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När jag för några år sedan ritade ut den äldre och
yngre järnålderns strandlinjer längs Lårstaviken
sydväst om Uppsala blev jag varse att tiometers-
kurvan slutar en bit ovanför Broby i Österunda sn.
Vad är det med det då? Tidigare hade jag studerat
två Broby-orter i Börje och Tillinge socknar, och
utifrån ett järnålderåldersperspektiv redan ifråga-
satt att ortnamnet primärt skulle syfta på fribroar
övervattendrag,p.g.a.byarnasrelationtilldjupt in-
trängande havsvikar. Nu uppstod tanken att ort-
namnetBroby sannolikt avser något annat. Faktum
är att förleden bro- i äldre tider, och fortfarande
dialektalt, också kunde betyda anlöpshamn för
båtar, vilket kommer att behandlas nedan.

Jag följde tiometerskurvan runt Upplands-
kusten för att se var den skar djupast in i landet
och studera om man kan relatera även resten av
brobyarna till »havets ändhållplatser» under den
äldre järnåldern. Tiometerskurvan representerar
inte någon alldeles samtidig äldre strandlinje i
det låglänta och flacka Uppland med dess drama-
tiska landhöjning, men grovt taget avslöjar den
ändå forntida bebyggelsers relation till havet ca
200 e.Kr. (Karlsson & Risberg 2006, s. 92). Det
visade sig att elva av de tolv kända Broby-orterna
legat vid änden av havsvikar under den romerska
järnåldern, samt att nästan samtliga låg vid slutet
av de allra längst inskärande vikarna. Alltså inte
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vid vilka vikar som helst, utan vid dem som med
all sannolikhet har varit mest betydelsefulla för
sjötrafiken till och ifrån Upplands inland (fig. 1).
Kan de här platserna, med likartade förutsätt-
ningar under den äldre järnåldern, ha haft en ge-
mensam funktion som föranlett namnbildning-
en? Att brobyarna skulle ha fått den här fördel-
ningen av en slump förefaller osannolikt. Fornti-
dens Uppland var marmorerat av åar och bäckar
som slingrade sig mellan sjöar och våtmarker,
och behovet av att korsa vattendrag måste ha va-
rit oändligt. Dessutom förutsätter jag att brokon-
struktioner, vad de än avsåg, som anslöt till havs-
vikarna måste ha varit prioriterade anlöpsmål för

sjöfarten i ett landskap som nästan helt saknade
infrastruktur. Att försöka avgöra om förleden
bro- i huvudsak syftade på båtuppdragningsplats,
vägbank eller passage över vattendrag är nog inte
meningsfullt eftersom beroendet måste ha varit
ömsesidigt. Vatten- och landrutter måste ha sökt
sig till varandra för att ett kommunikationssys-
tem skulle fungera. Naturen skapade förutsätt-
ningarnafördessamötenmedanmänniskor»broa-
de» dem.

OrtnamnetBroby förklaras ofta utifrån en mo-
dern föreställning om ordet bro, gärna med hän-
visning till en närliggande pittoresk stenvalvsbro
från historisk tid. Förmodligen har dessa lokalers
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Fig. 1. Uppland med strandlinje 10 m.ö.h., ca 200 e.Kr. Av annat vatten är endast några åar utprickade. Efter
Lantmäteriets terrängkarta och Karlsson & Risberg, 2006, s. 92. Svart punkt = Broby-ort (med sockennamn).
H = Husaby-ort (ej Husa/Husinge) efter (M.G. Larsson 1993, s. 106). Siffran 5 markerar femmeterskurvans
slut inåt land. Jag har inte ritat ut tiometersnivån mot Almunge eftersom detta sjösystem låg ovanför denna
nivå före sjösänkningarna (Brunberg & Blomqvist 1998). Karta: Michael och Gustav Schneider. —Uppland
with its shoreline about AD 200 (10 m a.s.l.). Black dot = Broby. H = Husaby. 5 = inner end of 5 m a.s.l. inlets.

Art. Schneider 290–305:Layout 1  11-11-21  11.43  Sida 291



nutida läge i landskapet inte givit incitament till
djupare frågeställningar. Jag har inte lyckats finna
någon studie över ortnamnet. Grundläggande ana-
lys verkar saknas både inom ortnamnsforskning-
en och arkeologin. Broby har fallit mellan stolar-
na. För att förstå ortnamnet menar jag att vi mås-
te sätta det i ett större sammanhang, både i tid
och rum. Det ska inte bara ses i ett lokalt perspek-
tiv. Det måste studeras med ett tvärvetenskapligt
angreppssätt på ett regionalt plan där alla äldre
betydelser av bro behandlas förutsättningslöst.

Broby signalerar kommunikation. Det gör ock-
så andra ortnamn med element som bro, ed, spång
eller vad, men det som skiljer formen Broby från
dessa är att den nästan uteslutande återfinns vid
änden av de vikar som trängde allra längst in i
Uppland, medan de övriga förekommer var som
helst i landskapet. Länna, Vik och ortnamn med
snäck, skepp eller andra sjöfartsrelaterade element
kan syfta på landningsplatser för båtar, men de
följer inte något särskilt mönster. Det gör inte
heller vattenrelaterade namn som Säby, Vi(k)by
eller Åby. Jag menar att kommunikation under
järnåldern måste förstås utifrån ett förhistoriskt
landskap av fundamentalt annorlunda karaktär
än dagens lantliga miljöer, präglade som de är av
sjösänkningar, utdikning och skogsskövling. Vi
måste föreställa oss ett flackt landskap där våt-
marker följdes av snårig urskog som följdes av nya
våtmarker. Det tas ofta för givet att de grundgå-
ende, klinkbyggda skeppen kunde landa nästan
var som helst. Kan så vara, men tyvärr funderar
man mindre över hur det var möjligt att sedan nå
skeppen i oländig terräng. Vi måste ibland glöm-
ma bilden av 25 käcka vikingar som drar sitt
skepp över land. Vi bör i stället utgå från en logis-
tik anpassad för vardagens behov under den äldre
järnåldern, från behoven hos en bonde med träl
som färdas i en fullastad båt.

Väglöst land
Sjöfarten var under järnåldern av avgörande be-
tydelse för längre transporter, liksom slädtrans-
porterna på vinterns isar. Färdades man på land
var man hänvisad till att gå eller rida i snårig ter-
räng som ofta måste röjas, eller över sank mark
som måste fyllas ut. Gunilla Larsson (2007, s.
140 f) beskriver sjöfartens betydelse som basen i
det »maritima samhället». Landvägarna var i

regel ridstigar. Inte förrän 1600-talet började ett
vägnät ta form som tillät fyrhjuliga vagnar. Land-
höjningen hade i Uppland skapat stora arealer
som varken var vatten eller land, områden som
med tiden skulle tjäna som fodertäkt för krea-
turen. Fast mark fanns visserligen på åsarna, men
terrängen var ojämn. De tunga transporterna spa-
rades till vintern då myr- och kärrmark erbjöd
före för slädtransporter. Ända in i modern tid
fanns det ofta två vägar att välja på för att nå sam-
ma mål. Detta kan gestaltas med vittnesbörd från
1800-talets Ramsele i Ångermanland, som berät-
tar om två »vägar» till sockenkyrkan: »Sommar-
vägen gick med rodd över sjöarna och följde se-
dan fast mark och berglandskap. Vintervägen gick
över tillfrusna sjöar, lågland och myrar» (Eriks-
son 1970, s. 41). Stefan Brink (2000, s. 30) menar
att transporter ofta var en kombination av att gå,
rida och åka båt, varför det finns anledning att
uppmärksamma vissa urgamla vattenleder i in-
landet. I forna tiders terräng var vattenvägarna
det överlägset snabbaste sättet att färdas på. Att
segla längs kusten från Skåne upp till Mälaren
kunde ta fem dagar medan landvägen tog en hel
månad (Hagerman 1996, s. 24). Gerhard Lars-
son (1986, s. 23 f) beskrev Mälarområdet under
forntiden som sällsynt lämpat för färd på vatten,
med långt inträngande fjärdar kompletterade
med åar och sjösystem. Därtill fanns system av
sommar- eller vintervägar, eller snarare stigar. De
naturliga vattenlederna har därför varit grund-
läggande för utformningen av kommunikations-
nätet. Gunilla Larsson (2007, s. 150) menar att
vattenvägarna var den strukturella principen efter
vilken de politiska och administrativa territori-
erna formades under den tidiga riksbildningen.

Vi kan förutsätta att när folk ville nå Upp-
lands inland utnyttjade de vattenvägarna så långt
det över huvud taget var möjligt. Samtidigt mås-
te det ha varit betydelsefullt för inlandets be-
folkning att söka sig till sprickdalarnas vikar från
sitt håll för att nå havet. Christer Westerdahl
(1992, s. 6 ff) har betonat vattenvägarnas bryt-
punkter (transit points) där kustens båttyper över-
går till inlandets, eller till landvägar. Inlandets
vattenvägar möter vanligen kusten vid mynning-
ar i havsnivå. Andra brytpunkter är forsar och
nya farleder uppströms. Westerdahl menade att
landhöjningen ger unika möjligheter till krono-
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logisk stratifiering av dessa lokaler. Gerhard Lars-
son (1986, s. 17, 48 f, 85) visade i sin studie över
husabyarnas placering att landsamfärdseln längs
torr mark som t.ex. åsar i äldre tider hade en ten-
dens att anknyta till de naturliga vattenlederna,
där omlastning för vidaretransport kunde ske
under barmarksperioden och där vintertrafiken
gick över isarna. Flera husabyar är lokaliserade
till inträngande vikar, sund eller vid vattenleders
slutpunkt. Här övergick man till landtransport
efter att vattenledes ha tagit sig så långt in i lan-
det som möjligt. Husabyarna ligger alltså främst
vid de naturliga omlastningspunkterna mellan
vatten- och landtransport. Dessutom är de i på-
fallande grad knutna till vattenövergångar, en
naturlig följd av sammanknytningen av vatten-
och landleder. Mycket talar för att husabysys-
temet inte bara var anpassat till samfärdselsys-
temet utan även avsåg att befrämja och betjäna
samfärdsel och varuutbyte.

Även flertalet av Sveriges viktigaste hamn-
städer under medeltiden stod i förbindelse med
vikar som skar långt in i landet eller åar som stod
i förbindelse med dessa (Schück 1933, s. 253 f). Den
fortgående landhöjningen gjorde förstås vikarna
gradvis mera svårtillgängliga för äldre central-
bygder. De naturliga mötena mellan havs- och
landtrafik var så viktiga att de föranledde etable-
ring av särskild bebyggelse under olika epoker.
Vikten av ett nätverksperspektiv betonas också
av Søren M. Sindbæk (2007). Utifrån detta är en
marknadsplats inte primärt en politisk eller eko-
nomisk anläggning, utan en knutpunkt i sam-
färdseln. Han skiljer mellan lokala marknader och
sådana som ingick i ett större nätverk av långdis-
tanshandel under den tidiga vikingatiden, s.k. nod-
punkter, och som fick karaktären av protostäder.
Dessa knutpunkter etablerades utifrån förutsätt-
ningarna för transport, inte nödvändigtvis på po-
litiskt initiativ. Till skillnad från andra central-
orters funktioner, som underhölls med lokal sam-
färdsel och var beroende av tillgänglighet från
inlandet, styrde långdistanshandeln knutpunk-
ternas verksamhet, varför dessa vanligtvis loka-
liserades till smala passager där topografiska hin-
der framtvingade omlastning eller lagring av gods.

Vilka strukturer det än var som ville kontrol-
lera land- och vattenvägarnas brytpunkter var
sannolikt säkerhetstänkandet centralt. För att för-

stå hur hamnlägen kunde uppfattas i forna tider
kan man smaka på ordet hamn (tyskaHafen), med
den etymologiska innebörden »behållare» (Wes-
sén 1997, s. 160), »inhägnad» eller en plats där
man skyddar och gömmer något (Duden 1989, s.
649). Den engelska varianten haven betyder för-
utom »hamn» också »tillflyktsort, fristad» (ord.
se 2010). Engelskans harbour, »hamn», är i sin
tur samma ord som härbärge med den ursprung-
liga betydelsen att ge folk skydd (Wessén 1997, s.
177). Om ursprunget till ordet hamn återspeglar
äldre tiders mentala bild av en sådan plats så kan
bro ha avsett själva konstruktionen som tillät vat-
ten- och landtrafik att mötas. Då husabyarna helst
etablerades i anslutning till havsvikar som skar
långt in i landet under den yngre järnåldern me-
dan lokaliseringen av hamnstäder och köpingar
oftast följde samma mönster under medeltiden,
borde det då inte finnas element i ortnamnsma-
terialet som pekar ut liknande lägen för den äldre
järnålderns kommunikativa knutpunkter?

Bro-begreppet
Nio av elva nu existerande Broby-orter i Uppland
har skriftliga belägg från medeltiden. Namnet har
i de äldst dokumenterade exemplen hållit sig oför-
ändrat i över 700 år och kan ha gjort det ytterli-
gare 700 år eller längre tillbaka i tiden, fast vi inte
kan belägga det skriftligen. Innebörden i förle-
den bro- har en äldre vidare betydelse som grus-
bank, ris- eller kavelbro eller fribro, men fribroar
var antagligen »mycket ovanliga i gammal tid»
(Brink 2000, s. 32 f). Den etymologiska bakgrun-
den till bro är enligt Elias Wessén; »äldst ›av sten,
grus, stockar, ris lagd väg el. brygga›» (1997, s.
53). Jöran Sahlgren menade att bro under run-
svensk tid betydde »vägbank», en betydelse i vil-
ken ordet senare undanträngdes av ordet väg. Bro
ska då i stället ha kommit att betyda överbygg-
naden över vattendraget i sumptraktens mitt.
Vanligen gjordes ingen överbyggnad över vatten-
dragen i broarnas mitt utan man nöjde sig med
ett vad. Var det för djupt använde man färjor eller
flottar (Sahlgren 1910, s. 98 f). Bro säger alltså
ingenting om en eventuell konstruktion över öp-
pet vatten i äldre källor. En färja kan ha förbun-
dit två brobankar. I den fornnordiska mytologin
kan färdsättet till Valhall variera. I Völsunga-
sagan uppträder Oden som färjkarl när han häm-
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tar den döde Sinfjötle vid stranden av en lång-
smal fjord för att föra honom till Valhall. Men
färden behövde inte gå med båt. I dikten
Eiriksmál skildras hur en död kung rider till Val-
hall på sin häst (Näsström 2003, s. 297f).

Ett exempel där bro har innebörden anlöps-
hamn för båtar är Skeppsbron i Stockholm, skepz-
broon 1594, (widh) Stockholms broo 1596, (än skip-
pen komma till) broon 1596, (måge få läggie till)
broenn 1599 (sofi.se 2010). Den nya strandgatan/
kajen anlades, troligen på initiativ av Gustav II
Adolf, på mark som genom utfyllnad och strand-
förskjutning uppkommit utanför den tidigare
stranden. Skeppsbron ersatte i viss mån den äldre
Koggabron. Koggabron och strandlinjen österut
kallades också stadens allmänningsbro, bron, eller
bron östantill (Stahre 1982, s. 68). På Åland an-
vänds bro fortfarande med den äldre innebörden
»båtbrygga» (muntl. uppg. Ralf Svenblad, 2010-
02-17). I finlandssvenskan i Österbotten och Ny-
land syftar bro oftast på landsvägsbroar, medan
bro i ortnamn på Åland och i Åboland ofta syftar
på bryggor eller byhamnar, t.ex. åländska Flad-
bron, Notbroarna, Brobacka och Brofladan (kaino.
kotus.fi 2010). Kanske människans livsmiljö läg-
ger in betydelsen i ordet bro. I danskan kan bro
avse både en konstruktion som leder över ett hin-
der och en träkonstruktion i vatten som man kan
bada vid eller som båtar kan lägga till vid. Dans-
kans stenbro avser antingen stadens gator eller
själva staden (Becker-Christensen 2005, s. 162,
1092).

Ortnamnsbildningen Broby är enligt Staffan
Fridell (muntl. uppg. 2010-02-16) »definitivt för-
kristen». Mats G. Larsson (1997, s. 158, 167) har
i en studie över bebyggelseutvecklingen i Mel-
lansverige kunnat hänföra -by-namn till en bild-
ningsperiod från folkvandringstiden t.o.m. medel-
tiden. Majoriteten i materialet hopar sig som
sekundära enheter från folkvandringstiden, för-
utom de tidigaste etableringarna som verkar vara
ursprungliga bebyggelser. Den bakre gränsen för
by-namnens bildningstid lades av äldre forskning
i folkvandringstiden men har i senare forskning
flyttats bakåt till den romerska järnåldern (Wahl-
berg 2003, s. 52). OrtnamnetBro förtjänar en jäm-
förande analys eftersom topografiska likheter
finns. Bro, (de) bro 1366, i Edsbro sn låg längst in
i en djupt inträngande havsvik under den äldre

järnåldern. Nämnvärt i sammanhanget är värm-
ländska Kristinehamn som tidigare hette Bro,
(in) Bro 1362, en hamn och marknadsplats som
uppstått där vägen mellan Sverige och Norge kor-
sade Varnans utlopp i Vänern. Intressant är att de
uppländska Broby- och Bro-orter som är skriftligt
belagda från medeltiden (undantaget Bro i Tierp
och Tolfta socknar) aldrig återfinns i samma hun-
dare. Man skulle kunna tänka sig att dessa kom-
munikativa knutpunkter senare fick strategisk
betydelse i ett tidigt ledungsväsende. Väl skyd-
dade vid de vattendrag som löpte ut i havsvikar-
na skulle då skeppen snabbt kunna bege sig ned-
ströms mot öppet hav. M.G. Larsson (1993, s.
126) har påpekat flera omständigheter som kan
tyda på att husabyarna var huvudorter för skepps-
lagen.

Ortnamnet Brobys rumsliga relation till än-
den av tiometerskurvans innersta havsvikar an-
tyder att brobyarna var viktiga kommunikativa
knutpunkter före etableringen av husabyarna och
medeltidens hamnstäder. En jämförelse kan ock-
så göras med brobyarnas rumsliga förhållande till
husabyarna i hela Uppland. Brobyarna ligger of-
tast litet längre in i vikarna och högre i topo-
grafin än husabyarna (fig. 1), men ofta så pass
långt ifrån att det inte verkar finnas någon annat
samband mellan de två ortnamnen än att de har
etablerats vid samma farleder. Det kan bero på
att etableringarna föranleddes av likartade kom-
munikationsbehov i olika tider. Spännande i det-
ta avseende är att Husby i (Upplands) Bro, Bro
sn, sannolikt etablerats inom en moderbebyg-
gelse som redan hette Bro, och vars namn för-
modligen syftade på en bro/vägbank som sträck-
te sig från den tidigare viken vid kyrkan upp mot
Ullevi och Härnevi i nuvarande Bro sn (M.G.
Larsson 1997, s. 96 f; Wahlberg 2003, s. 47). Den-
na anläggning måste ha varit betydligt äldre än
Assurs sten (M.G. Larsson 1997, s. 101).

Platserna som blev brobyar
Samtliga platser i Uppland där brobyar etablera-
des låg under den äldre järnåldern strategiskt till
för kommunikation där de innersta havsvikarna
övergick i mindre vattendrag, samt anslöt till läng-
re moränryggar och i flera fall till de största åsar-
na. De flesta brobyarna var också belägna vid vat-
tenvägskäl. Den brokonstruktion som åsyftas var
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förmodligen en sorts koppling mellan hav och
land. Ett tänkbart scenario över tid är att många
brobyar förlorade sin ursprungliga funktion un-
der den yngre järnåldern till följd av landhöjning-
en, men att de fortfarande var en del av landleder
med ursprung långt tillbaka i tiden.

Broby i Husby-Ärlinghundra sn låg vid en väl
skyddad havsvik nedanför Stockholmsåsens väst-
ra sluttning. På andra sidan viken låg gården Sä-
tuna (på platsen för dagens pendeltågsstation i
Märsta). Det är svårt att tänka sig ett lämpligare
kommunikativt nav, även utifrån ett säkerhets-
tänkande. Det kan vara anledningen till att grann-
byn norr om Broby är en husaby. Den ursprung-
liga gården Broby har sannolikt legat lite högre
upp i terrängen.

Broby i Kalmar sn ansluter till Uppsalaåsen
vid dagens Bålsta. Under den äldre järnåldern
gjorde Kalmarviken en liten instickare där Bista-
bäcken idag kommer rinnande från den nu för-
svunna gården. Viken låg som en port in i Håbo
hundare söderifrån. För att nå Ullfjärden i Ekoln
från Kalmarviken fick man dra båten över Draget
öster om Bålsta.

BrobyiÖsterundasn lågvidettvattenvägskälvid
Mälarens nordvästligaste havsvik under den äld-
re järnåldern, bredvid Enköpingsåsen/Dalkarls-
åsen som sträcker sig ända upp till Gästrikland.
Socknen har liksom övrig bebyggelse längs Lårsta-
vikens norra del legat mycket gynnsamt till för
transporter norrifrån. Flera åar söker sig som ett
draperi ned från sjö- och myrmarkerna i norra
Fjädrundaland mot den forna havsviken. Rester-
na av havsviken hyser idag Skattmansöåns nedre
lopp.

Ofta har Örsundaån påtalats som en viktig
farled i äldre tid. Från Simtuna sn vid åns nedre
lopp mot Lårstaviken finns en uppgift om en
Broby (1562), som således följer mönstret av »nära
anslutning till djupt inträngande havsvik» och
»bara ett Broby per hundare».

Örsundaån har sitt största källflöde i Vansjön
nordost om Heby i Västerlövsta sn. Intressant är
att den »avvikande» Broby-orten som saknar
närhet till järnålderns havsvikar ligger i samma
socken på Dalkarlsåsen, söder om Månsjön, även
den en källa till Örsundaån. Några hundra meter
norr om Månsjön ligger vattendelaren och Het-
ämsjön som avvattnas norrut mot Tämnarån och

norra Upplandskusten. Gården Broby etabler-
ades här under 1800-talets början men det finns
ingen förklaring till namnet. Västerlövsta sn bör
ha varit en viktig knutpunkt för äldre transport-
leder, och utmärker sig dessutom för lämningar
av lågteknisk järnframställning. Vattenvägarna
möjliggjorde transport ned till lågländerna och
havet både sommar och vinter. Österut i det hög-
länta vattenlandskapet ligger Tarmlången och
Siggeforasjön, båda källflöden till Jumkilsån som
möter Fyrisån nordväst om Uppsala och passerar
Broby iBörje sn, belägen vid Mälarens nordligaste
havsvik under den äldre järnåldern.

Den havsrelaterade Broby-ort som saknar me-
deltida skriftbelägg är Broby i Rö sn. Namnbild-
ningen kan hänföras till en broläggning där den
gamla landsvägen mot Norrtälje passerade sank-
mark. Men placeringen i landskapet gör platsen i
högsta grad intressant. Förleden finns i Brohängn
på en karta från 1727 och i Nibble Broängen på en
karta från 1753. I husförhörslängden 1856 är nam-
netBrotorpet struket och ersatt medBroby efter att
gården köpts loss från gården Nibble (rosocken.
se 2010). Platsen var en utäga till Nibble, ca 1,7
km sydväst om Broby. Marken norr om bäcken
var utäga till Eke. Nibble och Eke ligger mitt i
Rös tidiga centralortskomplex som i något skede
begränsades av Väsby i väster och Ösby i öster
(Brink 1997, s. 415), och kan knappast själva ha
haft något samband med det stora gravfält (Rö
64 samt 74) från den äldre järnåldern som ligger
300 m. nordväst om Broby. Eke och Nibble tycks
alltså tidigt ha förvärvat mark där en järnålders-
gård har legat, med ett namn som försvann eller
inte nämndes i urkunderna då marken skatte-
mässigt låg under Nibble. Ett exempel på -by-
namn som existerat länge utan känd dokumenta-
tion är Husby i Spånga sn. Gården bildades un-
der 1800-talets första hälft av mark från Granby
och Akalla, men namnet återfinns på en karta
från 1630-talet i Husby gärde (Wahlberg 2003,
s.137).

(Härsby är det namn som Stefan Brink (1997,
s. 415 f) finner mest intressant i Rö sn, eftersom
det innehåller den förhistoriska titeln hærse, vil-
ket har tolkats som en ledare i ledungsorganisa-
tionen. En strategiskt vald plats för en ledungs-
hövding i så fall. Härsby ligger vid Rösjön, med
utflöde i havsviken som sträckte sig mot Broby i
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Rö sn, samt bara 2,3 km öster om Stallviken i sjön
Sparren, som avvattnades i den havsvik som
löpte in mot Broby i Kårsta sn. Vid Stallviken lig-
ger en av de få storhögarna i östra Uppland.)

Min studie av Broby i Börje sn var ju den som
fick mig att dra slutsatsen att förleden bro-, åt-
minstone i det här fallet, primärt bör ha åsyftat
en forntida landningsplats för sjötrafik. Notera
att platsen låg vid änden av Mälarens nordligaste
havsvik vid tiden för anläggandet av den äldst
daterade storhögen (600-talets första hälft). Att
det skulle ha funnits en fribro på platsen Broby
under vendeltiden verkar mindre troligt efter-
som åns östra sida sannolikt bestod av sankmark
ända in i historisk tid. Detta område kallas Fjäl-
len, d.v.s. utmark för fodertäkt, och har inte od-
lats förrän i nyare tid. Sune Lindqvist (1936, s. 33)
har i samband med sin skildring av storhögs-
gruppen beskrivit en färdväg i »äldre tid» från
Läby till Ulva vad och Gamla Uppsala som pas-
serade Jumkilsån vid Broby, men det fattas för-
historiska ortnamn och gravar på den sträckan.
Däremot skulle en övergång kunna ha förbundit
en väg upp mot Åkerby eftersom två högar, 25
respektive 18 m. i diam. är belägna vid Jumkil-
såns östra strand, 200 m. norr om Broby. De kan
sättas i samband med gården (Bratt 2008, s. 353),
men det är tveksamt om de har varit exponerade
mot en väg eller en fribro. Kanske har de marker-
at odal för fodertäkterna på andra sidan ån under
vikingatiden.

Den mest troliga forntida landvägen från
Broby till Jumkilsåns östra sida, och Ulva, löpte
över Löppsbron, 4 km uppströms, i en båge förbi
Hjälmsta – Sylta – Sundbro – Forkarby (førikarla-
by 1291). De tre sistnämnda skvallrar om det forn-
tida vattenlandskapet (Sahlgren 1910, s. 110 ff).
På Löppsbron anses Eriksgatan ha korsat Jum-
kilsån under den tidiga medeltiden för att sedan
fortsätta söderut över Läbyvad. Sahlgren (1943,
s. 47f) ansåg att vägen gått över Broby under den
senare medeltiden. Ytterligare ett argument är att
sträckan från Broby upp mot Löppsbron, längs
västra strandbanken, utgör den tätaste linjen av
gravfält med högar ≥10 m. i diam. nordväst om
Uppsala, medan den östra strandbanken endast
uppvisar ett fåtal gravar (jfr Ljungkvist 2006,
plansch 4, samt fornsok.se 2010). Spännande är
att tiometerskurvan beskriver en bukt in mot

Broby och moränryggen. Åravinen blir i höjd
med denna 130 m. bred i stället för 10–20 m., vil-
ket kan markera platsen för en järnåldershamn.

När blev havsvikarna mindre vattendrag? Och
hur länge var de farbara med tilltagande nivå-
skillnad och mera strömt vatten? Osäkerheten
rör framför allt Broby i Täby sn. Vattenleden in
mot Vallentunasjön låg möjligtvis i havsnivå ända
till folkvandringstidens början. Med tilltagande
nivåskillnad kan den sedan ha förbundit Broby
med Mälaren fram till vikingatiden, över den
nuvarande sjön Fysingen (Gustafsson 1971, s. 6).
Idag löper ett dike på platsen, som är vattensjuk
och svårodlad. Den försvunna gården Väsby
antyder att Vallentunas bebyggelsekomplex slu-
tade där i väster (jfr Brink 1997, s. 415), vilket kan
ha berott på ett naturligt hinder, ett vattendrag,
som löpte i tiometerskurvans »korridor» från
Vallentunasjön, mellan gårdarna Kragsta och Väs-
by, över Hargsbro, till Fysingen. Området har
ända in i modern tid präglats av våtmarker som
nu dikats ut.

På den här sträckan, utanför Lindönäs vid
Gullbro, låg en senvikingatida runstensbro i form
av en vägbank, där den kvarvarande stenen fak-
tiskt nämner Lindö (U 236). Ca 200 meter norr
om Gullbro har en kavelbro (Vallentuna 472)
undersökts och 14C-daterats till ca 400 f.Kr. Vat-
tenlandskapet vi ser idag runt Vallentunasjön är
starkt påverkat av människan genom extrem
övergödning, utdikning, sjösänkning, fördäm-
ning och kvarnar. De forntida vattentrösklarna
vid Sköldnora mot Norrviken och Hargsbro mot
Fysingen kan vi inte återskapa, men tydligt är att
man under historisk tid försökt öka sjöns avrin-
ning över Sköldnora medan man velat dämma
igen flödet mellan Kragsta och Väsby. Där fanns
tidigare en spontdamm, vid dagens vattendelare,
före Vallentunasjöns sänkning 1889–90. Yngve
Gustafsson (1971, s. 24) beräknade att högvatten-
ytan sänktes från 9,50 till 8,05 m.ö.h., samt att
medelvattenytan sänktes från 8,55 till 7,55 m.ö.h.
Vid Hargsbro berättar runstenen U 310 att Est-
rid, Jarlabankes farmor, lät göra bro. Vid Fällbro,
vid Vallentunasjöns sydvästra utlopp, fanns en
vikingatida bro flankerad med två runhällar på
vardera sidan. Norr om bron står U 142, »Jarla-
bankes dödssten».

Broby är främst förknippat med Jarlabanke-
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ättens förmodade begravningsplats, men i om-
rådet finns också gravfält och boplatser från den
äldre järnåldern. De folkvandringstida kammar-
gravarna vid Brobys granngård Karby och öde-
gården Sylta, där glas från Svarta havsområdet
påträffats (Fischer & Victor 2008, s. 137), talar
för att Vallentunasjön var en speciell plats under
folkvandringstiden då flera storgårdar etabler-
ades i trakten. Då hade sjön sannolikt fortfarande
kontakt med Mälaren över Fysingen (där f.ö. en
romersk bronsstatyett har hittats) och kanske
även med Norrviken. Gårdsnamnet Broby har
uteslutande satts i samband med en bro över Gull-
ån eftersom runstenen U 135 från 1000-talet om-
nämner anläggandet av en bro. Men det är oklart
vad gårdsnamnet syftar på. Strax söder om Broby
har en 36 m. lång broläggning (Täby 415), av ty-
pen »stensatt vad» undersökts. Norra delen på-
minner om Jarlabankes bro i Täby kyrkby, medan
den södra delen anknyter till sydskandinaviska
vägbankar och stensatta vad daterade till den ro-
merska järnåldern och folkvandringstiden (Grön
2005, s. 8, 13). Sannolikt har en eller flera »broar»
med funktion för sjötrafiken givit gården dess
namn redan 600-700 år före Jarlabanke.

Brobyarnas relation till vikingatida
broanläggningar
Vid några Broby-orter finns vikingatida broan-
läggningar i samma område, anläggningar som
måste ha varit mycket iögonfallande på sin tid.
Om brobyarna kunde knytas rumsligt till dessa
skulle det möjliggöra en datering av ortnamnet.
Men studerar man brobyarna i ett vidare per-
spektiv finner man att det inte är så lätt.

I fallet Broby, Täby sn, kan man fråga sig var-
för inte bebyggelsen vid alla andra viktiga vi-
kingatida broläggningar i trakten fick heta »Bro-
by», trots mycket goda skäl. En annan broby som
tolkats alltför snabbt är Broby iKalmar sn. Sydost
om den nu försvunna gården står en återförd
runsten (U 633) i närheten av en äldre övergång
över Bistabäcken mot Viby. Den omtalades re-
dan på 1600-talet av Johannes Bureus och Johan
Peringskiöld och ska ha stått tillsammans med en
oristad sten (Wessén & Jansson 1949, s. 72 f).
Drygt en kilometer öster om Broby, vid Väppeby,
ska det enligt Peringskiöld och Richard Dybeck
ha funnits en stenbro som sträckte sig bort mot

Kalmarsand. Den ska ha varit kantad av en run-
sten (U 640) samt en oristad sten. Dessa tjänst-
gör sedan det tidiga 1800-talet som grindstolpar
vid Väppebys infart. Dybeck beskriver på 1800-
talet lämningar av en ca 200 famnar (356 m.) lång
broläggning i Mansängen. Vid Mansängen har
förmodligen också en försvunnen runsten (U 638)
stått. Det finns flera återgivningar av texten, vars
första del tolkas som »lät göra Mansänge bro
bred» (Wessén & Jansson 1949, s. 79 ff). Är det
rimligt att gården Broby under vikingatiden
skulle fått sitt namn av en kort liten bro, som
dessutom låg närmare Viby på den motsatta si-
dan bäcken, samtidigt som den 356 m. långa sten-
bron, som antagligen var bland det mest upp-
seendeväckande de flesta människor i trakten nå-
gonsin hade sett, låg bara drygt en kilometer öster-
ut? En broläggning som dessutom omtalades på
en runsten? Namnet skulle i så fall i ett regionalt
sammanhang ha varit mycket missvisande. Var-
för gick inte Broby-beteckningen till Väppeby?
Svaret kan vara att gården Broby hade fått sitt
namn många hundra år tidigare, i ett helt annat
sammanhang. Platsen bör i stället relateras till
Kalmarvikens anslutning till Uppsalaåsen.

1 km nedströms Broby i Kårsta sn låg sanno-
likt en vikingatida broläggning över Lillån/
Kårstaån vid den nu försvunna gården Mälsta.
Det kan också ha rört sig om ett färjeläge med
vägbankar på varsin sida om ån. En hålväg och
vägbank löper genom ett gravfält mot Lillån där
runstenen U 510 står. På åns västra sida möts den
av U 511 som förefaller vara rest av samma familj.
Varför fick inte Mälsta namnet Broby? Om Mäl-
sta hade hetat Broby, hade då lokalen varit mer
berömd, som en av vikingatidens stora runstens-
broar i Uppland? Eftersom Broby är beläget upp-
ströms skulle gården kunna vara mycket äldre än
vikingatiden och namnet därför syfta på en bro-
läggning från en tid då vattenståndet nere vid
Mälsta var så högt att det inte gick att anlägga bro
där. Namnet Broby bör sättas i samband med
havsvikens möte med den vidsträckta moränrygg
som sträcker sig ända från Vada i söder till Rö sn
i norr, samt den mindre vattenleden till samma
socken.

Likheter finns vid Broby i Funbo sn öster om
Uppsala. Gården ligger idag vid ett mindre vat-
tendrag som också här kallas Lillån. Under den
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romerska järnåldern var det här en ände av Mä-
larens nordostligaste havsvik. Eftersom det finns
runstenar i gårdens närhet (U 990, 991), samt
söder om ån (U 992), föreställde sig Wessén &
Jansson (1953–58, s. 158 ff) utifrån namnet Bro-
by »en av vikingatidens stora runstensbroar i
Uppland», »ett motstycke till Jarlabankes bro i
Täby». De menade att den fjärde stenen vid den
tänkta bron ska ha varit U 937, som hittades inne
i Uppsala, eftersom inskriptionen är nästan iden-
tisk med U 991. Vidare beskrev de hur Otto von
Friesen 1906 »trott sig finna spår av en gammal
vägbro, d.v.s. en fyllning av sten och grus», men
kunde själva tydligen inte göra samma observa-
tion. Runstenarna har flyttats flera gånger och
deras ursprungliga placering är okänd. De näm-
ner heller ingen bro.

1,3 km nedströms vid Karberga (Sundby), vid
den gamla landsvägen mellan Åby och Funbo
kyrka, står en hög runsten (U 996) ristad i urnes-
stil med ett tydligt kors. Den berättar att Ingrid
och Ingegärd lät resa stenen och anlägga ett vad
(kera aur) i sundet till minne av sin far Tore
(Wessén & Jansson 1953–58, s. 167 f). Är det rim-
ligt att en av »vikingatidens stora runstensbroar»
skulle ha anlagts 1,3 km ovanför ett senvikingati-
da vad utanför Sundby, som dessutom förevigats
på en ovanligt praktfull runsten? Vid den stenen
korsade också landsvägen mot Funbo sockenkyr-
ka Lillån under historisk tid. Till denna anslöt
vägen från Broby som löpte längs Lillåns norra
sida. På en arealavmätning från 1641 finns ingen
bro vid Broby. Först på Häradsekonomiska kar-
tan från 1901–06 dyker en mindre övergång upp.
Michael Lerche Nielsen (2003, s. 196) diskuterar
en annan möjlig förklaring till varför det ristats
nästan identiska runstenar. De kan ha rests som
reklamskyltar för områdets stormanssläkter efter-
som runstenar med nästan identisk text i vissa
fall tycks ha rests i hembygden och vid hamnen i
Östra Aros. Jag anar monumentromantik bakom
rådande tolkning. Namnet Broby kan i stället ha
syftat på en mycket äldre broanläggning under en
tid då det kanske inte ens var möjligt att anlägga
ett vad i sundet utanför Sundby. Namnet bör då
också relateras till den nordligaste havsviken un-
der den äldre järnåldern, och dess läge vid morän-
ryggen som sträcker sig till Valsgärde i nordväst.

Alltså, brobyarna i Täby, Kalmar, Kårsta och

Funbo socknar ligger förhållandevis nära sen-
vikingatida vad- eller broläggningar som måste
ha varit mycket iögonfallande för sin tid, men
som inte anknyter till byar som heter Broby. Om
brobyarna hade fått sina namn under den sena
vikingatiden skulle ortnamnet på dessa platser
ha varit synnerligen missvisande i ett regionalt
sammanhang. Det skulle kunna bero på att bro-
byarna var namngivna ur ett trångt gårdsper-
spektiv, men det verkar osannolikt sett utifrån
ortnamnets fördelning till de innersta vikarna i
Upplands viktigaste farleder. Endast en Broby-
ort i Uppland (Täby sn) ligger i närheten av en
runsten som nämner brobygge, medan de byar
som uppvisar vikingatida vad/broar i kombina-
tion med runstenar som berättar om anläggning-
arna har andra namn. En långt tidigare etable-
ring av brobyarna kan vara förklaringen till att
exemplen i Funbo, Kalmar och Kårsta socknar
ligger högre upp vid de vattendrag som leder mot
järnålderns havsvikar. Man kan tänka sig att bro-
ar, oavsett innebörd, lades ännu närmare havs-
viken under den sena vikingatiden då landhöj-
ningen gjorde detta nödvändigt, då de åldriga
brobyarna hade hamnat för högt upp i landska-
pet. Eftersom Broby-namnen bör markera efter-
traktade anlöpsmål för sjöfarten skulle ju också
de vikingatida övergångarna vid Karberga (Sund-
by) i Funbo och Mälsta i Kårsta ha legat i vägen
för dessa. Det liknar brobyarnas rumsliga förhål-
lande till husabyarna.

Broby i Tillinge sn förknippas med Östanbro
väster om Sagån, där västmännen enligt Upp-
landslagen från 1296 skulle lämna över den ny-
valde kungen till upplänningarna. Bron var en av
fyra som flera hundare skulle underhålla gemen-
samt. Schück menar att bro i landskapslagarna
bör avse vägbank och kavelbro, men även träbro
eftersom det beskrivs hur skyldigheterna ska för-
delas om en bro spolas bort eller brinner upp
(Schück 1933, s. 237 ff). Det har spekulerats
(Lundberg 1918, s. 46; Bratt 2008, s. 133 f) i var
bron kan ha legat. Den äldsta landsvägen passe-
rar storhögsgruppen i Broby och fördämningen
vid Nykvarn, 1 km norr om Östanbro. På några
äldre kartor syns holmar i vattnet en bit söder om
Östanbro, men på en geometrisk avmätning från
1689 finns ingenting annat utritat i vattnet än
fördämningen vid Nykvarn. Den som vill tänka
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sig en fribro vid Östanbro under den sena vi-
kingatiden eller tidiga medeltiden bör notera att
det innebär en konstruktion där mittpartiet över
öppen havsvik skulle ha varit över 100 meter
långt (avståndet mellan femmeterskurvorna),
och under vendeltiden kanske dubbelt så långt.
Men varför inte en fribro 1296? Det kan ha fun-
nits en husaby på västmanlandsidan. Carl Gustaf
Styffe (1911, s. 321) meddelar att Östanbro 1504
kallades »konungsby» och sannolikt var en av de
gamla husabyarna. Kanske föregicks en bro vid
Östanbro av ett vad uppe vid Nykvarn, men Bro-
by måste också ses i relation till havsviken och
sjöfarten under järnåldern.

Övrig fornlämningsbild
Om den den äldre järnålderns inre vikar hade en
särskild betydelse för sin tid, borde det finnas
avvikande spår i landskapet från samma period.
Området kring Broby i Täby sn vid Vallentuna-
sjön kräver ingen utförligare beskrivning, men
hur ser det ut vid de andra brobyarna? Upplands
stensträngar hör till tiden 100–600 e Kr. De är
spår av en expansiv ekonomiska utveckling som
tog fart runt vår tideräknings början (Ericsson &
Strucke 2008). Broby i Husby-Ärlinghundra, Till-
inge och Täby socknar omfattas av den tätaste ut-
bredningen av stensträngsbygder i Uppland (ibid.,
fig. 6). I åtta av de tio socknar som hyser »havs-
relaterade brobyar» finns registrerade stensträn-
gar, vid de andra finns det stensträngar i grann-
socknarna.

Broby i Söderby-Karl sn låg i likhet med Broby
i Täby och Husby-Ärlinghundra socknar vid änden
av en havsvik som hade karaktär av skyddad
lagun. Har fanns sannolikt också en viktig pas-
sage mellan sjön Ströjan och havsvikens ände.
Vägen mot gamla Grisslehamn passerade platsen
under historisk tid. Kulturlandskapet bjuder på
det mesta. Vid järnålderslagunens norra strand
ligger en fornborg (S.-Karl 18:1). Väster om Bro-
by finns gravfält med rösen, skeppssättningar
och stensättningar i söderläge. 500 m. nordväst
om Broby finns en stensättning som mäter 18 m.
i diam. (S.-Karl 14:1), vilket kan jämföras med de
brobyar som hyser storhögar eftersom sådana
knappt förekommer i Roslagen. Strax söderut
vid Skarbergas gamla tomt finns gravfält (S.-Karl
15) med rösen, högar, stensättningar och en

skeppssättning. Vid Väsby, söder om Broby, finns
spår av fägata och åkerparceller. Det måste ha
sjudit av aktivitet under den äldre järnåldern
öster om Ströjan. Ytterligare en fornborg ligger
på en höjd som förbinder Broby med tiometers-
kurvan som löper söderifrån. I Igelsta söder om
Ströjan har man i ett röse funnit ändbeslag till
dryckeshorn med form av ett tjurhuvud, samt en
östlandskittel från den äldre romerska järnål-
dern. Beslag till dryckeshorn daterade till ca 350–
450 e.Kr. har påträffats i en grustäkt. Broby var
tydligen platsen för ett mycket dynamiskt möte
mellan hav och land under romartiden.

Fornborgar förekommer ofta nära brobyar
eller vid farlederna in mot dessa. Den enda forn-
borgen i Rö sn, Gårdstensberget vid Gullungeåns
sydöstra strand, ligger bara 600 m. sydost om
Broby. På de äldsta kartorna benämns den ofta
»Gulstensberget» varför jag antar att den en
gång i tiden hette »Gullsten», d.v.s. gullunge-
bornas borg. Broby i Kårsta sn ligger också nära
socknens enda fornborg (Kårsta 76), bara 900 m.
norr om denna. Funbo är en mycket fornborgstät
socken med åtta lokaler, varav de flesta är be-
lägna nära den gamla havsvikens nordligaste
ände. När man seglade in mot Broby i Husby-
Ärlinghundra, Tillinge och Österunda socknar pas-
serade man fornborgar exponerade mot farleden
(H.-Ä. 128, Tillinge 71, Torstuna 40). Det verkar
som om järnålderns folk gärna anlade sina vall-
anläggningar nära havsvikarnas slut eller vid
farlederna in mot dessa.

Flera Broby-orter utmärks av storhögar, eller
åtminstone stora högar. Sådana har visserligen
anlagts under ett stort tidsspann men de åter-
finns ofta vid brobyar, vilket vittnar om platser-
nas betydelse som kommunikativa nav. Åke Hyen-
strand (1974, s. 115) framhävde stora högars stra-
tegiska lägen och deras anslutning till naturliga
kommunikationsleder, främst vattenleder. De
flesta »kungshögarna» har uppenbara lägen vid
farleder med betydelse utanför den närmaste
bygden. Man kan räkna med att de gynnsamma
topografiska förutsättningarna under den äldre
järnåldern har legat till grund för bebyggelse-
utvecklingen.

Utefter linjerna i järnålderns logistiska nätverk
etablerades alltså sannolikt brobyar där man lasta-
de om mellan hav och inlandets vattendrag, samt

299Broby – där havmötte land

Fornvännen 106 (2011)

Art. Schneider 290–305:Layout 1  11-11-21  11.43  Sida 299



landleder. Där kunde varor byta ägare i skydd mot
storm och sjörövare. Kanske enskilda makthava-
re försökte kontrollera dessa »inlandets portar»
för att driva in tull och försäkra sig om tillgång
till exotiskt gods. I gengäld kunde man garantera
handelsresandes säkerhet. Här var det också önsk-
värt att visa upp sig. Vid Broby i Börje sn finns en
storhögsgrupp där en grav (Börje 26) är daterad
till 600-talets första hälft och en annan till 700-
talets andra hälft (Bratt 2008, s. 313). Ca 250 m.
västerut ligger »Blot-Svens hög» (Börje 28), 25
m. i diam., som blev föremål för den första system-
atiska undersökningen vi känner till i landet, ut-
förd 1663 av Olof Verelius (Lindqvist 1936, s. 33
ff). 200 m. norrut, på andra sidan av Jumkilsån,
ligger ytterligare en storhög på 25 m. i diam.
(Åkerby 33). Även Broby i Tillinge sn hyser en
storhögsgrupp (Tillinge 33), som även den har en
»Blot-Svens hög». På andra sidan Sagån, ovan-
för Östanbro, ligger Östens hög, 60 m. i diam.
Kanske hörde dessa högar samman, men sanno-
likt är också att de demonstrerade ägoanspråk på
var sin sida om ån, kanske i helt olika tider.

IKalmar sn kan ett gravfält med stensättningar
sannolikt knytas till Broby gamla bytomt. När-
heten till den spektakulära Vibyhögen (Kalmar
33) vid granngården Viby pekar på att gårdarna
bör ha tillhört samma godskomplex. Den under-
sökta och borttagna högen var oval och mätte 20
x 14 m. Dateringen är oklar: sena 700-talet (Ing-
mar Jansson, muntl. uppg. 2010-04-06) eller ti-
diga 900-talet (Bratt 2008, s. 318). I Österunda sn
finns på Brobys gårdsgravfält en ytskadad hög på
18 m. diam. 1 km sydost om Broby finns en stor-
hög, 20 m. i diam. vid Orsta. I Funbo sn finns den
största högen som sannolikt kan knytas till en
Broby-gård, 35 m. i diam.

Storhögar anlades alltså vid farlederna som
skar genom de uppländska folklanden. Det är ock-
så signifikant för Långhundraledens sträckning
från Uppsala i väster till Husby-Långhundra sn i
öster. Där tar tiometerskurvan slut och vattenvä-
gen begränsas av vattendelaren och åsgenom-
brottet mot Gottröra sn. Men därifrån längs
Långhundraledens sträckning bort till Vada sjö-
kullar i sydost finns inga storhögar. Varför detta
abrupta avbrott? Om storhögar återspeglar makt-
strukturer som gärna exponerade sig mot bety-
delsefulla farleder så sätter det ett frågetecken för

den tänkta ledens betydelse. Under den äldre järn-
åldern kan den tänkta Långhundraledens sträck-
ning från Gottröra i nordväst ha varit en smal
farled i havsnivå, men hindren verkar ha varit
många. Notera att femmeterskurvan från Öster-
sjön ändar långt tidigare, bara 1,5 km sydväst om
Broby i Kårsta sn, varför den vendeltida havsar-
men sannolikt slutade någonstans vid just den
brobyn. Vada sjökullar hade enligt Hyenstrand
(1974, s. 104) ett utomordentligt strategiskt läge,
där de bevakade en knutpunkt i Långhundrale-
den och dessutom gränsen mellan häradena Val-
lentuna, Seminghundra och Långhundra. Under
vendeltiden låg platsen för Broby i Kårsta sn vid
änden av den havsvik som skiljde de tre hundare-
na åt. Lillån var en av vattenvägarna in till sjön
Sparren och Sæhundære (Sjuhundra), »sjöarnas
hundare». Rickeby, »krigarnas by», 1,5 km norr
om Broby, vittnar om ådalens betydelse under
järnåldern. Grannbyn heter Gillberga, ett namn
som enligt Stefan Brink ofta återfinns i central-
ortskomplex i östra Sverige. I den forntida havs-
viken utanför Broby ligger Helgö, också det ett
namn som kan ansluta till sådana komplex (Brink
1996, s. 242).

Götalandskapen, en jämförelse
Hur ligger brobyarna i andra landskap? Jag ska
göra en snabb resa genom götalandskapen för att
se om likheter finns. Området skiljde sig både po-
litiskt och topografiskt från Uppland och gränsar
heller inte dit. Östergötland saknade de milslånga
farleder i havsnivå som karakteriserade det flac-
ka Uppland under järnåldern, och som möjlig-
gjorde sjötrafik ända in till landets hjärta. Det
östgötska kustlandskapet stiger brantare ur ha-
vet (fastän landhöjningen är långsammare). Na-
turligt skydd mot storm och angrepp fanns inte
på samma sätt. Broby-orterna i Östergötlands län
(som inkluderar de forna småländerna Ydre och
Kinda i söder), sammanlagt14styckeniSOFI:sort-
namnsregister, ligger ömsom vid havet och öm-
som i inlandet. Hälften ligger nära havet och de
stora sjöarna. Jag ska begränsa mig till de sist-
nämnda, samt en inlandsbroby. Jag förutsätter
att kommunikativa knutpunkter också fanns mel-
lan inlandets vatten- och landleder, men förmod-
ligen hade en annan karaktär än i Uppland.

De havsnära brobyarna uppvisar slående lik-
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heter med Uppland, dels i sin relation till de sto-
ra vikarna Bråviken och Slätbaken, dels i sin rela-
tion till husabyarna (fig. 2). Broby iÖstraHusby sn
ligger vid Varaåns östra strand, vid änden av vad
som under järnåldern var en mindre avstickare
från Bråviken. Drygt 1 km nordväst om Broby
ligger Tuna, och 1 km söder om Broby, på andra
sidan ån, Östra Husbys medeltida kyrka. Inget
gravfält ansluter omedelbart till Broby gamla
tomt, men på andra sidan ån finns stora gravfält,
bl.a. med en hög som mäter 17 m. i diam. På
Vikbolandets södra sida, vid Slätbakens norra
strand, ligger Broby iÅsn, vid det som under järn-
åldern var en långsmal havsvik, idag Gisselöåns
utlopp i Slätbaken. Broby ligger vid foten av
fornborgen Boberget (ej att förväxla med dem i
Konungsund eller Ö. Stenby) eller Brobyklacken
(Å 15:1). Vid Gisselöåns utlopp ligger gården
Ring (rynk 1417), tingsplats under den tidiga
medeltiden. Här finns ingen husaby. Det gör det
däremot vid Slätbakens södra strand, där Husby,
i Mogata sn, är belägen. Väster om Mogata ligger
Söderköping. Där låg tidigare Broby i Drothem sn
vid 5-meterskurvans slut i den forna östersjö-
viken, i dag Storåns västra strand. I stadens syd-
östra hörn finner vi Husby i Skönberga sn. Det

finns även en uppgift om husaby i »förutv. S:t
Lars sn» i Söderköpings stad 1480 (sofi.se 2010).

Fortsätter vi färden västerut hamnar vi vid
Broby i Västra Husby sn, där en broby och husaby
etablerats intill samma vik av sjön Asplången.
Götavirket löper längs den forna vikens västra
strand i nordsydlig riktning. Om Götavirket var
en försvarsvall som skulle skydda götarna öster-
ifrån är det anmärkningsvärt att Broby ligger
intill vallens västra sida, medan Husby medeltida
kyrka ligger öster om viken. Det kan tyda på en
långt äldre funktion hos brobyn. Viken övergår i
ett mindre vattendrag som avvattnas österut i
Storån, vilken i sin tur rinner förbi det tidigare
nämnda Broby i Drothem. I samband med den
här sträckan av sjöar vill jag också nämna en upp-
gift från 1480 om ett Broby i dagens Linköping,
söder om Roxen.

Två av brobyarna ligger vid Vättern. Broby
(f.d. socken) i Strå sn låg år 1000 vid änden av en
norrgående vik av Tåkern (sgu.se 2011). På de
äldsta kartorna, d.v.s. före sjösänkningen 1842–
44, verkar vattenleden mot Mjölnaån redan vara
reglerad. Broby i VästraTollstad sn ligger längst ut
på en hed som löper från Heda, drygt 2 km öster
om Vättern. Broby anspelar här sannolikt på väg-
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Fig. 2. Vikbolandet med Bråviken och Slätbaken med strandlinje 4 m.ö.h., ca 1000 e.Kr. Av annat vatten är
endast sjön Asplången och några åar utprickade. Efter SGU:s strandnivåkarta (sgu.se 2011). Svart punkt = Bro-
by-ort (med sockennamn). H = Husaby-ort. Karta: Michael och Gustav Schneider 2011. —The Vikbolandet
peninsula in Östergötland with its shoreline about AD 1000 (4 m. a.s.l.). Black dot = Broby. H = Husaby.
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bankar över sankmarken som förbundit heden
med Omberg. 500 m nordväst om Broby, vid
Ombergs fot, låg det enorma gravfältet Smör-
kullen med minst tio romartida vapengravar (Bro-
wall 2003, s. 110, 117). Området var en strategiskt
viktig kommunikativ knutpunkt. De gamla vägar-
na mellan Ödeshög och Vadstena samt Alvastra
och Rök möttes vid Smörkullen. Ålebäcken som
flyter förbi Broby och Alvastra mynnar i Vättern
vid vad som sannolikt varit en hamn (Tollin 2010,
s. 67). Flödet från Tåkern var större före sänkning-
en och jag kan tänka mig att vattendraget ingått
som is- och vattenled i Brobys transportnav efter-
som det är kortaste vägen ner till Vättern.

Broby i Skeppsås sn är en inlandsbroby belägen
vid Svartån nedanför Skeppsås kyrka. Någon pas-
sage över ån vid Broby är inte känd. Platsen lig-
ger faktiskt där ån vidgas till en liten sjö varav en
vik skär in mot Broby. Sjön begränsas av två
nordsydgående isälvsavlagringar som bryts av
Svartån. Öster om genombrottet, nedströms, vid
Amnada, möter en bäck Svartån norrifrån. Den-
na bäck verkar markera ett åsgenombrott som
tömt en tidigare sjö som sträckt sig från Skeppsås
norrut, förbi Fornåsa. Den kan ha varit den sydli-
gaste länken i ett sjösystem bort till Boren, vilket
också antyds av flera ortnamn (Strid 2009, s. 53
ff). Norr om Broby ska enligt FMIS »ättekullar»
(Skeppsås 46:1) ha funnits, samt en äldre färdväg
som sträckt sig mot kyrkan. En förklaring till
namnet Skeppsås, skipsaas 1350, är att åsen liknar
ett uppochnedvänt skepp (Wahlberg 2003, s.
278). Norrut på samma ås ligger Boberg i Forn-
åsa sn med häradets äldsta kända tingsplats (Wahl-
berg 2003, s. 40). Denna broby låg alltså sanno-
likt vid ett viktigt möte mellan vatten- och land-
väg under järnåldern, varför jag vill tillskriva ort-
namnet Skeppsås en mera ordagrann innebörd.

I Västergötland finns bara två Broby-orter.
Den ena ligger i Istorps sn, vid det nordöstra hör-
net av den nu utdikade sjön Veselången, gränssjö
mot Halland och en del av Viskan. Detta Broby
omnämns i ett brev från Gustav Vasas regering
1540 som ort på en av de vägar som var tillåtna
för trafik över gränsen till Danmark (Manner-
feldt 1938, s. 109). På en geometrisk avmätning
från 1713 finns ingen passage över Viskan i trak-
ten. Däremot syns Krantzbro, en fribro (från 1837
stenvalvsbro) över Lillån nära Broby. Kanske

fanns en övergång även tidigare, men intressan-
tare är att Broby 1540 var en knutpunkt på vatten-
och landvägen till Danmark. Detta kan tyda på ett
strategiskt möte även under järnåldern eftersom
topografin bestämde resandet i landskapet.

Västergötlands andra broby återfinns i Broby
sn nära Vänerns sydöstra hörn. Namnets ursprung
antyds ha samband med en landsvägsbro över
Mariedalsån (Lundahl 1966). Grannsocknen i
öster heter, föga överraskande, Husaby. En av
Västergötlands två brobyar är således grannby
med en av landskapets två husabyar. Mariedalsån
byter namn till Råmmaån efter åmotet i Källby
och rinner sedan ut i Vänern. Till samma åmot
rinner även Skebybäcken från Skeby. Ingen av
byarna ligger i nivå med Vänern, men namnens
första skriftliga belägg väcker frågor. Källby, kial-
by 1290, kan ha fått sitt namn efter ordet »köl»,
men kanske med en terrängbeskrivande inne-
börd. Skeby skrevs 1397 scipeby, där den forn-
svenska förleden är en äldre form av »skepp»
(Wahlberg 2003, s. 181). Om Broby ingått i ett
vattenvägarnas sammanhang är man således i
gott sällskap.

Den äldre järnålderns kommunikationsnav
Upplands brobyar ligger på platser som var spe-
ciella under både den yngre och äldre järnåldern.
Men det som är unikt är brobyarnas regelbundna
spridning över landskapet under den romerska
järnåldern. I det flacka Uppland avslöjar tiome-
terskurvan brobyarnas relation till de forntida
havsvikarna, de som skar allra längst in i landet,
och där man kan förvänta sig kommunikativa
knutpunkter mellan sjö- och landtrafik. I ett ma-
ritimt samhälle är det en orimlig tanke att en
landled skulle ha mött eller passerat en vattenled
utan att denna knutpunkt skulle ha utnyttjats i
ett nätverk. Dåtidens olika sätt att färdas behöv-
de länkas samman. Därför behövdes det land-
ningsplatser för vattenfarkoster vid dessa knut-
punkter. Vi bör inte lägga en modern mening i
ortnamnet Broby. Brobyarnas dragning till husa-
byarnas lägen är påfallande, men de förstnämnda
ligger oftast lite längre in i farlederna, vilket kan
tolkas som att de är äldre. I Östergötland uppvi-
sar de kustnära brobyarna samma mönster. Sprid-
ningen av ortnamnet Broby i landskapet antyder
att det under järnåldern betecknade en »multi-

302 Michael Schneider

Fornvännen 106 (2011)

Art. Schneider 290–305:Layout 1  11-11-21  11.43  Sida 302



funktion», d.v.s. möten mellan kust, inlandets
vattendrag och landvägar: en sorts kommunika-
tionsnav. Dessa har sannolikt haft betydelse för
formandet av politiska och merkantila struktu-
rer, men även för kulturellt utbyte. Med tanke på
sjöfartens avgörande roll under järnåldern bör en
återkommande funktion ha lämnat spår i det
svenska ortnamnsmaterialet. Jag menar att ort-
namnet Broby avslöjar järnålderns övergripande
infrastruktur. Visst får vi räkna med undantag.
Det får avgöras från fall till fall. Men brobyarna
har liksom husabyarna med största sannolikhet
spelat en särskild roll i järnålderns logistik – som
möten mellan hav och land.
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Summary

Iron Age Uppland was a maritime society in a
roadless land. Long-distance communications
and transport were dependent on waterways. Tra-
vel on land followed the dry summits of glacial
eskers. Due to broken terrain, such transports
were time-consuming and did not permit large
loads. The heaviest cargo was carried by sleigh
across frozen rivers, lakes and marshes in winter-
time. As a consequence of post-glacial land up-
lift, Iron Age settlements continually lost imme-
diate access to the sea. Parts of the sea bed surfaced
and became enormous wet meadows, neither sea
nor land. The need for an appropriate communi-
cation system must have been great.

It is often assumed that the era's shallow-
draught ships were able to land anywhere. Less
consideration is given to the question how land
traffic was able to reach the ships. A transporta-
tion network implies communicative junctions,
harbours connecting seafaring, inland water-
ways and land routes. These junctions have pro-
bably left traces among the place names. In order
to find them, shoreline displacement must be
taken into account. As navigation was the supe-
rior way of transportation, the junctions should
primarily be sought at ancient sea inlets, most
likely at the inner ends of the deepest penetrating
ones.

The Viking Period husaby manors, being roy-
al estate-centres of the early Swedish kingdom's
royal demesne (Uppsala öd), were established close
to natural communicative intersections, as well
as to the sites of many later towns of the Middle
Ages. With a shoreline at 10 m. a.s.l., which in
Uppland corresponds roughly to AD 200, the
common place name Broby has a recurring rela-
tionship to the inner ends of sea inlets, located
where the shipping routes encountered rivers
and ridges. It seems unlikely that the first ele-
ment bro- primarily alluded to just any water
crossing. The word bro, “bridge” in modern Swe-
dish, had a much wider meaning in ancient times,
i.e. “road” and “landing stage for ships”. A famous
example of the latter is the Early Modern harbour
front of Skeppsbron in Stockholm (a name that
occurs in other cities as well). Spatial analysis

shows that the sea-related Broby hamlets are
often located on the same former inlets as the
Husaby hamlets, but upstream, which indicates a
greater age. Comparison with Väster- and Öster-
götland shows a similar pattern.

Why is only one of theBroby in Uppland near
a Viking Period rune stone that mentions a
bridge? Several spectacular Viking Period brid-
ges and fords, marked by rune stones that men-
tion water crossings, are located near hamlets
that are not named Broby. If the place name cate-
gory was productive in the Late Viking Period, it
would seem completely misleading in a regional
perspective. One reason could be that these sett-
lements were named from a narrow local per-
spective, but the evident distribution across the
province does not make such a conclusion very
likely. A more plausible explanation is that the
Broby hamlets had already born their names for
centuries at the time. Characteristic field monu-
ments of the pre-Viking centuries, such as col-
lapsed stone field walls, burial cairns, great bar-
rows and hill forts, are well represented around
the Broby hamlets.

IfBroby as a name or concept originated in the
Early Iron Age, it is rather pointless to discuss
what type of construction bro referred to in a
modern sense. Whatever it was, the name indi-
cates communications, most likely at Early Iron
Age traffic intersections. Junctions connecting
seafaring with land routes were crucial. Where
there was a broby, there was undoubtedly a land
route, and access to a sea route as well. The
dependence was mutual. With time and shore
displacement, communicative conditions changed.
Some of the Broby places probably lost their
importance for navigation when the sea pulled
back. Nevertheless, old land routes still crossed at
these former communicative hubs. It is also like-
ly that some of these localities were bases in an
early ledung sea-levy organisation. Well hidden
on smaller watercourses upstream with direct ac-
cess to the sea, these spots were suitable for quick
naval mobilisation.

To understand the Broby places, we must see
them from an Early Iron Age perspective. This
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investigation suggests that the Broby names pri-
marily refer to Early Iron Age landing stages, as
traffic intersections between land and water rou-
tes. This interpretation makes a new approach
possible in studying the pre-Viking centuries in

agricultural Sweden, and improves our under-
standing of political formation and mercantile
networks, as well as cultural exchange in early
Scandinavia.
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