Nytt i det långlivade diskussionsämnet om
Olav den heliges besök i Svitjod
Det var vid föredraget i Kulturhuset 13 nov 2016 som en ny sida presenterades i ämnet
”Olav den heliges besök i Svitjod”. De som inte var med kan läsa texten och se alla bilder
och kartor som visades genom att gå in på UKF hemsida www.ukforsk.se och på Startsidan
och klicka i rutan Missade du Föredraget / Exkursionen?
Den här artikeln är en kortare uppföljning till Börje Sandéns föreläsning och en introduktion
till nästa föreläsning sönd.12 febr (se annons på första sidan av detta Nyhetsbrev eller UKF
hemsida) då två forskare vid Stockholms universitet visar hur den ständigt pågående
landhöjningen ändrar på havets strandlinjer.
Börje själv fortsätter:
Läsare av våra Nyhetsbrev och artiklarna på Hemsidan torde ha förstått, att det funnits
problem inom forskningen när det gäller isländska texter. Våra historiker på 17-1800-talen
hade inga problem med tolkningen av texternas väderstrecksanvisningar. Problemen uppstod
omkring 1920. Då hade några forskare med mycket stor pondus konstaterat att texternas
väderstreck inte stämde med verkligheten! De måste vridas avsevärt, upp till 90 gr.
De som var först ut på plan var den berömda arkeologen Birger Nerman, snart följd av
historikern Lauritz Weibull. Det var bl.a. väderstrecken i berättelsen om Olav den heliges
besök som inte stämde menade Weibull. I grundtexten står
det att när Olav kom farande på havet vek han av ”österut
och seglade sedan framför Svitjod” tills han kom till
vattendraget Skarven. Han var på väg till Svitjods huvudort
Fornsigtuna som ligger vid Skarven nära Håtuna kyrka.
Detta är inte nytt för läsarna. Men saken är ett grundtema i
den vetenskapliga diskussion som skulle komma och jag vill
därför erinra om saken.
Man menade att man måste segla västerut för att från
havet komma till Skarven. Väderstrecken i sagan kunde man
således inte lita på. Men för tusen år sedan var nuvarande
Mälaren en del av havet och på den tiden seglade man sedan
århundraden tillbaka in i havsviken vid det sund där nu
Södertälje ligger. Ungefär mitt i Mälaren ligger ön Dävensö.
Där vek Olav av mot öster. Han kom nämligen med en stor
flotta och ville inte dra båtarna över land vid Kalmarsand –
Draget.
Stocksunden – ett nytillkommet begrepp i debatten.
I de aktuella texterna står det att man kom in i Svitjod via de två
Stocksunden. För läsare av Nyhetsbreven är begreppet Stocksunden en
nyhet. Mycket tidigt förvandlades pluralformen Stocksunden till
”Stocksund” för det fanns ju bara ett sund i Stockholm menade man.
Det fanns i själva verket två sund både vid Almarestäket/Ryssgraven
och på bägge sidorna av blivande stadsholmen (Gamla Stan).
Det hör till problematiken att svensk forskning kring Stockholm
krävde att det fanns en fast förbindelse mellan ”stadsholmen” och
Södermalm. Där skulle ju enligt en missförstådd tolkning Olav
Haraldson varit tvungen att gräva sig ut och där skulle kung Agne dö.
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Det är två textsamlingar som nu är aktuella.
Den allra äldsta har namnet Ynglingasagan och den lär oss något alldeles speciellt, en detalj
som var känd av svenska historiker på 17-1800-talen. Den andra är den tidigare diskuterade
isländska texten om Olav Haraldsons besök i Svitjod 1007-08, här tolkad av Erik Gustav
Geijer, vilken eftervärlden mest minns för hans dikter om vikingatiden. Av samtiden var han
den stora historieprofessorn i Uppsala. Studenterna strömmade i massor till hans
föreläsningar, som finns tryckta i hans samlade verk.
Det som Geijer framhåller är att det faktiskt står i originaltexten att Svitjods södra gräns är
den norra stranden av dagens Mälaren. Norrut omfattar Svitjod området på bägge sidorna av
nuvarande mälarfjärden Skarven. Detta framhåller Geijer med skärpa.
Hundra år senare, från 1930-talet och framåt, deklarerade Lauritz Weibull att man
ofrånkomligen måste vrida på angivna väderstreck i isländska texter för att de skall stämma
med verkligheten. Detta medförde att Svitjod blev landet på båda sidorna av Mälaren.
Både Geijer, och Hans Hildebrand en mansålder senare, har tolkat historien så som den
står skriven i grundtexten med den effekten att en av huvudpersonerna - Olav Haraldson/den
Helige - aldrig haft något att göra med Stockholms tidiga historia.
I Norstedts 8-bandsverk om svenska historien nämns inget samband mellan Olav den Helige
och Stockholm. Detta är verkligen intressant mot bakgrund av vad som framhålls i 2016 års
bok, Stockholm före Stockholm, där ett föråldrat tänkesätt återuppstått.
Inte förrän helt nyligen kom jag på att kontrollera vad Bonniers 10-bandsverk hade att säga i
saken på 1960-talet. Till min stora överraskning fann jag bland inledningskapitlen på sid. 23
en hel sida citerad från Geijers text!
Tolkningen av Svitjods geografiska utbredning vid norra Mälarstranden konstateras, samt
att Svitjod ”ej synes omfatta Götalandskapen, utan landet nordanskogs, ja, i sin

aldraäldsta bemärkelse blott de så kallade Folkländerna”.
Däribland folklandet Bro, som finns på kartan över Bro hundare längre fram.
Nu är det emellertid en ny generation forskare på arenan, där några har tagit upp en mycket
gammal teori om Stockholms äldsta historia. Numera har forskarna genom internet tillgång
till både gammal, ny och pågående forskning. Det gäller att noggrant värdera de
upplysningar, som på internet presenteras prydligt och tydligt. Men det kan vara gamla
upplysningar som inte längre gäller. Och så är det i det aktuella fallet.
Frågan om väderstrecken blev akut för mig när jag 1982 fick kommunens uppdrag att skriva
dess hembygdsbok. Jag hade redan då insett att vår lokalhistoria också anses vara
Stockholms lokalhistoria, beroende på hur man tolkar texternas väderstreck.
Året innan hade det kommit ut en bok i 2-band om Stockholms Historia. Eftersom jag ville
redovisa de senaste rönen inom Stockholmsforskningen tog jag telefonkontakt med
professorn för att höra på vilka grunder han valt väderstrecken. Jag framhöll att jag tänkte
använda de ursprungliga. Han svarade något om att det är stor förvirring kring väderstrecken
som kan tolkas på olika sätt.
De texter som ger oss konkret historia är dels berättelsen om den norska kungen Olav
den Helige som plundrande seglade runt i kommunens farvatten på känt vikingamanér, och
dels berättelsen om kung Agnes äventyr i den mycket äldre Ynglingasagan.
De bägge isländska sagatexterna använder pluralformen Stocksunden i grundtexten, men
i efterföljande tolkningar har man använt singularformen eftersom man ansett att det bara
funnits ett sund vid Stockholm. Redan ovan nämnde Geijer visste att det varit öppet vatten
vid platsen för Polhemsslussen. Det hade framgått av fynd vid reparation av slussen. Han
hävdar också att Olav inte kan ha grävt sig genom ett påstått näs mellan Södermalm och
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blivande stadsholmen eftersom den svenska ”mannahären” stod på samma plats. Geijer är den
ende, såvitt jag funnit, som klart menar att Olav tog sig ut vid Lilla Stäket, ej i Stockholm.
I Norge har man så god kontroll på sin historia, att man vet att det var år 1007, som Olav med
sin flotta och tog sig in i Svitjod genom att segla mot öster framför Svitjod tills han kom
vattendraget Skarvens smala mynning ut mot ”havet”.
Att han seglade mot öster beror på att han valde den urgamla färdvägen till Svitjod via
sundet vid dagens Södertälje. Därifrån fortsatte han mot norr tills han kom till Dävensö,
ungefär mitt i Mälaren, där han i enlighet med texten ”höll av mot öster och seglade framför
Svitjod” tills han kom till Stocksunden. Idag kallas platsen Stäket. (behöver upprepas!)
I Ynglingasagan berättas om kung Agne, som
”på vägen österifrån lade till vid Stocksunden
och slog upp tälten söderut på näset, som då
var skogsbevuxet.
Bilden visar hur Ryssgraven, Lilla Stäket såg
ut 1839.
Bilden och nedanstående karta har Ulf
Björkdahl, en av våra forskare, funnit vid
sökandet i arkiven.
Kartan är från 1690-talet. Det finns flera
generationer kartor med olika namn Lilla
Stäkesbron, Hinderstäket, Bakstäket
Ur Aschaneus handskrift Fb 12 - 1600-talet
Först själva slottet, ther vindbroo haver varit på
både sidor. Therföre fara sjöresande på
stenkistorna ofta illa i leden uti Stekes sund.
Sedan Lille Steke, ther som fordom vindebro
varit haver, med en värn som än synes, then är
vid Nääslandet.
I båda Steeke är mäkta fiskeri.

De flesta av er känner troligen till att det uppstått problem vid tolkningen av källskrifterna.
Det finns nämligen många versioner av grundtexter och sedan olika tolkningar av dessa.
Därför finns det motsägelsefulla fakta om något så enkelt som var Olav Helige egentligen
hade befunnit sig, när han var här för 1000 år sedan.
Alla textvarianter är eniga om att Olav varit uppströms det ställe där vattnet forsade fram. Var
forsade det? Det är den stora frågan. Allt rinnande vatten i Svitjod faller ut i ett vattendrag
som har en mycket smal mynning där gamla vägbron vid Stäket ligger.
På 1600-talet när de isländska texterna blev kända visste man inget om landhöjningen, som
varit 5 meter sedan Olav var här.
• Man trodde att landskapet på Olavs tid såg ut ungefär som på 1600-talet
• Man visste inte att Mälaren i själva verket då var en vik av havet
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•
•
•

När man så fann att texten inte kan ha beskrivit Stockholm har man under årens lopp
”justerat” väderstrecken på flera olika sätt så att det till nöds skulle passa för Stockholm .
Det bör gå att identifiera platsen, där han lyckades ta sig ut på havet.
Det borde vara där vattnet strömmar från en högre nivå till en lägre – men var fanns den
platsen på kungarna Olavs och Agnes tid?

Kartan är gjord 1598 av en kartritare
som aldrig varit i Östersjön. Men i
århundraden visste sjöfarande
handelsmän att Stockholm och
Uppsala låg i en stor skärgård.
Kartbilden kan underlätta förståelsen
av nedanstående resonemang

Här i Uppland är den topografiska utformningen, dvs landskapets geografiska
beskaffenhet unik på ett speciellt sätt. Titta på skärgården här ovan.
Vid landhöjningen ”växte” öarna samman och undervattenströsklar uppstod på ett så
finurligt sätt att de råkade skapa ett sammanhängande system av fjärdar som alla
fått ett gemensamt utlopp vid Almare Stäket, d.v.s. Stocksunden.
Vattennivån och kraften i forsen bestäms av mängden regnvatten och av kraften i vårfloden.
En måttstock härpå fick vi, när den första ångbåten med propeller skulle ta sig in Skarven.
Den tvingades vänta i fyra dygn innan den orkade forcera det strömmande vattnet. Ett
exempel på ännu större verkan av flödet i Stocksunden hände 1780 då isgången var så stark
att trossen som drog Stäkes färja slets av och färjan drev ut på Görväln.
Forsande vatten ut ur Skarven är det normala. Men det finns tillfällen då forsen är mycket
svag. Värt att påpeka är att det forsande vattnet primärt inte har något att göra med
landhöjningen. Efter sekelskiftet 1300 höjs inte bara landmassan. Enkelt uttryckt – även
Mälarens botten höjs lika mycket. På min barndoms kartor låg Mälarens genomsnittsnivå 3
dm över havet. Nuvarande nivå är 7 dm.
Det finns också exempel på att strömmen kan vara närmast obefintlig under vissa
förhållanden. Ett exempel på det är från 1970-talet, då hembygdsföreningen och
musiksällskapet anordnade ångbåtsresor med hembygdshistoria och musik.
Det var vid ett tillfälle ovanligt lugn ström, men kaptenen på ångbåten Mariefred kunde
inte säkert avgöra om det var tillräckligt lugn vattenföring vid själva bryggan.i Stäket. Ett par
man åtog sig att hoppa av i samband med broöppningen för att tala om för bussförarna att de
kanske skulle bli tvungna att åka till bryggan i Kallhäll, om det inte skulle gå att släppa av de
drygt 300 passagerarna såsom det var tänkt. Bryggan låg i den smalaste passagen. Men skulle
det gå att lägga till? Aktern fick inte på något vis vridas utåt. Det gick att släppa av folket. Så
känsligt kan det vara. Vid följande båtfärder använde vi inte den landningsplatsen.
De hydrografiska egenheterna vid Stocksunden är som vi förstår säregna och kommer att
vara så i all överskådlig framtid. Det måste till en jordbävning för ändra på denna naturens
gång.
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Här har vi alltså fått förklaring till, varför de norska båtbesättningarna upplevde
att det var vid Stocksunden – Steksunden – som de kom ut på havet.
Den isländska författaren Snorre Sturlason var själv inte med på färden. Trots detta har han en
utomordentligt klar uppfattning om hur naturen bär sig åt ett i ett främmande avlägset land.
Jag frågar mig: Varför?
Ville han ge sina landsmän information om, att det är svårt att sjövägen ta sig in till
Svitjods huvudbygder Sigtuna och Uppsala?

Varför har inte svenska forskare med undantag för Geijer och Hildebrand
utnyttjat den kunskap som Snorre givit prov på när han skrev:
”Det föll den tiden mycket regn. I hela Svitjod faller vart rinnande vatten ut i
Skarven och från denna går ut till havet allenast en mynning som är så smal, att
mången å är bredare.
Då det regnar mycket och töar, faller vattnet så häftigt, att det är fors i
Stocksund och Skarven stiger så mycket upp på landen, att det är stor
översvämning. Konung Olof lät då alla skeppen lägga styrena ur lag och hissa
seglen i topp, det var blåsande vind, de styrde med årorna, skeppen gingo med
fart ut över grundet och komma alla hela i havet.”
Vid vår forskning om vattenföringen vid Stäket har vi frågat oss var allt vattnet kommer ifrån.
Kan det räcka med de vattendrag som vi har i anslutning till Skarven?
Det skulle visa sig att det finns ytterligare ett stort vattensystem som tömmer sitt
överskottsvatten i Skarven. På nästföljande sidor vill jag visa hur vi hittade det med hjälp av
några kartor.
Jag upprepar här de viktiga iakttagelser som framfördes vid föredraget på Kulturhuset 13 nov
2016:
Den här kartbilden visar alla fjärdar vars
överskottsvatten rinner ut vid dagens
Almarestäket.
Kartan visar de vattendrag vars
överskottsvatten tar sig ut via
Stocksunden eller Almarestäket som vi
säger i vardagslag. Strandlinjerna följer
dagens 5-meterskurvan som ungefär
motsvarar strandlinjerna när Olav
Haraldsson var här. Översta vattenytan
blev sedan kärrmark och därefter
ängsmark med namnet Kungsängen
söder om Uppsala.
Fyrisåns och dess många tillflöden
ända upp till Vendel leder vattnet förbi
Gamla Uppsala och Uppsala stad.
Västerifrån kommer vatten via stora
Örsundaån ända från trakten öster om
Sala stad.
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Jag skrev tidigare att ”en mycket stor del
av Uppland avvattnades” via Stäket. Då
tänkte jag på att det finns ytterligare ett
system av vattenleder som avvattnas till
Skarven. Med den saken förhåller det sig
sålunda.
För några år sedan hade jag anledning
att närmare studera bygderna öster om
vattendraget Skarven. Jag fann då att
Vallentunasjön, Fysingen och Norrviken
också såg ut att avvattnas till Skarven för
vidare transport till Stäket. En närmare
undersökning visade att så var fallet.
De nämnda sjöarna är i dagens läge
inte förbundna med varandra med öppna
fjärdar som i vår tid inbjuder till båttrafik.
Det är endast större och mindre diken.
Men tack vare en karta som jag fått i
UKF:s samarbete med Långhundraleden, som sysslar med liknande frågor, fick jag
bekräftelse på att såväl Norrviken, som ligger söder om Stäket, som de andra nämnda sjöarna
faktiskt avvattnas via Stäket.
I slutet av 1800-talet gjordes en traditionell sjösänkning av Vallentunasjön för att få mer
åkerjord. Vattenytan sänktes bortåt en meter. Denna sänkning kan tänkas ha försämrat de
tidigare möjligheterna att utnyttja dikena för transporter med båtar. Detta framstår så mycket
tydligare när man studerar resultatet av Gustav Vasas projekt på 1550-talet. Det syftade
nämligen till att skapa fungerande transportleder på sjöar och vattendrag.
Det fanns vid den tiden inte många landsvägar. Transporter gjordes mest på vintervägar.
Kungen uppdrog åt Rasmus Ludvigsson att kartlägga tänkbara transportleder runtom i
Sveriges bygder. I dennes rapport finns ett stort antal kartskisser med transportleder, bl.a. det
ovan nämnda tillkomna vattensystemet. I skissen står skrivet i läsbar text att vattnet går via
Skarven till Mälaren!
Det ger oss anledning
att spekulera kring
den vattennivå som
uppmättes år 1839
vid Stäket. Det var då
en nivåskillnad på 1.2
m. Men till den stora
nivåskillnaden hade
naturen fått hjälp av
greve Samuel av
Ugglas. År 1804 hade
han på egen
bekostnad och med
kungligt tack uppfört
en öppningsbar bro
vid Stora Stäket
genom att dels bygga
en stor stenkista mitt i
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strömmen och en hög vägbank från landsvägen fram till stranden. Det bör ha varit här som
nivåskillnaden på 1,2 m blev uppmätt. Se den höga vägbanken på det gamla vykortet nedan.
Enligt uppgifter från SMHI har det högsta uppmätta vattenståndet i Mälaren/Skarven varit
2,79 meter över havet år 1780. År 1853 var vattenståndet 2,26 m över havet (Michael
Schneider i tre uppsatser i Fornvännen senast 2011:4) Om man räknar bort landhöjningen
under de senaste 200 åren blir nivåskillnaden mindre men problem har det varit i alla tider.
Lägg därtill Ulf Björkdahls
upplysningar i ett tidigare
Nyhetsbrev, i vilket väg- och
vattenbyggnadsingenjören
Modig rapportar om ständigt
återkommande problem för
sjöfarten vid Stäket.
Man hade t.o.m. idéer om
att göra en permanent farled
genom det mindre sundet.
Läs Ulf Björdahls artikel i
Nyhetsbrev 2016:3

Ytterligare ett par nyheter
1. Kritisk granskning av Lauritz Weibull
En känd historieskribent inleder en kritisk granskning av Lauritz Weibull med orden:
”Lauritz Weibull var den mest inflytelserika av Sveriges historiker under 1900-talet och
definitivt en av de mest omstridda.”.
Presentationen avslutas med orden:
”Det mest bestående arvet efter Lauritz Weibull är medvetenheten om källkritikens centrala
roll i historikerns metodarsenal. Däremot har många av hans forskningsresultat blivit
förbisprungna av senare forskning.”
Själv konstaterar jag – efter att ha läst en kritisk bokframställning om hans historiska insatser
– att det ingenstans skrivs något om vridningen av väderstrecken. Jag tror mig veta varför! Se
nästa brev.
Det var dock den Weibullska vridningen av väderstrecken som låg bakom översättningen och
tolkningen av nyöversättningen av Adam av Bremens latinska text från 1984. Den beskriver
Nordens geografi med 90 graders vridning av väderstrecken. Att man vred väderstrecken har
en då ansvarig historiker, som samarbetade med översättaren, oförbehållsamt berättat för mig
för tre år sedan.

2. Begreppet Bro hundare
Bro Hundares tingsplats låg i anslutning till största gravhögen vid Bro kyrka. Den betecknas
som en kungshög. Sådana har minst 30 meters diameter. Toppen är dock bortgrävd.
Tingsplatsen låg strax söder om den blivande kyrkan. Den låg mycket centralt i hundaret,
nästan i dess mitt, eftersom Bro hundare även omfattade ett antal stora öar i havet ända ner till
Lovö. Hundarets tillblivelse överensstämmer, som vi ser, med det tidigare nämnda faktum att
vattenvägar binder samman bygder.
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Ordet har verkligen med ”hundra” att göra. När man började använda stora båtar med
segel och åror och stora besättningar blev redan några få båtar med sjörövaravsikter en fara
för de samhällen som låg nära havet. När runstenen restes hade vår bygd dock ett organiserat
försvar eftersom Assur, efter vilken minnesstenen rests, vid det tillfället var ledare av
försvaret. Han skulle se till att det fanns hundra ”värnpliktiga” som snabbt kunde rycka ut till
bygdens försvar. De kom därefter också att bli kärntruppen i den s.k. Ledungsflottan, som
kungar i Svitjod kunde utnyttja även för egna sjörövarfärder.
Man kanske rent av skulle kunna se ett samband mellan Olav den Heliges plundrande och
tillkomsten av det organiserade försvaret eftersom Assur i den allmänna forskningen anses
var son till en norsk
Håkan Jarl, som var
verksam i slutet av 900talet. Tyvärr har jag inte
funnit någon säker
datering av vår praktfulla
runsten. Behovet av ett
organiserat försvar längs
Svitjods havskust vid
denna tidpunkt var dock
uppenbart.

Kartan är hämtad från Det Medeltida Uppland - Historiska Media
Johan Amund & Linda Qviström 2012

Det centrala läget i
Svitjod och ökande
befolkning medförde att
hundaret delades så att
fastlandsdelen en tid kom
att heta Bro Halva
Hundare. På 1300-talet
blev benämning Bro
Härad.
Den prickade linjen är
gränsen till öarna i havet
och den är sedan 1952
Upplands-Bros sydgräns.
Ön ovanför prickade
linjen är Dävensö. Det
var där Olav seglade
österut. Dess centrala
läge i Mälaren gjorde att
man under medeltiden
höll två riksmöten på
Dävensö.

Lägg märke till att Håtuna och Tibble socknar som tigare legat i Håbo Hundare överfördes till
Upplands - Bro kommun 1952. På kartan går kommunens norra gräns i kartans överkant vid
Nyaby (dagens Nyborg) och Hatuna.
Dags att återigen erinra om vattenvägarnas betydelse för uppkomsten av forntida
samlingsplatser. Stora kultplatser vid Rösaring, Draget och Fornsigtuna talar själva sitt
tydliga språk härvidlag.
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