 

Sandvik (Övergrans socken) Adlig 1369 X X X Ja X 

Skolsta (Litslena socken) Adlig 1385 Ja Nej Nej Nej Nej 

Skuttungeby (Skuttunge socken) Adlig 1322 X X X Ja X 

Skäggesta (Börje socken) Huvudgård 1275 Ja Ja Nej Nej Nej 

Skärplinge (Överlövsta socken) Adlig 1377 X X X Ja X 

Skölsta (Vaksala socken) Adlig 1357 Ja Ja Nej Nej Nej 

Strandby (Arnö socken) Brytegård 1352 Nej Nej Nej Nej Ja 

Säby (Dalby socken) Sätesgård 1380 Ja Nej Nej Nej Nej 

Säby (Danmark socken)Brytegård 1316 Nej Ja Ja Nej Nej 

Sävja (Danmark socken) Rättare 1376 Ja Ja Nej Nej Nej 

Sävsta (Viksta socken) Curias 1328 Ja Ja Nej Nej Nej 

Söderby (Åkerby socken) Sätesgård 1368 Nej Nej Ja Nej Nej 

Söderbyn (Danmark socken) Curia 1298 Nej Ja Nej Nej Nej 

Torkarby (Vaksala socken) Sätesgård 1382 Ja Ja Nej Nej Nej 

Torsviby (Torsvi socken) Adlig 1347 Ja Ja Nej Nej Nej 

Trevlinge (Rasbo socken) Adlig 1345 Nej Nej Nej Nej Nej 

Tånga (Ekeby socken) Adlig 1368 Nej Nej Nej Nej Ja 

Valgeby (Häckberga socken) Sätesgård 1329 Nej Ja Ja Nej Nej 

Vallby (Danmark socken) Curia 1298 Nej Ja Nej Nej Nej 

Vansta (Tensta socken) Curia 1328 Ja Nej Ja Nej Nej 

Viggeby (Danmarks socken) Adlig 1371 X X X Ja X 

Vik (Balingsta socken) Sätesgård 1302 X X X Ja X 

Villbergaby (Villberga socken) Adlig 1302 Ja Ja Ja Nej Nej 

Vreta (Löts socken) Huvudgård 1311 Nej Nej Nej Nej Nej 

Vrå (Skogs-Tibble socken) Sätesgård 1386 Nej Nej Nej Nej Ja 

Vårsätra (Bondkyrka socken) Curia 1304 Ja Ja Nej Nej Nej 

Väntbrunna (Balingsta socken) Sätesgård 1257 Ja Ja Nej Nej Nej 

Väsby (Alunda socken) Manso Curie 1291 Nej Ja Nej Nej Nej 

Ål (Veckholma socken) Huvudgård 1282 Ja Ja Nej Nej Nej 

Örbyhus (Vendels socken) Sätesgård 1352 Nej Nej Nej Nej Ja 

Österby (Vallby socken) Adlig 1344 Ja Nej Ja Nej Nej 

Övernäs (Uppsala-Näs socken) Huvudgård 1303 Ja Ja Nej Nej Nej 

Översta (Kungs-Husby socken) Huvudgård 1310 Ja Nej Nej Nej Nej 
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Bilaga 14 Historisk karta på jordartskarta illustrerar hur 

jordartsanalysens skall förstås. 

 

 

 

 

 


