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Denna artikel handlar om Upplands öde
kyrkor, men den handlar framförallt om de 
svårigheter och möjligheter som är förknip
pade med studiet av dem, och om metoder i 
ett forskningsprojekt. Med tanke på de 
många och varierande perspektiv man har 
lagt på kyrkstudier är det kanske förvånan
de att tidigare forskning inte har tagit något 
större grepp över landskapets ödekyrkor. 
Artikeln är ett försök att förbättra situatio
nen, och presenterar ett projekt som har på
börjats i form av en inventering och en fall
studie med arkeologiska inslag. För att kon
kretisera resonemanget används fallstudi
ens socken, Hjälsta, som exempel även i de 
avsnitt som inte handlar om den arkeolo
giska undersökningen. 

Källäge och syften 

Eftersom arkeologi är en samhällsveten
skap är det arkeologens skyldighet att för
söka bidra till förståelsen av hur vårt sam
hälle har skapats. Syftet med ett projekt 
som detta får därför inte stanna vid att en
dast redovisa ett antal ödelagda kyrkor i en 
landsdel. Det finns många företeelser som 
är avgörande för vilket resultat som i slut
änden kan presenteras, bland andra käll-

materialets status, omfattningen av den ti
digare forskningen på området och valet av 
metod. Vår övergripande intention är att 
undersöka om det genom att studera öde
kyrkor går att dra några slutsatser som kan 
bidra till den omfattande diskussionen om 
sockenbildning och socknarnas förändring 
över tid. 

Det har inte tidigare genomförts någon 
inventering av ödekyrkor i denna omfatt
ning i Uppland varför mycket av arbetets 
uppläggning och metod har fått utvecklas 
utan förebilder. I Västergötland har en in
ventering genomförts under 1970- och 
1980-talet men arbetet tycks ha stannat vid 
en enkel redovisning av vilka ödekyrkor 
som finns i landskapet, då publiceringen i 
det närmaste utgörs av en okommenterad 
lista. Det bör också nämnas att ödekyrkor 
har undersökts i Södermanland och Ånger
manland, att övergivna kapell har invente
rats i Skåne, samt att mer småskaliga stu
dier har gjorts i Närke. Denna geografiska 
spridning är viktig då det förefaller som 
om varje region, i stort sett ner på socken
nivå, måste undersökas separat eftersom 
generaliseringar om sockenbildning uti
från hur denna gått till i ett område har vi
sat sig ohållbara. 
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Fig 1. Två av Upplands medeltida ödekyrkor, F/asta i Skokloster (tv) och Husbyborg i Tierp. Dessa två ruiner 
är ovanligt välbevarade. Flasta var en romansk kyrka, kanske uppförd under 1100-talet, medan Husbyborg är 
yngre. Foto: S Österberg, 1968 resp C F Mannerstråle, 1967 (Upplandsmuseet). 

Tyvärr är även det skriftliga källmateri
alet otillräckligt, i första hand därför att 
detta ofta inte sträcker sig tillbaka till den 
tid då sockenbildningen skett. Ett område 
som dock är intressant ur denna aspekt är 
Norduppland där det skriftliga källmateri
alet i tid möjligen kan sammanfalla med 
förändringar i sockenstrukturen, eller rent 
av med fastläggandet av de yngsta sock
narna. En kyrklig uppbördslängd från 
1314 uppvisar en fullständigt genomförd 
sockenbildning. Uppland skall enligt den
na i början av 1300-talet varit uppdelat i 
178 kyrkliga enheter, socknar. Men frågan 
är om socknarna från början var rent kyrk
liga enheter eller om de också fyllt andra 
funktioner i samhället? 

Frågeställningar 
Frågan om den territoriella indelningen 
(fig 3) av landskapen under medeltiden är 

fortfarande ett aktuellt debattämne och en 
i detalj olöst gåta. Diskussionen har varit 
mycket livlig och forskarnas ståndpunkter 
är ännu i flera fall långt ifrån varandra. 
Inom ramarna för denna artikel finns inte 
utrymme att referera hela den förda debat
ten men eftersom ämnet är centralt för pro
jektets syften ges ändå en kort kommente
rad sammanfattning nedan. Som bak
grund vill vi först presentera några av de 
frågor som vi på längre sikt söker svar på. 

• Har nedläggandet av kyrkor att göra 
med ödeläggelse och regression under 
en period? Är flertalet bevarade medel
tidskyrkor i socknar där det även finns 
en ödekyrka byggda vid samma tid och 
sammanfaller det i så fall generellt med 
bättre tider och ekonomiskt uppsving. 
Ett vanligt fenomen är ju att en nystart 
av något slag markeras på ett eller annat 
vis. Kanske hade många kyrkor hunnit 
förfalla. 
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Fig 2. Uppsala län med 
samtliga medeltida kyrkor. 
Markeringarna anger kyrkor
nas dateringar i tre grupper 
enligt Bonnier. Enköping, 
Uppsala och Tierp har marke
rats för att underlätta oriente
ring. Illustration: Lars-Inge 
Larsson. 
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• Behövdes det nya större kyrkor till följd 
av befolkningsökningen? 

• Är det frågan om strukturella föränd
ringar av sockengränser till följd av ka
merala eller politiska beslut, skapandet 
av annexkyrkor och nya socknar? På 
vems initiativ har i så fall dessa föränd
ringar skett? Detta måste specialstude
ras i varje aktuell socken. 

• Skedde en allmän omstrukturering av 
jordinnehav i socknarna? 

• Kyrkornas korologi, spridning, bör stu
deras. Varför ligger de där de ligger i res
pektive socken? Föreligger platskontinu
itet från äldre kultplatser? Vad har av
gjort flyttningar i de fall sådana skett, var 
det förändringar i den kristna kulten i 
form av centralkyrkliga direktiv? När 
ägde dessa förflyttningar i så fall rum? 

• Har kommunikationsförändringar gjort 
att kyrkor hamnat i ofördelaktiga lägen 
och därför flyttats? 
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• Kan markförhållandena på platsen för 
en ursprunglig kyrka ha haft betydelse 
på så sätt att underlaget tvingade fram 
en flyttning när en stenkyrka anlades 
som ersättare för en träkyrka? 

Hur ska man finna ödelagda 
kyrkor? 

Vi har vid inventeringen valt en kombina
tion av i dessa sammanhang ofta, och min
dre ofta använda källor (fig 4). En primär
källa vid sökandet efter ödekyrkor är na
turligtvis Riksantikvarieämbetets forn
lämningsregister. Inventeringar av våra 
fornlämningar har pågått sedan 1600-talet 
men det är först efter andra världskriget 
som det skett mer systematiskt. Förutsätt
ningen för att en fornlämning skall upp
täckas och inlemmas i registret är natur
ligtvis att den är synlig eller på annat sätt 
givit sig till känna. I Uppland är det t ex 
inte ovanligt att tidigare okända boplatser 
upptäcks vid plöjning av åkermark, då ler-
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klining, keramikskärvor och kol vänds 
upp. Även platser med tradition, men utan 
synliga lämningar upptecknas. 

Flera kyrkolämningar har varit kända 
lokalt sedan tidigare och fornminnesin
venterarna hänvisar ofta till sockenbornas 
muntliga uppgifter. Det är sedan upp till 
inventeraren att bedömma vilken grund 
traditionen vilar på - har det verkligen 
funnits en kyrka på platsen eller härrör 
lämningen från någon annan verksamhet? 
Kanske är det endast en naturformation. 
Talande är kommentaren från en luttrad 
inventerare vid besiktigandet av kyr
kolämningen RAÄ 155 på Tadinge i Alm
unge: "husgrund efter kapell, platsen dock 
föga helig"! Spåren efter medeltida kyrkor 
kan nämligen variera högst betydligt. 
Några få av dem har en framträdande 
plats i kulturlandskapet. Det gäller till ex
empel Flasta i Sko socken vars upp till 5,5 
meter höga murar är väl synliga på åsen 
där den är belägen, Husbyborg i Tierp som 
har stora delar av långhuset bevarat och 
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Fig 3. Territoriell indelning i medeltidens Uppland, i världsligt respektive kyrkligt hänseende. 
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Fig 4. Modell som schematiskt visar en metod att 
analysera fram en grupp sannolika ödekyrkplatser. 
Det visade sig i studien att överlappningar mellan 
de tre kategorierna var sällsynta i Uppsala län. Il
lustration: Johan Anund. 

Järlåsa vars ruin ligger i den gamla kyrk
byn. Det stora flertalet saknar dock så iö
gonfallande lämningar och har, liksom 
kyrkolämningen i Hjälsta, endast enstaka 
grundstenar från kyrka och omgivande 
mur synliga ovan marken. Och vad för 
spår efterlämnar en kyrka av trä? 

En första genomgång av fornlämnings
registret för Uppsala län ger 13 platser som 
på något sätt anknyter till kyrkor. Det är 
kyrkoruiner i Flasta i Sko, Husbyborg i 
Tierp, Uppsala Näs, Österlövsta och Järlå
saby i Järlåsa, kapellämningar på Tadinge i 
Almunge, i Hållnäs och på Salsta säteri i 
Lena, kyrkplatser vid kyrkan i Altuna, 
Skönsberg i Hjälsta och Alsike samhälle i 
Knivsta, samt kyrkogårdar söder om nu
varande kyrkan i Björklinge och i Väst
lands by i Västlands socken. Vid sidan av 

dessa finns vissa lämningar som eventuellt 
härrör från äldre kyrkor. På både Ravastbo 
gård i Vendel och Långlunda gård i Östuna 
finns med murar inhägnade platser som 
till form och storlek påminner om kyrko
gårdar. En noggrannare genomgång av 
fornlämningsregistret med kontroll av 
lämningar som inte har benämnts kyrk
platser skulle kanske ge fler intressanta in
dikationer att söka på. 

Rannsakningarna 

En förgångare till Fornminnesregistret är 
Rannsakningar efter antikviteter. Efter påbud 
av dåvarande riksantikvarien Johan Ha
dorph genomfördes mellan åren 1667 och 
1693 inventeringar i stora delar av Sverige. 
För Upplands del finns de utgivna och 
kommenterade i Kungliga Vitterhets, His
torie och Antikvitetsakademins handling
ar 1960. Tillvägagångssättet var att låta 
sockenpräster och kronobefallningsmän 
uppteckna då kända fornlämningar och 
märkvärdigheter i socknarna. Kvaliteten 
på det utförda arbetet varierar oerhört 
mycket beroende på de enskilda ämbets
männens intresse och möjligheter. Överlag 
verkar de i första hand ha intresserat sig 
för den förkristna kulturen med dess run
stenar, gravhögar och fornborgar. Ett bely
sande exempel är ödekyrkan i Hjälsta 
socken som med stor sannolikhet var känd 
hos sockenborna under 1600-talet (den fö
rekommer i kartmaterialet) men som inte 
omnämns i Rannsakningarna. Exemplet 
Hjälsta är säkerligen inte unikt och avslö
jar samtidigt att tillförlitligheten inte är 
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den största i materialet. Rannsakningar är 
emellertid ett intressant komplement till 
Fornlämningsregistret eftersom många 
fornlämningar har fallit i glömska eller för
svunnit genom bortodling under senare 
sekler. Så ärt ex de eventuella kyrkplatser
na vid Gymninge i Vallby socken, Fålebro i 
Danmarks socken och Ölsta i Holms sock
en endast kända genom rannsakningarna. 

Ortnamnsarkivet 

En tredje, och sällan utnyttjad, väg i sökan
det är att använda sig av uppgifterna i Ort
namnsarkivet där man under en längre tid 
samlat in uppgifter om ortnamn. Här finns 
100 000-tals uppteckningar om lokala munt
ligt traderade ortnamn, och namn från äld
re litteratur och kartmaterial. Vårt resone
mang grundar sig på hypotesen att kyrkan 
som helig byggnad, Guds hus, var oerhört 
betydelsfull för sockenborna och att min
net av en försvunnen kyrka därför levde 
kvar länge i den muntliga traditionen. I 
hur stor utsträckning kyrkonamn levt kvar 
i bygden är naturligtvis svårt att uppskat
ta. För att namnet skall leva vidare i en 
bygd i sin ursprungliga form måste det på 
något sätt knyta an till platsen, dvs betyda 
något för användaren, annars förvanskas 
det och förändras. Så har skett med exem
pelvis namnet Västerås, som inte har något 
med ås att skaffa utan ursprungligen be
tydde aras, åmynning. Huruvida namn med 
anknytning till kyrkplatser förvanskats un
der tidens gång vet vi inte. Kanske har de 
oftare gått relativt oförändrade genom his
torien eftersom platserna betraktats som 

heliga och alltid behandlats med respekt. 
Liksom i Rannsakningarna måste upp

gifterna i ortnamnsarkivet behandlas med 
en viss skepsis. Den enskilde inventerar
ens intresse för vissa namntyper kan ha 
medfört att andra undgått att upptecknas. 
En student med särskilt intresse för t ex 
sjönamn har kanske inte brytt sig om ort
namn med anknytning till kyrkor. Det 
finns också en risk för att kyrknamn an
setts vara så allmänt kända att de helt har 
undgått att upptecknas. Så är t ex Hjälsta 
ödekyrka inte nämnd i Ortnamnsarkivets 
handlingar. 

Urvalsmetod 

I Ortnamnsarkivets register råder det 
knappast någon brist på uppgifter utan i 
nästan varje socken finns det lokalnamn 
som har anknytning till kapell eller kyrka. 
Svårigheten ligger här i att sålla i flödet av 
information, och att försöka nå fram till de 
övergivna kyrkplatserna. Registret är upp
ställt härads- och sockenvis där varje sock
en är uppdelad i fyra avdelningar; Bebyg
gelsenamn och Uppteckningar av bebyggelse
namn samt Naturnamn och Uppteckningar 
av naturnamn. För säkerhets skull invente
rades alla avdelningarna och som förvän
tat framkom mest information under rub
riken bebyggelsenamn. Kyrk- och kapell
namn sorterade under naturnamn syftade 
oftast på naturformationer, som stora iö
gonfallande stenanhopningar och besvär
liga backar längs kyrkvägen. 

Vi har slagit på orden Kapell-, Kors- och 
Kyrk-. Några har kunnat sorteras ut direkt 
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vid inventeringen, tex de kyrkfjällar, kyrk
åkrar och kyrkåar som enligt upptecknaren 
ligger i direkt anslutning till den nuvaran
de kyrkan. Däremot har namn som t ex 
kyrkbacken tillmätts större intresse. En så
dan benämning kan visserligen syfta på ett 
backkrön på kyrkvägen eller den plats i 
landskapet varifrån gårdsfolket kunde se 
de hemvändade kyrkobesökarna, men det 
skulle också kunna indikera en äldre plats 
för en kyrka. Andra förekommande ort
namn är kyrkgården och kyrkohamn av vil
ket det förstnämnda skulle kunna härröra 
från begravningsplats och det senare vara 
ankringsställe för kyrkbåtar. Relativt van
liga är kapellnamnen, kapellvret, kapellåker, 
kappelhamn, kapellsberg, och kapellhagen, vil
ka är intressanta eftersom de kan syfta på 
andra kyrkor än sockenkyrkor. För att yt
terligare söka eliminera namn från den di
gra listan har samtliga ortnamn kontrolle
rats mot det äldre och yngre ekonomiska 
kartmaterialet från 1800-talets slut och 
1940-talet. Namn somt ex kyrktorpet belä
get på prästgårdsäga kunde då uteslutas. 
Återstår så ett 30-tal kyrk- och kapellnamn 
i Uppsala län. Flera av dessa kommer sä
kert att strykas från listan vid besök på 
platserna eller vid jämförelse med äldre 
kartma terial. 

Som synes är användandet av ortnamns
arki vet ett trubbigt vetenskapligt instru
ment i jakten på arkeologiska lämningar. 
För det första är det långt ifrån säkert att 
alla namn har traderats vidare, kyrkorna 
kan helt enkelt ha fallit i glömska. Man kan 
också räkna med att missförstånd uppstått 
i samband med det muntliga berättandet 

så att fel platser har pekats ut. En nackdel 
är också de ospecificerade geografiska an
givelserna i registret - ortnamnsforskarna 
har ju i första hand intresserat sig för själva 
namnet. Oftast hänvisas endast till socken 
och fastighet vilket för vår del innebär att 
alla kyrknamn på fastigheter i närheten av 
den nuvarande kyrkan måste betraktas 
med misstänksamhet. En äldre kyrka, vars 
existens traderats muntligen, belägen intill 
den nuvarande löper därmed stor risk att 
försvinna i den senares skugga. Datering
en av namnen är ett annat problem. Säker
ligen är flera av dem unga, som vissa ka
pellnamn som kan härröra från frikyrkoti
den. Osäkerheten i sökandet efter kyr
kolämningar med hjälp av ortnamn är 
med andra ord stor, och något självständig 
roll lär det knappast få i vårt arbete. Däre
mot fyller metoden en viktig funktion då 
den kan hjälpa oss att finna i andra källor 
helt okända kyrkolämningar. 

Utvärdering av inventeringen 

Vad blir då resultatet av denna första in
ventering? I nedanstående tabell har gjorts 
en sammanställning av uppgifterna i Forn
lämningsregistret, Ortnamnsarkivet och 
Rannsakningarna efter antikviteter. Om
kring 60 platser har indikationer på kyr
klämningar. Vi kan genast konstatera att 
samstämmigheten lyser med sin frånvaro. 
Detta kan tyckas märkligt eftersom de tre 
källorna egentligen delvis har samma ur
sprung, nämligen den muntliga traditio
nen. Det subjektiva urvalet, och då framför 
allt vid inventeringstillfällena, påverkar 
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Indikationer på ödekyrkplatser i Uppsala län. Socknar som saknas i tabellen saknar belägg i de tre registren. 
Kyrkor i städer och stadsocknar har undantagits. 

Socken Fomlämningsregistret Ortnamnsregistret Rannsakningar 

Almunge Kapell RAÄ 155 på Tadinge Kapellåkem i St Tadinge, Ingår ej i Ranns. 
KyrkVäsby 

Altuna Kyrkplats RAÄ 106, N om kyrkan Kyrkbacken i Högsberga 
Alunda Kyrkgården i Sydingör, 

Kyrkgården i Mälbyn 
Amö Kyrkogård på Oknö 
Björklinge Kyrkogård RAÄ 39, vid kyrkan Kyrkhagen i Gränby 
Dalby Kyrkängen i Viggeby 
Danmark Kyrkplats vid Fålebro 
Dannemora Kyrkholmen i Dannemora, 

Kyrkullstäppan i 
Borsaby 

Funbo Kapellsberg i Marielund, 
Kyrkgärdet i Hallkved 

Hagby Kapellet & Kapellhagen i Hagby 
prästgård, Kyrkbacken i Hagby by 

Harg 
Kyrkplats RAÄ 29, Hjälstaby Hjälsta Korsvreten i Tuna, Kyrkbacken i 

Bälsunda, Kyrkbacken i Eneby 
Holm l(yrkplats vid 

Hållnäs Kapellplats RAÄ 115 
Olsta by. 

Kyrkvreten i Vavd, Kyrkbacksåkem -
i Vedlösa, Kappelshamnen 

Häggeby Kors backen 
Hökhuvud Kapellgärdet i Sanby by 
Järlåsa Kyrkoruin RA_Ä 22, Korsplats vid 

Kyrkplats RAA ~3, kyrkan i Järlåsa 
Klockstapel RAA 24 
(alla i Järlåsa by) 

Kalmar Klosterbacken i Råby 
Knivsta Kyrkplats RAÄ 166 i 

Alsike samhälle 
Lena Kapellgrund RAÄ 50 Kapellhagen i Salsta, 

på Salsta gård Kapellbacken i Årby 
Litslena Kyrkbacken i Fiskvik, 

Kyrktångoma i Lundby 
Simtuna Kapellet i Gölja, 

Kyrkogårdsfältet i Siggesta 
Skogstibble Kapellhagen i Skillsta Kyrkplats på 

Skillsta gärde 
Skokloster Kyrkoruin RAÄ 73 Flasta by Kyrkberget. Kyrkoruin i Flasta 
Sparrsätra 
Skuttunge Kyrkhagarna i Eke Kyrkhagen i Ekie 
Tegelsmora Kyrkohamn, Kyrkogårds- Ingår ej i Ranns. 

åkrarna i Bennarby 
Tierp Kyrkoruin RAÄ 1 på Husbyborg Ingår ej i Ranns. 
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Socken Fornlämningsregistret 

Tuna 
Uppsala Näs Kyrkoruin RAÄ 69 vid kyrkan 
Vaksala 

Vall by 

Veckholm 
Västland Kyrkogård RAÄ 56 på 

Västlands 2:1 
Åland 

Österlövsta Kyrkplats i Österlövsta, RAÄ 49 

Östuna 

dock i hög grad resultatet för alla tre in
venteringarna. 

Endast fem kyrkplatser upptecknade i 
Rannsakningar har uppmärksammats i 
ortnamns- eller fornlämningsregistret. 
Mest känd är kyrkoruinen i Flasta i Sko 
socken som också inlämmats i fornlä
mingsregistret, liksom en korsplats i Järlå
sa by i Järlåsa som har anknytning till kyr
koruinen där. Rannsakningarna upptar 
Skillsta i Skogstibble och Eke i Skuttunge 
som kyrkplatser och samma uppgifter har 
lämnats till ortnamnsarkivet. Till dessa 
kommer kapellen i Salsta i Lena, Hållnäs 
och Tadinge i Almunge vilka är registrera
de i fornlämningsregistret och ortnamn
sarkivet. Övriga socknar har endast ned
slag i ett register. Anmärkningsvärt är att 
så etablerade kyrkolämningar som Husby
borg i Tierp, Hjälsta, och Uppsala Näs inte 
gett upphov till någon dokumenterad 

Ortnamnsregistret Rannsakningar 

Kyrkgården i Vässarn 

Kyrkkullen i Svia, Kappel-
fjällen & Kapellgärdet i Eke 
Korsvreten i Dräggsta Kyrkogård i 

Gymninge 
Mur vid Amnö äng 

Kyrkbacken i Jällsätra, 
Kyrkbacken i Ålbo 
Kapellbacken i Försäter, Korsplats på 
Kyrkhällarna i Elinge, 
Kyrkholmen i Åkerby 

Valparsbo 

Kyrkplats i Eggeby 
&Osthamra 

muntlig tradition, varken i Rannsakningar 
eller Ortnamnsarkivet. 

Territoriell indelning 

Frågan om den territoriella indelningen av 
Uppland är mycket komplex. Klart är att 
landskapet varit uppdelat i tre sk folkland; 
Attundaland, Fjädrundaland och Tiunda
land samt en kustbygd benämnd Roden, 
vilken varit indelad i skeppslag. De upp
ländska folklanden finns omnämnda i 
skriftligt källmaterial som rör förhållan
den under mitten av 1000-talet och betrak
tas allmänt som en förhistorisk företeelse. I 
världsligt hänseende var Upplands folk 
land indelade i hundaren, en beteckning 
som under 1400-talet första hälft ersattes 
med beteckningen häraden. Hundaret kan i 
skriftliga källor inte spåras längre tillbaka 
än till 1200-talet men bör utifrån de språk-
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liga tolkningsramarna föras lika långt 
bakåt i tiden som folklanden själva. Det 
knapphändiga källmaterialet rörande 
hundaresindelningen har gjort att debat
ten varit omfattande. Det förefaller dock 
klart att hundaret varit en central judiciell 
och kameral indelningsenhet som inte haft 
något med sockenbildningen att göra. Det 
finns många exempel där socken-och hun
daresgränser korsar varandra. Kyrkoorga
nisationen har dock sekundärt använts sig 
av hundaresindelningen i sin egen organi
sation, till exempel i samband med tionde
uppbörd. 

Åttingar och hamnar är underindelning
ar till hundaret, troligen införda under tidig 
medeltid, och förefaller att ha varit likställ
da. Beteckningarna förekommer aldrig 
samtidigt i ett hundare. Dessa strukturer fö
refaller att ha fungerat på en mer verkstäl
lande nivå än hundaret. Benämningarna 
används främst i samband med uppbörd av 
skatt och ledung, och bör betraktas som en 
kameral enhet. Från 1300-talet fram till de 
rika jordeboksmaterialet från 1500-talet an
vänds dock socknen som redovisningsen
het och inte åtting eller hamna. Denna syn
bara jämställelse mellan socken och åtting/ 
hamna har lett många forskare till slutsat
sen att åtting och socken skulle omfatta 
samma geografiska och kamerala enhet och 
därför kunna betraktas som helt likvärdiga. 
Andra har dock visat att det endast i un
dantagsfall finns geografisk överensstäm
melse mellan åtting/hamna och socken, 
samt att funktionerna har varit helt skilda. 

En annan benämning som ofta dyker 
upp är tolft. Tolft förekommer aldrig i 

Upplandslagen som beteckning på ett om
råde utan det handlar om en grupp av tolv 
män. Ordet används nästan uteslutande i 
samband med kyrkliga förehavanden. I 
Tröghbolagh, upptecknad på 1300-talet, 
som innehåller föreskrifter och bestäm
melser om skogshushållning, territoriell 
indelning och skatt i Trögd under medelti
den, sätts aldrig tolften i relation till var
ken hundare, treding eller hamna vilket 
antyder att den inte har en reell sekulär 
funktion. Sigurd Rahmqvist drar slutsat
sen, utifrån de fyra exempel på tolftkyrkor 
som finns i Uppland, att tolften endast är 
en "beräkningsnorm för avskiljande av en se
kundär socken ur en primär socken". Tolften 
skulle således vara direkt kopplad till kyr
kan och dess försörjning i form av tionde. 

Benämningen treding förefaller att ha 
förekommit på flera platser i Norden men 
finns endast bevarad för Trögden. Den ver
kar ha haft en begränsad kameral funktion 
då den i Trögd endast hade till uppgift att 
handha ärenden rörande tredingsskogar
na. Övrigt sköttes på häradsnivå. Stiftet är 
naturligtvis av central betydelse i kyrkligt 
hänseende. Stiftets organisation kan myc
ket väl vara genomförd under 1100-talet 
då biskopsstolen flyttas från Sigtuna till 
Gamla Uppsala. En territoriell indelning 
med utgångspunkt i rent kyrkliga angelä
genheter har således sannolikt funnits från 
1100-talet. Denna har antagligen utgjort 
den kyrkorättsliga grunden för sockenin
delningen. Detta innebär dock inte att man 
med självklarhet kan anta att socknarna 
funnits vid denna tid, sockenbildningen 
förefaller nämligen inte vara fullt genom-
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förd förrän någon gång under 1200-talet, 
möjligen dess senare del. 

Socknen i sig har varit föremål för en 
mycket livlig debatt med vitt skilda upp
fattningar om dess plats i det nordiska 
samhället, dess datering och ursprung. Be
nämningen socken kan i det skriftliga ma
terialet spåras bakåt i tiden till andra hälf
ten av 1200-talet, det vill säga ungefär till 
den tid då man kan tänka sig att socken
bildningen var fullt genomförd i Uppland. 
Från tiden före sekelskiftet 1300 finns dock 
mycket få sockenkyrkor omnämnda i det 
skriftliga källmaterialet. I diskussionen 
har två huvudsakliga förklaringsmodeller 
till socknarnas uppkomst utkristalliserats. 
Den ena och äldsta uppfattning vill se 
socknen som en rent kyrklig företeelse 
utan koppling till ett hedniskt territoriellt 
indelningssystem. Denna tes har på senare 
tid återigen vunnit kraft och måste betrak
tas som den för tillfället dominerande 
bland forskarna. En variant av denna för
klaringsmodell är att ordet socken (sokn) 
härrör från de av nordborna ockuperade 
områdena i England under vikingatiden. 
Man hävdar ett starkt engelskt inflytande 
som grunden till en sockenindelning då 
det fornengelska ordet socn tidigt kunnat 
jämställas med "kyrkförsamling" . När be
teckningen socken börjat användas i Nor
den har den varit direkt kopplad till den 
kyrkliga organisationen. Intressant i detta 
sammanhang är att vår motsvarighet till 
socken på Island kallas ping. Detta har ta
gits som bevis för att socken inte från bör
jan är ett nordiskt ord utan bör ha engelsk 
grund. Problemet med detta resonemang 

är att vi vet att kontakterna mellan mälar
dalsområdet och England var mycket spo
radiska under 800- och 900-talet och i den 
materiella kulturen under denna period 
lyser de engelska föremålen med sin från
varo. Ett något större engelskt inflytandet 
visar sig emellertid under 1000-talet vilket 
sannolikt är den period under vilken de 
kyrkliga influenserna kan ha nått Mälar
dalen. 

Den andra modellen som kan delas i 
två grenar hävdar att socknens ursprung 
bör sökas i äldre redan befintliga indel
ningssystem i det nordiska samhället. Den 
ena av dessa hypoteser menar att det re
dan i det hedniska systemet funnits någon 
form av kultsocknar vilka helt enkelt över
togs av kristenheten. Dessa kultsocknar 
skulle ha haft både en administrativ och en 
religiös uppgift. Den andra hypotesen har 
samma utgångspunkt som den första men 
hävdar snarare en mer profan grund för 
sockenbildningen. Denna grund skulle ha 
utgjorts av bygdelag som på en tingsplats 
avgjorde viktiga frågor i bygden. En tredje 
förklaring som egentligen inte så mycket 
berör socknens uppkomst utan snarare 
dess funktion betraktar socknen som en 
kompromiss mellan den kanoniska rätten 
och den inhemska tingsprincipen. 

Rahmqvist betonar att socknen till sin 
natur inte är en territoriell enhet utan ett 
antal människor, en församling, och att fö
rekomsten av en kyrkobyggnad och ett ac
cepterat tiondesystem är förutsättningar 
för bildandet av en socken. Likaså betonar 
han att bakgrunden till lagtexternas hunda
reskyrkor är att varje härad primärt hade en 
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kyrka och en församling (häradssocken), 
ur vilken nya socknar bröts ut sekundärt. 

Diskussion och teoretisk grund 

Som framgått ovan går tolkningarna av 
socknens ursprung vitt isär. Att stiftet och 
tolften är rent kyrkliga indelningar fram
står som klart liksom att övriga benäm
ningar bör höra samman med den judiciel
la makten och kamerala förvaltningen. Det 
stora tvistemålet rör således socknen. Hur 
är det då med socknens funktion? Även 
här är det mycket svårt att säga något be
stämt. Att socknen tidigt fick stor betydel
se inom andra områden än det rent kyrkli
ga framgår av att en geografisk bestäm
ning av ett hemman vanligen anges utifrån 
by respektive socken. Vidare togs gälden 
ut och redovisades sockenvis. Man skulle 
kunna säga att socknen från att från början 
ha varit en kyrklig indelningsform med 
rent kyrkliga uppgifter ganska snart börja
de användas i den profana organisationen. 
Införandet av tionde bidrog till att socken
gränserna blev fastare då ett bestämt antal 
gårdar knöts till en kyrka. Samtidigt fick 
man också en mycket god grund för en ti
dig form av folkbokföring vilket sannolikt 
gjorde att den styrande makten på ett helt 
annat sätt än tidigare hade kontroll över 
invånarna och därmed på ett annat sätt 
kunde utöva makt. Vi ser alltså tydligt hur 
kyrkan och kristendomen i detta skede av 
vår historia lägger grunden till det samhäl
le vi idag lever i, även om centralstyrning
en kom att stärkas betydligt under 1500-
och 1600-talet. 

Med vetskapen om att socknen fyllt en 
både kyrklig och profan funktion kan vi 
förstå varför det är så svårt att definiera 
vad som orsakat en fysisk förändring i en 
socken. I bästa fall kan vi spåra denna för
ändring genom kartstudier, i skriftligt ma
terial eller via arkeologi. Som framgår tyd
ligt av den rådande diskussionen rörande 
sockenbildningen är det mycket vanskligt 
att dra några entydiga slutsatser av det be
fintliga källmaterialet. Detta i sig låter an
tyda att sockenbildningen sannolikt varit 
en mycket komplex och dynamisk proce
dur som förmodligen pågått under lång 
tid. Mycket av den äldre forskningen bris
ter i att man just betraktat sockenbildning
en på ett mycket förenklat sätt där man till
mätt en centralmakt alltför stora möjlighe
ter att påverka. Tillika har man försummat 
de kronologiska och korologiska aspekter
na av sockenbildningsprocessen. Det är 
inte bara religiösa aspekter som bör beak
tas vid studier av kyrklig verksamhet un
der medeltiden - kyrkan var med all säker
het det största "företaget" vid denna tid, 
med juridiska, ekonomiska och maktpoli
tiska intressen att bevaka. Låt oss inte 
glömma att kyrkobyggnaden, förutom 
sina uppgifter som helgedom och tillflykt
sort, trots allt var en tydlig markering av 
maktens närvaro. Man har velat se den 
kristna socknen, symboliserad av stenkyr
kan, som hierarkiskt placerad i en nivå mel
lan bygdelagen och hundaret likt en för
medlande länk mellan makten och folket. 

Den forskning som berört frågan om 
socknarnas tillkomst har främst utgått 
ifrån skriftligt källmaterial av olika slag; 



UPPLANDS BORTGLÖMDA KYRKOR 39 

jordeböcker, lagtexter, domprotokoll, skat
teböcker mm. Man har också betraktat frå
gan ur språklig synvinkel. Problemet med 
det skriftliga källmaterialet är att det ofta 
är så fragmentariskt bevarat och att vi inte 
vet vilka typer av texter som funnits. Ett 
annat ständigt återkommande problem är 
att det sällan finns en kronologisk samti
dighet mellan det fenomen som studeras 
och det bevarade skriftliga källmaterialet. 
Vad man dock inte gjort tidigare är att via 
ödekyrkorna, det vill säga det arkeologis
ka materialet, försöka spåra strukturella 
förändringar i en socken. Arkeologin är 
alldeles utmärkt lämpad till detta eftersom 
vi kan arbeta i en samtidighet genom da
terande föremål och naturvetenskapliga 
dateringar. Utifrån denna ståndpunkt är 
det sedan lättare att göra kronologiska 
jämförelser framåt och bakåt i tiden. Ge
nom att fastställa åldern på ett antal öde
kyrkor och när dessa övergivits skulle man 
kunna bidra till att datera territoriella för
ändringar, om sådana skett. Om det inte 
skett sådana förändringar skulle resultatet 
ge mycket nytt grundmaterial att arbeta 
med i frågan om socknarnas ursprung och 
interna förändringar över tid. Ett av de på
tagliga resultaten av den förut nämnda in
venteringen av ödekyrkor i Västergötfand 
framträder mycket tydligt. Genom att helt 
enkelt markera alla ödekyrkor på en karta 
med landskapets socknar kan man jämföra 
spridningen av ödekyrkor i förhållande till 
socknarnas storlek. Det visar sig att den 
absoluta merparten av ödekyrkorna ligger 
i den del av Västergötland där socknarna 
är minst. 

Upplandslagen säger i kyrkobalken, 
första flocken,§ 1: "Nu vilja kristna män hål
la Kristi bud och bygga ny kyrka; då skola de 
bönder, som äro där i socknen; fara till biskopen 
och hava sin sockenpräst med sig och bedja bi
skopen om lov att få bygga en kyrka". Detta är 
en mycket intressant passus. Hur skall be
greppet ny kyrka tydas? Uppenbarligen 
förutsätts det att det redan existerar en 
socken och t o m en sockenpräst. Kan det 
vara så att det sker ett större antal nybyg
gen i samband med att sockenbildning är 
fullt genomförd i Uppland i slutet av 1200-
talet, vilket även sammanfaller med att 
Upplandslagen färdigställs. Stefan Brink 
har givit olika förslag till hur de nya sock
narna namngivits. Han skiljer på primära 
och sekundära namn. Primära namn är 
nybildningar medan sekundära går tillba
ka på äldre namnformer. De sekundära ut
görs av bygdenamn, distriktsnamn, by-/ 
gårdnamn och kyrkplatsnamn. Namnet 
Hjälsta, hiaelestum (1298) anses antingen 
vara bildat av egennamnet Hjale (den prat
sjuke) eller vara benämningen på Hjälsta
viken. Det senare fallet torde placera Hjäl
sta i kategorien bygdenamn. Om denna 
namntyp menar Brink att man kan förvän
ta sig att bygdelaget efter tingsbeslut 
"byggde kyrkan på den gemensamma sam
lingsplatsen för bygden". Fornlämningsbe
ståndet och övriga namn i närheten av Hjäl
sta ödekyrka, samt den lågt belägna platsen 
talar dock kraftigt emot att denna plats 
skulle ha utgjort ett äldre kultcentrum. 

Hjälsta är ett utmärkt exempel på hur 
komplicerad en sockens historia kan vara. 
I Vårfruberga klosters godsförteckning, 
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som är vår äldsta bevarade jordebok med 
uppgifter som går tillbaka till 1100-talet, 
finns mycket intressanta uppgifter som rör 
Hjälsta socken. Här framgår att det måste 
ha funnits en socken mellan Giresta och 
Hjälsta - en socken som sedan länge är för
svunnen. Här omtalas nämligen en parro
chia Alatuna vilken, förutom Tuna by, även 
omfattat Hustugu, Bärsta, Lilla Bärby, Ös
tersta och möjligen Ör. Dessa byar utgjor
de i början av 1500-talet Tunbo åtting vil
ket är den enda åtting i häradet som inte 
också samtidigt är namnet på en socken. 
Parallellt med denna Alatuna socken 
nämns parrochia Hiulboa Wyc. Julbowyck, 
som det senare skrivs, kan inte vara något 
annat än en äldre benämning på det som 
senare kom att bli Hjälsta socken. Namn
förändringen kan antas ha skett någon 
gång straxt före år 1300. En uppgift från 
1303 benämner socknen hicelmbowik, vilket 
alltså är en blandning av de två namnen. 

Ovanstående resonemang visar med 
önskvärd tydlighet att omfattande struk
turella förändringar måste ha skett i det 
som nu är Hjälsta socken. Var låg till exem
pel kyrkan i Tuna? Har denna socken nå
got att göra med flyttningen av Hjälsta 
kyrka till den nuvarande platsen? Vem el
ler vilka har egentligen varit ansvariga för 
de olika kyrkornas uppförande? 

Ett exempel på de olika intressegrup
per som kan ligga bakom uppförandet av 
en kyrka kan hämtas från Tierp. Förutom 
den mycket stora sockenkyrkan i Tierp 
finns även en ruin efter en kyrka, Husby
borg, vilken uppförts på kunglig mark. På 
gården Aspnäs som under medeltiden 

hörde till Tierps socken fanns en privat
kyrka eller kapell. Vidare skapades runt år 
1300 en ny socken, Tolfta, vilken haft Tierp 
som moderförsamling. Vi har således en 
situation med tre kyrkor och en annexkyr
ka förknippade med Tierps socken. Alla 
dessa kyrkor har åtminstone under en pe
riod stått samtidigt. Med detta resone
mang vill vi visa hur oerhört sammansatt 
en sockens historia kan vara och hur svårt 
det kan vara att förstå ett sakläge som det 
ovan beskrivna. En grundförutsättning för 
att förstå hur en socken förändrats över tid 
är därför en genomgång av skriftligt käll
material och framför allt en inventering av 
de fysiska kyrklämningarna i socknen. Allt 
nytt material som arkeologin kan erbjuda 
blir i ett sådant läge också viktigt. 

Exemplet Hjälsta - en tidig- eller 
högmedeltida ödekyrka 

I april 1994 frilades delar av grundmurarna 
till en av Upplands medeltida ödekyrkor
den första(?) sockenkyrkan i Hjälsta. Plat
sen är i vår tid beteshage för boskapen på 
Skönsbergs gård, men arkeologiskt är den 
känd som fornlämningen RAÄ 29, Kyrko
grund med kyrkogård. Flera traditioner och 
äldre antikvariska nedteckningar har be
tecknat området som en övergiven kyrko
gård och kyrka, en åsikt som även moder
na forskare i regel har delat. Eftersom kyr
kan övergavs tidigt har tolkningen dock 
inte varit helt säker, och man har spekule
rat angående byggnadens ålder och utfö
rande, liksom om orsakerna till att kyrkan 
revs och kyrkogården övergavs. Det finns 
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goda skäl att anta att platsen har stor po
tential för forskningen och därför starta
des ett undersökningsprojekt 1994. Projek
tet har haft stöd av Riksantikvarieämbetets 
Uppsalakontor och av Berit Wallenbergs 
stiftelse. Att projektets inledande under
sökning kunde genomföras framgångsrikt 
beror även på det stora tillmötesgående 
som visats av markägaren på Skönsberg, 
Ingemar Johansson, samt på de skickliga 
arkeologer som utförde fältarbetet snabbt 
och kompetent trots det bistra aprilväder 
som rådde vid undersökningstillfället. 

Inga arkeologiska undersökningar 
hade utförts i området före 1994. När plat
sen fornminnesinventerades 1980 var mar
ken täckt av snö och som Robert Bennett 
har påpekat skulle det inte vara möjligt att 
avgöra om traditionen om en äldre medelti
da kyrka är sann utan en arkeologisk un
dersökning. Ann Catherine Bonnier har 
hävdat att platsen troligen har hyst en trä
kyrka. Med bland annat dessa synpunkter i 
bakgrunden sattes fyra mål upp inför un
dersökningen: 1, att fastslå huruvida RAÄ 
29 verkligen är en kyrkolämning, och om så 
är fallet, 2, att insamla organiskt material 
och föremålsfynd för att datera kyrkans 
uppförande, 3, att avgöra byggnadens 
grund plan och, 4, att avgöra kyrkogårdens 
status, det vill säga ungefärligt antal gravar 
och bevaringsgrad. 

Den nuvarande kyrkan och 
traditionen om en äldre 

Hjälsta socken hör till Lagunda härad och 
kontrakt i Uppsala ärkestift i södra Upp-

land. Den befintliga kyrkan i Hjälsta är en 
salkyrka av gråsten. Den är placerad i 
höjdläge och på platsen finns två runste
nar. Kyrkan byggdes i sin helhet under se
nare delen av 1400-talet. Ovanligt nog kän
ner man till en hel del detaljer om uppfö
randet eftersom delar av den medeltida rä
kenskapsboken är bevarad i kopia. Det 
framgår där att man under 1470- och 1480-
talet arbetade med taktäckning och monte
ring av fönster, vilket innebär att man då 
var i slutfasen av ett kyrkobygge som i sin 
helhet har daterats till ca 1465-1490. 

Det är dock uppenbart att denna kyrka 
hade en föregångare eftersom Hjälsta 
socken, hiaelestum, omnämns i ett doku
ment från 1298 och eftersom en sockenkyr
ka är belagd från den 26 januari 1310, då 
ärkebiskop Nils Kettilsson reglerade ett 
testamente i Hjälsta kyrka. Det antyds ock
så av att den nuvarande kyrkan har äldre 
inventarier, bland annat en dopfunt från 
1200-talet, även om sådana föremål skulle 
kunna vara inköpta från andra socknar. 
Men när det gäller Hjälsta finns även en 
stark tradition angående den äldre kyrko
platsen, nedtecknad under slutet av 1600-
talet. Riksantikvarien Johan Hadorphs an
teckningar, infogade Peringskiölds 
Monumenta SvioGothica, lyder: "Kyrkian 
har fordom warit funderat, och förmenas up
bygd längre nidh åth siön sampt hela kyrkio
grundualen, sakristija och uåkenhuus ståå 
quar och boogårdzmuren men upflytt för sank
hets skull som förmenas" . Här antyds alltså 
att det var dåliga grundförhållanden som 
var skälet till att man arrangerade en ny 
kyrkplats. En annan tradition med mer 
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dunkel härkomst talar om ett mirakel i 
samband med byggandet av den nya kyr
kan. Snöfall på en rektangulär yta under 
midsommarnatten skulle ha anvisat var 
kyrkan skulle uppföras. Ett intressant in
slag i denna för övrigt suspekta sägen är 
att det omtalas transport av byggnadssten 
från den tidigare kyrkplatsen till den nya. 

Platsen för den äldre kyrkan (fig 5) vid 

Fig 5. De två kyrkplatserna i 
Hjälsta, enligt den digitala 
topografiska kartan. Höjdkurvor 
med fem meters ekvidistans. 
Illustration: Lars-Inge Larsson. 

nuvarande Skönsbergs gård, 600 meter sö
der om den nuvarande kyrkan, ligger lågt i 
terrängen, endast ca 8 meter över havet. I 
dag är avståndet till segelbart vatten ca 
1000 meter men under tidig medeltid tor
de denna plats ha legat i direkt anslutning 
till Ekolsundsviken i Mälaren. Kommuni
kationsaspekten är antagligen viktig då 
valet av kyrkplatsen ska diskuteras. 
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Undersökningen 1994 

Vissa lämningar är synliga ovan mark (fig 
7) och därför inleddes undersökningarna 
med en kartering av området. Enstaka 
större stenar är synliga och för övrigt 
märks dessa lämningar som flacka kullar 
och vallar. Planen från karteringen (fig 6) 
visar en rätvinklig inhägnad, sannolikt 
resterna av bogårdsmuren, samt två ruin
kullar. Mot väster begränsas undersök
ningsområdet av den nutida gårdstomten. 
Den västra kullen ligger inom inhägnaden 
och består av ett mindre och ett större parti 
som bildar en nästan kvadratisk form. 
Några meter öster om inhägnaden ligger 

0 
1 

o Sm tom 
!11111 I 

Fig 6. Plan från karteringen 
som föregick utgrävningen. Den 
grå/ärgade rätvinkliga figuren 
markerar bogårdsmuren som 
avtecknade sig som en förhöj
ning med enstaka synliga 
stenar. Fet svart linje visar 
ruinkullar, svarta fält markerar 
stenar. Den prickade linjen är 
gränsen mot Skönbergs gårds 
nuvarande tomt. De områden 
som senare undersöktes är 
ritade med streckade linjer. 
CAD: Johan Anund. 

Fig 7. Översiktsfoto från Hjälstaundersökningen. I 
förgrunden bogårdsmuren. Foto: Johan Anund. 
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en rektangulär kulle som sannolikt döljer 
en husgrund. Denna lämning har inte un
dersökts och den nämns inte vidare nedan. 
Hypotesen inför den arkeologiska under
sökningen var att ruinkullen i det inhägna
de områdets centrala del var rester av en 
sekundär stensakristia uppförd mot ett kor 
och ett långhus av trä. Kullens storlek tala
de för att den endast representerade en 
mindre byggnadsdel. 

Eftersom det var troligt att lämningar 
kunde påträffas relativt ytligt grävdes alla 
schakt för hand (fig 8). För att inte riskera 
att förstöra stratigrafi av arkeologisk bety
delse invid murarna grävdes i stort sett 

Fig 8. Arbetsbild och bild av det troliga altarfunda
mentet. Foto: Johan Anund. 

endast den omrörda matjorden bort. Ob
servationer i ett första undersöknings
schakt som löpte från en punkt norr om 
den förmodade bogårdsmuren och söde
rut över ruinkullen fick bli avgörande för 
undersökningens uppläggning. En viktig 
aspekt var önskan att med en liten arbets
insats erhålla betydande belägg för kyr
kans övergripande konstruktion. Det visa
de sig att det fanns goda förutsättningar 
för detta. Flera schakt öppnades och i rela
tion till undersökningens omfattning iden
tifierades ganska omfattande murrester 
såsom framgår av figur 9. Vi tror att de do
kumenterade murdelarna medger att sak-
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Fig 9. Planritning över de undersökta lämningarna. 1, bogårdmuren. 2, troligen gravar. 3, sakristian . 4, 
portal. 5, långhusets nordvästra hörn. 6, grav. 7, altarfundament? 8, korets sydöstra hörn? CAD: Johan 
Anund. 
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Fig 10. Rekonstruktionsskiss. Denna bild illustrerar två frågor som diskuteras i artikeln - kyrkans grundplan 
och sakristians anslutning till koret. Har byggnaden varit en sa/kyrka (streckad linje) eller har den haft ett 
smalare rakslutet kor (heldragen linje)? Är sakristian byggd vid ett annat tillfälle än övriga påträffade bygg
nadsdelar? Placeringen tyder på det. Sakristian är förskjuten något åt norr - även om alternativet sa/kyrka är 
det riktiga. CAD: Johan Anund. 

ristians planlösning, norra långhusmurens 
sträckning, västgavelns läge samt läget för 
korets sydöstra hörn kan bestämmas. 
Dessutom har möjligen ett altarfundament 
och säkerligen ett parti av bogårdmurens 
grund frilagts . 

Kyrkobyggnaden 

De rester av kyrkans murverk som framta
gits är när det gäller långhuset och koret 
med största säkerhet delar av grundmu
rarna. Sakristians murar är bättre bevara-
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de och det rör sig här förutom om grunden 
sannolikt även om de nedre skiften av 
övermuren. Förmodligen har byggnaden 
varit en salkyrka (fig 10), även om en plan
lösning med smalt rakslutet kor inte helt 
kan uteslutas. Långhuset förefaller att ha 
haft en bredd av 11-12 meter (eller något 
mer om koret har varit smalare än långhu
set). Eftersom det nordvästra hörnet av 
långhuset sannolikt har påträffats kan vi 
konstatera att kyrkan tycks ha haft en 
längd av ca 24 meter. Sakristians yttermått 
är 7,5 x 7 m och rummets innermått har 
varit ca 4,5 x 5 m. De framtagna murarna 
uppvisar en likartad byggnadsteknik. Det 
rör sig genomgående om skalmurar av 
granit där skalstenarna har en storlek av 
0,5-1,5 meter och är kluvna eller huggna. 
Kärnan består av obearbetad granit i stor
leksintervallet 0,05- 0,4 meter. Hur över
murarna har varit konstruerade har ej gått 
att avgöra utifrån de bevarade resterna 
men man kan anta att murarna har bestått 
av stenar bundna med bruk då kalkrikt 
bruk påträffades i samtliga schakt intill 
kyrkans murverk. Generellt kan man säga 
att sakristians murar har varit något krafti
gare än långhusets. De största och mest 
bearbetade skalstenarna återfinns i sak
ristians ytterliv. Det var också dessa som 
var synliga före undersökningen. 

Centralt i korets östligaste del fanns en 
tätare stenkoncentration med förhållande
vis flata stenar. Det rör sig troligen inte om 
spåren av en absid eftersom östra kanten 
är tämligen rätlinjig. Snarare kan stenan
samlingen tolkas som grunden för kyrkans 
högaltare. Som tröskelsten i portalen mel-

Ian koret och sakristian ligger ett kvadra
tiskt jämnt hugget kvaderblock av granit 
och med måtten ca 1,2 x 1,2 meter. Några 
andra detaljer i kyrkans konstruktion skall 
kort nämnas då detta är av intresse för dis
kussionen om kyrkans typ och ålder. Ett 
märkligt förhållande vad gäller koppling
en mellan sakristia och långhus är att sak
ristians sydmur, och därmed även öpp
ningen mellan sakristia och kor, är betyd
ligt förskjutet mot norr i förhållande till 
långhusets/korets nordmur. Detta skall 
ses i relation till den normala bilden när 
man har att göra med sakristia och kor I 
långhus av olika ålder. Öppningen är då 
oftare förskjuten en bit söderut i jämfört 
med norra långhusväggen, och är således 
snarast inskjuten en bit i koret. 

Putsrester i sakristians sydvästra inner
hörn visar att åtminstone sakristian varit 
putsad. Spår av utvändig puts har inte på
träffats och detta var inte heller rimligt att 
vänta sig med tanke på att kyrkan sanno
likt övergivits senast ca 1490. För övrigt 
noteras att portalen mellan kor och sakri
stia har haft en enstens rak tegelomfatt
ning utan spår av bemålning. I rasmassor
na inne i sakristian påträffades en del 
formtegel. Av formen att döma rör det sig 
om ribbtegel (fig 13) vilket alltså innebär 
att sakristian sannolikt har haft valv. Om 
valvkapporna har varit slagna i hel- eller 
halvsten, vilket har betydelse för datering
en, går ej att avgöra utifrån fyndmaterialet. 
I Sverige började man under förra delen av 
1200-talet uppföra kryssvalv med ribbor, 
men en så tidig datering av sakristian är 
inte trolig enligt tidigare forskning. Det 
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Fig 11. De medeltida ensidigt präglade mynten. 
Foto: Mathias Bäck. 

måste dock påpekas att det bladformade 
avslutet på ribbteglen talar för en relativt 
tidig datering. Under senmedeltiden blir 
nämligen enkla fyrkantsformade ribbtegel 
förhärskande. Eftersom troligen endast ett 
par skift av murarna är bevarade är det 
något vanskligt att avgöra om valvet varit 
sekundärt eller tillkommet i samband med 
att sakristian uppfördes. Inga spår av pela
re eller något annat som skulle kunna ha 
fungerat som stöd för ett valv fanns i de 
två södra hörnen av sakristian. Valvet tor
de därför ha slagits då sakristian byggdes. 
Halvpelare eller konsoler som ej har mark
stöd får antagas vara primära. Avslut
ningsvis kan vi konstatera att sakristians 
orientering avviker något från oriente
ringen av långhusets/korets östvägg. Det
ta antyder att det finns en tidsmässig skill
nad i uppförandet av dessa delar av kyr
kan. 

Gravar norr om kyrkan? 

När det gäller en av målsättningarna för 
undersökningen - att fastställa förekomst 
och status för gravar vid kyrkan - är resul
tatet otillfredsställande. Norr om sakristi
an dokumenterades fyra mörkfärgningar 
(fig 9) som utifrån form och orientering 
kan tolkas som fyllning i gravar. En viss 
tveksamhet kvarstår dock eftersom färg
ningarna var relativt svaga och inte blev 
tydligare i det mindre parti där grävning
en utfördes ned till 0,7 meters djup. För
modligen härrör dock några eller samtliga 
färgningar från gravar. Gravar som har 
återfyllts med samma lermaterial som tidi
gare hade grävts upp kan vara svåra att 
tydligt identifiera i plan. Det verkar dess
utom orimligt att det på en sockenkyrko
gård helt skulle saknas gravar norr om sa
kristian. Att saken inte utreddes genom 
fortsatt undersökning av de möjliga gra
varna beror på att arbetsinsatsen bedöm
des vara alltför stor vid undersökningstill
fället. 

En prästgrav utan präst? 

En grav belägen inne i kyrkobyggnaden, 
söder om sakristian, delundersöktes. Gra
ven är särskilt anmärkningsvärd eftersom 
den är placerad mer eller mindre centralt i 
övergången mellan långhus och kor, det 
vill säga under triumfbågen. Vi återkom
mer nedan till betydelsen av detta. Även 
fynden från graven är viktiga. Förutom ett 
antal (kist)spikar påträffades fyra mynt 
och rester av ett mycket ovanligt beslag. 
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Fig 12. Emaljerat och förgyllt krucifixbeslag från 
graven i kyrkan. Beslaget är sannolikt utfört i 
Limoges i Frankrike under 1220-talet. Det avbildar 
ett bevingat lejon med gloria, evangelisten Markus' 
symbol. Beslaget har suttit längst ut på högra ar
men av ett altar- eller processionskrucifix. Foto Jo
han Anund. 

Tre av mynten var präglade under perio
den 1363-1380. Beslaget har med stor sä
kerhet suttit på ett exklusivt altar- eller 
processionskrucifix. Graven föreföll vara 
störd. Endast mindre benfragment konsta
terades och dessa låg inte i anatomiskt rik
tiga lägen. Läget för graven, under triumf
bågen, och förhållandet att den gravlagde 
sannolikt har fått med sig ett krucifix i gra
ven tyder på att en mycket speciell person 
har varit begravd här. Det rör sig antagli
gen om en prästgrav. Att graven tycks vara 

rubbad kräver en förklaring. Man kan tän
ka sig fyra hypoteser. Graven kan ha ska
dats i sen tid, den kan ha störts vid en se
kundär medeltida begravning, den kan ha 
plundrats, eller, den gravlagda kroppen 
(samt större delen av krucifixet) kan ha 
flyttats i samband med att Hjälsta nuva
rande kyrka togs i bruk. Det finns inga 
kända markingrepp i området vid graven 
och inga moderna fynd hittades i nedgräv
ningen vilket talar mot det första alternati
vet. Ordinära gravar förstördes ofta vid se
nare begravningar men detta var inte van
ligt när det gällde präst- och biskopsgravar 
vilket gör även det andra alternativet min
dre sannolikt. Det sista alternativet skulle 
vara långsökt om det gällde en mer ordi
när grav men är inte osannolikt om det 
gäller en person av mycket stor vikt för 
Hjälsta medeltida församling. Det är känt 
att kvarlevor av betydelsefulla personer 
ibland flyttades - överförandet av flera 
biskopar från Gamla Uppsala till nuvaran
de domkyrkan i Uppsala på 1200-talet är 
ett exempel. 

Föremålsfynden 
Det fanns rikligt med föremål i schakten 
men det visade sig att området har använts 
som avfallsplats under modern tid och 
materialet från detta skede tillvaratogs 
inte. Det medeltida fyndmaterialet kan de
las in i två huvudgrupper - dels byggnads
material och detaljer som härrör från själ
va byggnaden, dels föremål som kan kny
tas till de människor som besökt kyrkan 
och till gravar. Sammanlagt samlades ett 
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Fig 13 . Formtegel från sakristian. Typen kallas 
även ribbtegel och användes i valvkonstruktioner. 
Renritning: Erik Nordberg. 

90-tal föremål in, inklusive några material
prover. Sex mer eller mindre fragmentera
de formtegel (fig 13) påträffades i sakristi
ans raseringsmassor. Alla förefaller att 
vara av samma storlek. Det rör sig troligen 
om ribbstenar slagna i form. De murtegel 
som observerades var alltför fragmentera
de för att man skall kunna säga något om 
deras ursprungliga format. Kalkbruk och 
golvvirke från sakristian tillvaratogs för 
material- respektive dateringsanalys. 

Av de personliga tillhörigheterna är ett 
förgyllt beslag av kopparlegering och sju 
mynt av särskilt intresse. Beslaget (fig 12) 

är ett T-format föremål som vid påträffan
det var ärgigt och tolkades som ett enkelt 
kopparföremål, eventuellt med modern 
datering. Det uppvisade dock vissa märk
liga drag och är definitivt medeltida. Före
målet har en största bredd av 55 mm. Fyra 
någorlunda jämnt fördelade hål bildar en 
fyrkant med 15-20 mm sida. I ena kanten, 
på baksidan av beslaget, finns en inskuren 
V-formad markering. Vid konservering 
upptäcktes att föremålet bär rester av såväl 
förgyllning som färgad röd-blå emaljering; 
det har varit en del av ett exklusivt kruci
fix. Bildmotivet är evangelisten Markus 
framställd som ett bevingat lejon med glo
ria, enligt den medeltida bildsymboliken. 
Sådana rikt dekorerade beslag kunde 
monteras på flera ställen men de T-forma
de fästes längst ut på korsets armar. Denna 
typ av dyrbara beslag tillverkades i Limo
ges i Frankrike och det är troligt att vårt 
fynd ursprungligen kommer därifrån. 
Klart är att det rör sig om ett viktigt fynd. 
1100-talets senare del och 1200-talet var ti
den för en stor del av produktionen i 
Limoges och vårt beslag kan dateras till 
1220-talet. 

Sammanlagt hittades sju mynt, sk pen
ningar eller brakteater, varav sex var be
stämbara och i stort sett intakta (fig 11). 
Myntbestämningarna, som är preliminära, 
har utförts av Monica Golabiewski Lannby 
vid Kungliga Myntkabinettet. Samtliga 
mynt påträffades i koret eller i övergången 
mellan långhuset och koret i anslutning till 
graven under triumfbågen. Ett mynt hitta
des i den östra delen av koret, i vad som 
tolkats som ett altarfundament. Dateringa-
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rna av mynten är ganska enhetliga med ett 
undantag. Två penningar dateras till peri
oden 1363-1370, två till 1363-1380, en till 
1370-1380 och slutligen en till 1430-1450. 
Att alla mynt härrör från tiden 1363-1450 
kan förefalla en aning märkligt. Detta kan 
dock förklaras av att en mycket liten yta 
hittills har undersökts och urvalet av mynt 
därför blir statistiskt osäkert. En annan för
klaring kan vara att det under den aktuella 
perioden fanns betydligt fler mynt i om
lopp än tidigare. En sammanräkning av 
mynt påträffade i kyrkor i Uppsala stift vi
sar att ca 25 % av alla mynt härrör från pe
rioden 1350-1400. Dateringarna samman
faller med den period då monetarisering
en i Svealand anses vara i det närmaste to
talt genomförd. Studier av var i kyrkorna 
man hittar mynt ger en inte alldeles enty
dig bild men det kan dock konstateras att 
en förhållandevis stor andel påträffats i 
östra delen av långhuset samt i koret. Hjäl
stafynden stämmer med andra ord väl 
med generella depositionsmönster, så vitt 
man kan bedöma i nuläget. 

Hur gammal är kyrkan och vilken 
potential har platsen för 
forskningen? 

Nu när Skönsberg kan konstateras vara 
platsen för Hjälsta sockens äldre kyrkplats 
identifieras ett objekt med stor vetenskap
lig potential och stora möjligheter till in
tressanta undersökningar. Utgrävda tidig
och högmedeltida ödekyrkor är få i Sve
rige. Naturligtvis är frågorna om datering, 

tidpunkten för uppförandet av kyrkan och 
dess brukningstid, centrala i diskussionen. 
Inga spår av någon träbyggnad har fram
kommit men eftersom undersökningen 
nästan enbart kom att beröra ovansidan av 
de påträffade stenmurgrunderna är det 
inte heller möjligt att utesluta sådana läm
ningar. Är de påträffade byggnadsdelarna 
samtida eller hör de till olika faser i kyr
kans historia? Teglet ger vissa daterings
möjligheter och generellt anses 1200-talets 
mitt vara gräns bakåt för tegelbyggnader 
på landsbygden i Mellansverige, och där
med likaså för åtminstone sakristian i Hjäl
sta ödekyrka. I sammanhanget kan näm
nas att Ann Catherine Bonnier, med viss 
reservation, har lagt fram hypotesen att 
sockenkyrkorna i Uppland ej har haft sa
kristia före 1270. Bland Hjälsta nuvarande 
kyrkas inventarier finns en dopfunt i sand
sten av 1200-talstyp (fig 14) och i sakristian 
står numera en altarskiva av kalksten som 
anses härröra från 1200-talet (fig 15). 

När det gäller slutpunkten för den äld
re kyrkans brukningstid har ingenting 
framkommit 1994 som ifrågasätter de 
skriftliga uppgifter som indirekt tyder på 
att den tas ur bruk i perioden 1470-1490. 
Den yngsta brakteaten från ruinen kan 
som allra tidigast ha kommit i jorden un
der 1430-talet. År 1499 upptar räkenska
perna utgifter för bl a "beläten", det vill 
säga helgonbilder, och en klocka som vig
des. Aschaneus såg det som ett tecken på 
att den yngre kyrkan då stod färdig och att 
man flyttat äldre inventarier till den nya 
kyrkan, han skriver "så förstår man the för
des nu först ifrå Capellet til stora kyrkan". 
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Man frågar sig naturligtvis vad som menas 
med "Capellet". Detta är en intressant frå
ga med två alternativa svar. Antingen har 
man utnyttjat en äldre kyrkobyggnad 
ända fram till dess att den nya kyrkan kun
nat invigas eller så har man, som en följd 

Fig 14. Dopfunten i Hjälsta nuvarande kyrka. Den 
har daterats till 1200-talet och kommer troligen ur
sprungligen från den äldre kyrkan. Foto: Johan 
Anund. 

av att en äldre kyrka inte längre varit bruk
bar, i ett tidigare skede tvingats bygga ett 
kapell som tillfälligt kyrkorum. Att kyrkan 
skulle ha invigts 1499 tillsammans med 
ovan nämnda helgonbilder avvisas av Nis
beth som har visat att uppgifterna om in
vigningen kan knytas till nyanskaffning av 
bilder 1498 och därmed kan kyrkan ha ta
gits i bruk tidigare. 

Vid undersökningen påträffades rester 
av stockar i sakristian, troligen underlig
gare till ett brädgolv, under raseringsmas
sorna. Det var inte möjligt att göra dendro
kronologiska analyser av stockarna men 
en stock har daterats genom 14C-analys. Så
dana dateringar betecknas ibland som 
oanvändbara för kyrkforskningen men 
den hållningen är inte riktig. I vissa fall, 
och med en kritisk värdering är 14C-analy
ser högst relevanta. Även konsthistoriska, 
dendro- och myntkronologiska dateringar 
är behäftade med metodiska problem, så i 
princip finns ingen skillnad. I fallet Hjälsta 
vet vi att kyrkan till största delen är förin
tad vilket får konsekvenser får metodvalet. 
Resultatet av analysen ger virket en ålder 
av 845 år BP± 60 år. Om dessa data kalibre
ras får man en datering till någon av perio
derna 1156-1263 eller 1273-1275 e Kr, och 
ett närmare studium av kalibreringskur
van visar att den senare perioden är osan
nolik. Troligen ligger den riktiga datering
en nära år 1200. Man måste förvisso be
grunda vad det är som troligen har denna 
datering. Virket i fråga kommer från ett 
träd vars egenålder måste tas i åtanke och 
underliggarna i trägolvet kan teoretiskt 
sett ha bytts ut vid något tillfälle. Det är 
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Fig 15. Stenfragment från altarskiva eller gravhäll. 
Stenarna påträffades i sekundära lägen i den nuva
rande kyrkan i Hjälsta . Renritning: Erik Nord
berg .. 

även helt möjligt att äldre byggnadsvirke 
har sekundäranvänts i sakristian. Dater
ingen kan om så ej är fallet och om träets 
egenålder beaktas dock antyda att sakristi
an uppfördes under mitten av 1200-talet. 
En sådan datering skulle enligt forskning
ens nuvarande ståndpunkt göra Hjälsta till 
Upplands första socken med sakristiaför
sedd kyrka vilket kanske är mindre sanno
likt. 14C-dateringen är anmärkningsvärd 
även om det är så att virket primärt har 
suttit i en annan och äldre del av kyrkan. I 
dateringsresonemanget ingår som nämnts 
att vissa tecken tyder på att sakristian kan 
vara sekundär i förhållande till långhuset 
och koret. Det finns exempel från Uppland 
som visar att stensakristior har varit sam
manbyggda med träkyrkor. 

Sakristieportalen har haft enkel enstens 

rak tegelomfattning. Från senare delen av 
1200-talet blir det vanligt med perspektiv
portaler, det vill säga flera led av tegelsten
somfattningar något förskjutna i förhållan
de till varandra. Eftersom man inte kan 
räkna med att tegel kommit till använd
ning i sockenkyrkorna i Uppland före 
1200-talets mitt, och då den enkla omfatt
ningstypen anses tidig, förefaller det rim
ligt att anta att portalen i Hjälsta tillkom
mit någon gång kring 1260-1280. En svå
righet i dateringen är dock att enkla porta
ler tycks återkomma i vissa senmedeltida 
fall. 

Även planlösningen i övrigt har bety
delse för dateringen. Enligt Tuulse före
kommer inte salkyrkor i landsbygdssock
nar i denna region före 1200-talets senare 
del, medan vissa kyrkor med smalare rak
slutet kor kan stamma från 1200-talets mitt 
vilket Bonnier har visat. Rekonstruktions
skissen, figur 10, visar att ödekyrkan, åt
minstone vid tiden för övergivandet, san
nolikt var en salkyrka. Om Hadorphs upp
gift om ett vapenhus är riktig kan två re
flexioner göras, eftersom man anser att va
penhus i regel uppfördes först efter 1400. 
Antingen uppförde man då här ett vapen
hus en kort tid innan kyrkan revs, eller så 
hade kyrkan ett ovanligt tidigt vapenhus. 
Hjälsta ligger inom det område runt Sigtu
na och Mälaröarna där de första landsort
skyrkorna i sten uppfördes under 1100-
och 1200-talen. Det skulle därför vara av 
byggnadstypologisk och bebyggelsehisto
risk vikt att mer i detalj ta reda på hur öde
kyrkan har varit konstruerad, och att date
ra de separata delarna. 
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Värdet av en studie av kyrkan och kyr
kogården blir också större av att det är 
känt att den äldre kyrkan togs ur bruk un
der mitten, eller senare delen av 1400-talet. 
Den population som troligen har begravts 
på den nuvarande gården Skönsbergs 
mark kan antagas i sin helhet bestå av indi
vider avlidna före 1400-talets slut. Ett os
teologiskt material från en sådan popula
tion skulle ha ett oerhört stort vetenskap
ligt värde eftersom liknande material från 
vår landsdel mer eller mindre saknas. 

I diskussionens bas finns även ständigt 
de stora strukturella frågor som presente
rats ovan. De kan bättre besvaras då mer 
av källmaterialet, där ödekyrkorna ingår, 
har undersökts. 

Slutord 

Ödekyrkoinventeringen har, liksom un
dersökningen i Hjälsta, skapat minst lika 
många frågor som svar vilket är en normal 
situation. Det kan synas märkligt att dis
kussionen pendlar rejält mellan högt och 
lågt, men detta är ofrånkomligt om man 
vill se en mindre studie som en del av en 
övergripande forskningsprocess. Vi vill 
understryka att tvärvetenskapliga an
greppsätt är nödvändiga inom denna 
forskning - väl medvetna om att detta är 
svårhanterat. Förutsättningarna är dock 
som alltid att materialet sammanställs och 
frågor formuleras. Förhoppningsvis bidrar 
denna artikel något till detta och förhopp
ningsvis fortsätter det ökande intresse för 
kyrkoanknuten medeltidsforskning som 
har kunnat observeras under senare år. 
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