
Vikingatida ortnamn i Upplands-Bro 
berättar om orter, personer och händelser i Upplands-Bro 

 
Föredrag 13 nov 2016 i Kulturhuset/Trappan av Börje Sandén 

 
Här i språkligt reviderad form och 

med inläggning av bilder och kartor som visades under föredraget 
                                                        /utstallning/vikinganamn.doc.pdf 
 
De texter jag skall tala om står ursprungligen inte i någon svensk skrift. De äldsta skrivna 
texter vi själva kan visa upp är sådana som står på våra Runstenar. Vi måste alltså gå till 
isländska texter för att få kunskap om vår äldsta historia.  De texterna berättar om ett 
Svitjod som fanns för ca 1000 år sedan. 
 
Berättelsen om Olav den Helige beskriver entydigt Svitjods sydgräns, som också är vår 
kommuns mälarstrand från Stäket till Kalmarsand. Detta under förutsättning att man använder 
de väderstreck som finns i texterna och att tolkaren inte följt den märkliga regeln att 
väderstrecken måste vridas avsevärt för att stämma med verkligheten. 
     Det finns också en latinsk text från samma århundrade som i vissa fall bekräftar de 
isländska texternas utsagor. 
     De texter jag tänker på är de som ger oss detaljer om orter, personer och händelser 
 
Ryssgravsviken 
Här övervintrade Olav den Helige 
vintern 1008 med tre skepp. 
 
 
Jag kommer först göra en översikt 
som berättar om vad jag sedan 
kommer att praktiskt visa i kartor 
och bilder. 
 
 
Det är två textsamlingar som är aktuella idag. 
Den allra äldsta har namnet Ynglingasagan och den lär oss något alldeles speciellt, en detalj 
som endast har uppfattats av några få svenska historiker på 1800-talet. De historikerna 
kommer jag lyft jag fram. 
     Den ena är Erik Gustav Geijer, som eftervärlden mest minns för hans dikter om 
vikingatiden. Av samtiden var han den stora historieprofessorn i Uppsala. Studenterna 
strömmade i massor till hans föreläsningar. De 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. 
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Både Geijer, och Hans Hildebrand ca hundra år tidigare, hade tolkat historien så som den står  
skriven i texten med den effekten att en av huvudpersonerna i dagens föreläsning, Olav den 
Helige, aldrig haft något att göra med Stockholms tidiga historia, som man tidigare sagt. 
 
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 årets bok, 
Stockholm före Stockholm. 
 
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 och att Svitjod ”ej synes omfatta Götalandskapen, utan landet nordanskogs, 
ja, i sin aldraäldsta bemärkelse blott de så kallade Folkländerna” Däribland folklandet 
Bro, som ni ska få se på en karta längre fram. 
 
Nu är det emellertid en ny generation forskare på arenan, där några – eller närmare bestämt 
någon – har tagit upp en mycket gammal teori om Stockholms äldsta historia.  
      Nu 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. Jag återkommer till de senaste tongångarna i textanalysen längre fram. 
     Jag skall strax visa kartor och bilder som förhoppningsvis kan hjälpa er att förstå vad 
som händer när man inte ändrar på väderstrecken.  
     Frågan blev akut för mig när jag 1982 fick kommunens uppdrag att skriva dess 
hembygdsbok. Jag hade redan då insett att vår lokalhistoria också skulle 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 i den saken, och 
väderstrecken 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 
blivande stadsholmen eftersom den svenska ”mannahären” stod på samma plats. Geijer är den 
ende, såvitt jag funnit, som 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 till 
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 den platsen Stäket.  
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 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 ofta på 
stenkistorna 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. 
 

 
 
Det är inte bara forskningsmässigt intressanta bilder och kartor jag vill visa. 
Platserna är också inblandade i senare tiders historia. Men först några ord om nästa bild. 
 

Så här kan en isländsk text ut   

 

Den text jag använder finns på KB i Stockholm 
Intressant är hur den hamnade i Sverige - Stockholm 
     Under pågående krig mellan Danmark och Sverige 
kapades ett danskt fartyg på väg mellan Island och 
Danmark. En islänning ombord var på väg för att sälja 
gamla dokument som han visste att danska historiker 
var intresserade av. 
     Eftersom Sverige just då var i krig med Danmark var 
det legitimt att kapa danska fartyg. Magnus Gabriel De 
la Gardie hade ett av sina fartyg i samma farvatten. Man 
lade beslag på fartyget. Den islänning som tänkt göra 
affärer med dokumenten kom nu att bli anlitad av 
Uppsala universitet för tolkningar texter.  
      Nu finns ”Den stora sagan om Olav dem Helige” på 
Kungl. Biblioteket i Stockholm, där jag kunde 
fotografera den aktuella sidan. Ni skall strax få se det 
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för oss viktigaste avsnittet såsom det tolkats bokstav för bokstav. KB-dokumentet är det 
fullständigaste vi har om Olav.  
 

Orterna som behandlas idag är vattendraget Skarven, 
Stocksunden (Stora och Lilla Stäketsunden), Fornsigtuna, Svitjod, Bro. 

 
Namnen berättar om sådant som hänt här för 1000 år sedan. 
Det är lagmannen på Island, Snorre Sturlason, som visar vägen till vår historia. Det som är 
särskilt intressant för oss finns i de 2 berättelserna jag nämnt: 
Ynglingasagan – som är den äldsta och i berättelsen om Olav den helige   
 
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 han 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, och det är Skarven 
 
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 
_ 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?         Forts. nästa sida 

 
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, dvs Stocksunden.  
Observera – namnet Skarven i texten är i vår tid vattendraget närmast norr om Almare 
Stäket.
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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 inte har något att göra med landhöjningen.  
 
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. 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 
drygt 300 passagerarna som det var tänkt. Bryggan låg i den smalaste passagen. Men skulle 
det gå att lägga till? Aktern fick inte på något vis vridas utåt. 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. 
 
Här har vi alltså fått förklaring till, varför de norska besättningarna 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 kom 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 skriver: 
”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 
kommit ifrån. Kan det räcka med de vattendrag som vi har i anslutning till 
Skarven? Det skulle visa sig att det fanns ytterligare ett stort vattensystem 
som tömmer sitt överskottsvatten i Skarven.  
På de följande sidorna skall jag visa hur vi hittade det med hjälp av några kartor.
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Jag upprepar här de viktiga iakttagelser som framfördes under bilden av 
Skandinaviska halvön: 
 
Här i Uppland är den topografiska utformningen, dvs landskapets 
geografiska beskaffenhet unik på ett speciellt sätt.  
     Vid landhöjningen ”växte” de många 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, dvs Stocksunden.  
 
Kartbilden visar alla fjärdar vars överskottsvatten rinner ut vid dagens 
Almarestäket  

 Det är alltså mycket stora mängder vatten som skall ut vid Stocksunden som finns i nedre 
högra hörnet på ovanstående karta 
 
På nästa sida publicerar UKF ytterligare ett stort vattensystem som skall ut med sitt 
överskottsvatten vid Stocksunden / Steksunden / Almarestäket.  
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Inspirerad av Jan Wirstads 
skiss i Vallentuna Hembygds-
förenings skrift från 2002 
ringade jag in motsvarande 
vattensystem på kartan till 
vänster, som är anslutet till 
Skarven via Oxundasjön nära 
Runsa till vänster på kartan. 
 
Kartan är en Konceptkarta 
från 1932-33 framtagen av 
Generalstaben. 
Där återfann jag Wirstads 
vattensystem i vilket vattnet 
från fem sjöar har ett 
gemensamt avlopp från 
Oxundasjön till Skarven 
alldeles utanför kartan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Den nedre kartan är hämtad ur Rasmus Ludvigsons skissbok från mitten av 1500-talet. Den är 
inte orienterad efter våra nuvarande väderstreck. Det intressanta är att vi ser de två utloppen 
från Vallentunasjön (1) som går samman uppe i högra hörnet. Där står skrivet Skarven (7) 
och Mälaren (8) 
     Rasmus hade uppdraget att under vasakungarnas tid kartera vattensystem runt om i landet 
Vattnen var landets huvudvägar för transporter. 

 
Innan jag publicerade 
detta andra slutna 
system fick jag 
vattensystemet här 
ovan bekräftat av 
Geofysiska 
institutionen vid 
Stockholms 
universitet.  
 
Sundet vid Stäket får 
alltså överskottvatten 
från två stora 
vattensystem. 
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Forskningen – och begreppet ”havet”  
Det höga vattenståndet i Skarven förklarar varför man uppfattat det som att Olav kom ut på 
havet när han lämnade Skarven. Det var således inte vid det blivande Stockholm han kom ut 
på havet. Det är det centrala i saken. 
     I själva verket var alla vattendrag en del av havet vid tiden för Olavs besök i Svitjod. 
Den del av Svitjod som skulle bli Upplands-Bro låg således vid tiden för hans besök 
verkligen vid havet. När Mälaren bildades i mitten av 1200-talet låg kommunen inte längre 
vid havet. Observera att vattnet i Skarven / Stocksunden / Stäket för all framtid kommer att 
forsa ut i Mälaren. Endast en kraftig jordbävning skulle kunna ändra på detta. 
 
Forskningen – och begreppen ”bro” och ”skeppsbro” 
Vi har nyss konstaterat att den kraftiga forsbildningen har skapat ett behov av att kunna ankra 
upp vid en hamn med lugnare vatten i närheten av Skarvens utlopp. Detta har i sin tur tvingat 
fram en anlagd och underhållen landväg (= ”bro”) upp mot de centrala delarna i Svitjod.  Det 
vill säga Fornsigtuna, Sigtuna och Uppsala.  
 
Ordet ”bro” betydde vid den aktuella tiden anlagd väg.  Ortsnamnet Bro syftar således på ett 
”vägbygge”. Vägen började vid Svitjods södra gräns, vid havet. Vi har konstaterat att 
strömförhållandet vid stora Stocksundet har gjort det angeläget att skapa en ”skeppsbro” där 
fartygen kan lägga till så att de resande med häst eller vagnsskjuts snabbt kan nå 
huvudbygderna. Eftersom folklandet omfattade de stora öarna ända ner t.o.m. Lovön så har 
bryggan vid Bro hamnat ungefär mitt i hundaret. 
     Att ett helt folkland fått namnet ”Bro hundare” markerar platsens betydelse. Det är därför 
inte särskilt långsökt att betrakta bryggan nedanför Bro kyrka som en föregångare till 
Skeppsbron i Gamla Stan. 
 
Till detta skall framhållas att den praktfulla runstenen vid Bro kyrka knappast kan ha haft sin 
placering vid den obetydliga Brobäcken. Där har man tagits sig över med hjälp nedvräkta 
’vadstenar’ på bottnen. Vi vet inte var runstenen tidigare har stått. Runstenen beskrivs i 
Runverket som ”ett av Mälardalens två ståligaste runmonument”. Den har naturligtvis stått på 
en plats där folk färdats fram.. Den har fram till 1865-66 varit inmurad i kyrkans vapenhus.  
Mer om detta, när vi skall berätta om namnet Bro. 
 
Begreppet Stocksunden 
 
Därmed är vi framme den viktiga frågan om hur ordet ”Stocksunden” övergick till den 
singulära formen ”Stocksund”.  
     _ Våren 2016 ville jag kontrollera upplysningarna i en alldeles ny bok ”Stockholm före 
Stockholm”, som plötsligt lagt större vikt vid kung Agnes koppling till Stockholm, i stället 
för den traditionella uppfattningen att det var Olav den Helige som var kopplad till 
Stockholms historia. (Vetenskapsradion 2016 - där Olav diskuterades i 10-15 minuter) 
_ Agne-historien – lanserades av den berömda arkeologi-professorn Birger Nerman på 1940-
talet – det verkar nu vara så att Agne-historien blivit det starkaste argumentet för historiens 
tidiga koppling till Stockholm, i stället för Olavs besök där. Så säger den nya forskningen i 
boken  ”Stockholm före Stockholm”. (2017 tycks man ha insett misstaget. Ingen försvarar 
längre den nygamla ståndpunkten) 
_ Agne-historien hade för länge sedan avförts av historikerna som oduglig som bevis för 
Stockholms existens flera hundra år före Olavs besök år 1007.  
Så här skrev Erik Lönnroth i DN (febr 1942): ”Att någon historiker av facket skulle godkänna 
professor Nermans metoder för historisk forskning torde vara uteslutet”.  
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 _  Jag har inte offentligt nämnt Agne-historien förrän den dök upp i våren 2016 i radion. Den 
är nämligen orimlig på flera sätt. 

_ Men - vid min förnyade kontrolläsning i Ynglingasagan upptäckte jag nu det, som jag länge 
sökt efter – nämligen pluralformen (= stocksunden) som jag bara sett en gång tidigare.   
 
Där stod det i kapitlet om Agne att han varit på härnadståg i Finland:  
”På vägen österifrån lade han till i Stocksunden och slog upp tälten söderut på 
näset som då var skogbevuxet”.            
                                                                 Observera  pluralformen 
Här en bild av Stocksunden 
I väster Lilla Stocksundet eller 
Bak-stäket eller Hinderstäket. 
 
I öster Stora Stocksundet 
….. ”smalare än mången å”. 
 
Pluralformen – som forskare de 
senaste 100 årens nonchalerat. 
 
Ryssgraven 900 meter från 
huset vi sitter i  (Ulf Björkdahl) 

 
 
 
 
 
 
 

Stora Stocksundet 
Segelbåt som  slitit sig från 
förtöjningen (år 2014) 
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Samuel af Ugglas monument över sitt brobygge. 
Han fick Kungligt tack för denna välgärning vid 
den viktiga vägen mellan Bergslagen och 
Stockholm.  
     Stenkistor för den öppningsbara bron i det smala 
sundet och den höga vägbanken (näst bild) var 
emellertid grundorsaken till den väldiga 
översvämningen 1839 då nivåskillnaden blev 1,2 
meter. 
Vägbanken fram till bron blev så småningom 
genombruten efter översvämningen. Stenkistan i 
farleden togs bort. Ryssgraven stensattes för att 
hindra sly att växa upp. På 1860-talet byggde man 
en ny bro vid gamla färjeläget. Nuvarande 
brokonstruktionen var ursprungligen bron över 
Södertälje kanal. 

 

 

 

Almare-Stäket                                                         

 

Vårt lands största medeltida borgruin. 
Härifrån styrdes landet av en rad 
ärkebiskopar under de ca 160 åren 
som vi hade utländska kungar, som 
sällan var i landet. Det äldsta helt 
bevarade beslutet i en 
riksangelägenhet handlar om 
rivningen av borgen. 
 
Nästa år är det 500 år sedan rivningsbeslutet fattades. Stockholms Blodbad blev straffet för ett 
folkligt beslut 1517 att avsätta ärkebiskopen och riva borgen så att ”den aldrig skulle kunna 
återuppstå som ett landsförrädiskt näste”. 
 
Biskop Brask klarade sig undan blodbadet med sin kända reservation ”brasklappen”. 
 
Under ruinen har en kastal legat med vaktmanskap, när Olav Helige var här år 1007. Den låg 
”väster om sundet” enligt den isländska texten  Det är denna kastals belägenhet som varit 
föremål för debatt ända in i vår tid. 
 
Det är denna kastals placering vi nu skall diskutera med hjälp av en av en mycket gammal 
text som placerar kastalen väster om Stäketsundet, i texten benämnt Stocksunden eftersom det 
funnits sund på bägge sidorna om Stäksön. Genom att ändra på två väderstreck i texten har 
man kunnat påstå att kastalen har legat på platsen för Stockholms slott vid Norrström! 
 
Det finns många texter om denne norska kung Olavs besök i havsviken Skarven norr om 
Stocksunden. Den som visas på nästa sida finns på Kungl. Biblioteket, där jag förvärvat 
utsnittet som gäller både texten som visar Svitjods placering i geografin, och där 
väderstrecken för placeringen av kastalen är de rätta.    
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Här visas översättningen av bokstäverna – ej tolkning av orden - 
gjord i Oslo av Oscar Johnsen / Jon Helgasson 1941 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Härovan ser vi ett utsnitt ur den viktiga handskrift som har de ursprungliga  väderstrecken:  
På en rad i mitten ses de understrukna orden vestan sundit  och austan. 
På raden ovanför står namnet Stocksunden – med plural form Stoccsunda
 
De två översta raderna säger:  
Olav kung höll österut framför Svitjod och lade in i Login och härjade på båda landen 
Författarna vet ibland inte vad farvattnen heter. Då använder de ett neutralt namn med olika 
former av ordet Lagen =’lagunsjö’. 
     I den här texten står det dessutom att Sigtuna och Fornsigtuna ligger vid  farvattnet som 
redan för 1000 år sedan hett Skarven.  
I en annan trovärdig text visste författaren att namnet var Skarven 
     Det vi ser på bilden är en nedskriven prosa-version  
av ett eller flera diktverk som behandlat samma händelse.  
Sådana diktverk kallades Kväden.  
Skalder var dåtidens underhållare vid såväl allvarliga sammanhang som vid fester.  
_ Det kunde vara en hyllning till kungen, som i det här fallet  
_ Skalderna kunde förmedla egna budskap  
_ Skalderna hade många berättelser i huvudet.  
_ Genom att framföras på något slags versmått var det lättare att komma ihåg texten. 
_ I versform ligger ju texten mera på tungan än i minnet 
_ Skall detta jämföras med något från vår tid, så skulle det väl vara ”rapparna” 
 
Våra forskare kan jämföra med andra kväden som diktats om samma händelse eller samma 
person och på så sätt få en sannare bild av ett händelseförlopp när de gör sina 7prosa-texer av 
de för oss svårbegripliga Kvädena. 
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Väderstrecken ?? 
Varför orda så mycket om väderstreck. Det har väl knappast någon betydelse om den där 
kastalen låg på ena eller andra sidan av ett sund?  
Det är inte där skon klämmer! 
 
År 1928 utgick ett påbud från en mycket inflytelserik historiker att väderstrecken 
ofrånkomligen måste ändras avsevärt i isländska texter och en motsvarande latinsk text.  
Detta för att stämma med verkligheten.  
 
Påbudet gav så småningom fria tyglar åt forskarna att ändra upp till 90 grader - med 
förödande verkan, både när det gäller den isländska sagan om Olav den Helige och 
nyöversättning av den latinska texten. Observera att det hade gått ca 50 år när forskare på 70-
80-talen utnyttjade regeln om ändring av väderstrecken i grundforskningen kring Olav den 
Heliges besök i Svitjod.  
Hur det gick till tar inte många minuter att visa. 
 
Så här står det i kapitlet ”Före Stockholm” i ett 2-bandsverk om 
***  Stockholms historia utgiven 1981:
”Kung Olav styrde då vidare längs Svitjods östkust och lade in 
i Lögen/Mälaren och härjade på både stränderna. Han stävade 
ända upp till Sigtuna och lade sig vid Fornsigtuna.” 
 
Han seglar från Norge och följer Sveriges östkust tills han 
kommer till Stockholm där han går in Mälaren och härjar på 
båda sidorna och går sedan upp till Sigtuna. Det låter ju troligt.  
 
***  Men - enligt isländska texten 1007 står det så här:   
Kung Olav seglade sedan österut framför Svitjod, lade in i 
Skarven och härjade på båda landen. Han for ända upp till 
Sigtuna och låg vid Fornsigtuna. 
 
Så här seglade han i verkligheten 
Han seglar från Norge och följer Sveriges östkust till han kommer till Södertälje där han 
fortsätter på havet tills han kommer till Dävensö. Där viker han av mot öster och seglar 
längs Upplands-Bros Mälarstrand tills han kommer till nuvarande Mälarviken Skarven 
där han seglar upp till Sigtuna och Fornsigtuna 
 
År 1981 Början av meningen: ”Kung Olav seglade sedan längs Svitjods östkust” 
År 1007 Början av meningen: ”Kung Olav seglade sedan österut  framför Svitjod” 
 
År 1981 senare delen av meningen: ”gick han in i Lögen/Mälaren”    
År 1007:senare delen av meningen  ”gick han in i Lagen/Skarven” 
 
År 1981 Olav befann sig i Mälaren 
År 1007 Olav befann sig i Skarven 
 
År 1981 Svitjod omfattar även delar av Götaland 
Åt 1007 Svitjod omfattar endast området norr i Mälaren 
 
Se utförligare karta på nästa sida! 
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Det har aldrig skett något offentligt 
avståndstagande från den Weibullska 
doktrinen mig veterligt. 
 
Historiker efter 1987 har normalt inte följt den 
Weibullska regeln.  
     Norstedts 8-bandsverk berättar om Olav den 
Helige, men kopplar honom inte till Stockholms 
historia. Likaså Bonniers 10-bandsverk från 1960-
talet som indirekt tar avstånd från Weibull genom 
att i ett av de många inledande kapitlen citera 
direkt ur Erik G Geijers ”Svea rikes hävder” där 
det står:  
”Ty det Svitjod, över vilket Ynglingaätten 
regerade, synes ej egentligen ha omfattat 
Götaland, utan landet nordanskogs, ja, i 
sin aldra äldsta bemärkelse blott de så 
kallade Folkländerna” (Bro Hundare)  
Jag vill tolka redaktionens återgivande av just den 
del där den isländska textens ord följs ordagrant, 
som en antydan att inga väderstreck skall 
ändras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assurstenen 
Runstenen är en av de få stenar som berättar verklig historia om bygden. Bilden visar 
runstenen vid Bro kyrka.  Stenen är också den enda med helt bevarad skrift som använder 
ordet vikingar.  
       Framförallt berättar den om försvaret mot härjande vikingar. Vi vet nämligen att Assur 
varit ledaren av försvaret vid tiden för runstenens tillkomst – det finns uppgifter om att 
ledaren också skulle ha uppsikt över områdets vägar.  
     Att det blev en stor och praktfull runsten – ett av Mälardalens ”två ståtligaste 
runmonument” enligt Runverket – beror ytterst på att hans hustru Ginlög hedrade sin make 
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genom att bygga en landväg från havskusten vid platsen för Bro kyrka. Vägen gick till de 
närmaste centralorterna som fanns på mer skyddade platser längre bort från Svitjods sydkust. 
De aktuella orterna är: Sigtuna, Fornsigtuna, Uppsala.  
 
På 1000-talet var sjövägarna de vanligaste kommunikationsvägarna. Men de många 
översvämningarna och framför allt det starka forsdraget vid Stocksunden gjorde det angeläget 
att också finna en landväg från havskusten till bygderna längre upp i Svitjod. Det hade 
uppstått ett behov av en rid- och gångväg från havsstranden vid nuvarande Brohofs golfbana.  
      Att det verkligen blev en landförbindelse och att den var viktig framgår av att hela 
området fick namnet Bro. Ordet ’bro’ betyder ”anlagd väg”. Det är också intressant att ordet 
dessutom betyder brygga, vid vilken fartygen kunde lägga till för att släppa av passagerare 
och last. Här skapades i själva verket en ”skeppsbro” av samma slag som den några hundra 
år senare anlagda Skeppsbron i Stockholm. 
       Det nyss förda resonemanget har mig veterligen aldrig tillämpats på vårt Bro. Det finns 
en s.k. 3-betygsuppsats i Fornvännen skriven av Michael Schneider som tar upp samma 
problematik. Här har jag gjort jämförelsen med skeppsbron i Stockholm.  
 
Martin Aschaneus, utsedd till riksantikvarie år 1630 har i sina anteckningar från resor i 
Upplandsbygderna angivit ’gängse öknamn’ på innevånarna i nuvarande Upplands-Bro. 
Hans resor blev inte kända i tryck förrän vårt forskningsinstitut åtog sig att från ett 
handskrivet manus skapa boken ”Herr Mårten i Borgby” författad av Göran Strömbeck 1993. 
(se sid. 752) 
       Jag tar nu för första gången upp den närmast kryptiska benämningen på dåtidens 
”Upplands-Bro-bor” som riksantikvarien Aschaneus uppmärksammat.  
Om Bro skriver han:  
”Broo haver sitt namn av broar och bråtha. Derföre är theras vedernamn them 
tillagt att heta Broo Män Bråthare, ty på både Landz-wägen och över skogen åt 
Tyble är broo och bråte nog”. 
 
Med denna sist vunna kunskap om öknamnet på broborna får vi argument för att det 
verkligen byggdes en väg från kusten in mot landet. Skogarna i landet växte vilt och det var 
svårt att tränga igenom dem särskilt med hästar och vagnar. När man nu röjde väg genom 
skogen öppnade man den emellertid samtidigt för rövare och anfallande krigsfolk.  
       Assurs chefskap för försvaret av bygden innebar bl.a. att han skulle se till att det fanns 
folk som snabbt kunde fälla redan preparerade träd över vägen och planera nya 
ogenomträngliga bråtar. 
      Det finns en mycket upplysande skriftlig redogörelse för användning av bråtar från 1464, 
då en dansk krigshär stoppades med hjälp av bråtar i Västeråsområdet. 
      Bros centrala läge vid havet har gjort platsen till samlingsplats för innevånarna i det första 
större organiserade samhället. Det fick namnet Bro Hundare. För att bättre förstå den 
utveckling som skett vill jag på nytt visa kartan som berättar om hur man 500 år efter 
vikingatiden upplevde sin miljö. 
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Den historiska forskningen har konstaterat att folk som 
bor på öar organiserar sig i samhällen tidigare än de som 
bor i skogiga och bergiga områden. Det är lättare att 
hålla kontakt via båtar. Varje år samlas man på en utvald 
plats för att fira en religiös ceremoni berättar exempelvis 
historieskrivaren Tacitus i en skrift från år 98 e.Kr.  
     Detta ägde rum hos bl.a. svionerna, ett folk som 
bodde på öarna i den ”norra oceanen”. En gudinna kom 

farande i en vagn på en särskilt byggd ceremoniväg. Tacitus berättar att svionernas båtar är 
spetsiga i för och akter. De har inte segel eller åror. De använder lösa paddlar.  

 

     När gudinnan skall lämna festplatsen måste hon genomgå en rituell tvagning efter sin 
beblandelse med dödliga människor. Tvagningen ägde rum i ”en hemligt belägen sjö”, som 
jag med viss grad av säkerhet anse mig ha hittat. På den platsen finns nu en ”dödisgrop”, 
exakt i processionsvägen riktning. För 2000 år sedan låg havsnivån ca 10 m högre och 
bottnen av gropen uppfattades som en liten ”hemligt belägen sjö.” 
 

Bro Hundare 
 
De mer världsliga sammankomsterna ägde rum vid Bro Hundares tingsplats, som låg i 
anslutning till största gravhögen i Upplands-Bro. 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 
och med Lovö. Hundarets tillblivelse överensstämmer, som vi ser, med det tidigare nämnda 
faktum att vattenvägar binder samma bygder.  
 

Begreppet hundare 
 
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, då 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 
tillkonsten av det organiserade försvaret eftersom Assur i den allmänna forskningen anses var 
son till en norsk Håkan Jarl, som var verksam i slutet av 900-talet. 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. 
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Kartan är hämtad från Det Medeltida Uppland - Historiska Media 
Johan Amund & Linda Qviström 2012 

 

Med sitt centrala läge i 
Svitjod ökade 
befolkning, vilket 
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 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 medel-
tiden hölls två 
riksmöten på Dävensö.  
    Lägg märke till att 
Håtuna och Tibble  
socknar som tigare 
legat i Håbo Hundare 
överfördes till  Upp-
lands-Bro kommun 
1952. 
   På kartan går 
kommunens norra 

gräns i kartans överkant 
mellan Nyaby 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.  
Vi konstaterar att här finns det två portar in mot Svitjods inland: sjöväg och landväg. 
Bro tingsplats gällde i vissa ärenden även för den avstyckade delen i havet/Mälaren. 
 
Vi går nu att avsluta dagens föredrag med en kort redogörelse för Fornsigtuna. En betydligt 
längre berättelse finner du i redogörelsen för Arkeologidagen 2016 under samma flik. 
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Vi går nu att avsluta dagens föredrag med en kort redogörelse för Fornsigtuna. En betydligt 
längre berättelse finner du i redogörelsen för Arkeologidagen 2016 under samma flik. 
 
Fornsigtuna 

 

På platsen för Fornsigtuna ligger nu 
herrgården Signhildsberg. Det finns både ett 
forntida och ett medeltida Fornsigtuna 
Det forntida ligger i den öppnare terrängen 
mitt i bilden. Det gröna fältet i förgrunden var 
då Fornsigtunas hamnlagun, skyddad av den 
nu med träd beväxta höjdsträckningen. i 
förgrunden. 
 
 

De första och hittills enda arkeologiska 
undersökningarna, gjordes under fem somrar på 1980-
talet då man fann ett antal husgrunder med byggnader 
av det slag vid ser på bilden intill. De låg i den glest 
bevuxna delen i centrum på flygbilden. 
  
I de upplysningar via har från riksantikvarien 
Aschaneus, som var född och uppvuxen i närmsta byn 
Aske, har här också funnits byggnader i sten och tegel i 

den del av parken som ännu inte undersökts.  I en skrift från 1612 berättar han om det som 
ortsbefolkningen kallade Försigtuna slott, vars fyrkantiga borggård då ännu kunde ses, liksom 
några källarvalv, varav tre finns kvar i herrgårdens delvis utgrävda källare. 
 

Det märkliga med Fornsigtuna är att dess placering 
på kartan varierar inom forskningen. År 1978, när 
turen var kommen till Riksantikvarieämbetets 
historiska beskrivning av Sigtuna i skriftserien om 
Gamla medeltida städer, kunde man inte klart 
deklarera att platsen var Sighildsberg, trots att ett 
stort antal historiska källor kände till detta.  
    Två år tidigare hade den lokala forskningen efter 
arkivstudier berättat att Fornsigtuna fanns 
någonstans i parken. Det skedde vid en herrgårds-
konsert anordnad av Upplands-Bro Musiksällskap 
under ledning av Börje Sandén.   
     Det var 1678 som Åke Rålamb ändrade namnet 
från Fornsigtuna till Signhildsberg eftersom 
forskning då trodde att Habor och Signhild hade bott 
i slottsruinen. De har aldrig varit här, eftersom de 
levde Danmark många hundra år tidigare. 
     Kartan visar strax under mitten på västra sidan av 
vattendraget att Fornsigtuna bytt namn. Man ser en 
parentes framför ”(Försigtuna”   
Kartan är från 1651 och tydligare än bilden. 
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Dagens tema är historien om de äldsta orterna med detaljerade upplysningar. Fornsigtuna är 
omnämnt dels i Olav den Heliges saga men också i den äldre Ynglingasagan. Sagan finns i 
flera versioner, mer eller mindre tillrättalagda för svenska förhållanden! 
 
Det är verkligen ”stor” historia eftersom man velat se nedanstående text som början till vår 
skrivna historia. Den handlar om Odens ankomst till vårt land. Han hade ”med sitt folk” 
kommit under namnet Odin till landet i norr efter att ha färdats genom hela Europa. Han 
trodde att de nått målet när de kom till Odense i Danmark. Vi kommer in i berättelsen när han 
bestämmer sig för att resa vidare norrut: 
 
”Sedan for han norrut till landet som nu heter Svitjod; konungen där hette 
Gylfe. När denne fick höra att Asia-männen, som kallades asar, voro på väg, for 
han dem till mötes och bjöd Odin att få så mycken makt i hans rike som han 
själv ville. 
     Och den lyckan följde deras färd, att varhelst de dvaldes i landen, var det 
gott år och fred, och alla trodde att de hade makt över slikt, ty stormännen sågo 
att de voro olika andra män, som de hade sett, i både fägring och mannavett.  
     Odin tyckte att där var fagra slätter och god jordmån, och han valde sig en 
borgstad, som nu heter Sigtuna.  
     Där skipade han rättvisa med hövdingar på liknande sätt som det hade varit 
i Troja, och satte tolv hövitsmän i staden att döma efter landslag, och han 
skipade rätt i alla stycken, så som det tillförne hade varit i Troja och som 
turkarna hade för sed.” 
 
Så här kommenteras saken i en fotnot  
Tyrkland var det land, som hade Troja eller Trojeborg till huvudstad. 
Härkomsten från Troja åberopas flerstädes inom den germanska världen och 
man har mången gång varit oförståndig nog att antaga detta vidunderliga 
påstående för ett historiskt faktum. (Hans Hildebrand 1869)  
 

Signhilds kulle i Signhildsbergsparken 
 

Länk till rapporten från Arkeologidagen 2016 
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