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veriges huvudstad Stockholm har både en 
väl känd och en mindre känd bakgrund. 
År 1952 firades stadens 700-årsjubileum 

med anledning av det brev som kung Valdemar 
och Birger Jarl daterade i juli 1252 i Stockholm 
(SDHK 664). Vid denna tidpunkt fanns åtmin-
stone ett rundtorn och kanske en borganlägg-
ning på en grusig höjd på den senare Stadshol-
mens nordöstra del. Rundtornets ålder har inte 
med bestämdhet kunnat fastslås, inte heller om 
det fanns en angränsande urban bebyggelse där 
redan omkring 1250. Vid utgrävningarna av slot-
tets norra länga har ett danskt mynt från 1130 
och ett norskt från 1150–1170 påträffats.1 En 
fråga som har stått i fokus för forskningen har 
varit: Varför tillkom en stad på denna plats vid 
mitten av 1200-talet? Den allmänt accepterade 
förklaringen är att läget blev utomordentligt för-
delaktigt både militärt och handelspolitiskt när 
Mälaren avsnördes från Saltsjön och förvandla-
des från en havsvik till en insjö med enda utlopp 
genom strömmarna runt Stadsholmen. Mer 
oklara är de närmare omständigheterna. Vem 
hade t.ex. rådigheten över Stadsholmen och de 
angränsande öarna? En annan osäkerhet gäller 
namnet. Vilket ursprung har det? Vad betyder 
det? Hur gammalt är det? Namnfrågan och urba-
niseringen tangerar både de internationella för-
hållandena runt Östersjön och de lokala förhål-
landena i Sverige, särskilt runt Mälarens utlopp.2 
Artikeln tar en ansats i bl.a. de administrativa 
förhållandena och undersöker var gränsen mel-
lan Uppland och Södermanland gick före sta-

den Stockholms tillkomst liksom Åsöns (Söder-
malms) ursprungliga tillhörighet. 

Från havsvik till insjö
Under 1100- och 1200-talen skedde en snabb 
landhöjning. Vid 1200-talets mitt låg vatten-
brynet ca 2,5 meter högre än idag.3 Enligt den 
isländske stormannen och författaren Snorre 
Sturlasson kallades Mälarutloppet Stocksund. 
Snorre skriver: ”Från hela Svitjod falla alla rin-
nande vatten ut i Lågen (Mälaren), men denna 
har endast ett utlopp och detta så smalt att 
många åar äro bredare. När det regnar mycket 
och snön smälter, rinner vattnet till så häftigt att 
det är forsfall ut genom Stocksund och Lågen 
stiger så högt upp på land att det översvämmar 
vitt omkring.”4 Snorre besökte personligen Väs-
tergötland 1219 och hade förmodligen en ganska 
god bild av de viktigare geografiska platserna i 
Sverige.5 Att Stocksund är lika med Norrström 
framgår även i berättelsen om kung Rings väg 
till Bråviken när en väldig flotta ska ha passerat 
Mälarutloppet:”Ok er svá sagt, at þá er Svíar ok 
Norðmenn fóru út með leiðangrinn um Stokk-
sund” (Søgubrot af nokkrum fornkonungum í 
dana ok svía veldi; iceland, 1275–1325). 

Snorres beskrivning gäller således Mälarut-
loppet årtiondena före staden Stockholms till-
komst men tydligen först efter det att det al-
ternativa nordliga utloppet via Fröfjärden och 
Brunnsviken hade grundats upp. Vid denna tid 
övergick således Mälaren från att ha varit en vik 
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figur 1. Norrström kallades under tidig medeltid för Stocksund och var från omkring 1100 utlopp för hela 
Mälarbäckenet. En bro mellan Norrmalm och Stockholmen är omtalad i Upplands lagen från 1296. 
foto: författaren.

av Östersjön till att bli en insjö. Det enda åter-
stående utloppet är det som Snorre beskrev, dvs. 
de ett par hundra meter långa strömmarna runt 
nuvarande Stadsholmen. Dessa omtalas 1305 i 
pluralis torrentis stokholmensis (SDHK 2114).

Mälarutloppet under vikingatiden
Gårdsgravfält och ortnamn visar att området 
kring Mälarens utlopp var i stort sett fullkolo-
niserat vid vikingatidens slut. Runstenar och 
ortnamn pekar på ett betydande ”kristet” och 
aristokratiskt inslag vid epokens slut (Källström 
2016). Vissa skogiga och bergiga utmarksområ-
den saknade fast bebyggelse men de låg san-
nolikt med få undantag under de befintliga 
bebyggelsernas rådighet.6 Mälaren (Lågen) var 
som ovan nämnts ännu en havsvik och i utlop-
pet låg flera större och mindre öar samt idag 
uppgrundade fjärdar. Med 5-meterskurvan som 
strandlinje fanns på 900-talet ett par alterna-
tiva vattenvägar in i östra Mälaren.7 Även om 

det saknas belägg för fast bebyggelse på själva 
Stadsholmen, har flera silverskatter påträffats 
runt Mälarens utlopp vilket talar för en livlig 
trafik under vikingatiden och tiden närmast 
därefter.8 Tre myntskatter har slutmynt mellan 
1010 och 1018. Det gäller ett fynd på Långhol-
men med främst tyska Otto-Adelheids mynt och 
en myntskatt på Kungsholmens norra strand vid 
Inedalsgatan samt en stor silverskatt på andra si-
dan Rörstrandsviken vid Karlberg. En silverskatt 
från cirka 990 har även påträffats vid Finnboda 
varv i Nacka.9 

Det finns indikationer på att ledungsflottan 
samlades i området, t.ex. i Kungshamn vid Sku-
rusundets norra mynning. Utanför Kungshamn 
ligger en liten ö som omtalas som ”Litlæ Swe-
tiuth” (Lilla Sverige) i kung Valdemars segelbe-
skrivning från omkring 1300.10 En ledungshamn 
fanns troligen även vid ’Östra Liderne’ i trakten 
av nuvarande Hjorthagen. Staffan Fridell menar 
att ’Östra Liderne’ var ön där hären brukade 
samlas, ’ledungsön’, medan ’västra Liderne’ 
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(Kungsholmen) är ett ursprungligt ö-namn med 
betydelsen ’ön med sluttningen/sluttningarna.11 
”Lidaernum” anges som platsen från vilken ett 
krigståg mot karelarna utgick 1292 (SDHK 1749). 
Dessutom omtalas Liduhafn propre Stockhol-
mas (ledungshamnen nära Stockholm) i sam-
band med avfärden till kung Magnus Erikssons 
’första korståg’.12 Den vattenväg som gick inom-
skärs längs den svenska ostkusten från Utlängan 
i Blekinge till Stockholms skärgård finns i de-
talj beskriven omkring 1300 (’kung Valdemars 
segelled’). Segelleden in till Mälaren söderifrån 
gick längs Södertörns kust: ’Därifrån till gardø 
(Gålö) I (en veckosjö). Därifrån till dalernsund 
(Dalarö ström) I (en veckosjö). Därifrån till ha-
ricstik (Baggenstäket) III (tre veckosjöar). Däri-
från till litle swethiuthæ (Sveriges holme) I (en 
veckosjö). Därifrån till stokholm (Stockholm) I 
(en veckosjö)’.  Färdrutten har säkerligen funnits 
före staden Stockholms tillkomst och troligen 
åsyftade ’stokholm’ ursprungligen den ö på vil-
ken staden senare anlades.13

Namnet Stockholm
Namnet Stockholm har alltsedan Laurentius 
Petri och Johannes Messenius dagar intresse-
rat språkvetare och historiker men utan att de 
geografiska omständigheterna till fullo har be-
aktats.14 Namnet har senast behandlats av Per 
Vikstrand. Han refererar till tidigare forskning 
och är försiktig med att föra fram en definitiv 
tolkning. Däremot avfärdar han några uppen-
bart felaktiga och/eller orimliga tolkningar.15 
Namnet har vanligen tolkats utifrån två osäkra  
a-priori-föreställningar. Den ena är att landskaps-
gränsen mellan Uppland och Södermanland re-
dan före stadens tillkomst gick vid nuvarande 
Skanstull och inte vid Norrström eller på Stads-
holmen. Den andra är att förleden relateras till 
horisontellt liggande trädstammar av något slag. 
”En viktig synpunkt som framlagts är att ordet 
stock i allmänhet användes för att beteckna lig-
gande trädstammar, vilket i så fall begränsar 
tolkningsmöjligheterna.”16 Dessutom har tolk-
ningarna nästan enbart utgått från förhållanden 
kring Stadsholmen och Norrström (Stocksund). 
På grund av ovanstående har andra förklarings-

alternativ avvisats, i stället har stor möda lagts 
ner på att lansera namnförklaringar som har va-
rit återvändsgränder.17 Detta är förmodligen en 
orsak till att namnet ännu inte har förklarats på 
ett övertygande sätt. Nils-Gustaf Stahre påstår 
t.o.m. att ”det finns anledning (att tro) att nam-
net Stockholm kommer att förbli en språklig 
gåta” (Stahre 1988). 

Stock, stav, spång och spärr
Knut Fredrik Söderwall ger sju betydelser av det 
medeltida ordet stokker, varav de två viktigaste 
är ”stam, (på rot stående) trästam” och ”stock, 
timmerstock, afhuggen el. öfverhufvud från rot 
och topp avskild trästam el. del af sådan, stör-
re trästycke”. I supplementet tillkommer även 
betydelsen ”stock, spång”.18 Johan Ernst Rietz 
vidgar betydelsen genom att han nämner att 
ordet stokk dialektalt också kan betyda käpp, 
stav.19 Rietz öppnar således för att stock även 
kan åsyfta ett vertikalt trästycke. Angående det 
medeltida staver anger Söderwall även betydel-
sen råmärke.

Namnets förled stock har förklarats av ort-
namnsforskaren Jöran Sahlgren som syftande 
på en bro eller spång.20 Förleden skulle enligt 
denna s.k. spångteori anspela på det av Snorre  
omtalade namnet Stocksund på nuvarande Norr-
ström. Sundet skulle enligt denna tolkning ha fått 
sitt namn av en spång av stockar utlagda över 
Norrström som en del i färdleden längs Stock-
holmsåsen mellan Uppland (Attundaland) och 
Södertörn. Namnet på ön i Stocksundet skulle 
gå tillbaka på ett Stocksundsholm som senare ge-
nom reduktion utvecklades till Stockholm. 

Det andra huvudspåret är spärrteorin dvs. att 
sundet vid Mälarutloppet hade en fast anlagd 
träbom eller stockspärr för att hindra fientliga 
flottor att segla in i Mälaren.21 Den viktigaste 
språkliga invändningen är att farledsspärrar 
under äldre tid kallades stek eller stäk.22 Exem-
pel på detta är Almare-stäket vid inloppet till 
Sigtunafjärden och Stegeborg vid Slätbakens 
smalaste parti. Om det funnits en spärr av flyt-
stockar bör denna i så fall ha kompletterats med 
en vaktstyrka och/eller vårdkase för att fylla sin 
funktion.23 En annan invändning är att det i bör-
jan av vikingatiden gick att komma in i Mälaren 
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genom en nordligare farled, som gick från lilla 
Värtan via Ålkistan, Brunnsviken och Fröfjärden 
till Ulvsunda och Brommalandet. Om det fun-
nits en pålspärr vid Stocksundet borde det ha 
funnits någon sorts spärranläggning även vid Ål-
kistan och Fröfjärden. 

Mot förekomsten av en permanent spärr vid 
Mälarens utlopp före Stockholms tillkomst talar 
det faktum att Styrbjörn (Starke) Olofsson om-
kring 990 seglade upp från Danmark med en 
stor flotta för att erövra sveaväldet. Han mötte 
sin farbror sveakungen Eriks styrkor först vid 
Fyrisvallar utanför Uppsala, där Styrbjörn också 
stupade.24 Mot en effektiv försvarsanläggning 
vid mälarutloppet talar även att den vikingatida 
staden Birka på Björkö var befäst med både en 
ringvall och en bemannad borg.

Inte heller vid angreppet på Sigtuna 1187 
av sjöfolk från andra sidan Östersjön omtalas 
någon spärr vid Stocksund. Däremot fanns tro-
ligen ett stäk dvs. en avspärrning av pålar vid 
inloppet till Sigtunafjärden. Enligt uppgift var 
det här som ärkebiskop Johannes stupade. Vä-
gen låg sedan öppen till Sigtuna som plundrades 
och brändes.25 Slutligen finns Erikskrönikans 
uppgift om att det var Birger Jarl som satte lås 
för Mälaren vid 1200-talets mitt. Det bör dock 
observeras att oberoende av om det periodvis 
funnits en bro, ett stäk eller spärr av något slag 
vid mälarutloppet behöver denna inte ha gett 
namn åt ön vid inloppet eller åt 1200-talets stad.

En invändning mot spångteorin (en tidig bro 
över Stocksundet) är att det inte fanns någon 
riktig väg över Mälarutloppet före staden Stock-
holms tillkomst eftersom huvudvägen mellan 
Uppland och Södermanland gick över Sträng-
näs. En annan invändning var att resenärer ville 
undvika det backiga och bergiga Södertörn.26 
Argumenten håller inte i detta fall. Vägen från 
Uppsala över Enköping till Strängnäs, som också 
var en del av Eriksgatan, låg 60 kilometer väster 
om Mälarutloppet och kan rimligen inte ha va-
rit ett alternativ för trafiken mellan Attundaland 
och östra Södermanland. Färdleden mellan En-
köping och Strängnäs hade dessutom tre vatten-
passager varav Hjulsta- och Strängnäsfjärdarna 
var betydligt bredare än Stocksund/Norrström. 
Det fanns också goda landförbindelser från 

Åsön och näset vid Grind via Vantör (Bränn-
kyrka), Huddinge, Botkyrka och Salem till (Sö-
der)Tälje. Stråket innehåller inga särskilt bergiga 
avsnitt och är senare känt som Göta landsväg. 
Spångteorin kan däremot ifrågasättas av andra 
skäl. Den språkliga analysen av såväl spärrteo-
rin som spångteorin bygger, som ovan sagts, på 
att termen stock i äldre tid har syftat på en lig-
gande trädstam eller dylikt medan en vertikal 
stolpe kallas stav, stång eller liknande. Men hur 
ser det ut vad gäller andra stockholmar? Gösta 
Langenfelt och Åke Thulstrup konstaterade 1952 
re spektive 1954 att det finns ett flertal Stockhol-
mar runt om i landet som inte kan förklaras som 
uppkallelsenamn. ’Stockholmarna’ var ofta små 
med liten eller ingen högre vegetation. Petrus 
Envall undersökte saken vidare och lanserade 
1962 i en uppsats i S:t  Eriks årsbok en alternativ 
tolkning av förleden stock-. Envall menade dels 
att namnet Stockholm inte är en reduktion av 
Stocksundsholm eller att Stocksund har något 
med träspärrar eller träspänger att göra. I stället 
menade Envall att förleden stock i detta fall har 
betydelsen gränsstolpe och i överförd bemärkel-
se ’råmärke’, ’gränsmärke’. Denna tolkning har 
stöd i Upplandslagen.

I Upplandslagens bestämmelser om solskifte 
och om gränser mellan byar och gårdar står 
bl.a.: ”Där ej stenar kunna ligga, så att man kan 
se dem, där skall en stång eller en stock skilja 
strandtegarna åt.” I Schlyters version står: ”thœr 
sum œi gitœ stenœr lighœt swa at seœ ma skilt 
ther stang œllr stokkœr rårteghœ sudœr”.27 Dvs. 
termen stock användes synonymt med stång 
som beteckning för gränsmärke, i detta fall rim-
ligen en upprest stör eller dylikt.28 

Envall ger ett 50-tal exempel där ’stock’ i 
betydelsen gräns har ingått i sammansatta ort-
namn. Han ger också flera exempel på stockhol-
mar som ligger som råmärken mellan härader, 
socknar och bebyggelser. Vikstrand avfärdar inte 
helt Envalls hypotes men efterlyser en förnyad 
saklig och språklig granskning.29 Ett av Envalls 
exempel är att ön Oaxen i Himmerfjärden mel-
lan Sotholms och Hölebo härader kallas Stock-
holmen på en karta från 1600-talet (Krigsarkivet 
22, nr 26). På senare kartor har namnet satts på 
en liten ö närmare Södertörns-sidan. 
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figur 3. Läget för Stockholmen i Kågbosundet i Dal-
älven på gränsen mellan Uppland och Gästrikland 
gör att namnet sakligt kan tolkas som gränsholmen 
(Ekon. kartan, blad 13H 0f).

figur 2. Stockholmen ligger vid gränsen mellan Vätö 
och Frötuna skeppslag. (Ekon. kartan, blad 11J 6i, 
1952.). 

Nära gränsen mellan Vätö och Länna–Frötu-
na skeppslag i Trångskärsfjärden öster om Råd-
mansö finns också en ö som heter Stockholmen. 
Namnet är gammalt och finns på en farledskarta 
från omkring 1700.30 

I Dalälven i Kågbosundet ligger ön Stockhol-
men utanför byn Jörsön i Hedesunda socken vid 
gränsen mellan Uppland och Gästrikland. 

I Österfärnebo socken finns ett litet skär som 
kallas Stockholm i Dalälven nära rågången mel-
lan Nässja och Ista byar. Ön på västra stranden, 
som också var delad mellan byarna, kallas för 
Stavnäs. 

I Älvsborgsfjärden utanför Göta älvs mynning 
ligger en liten ö som kallas Stockholmen. Ön 
har ingen högre vegetation och har ingen saklig 
anknytning till vare sig till broar eller spärrar. 
Däremot ligger ön nära gränsen mellan Askims 
och Hisings härader och tidigare även gränsen 
mellan Sverige och Norge. 

Fler råmärken och/eller bebyggelsenamn 
som är relaterade till namnet Stockholm går att 
finna även om en systematisk inventering inte 
har skett. Gränsen mellan Oppunda härad i Sö-
dermanland och Askers härad i Närke följde en 
bäck från Hjälmaren söderut till den nu delvis 
igenvuxna Oppensjön. Söder om Oppensjön går 
gränsen i ett flackt område som i öster gränsar 
till en liten höjd. Höjden var på 1600-talet ett 
gränsmärke med namnet ”Stoocholms Stafn” 
(C13:41-42). I detta fall är det alltså fråga om en 
holme eller höjd i fast mark och någon kopp-
ling till staden Stockholm finns knappast. Vid 
bäcken ligger dessutom bebyggelsen Stockbäck. 
Detta namn bör rimligen upptagits från det intil-
liggande vattendraget vid gränsen mellan Närke 
och Södermanland.

Ovanstående genomgång visar att det finns 
ett antal Stockholmar som inte har med broar, 
spänger eller strömmande vatten att göra. Den 
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figur 4. Den trädlösa ön Stockholmen söder om Nya Älvsborgs fästning ligger i Göta älvs mynning som 
också var gräns mellan Askims härad och Hisings härad och tidigare mellan Sverige och Norge (Ekon. kar-
tan, blad 10 Torslanda SO, 1934).

figur 5. Gränsen mellan Oppunda och Askers härader 1677. Gränsmärket Stockholmsstaven ligger väster om 
Oppensjön. Kartbilden orienterad i öst–väst (C13:41–42).
figur 6. Platsen för 1600-talets gränsmärke Stockholms staven låg på en liten höjd i ett för övrigt flackt land-
skapsparti.
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gemensamma nämnaren är i stället läget mellan 
olika äldre administrativa eller juridiska enheter. 

Envall har även uppmärksammat att bebyg-
gelsenamnet Råstock många gånger återfinns 
vid äldre gränser. Envall menar att i flera fall är 
dessa namn övertagna av ett faktiskt råmärke.31 

figur 7. Gården Råstock var den yttersta bebyggel-
sen i Algutsboda socken i Uppvidinge härad, medan 
grannen i söder Låckarp ligger i Vissefjärda socken 
i Södra Möre härad. Möjligen syftar namnet på ett 
äldre råmärke (F2–78:2).   

figur 8. 1600-talsnamnet på Bockholmen var ’Rå-
holmen’ vilket stöder tolkningen av att även detta 
’Stocksund’ betyder gränssundet (LSA A99–1:14).

Ett exempel är gården Råstock som ligger vid 
gränsen mellan Algutsboda socken i Uppvidinge 
härad och Vissefjärda socken i Södra Möre hä-
rad.

Den bestämda formen Stockholmen anser 
Envall vara yngre än den obestämda Stockholm 
och han hänvisar till Adolf Noreen som menar 
att det är först på 1200-talet som den bestämda 
slutartikeln införs, vilket innebär att namnet kan 
vara äldre än staden (Noreen 1904). Envalls slut-
sats är att det före Stockholms tillkomst fanns 
två naturnamn vid Mälarens utlopp: dels ’Stock-
sund’ med betydelsen ’gränssundet’ dels Stock-
holm med betydelsen ’gränsholmen’. Denna 
tolkning kräver emellertid att det har funnits 
en viktig gräns vid Stocksundet före stadens till-
komst. 

Stocksundet vid Liderne
Stocksund är också namnet på Edsvikens utlopp 
i Lilla Värtan. År 1494 omtalas Liderne ”vid 
Stocksund” Liderne var namnet på en tidigare ö 
som omfattade stora delar av Norra Djurgården 
inklusive nuvarande universitetsområdet. Nam-
net finns också med på en kartskiss av Rasmus 
Ludvigsson 1559 över Edsvikens trånga myn-
ning vid nuvarande Bockholmen. Texten lyder: 
”K:mtz ålefiskie åffanför Stocksund.”32 Vid detta 
Stocksund sammanstötte Danderyds skeppslag 
med Sollentuna härad och det på 1380-talet om-
talade Solna skeppslag (som motsvarade den 
medeltida Solna socken).33 Den lilla ön Bock-
holmen i Stocksundet kallades tidigare ömsom 
Stockbyholmen och ömsom Råholmen, där 
förleden rå- indikerar ett gränsmärke.34 Namnet 
Stocksund lika med gränssundet har således re-
levans för de medeltida administrativa förhållan-
dena i denna trakt.
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figur 9. Edsvikens utlopp omkring 1700 med Ålkistetorp och ”Råholm”. Det senare ’Tranholmen’ kallas ”Edz-
holmen” (LSA, Länet och häraderna A3).

figur 10. Edsvikens utlopp kallades redan på medeltiden Stocksundet. Vid den lilla ön Råholmen (idag kallad 
Bockholmen) möttes Danderyds och Solna skeppslager samt Sollentuna härad. foto: författaren.
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Lands- och vattenväg korsas 

Det bör alltid ha funnits ett behov av att landvä-
gen ta sig från Uppland till Södermanland. Den 
kortaste vägen i öster gick via Mälarutloppet och 
strömmarna norr och söder om Stadsholmen. 
På Stadsholmens västra sida nedanför åsbranten 
bör det ha utvecklats ett väl frekventerat stråk på 
1000-talet – i vilket nuvarande Västerlånggatan 
ingår – som förband området norr om Stocksun-
det/Norrström med Tören (Södertörn). Vägen 
antas ha fortsatt över Åsön och passerat Årsta-
viken vid Grind (Skanstull). Möjligen har denna 
färdled samband med ett fynd av ett antal Knut 
Eriksson-mynt (1167–96) i ’en sandbacke på Sö-
dermalm’.35 Vägen har sedan fortsatt i form av 
Göta landsväg genom Vantörs, Huddinge och 
Botkyrka socknar.36 

Tre runstenar
Runstenar placerades vanligen antingen centralt 
i sin bebyggelse eller vid ägodomänens gräns 
där rågången korsades av en väg eller ett vad 
eller vid en bro. Vid Söderport på Stadshol-
mens södra udde påträffades på 1600-talet en 
korsmärkt runsten som var inmurad i ett hus. 
Ristningen lyder: ”Karl och Adisla lät resa (den-
na sten efter) Arnisl, (sin) far” (Sö 274). Stenen 
är utförd av ristaren Halvdan och har en typisk 
sörmländsk ornamentik. Samma ristare har sva-
rat för runstenen vid Farsta gård (Sö 290) och 
en korsmärkt runhäll vid Tyresta (Sö 270).37 Vid 
korsningen Kåkbrinken/Prästgatan finns en an-
nan runsten inmurad (U 53). Denna sten har 
tydlig uppländsk karaktär och ristningen lyder: 
”Torsten och Frögunn de [läto resa] stenen ef-
ter … sin son.” Stenen saknar kors och beskriver 
möjligen hur föräldrar kom till arv efter sin son. 
En tredje nu försvunnen runsten var inmurad i 
Riddarholmskyrkan (U 54). Ristningen avslutas 
i detta fall med en kristen bön: ”… och Östen 
och Sote … reste denna sten efter … sin … Gud 
hjälpe [hans] ande.” 

På Stadsholmen har det inte funnits någon 
fast agrar bebyggelse. Inte heller kan någon 
yngre järnåldersbebyggelse beläggas på Åsön/
Södermalm. 

Det har antagits att runstenarna har transpor-

terats från bebyggelser norr och söder om Stads-
holmen för att sedan användas som byggnads-
material. Norr om Stocksundet låg de närmaste 
vikingatida bebyggelserna vid Hötorget (Väsby) 
och vid Östermalmstorg (Ekeby). Eftersom det 
inte har identifierats någon yngre järnåldersbe-
byggelse på Åsön är det möjligt att runstenen vid 
Söderport transporterats hela vägen från någon 
bebyggelse på södra sidan om Grind/Skanstull 
men med tanke på avståndet och det förhållan-
det att det bör ha funnits gott om sten på när-
mare håll är detta dock mindre troligt. Det kan 
därför vara så att åtminstone en eller två runste-
nar redan från början har rests på Stadsholmen 
utan kontakt med något gårdsgravfält.38 Rimli-
gen visade de i så fall en gräns för en vikingatida 
bebyggelses rådighet. 

Ön där flera gränser möttes
Vid vikingatidens slut och under äldsta medeltid 
möttes flera administrativa enheter vid Mälarut-
loppet. Solna och Danderyds socknar bildade 

figur 11. Runstenen vid Söderport är korsmärkt. Ste-
nen var troligen ursprungligen rest där vägen mellan 
Uppland och Södermanland korsade Söderström (Sö 
274). foto: författaren.
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tillsammans Danarö skeppslag i nordöst. Troli-
gen utgjorde Solna tidigare ett eget skeppslag. 
Solna socken i Solnö skipslagh omtalas 1384.39 I 
nordväst mötte ”Sollanda hundare” (Sollentuna 
härad). I söder låg ”Yfra Tørs” (Svartlösa) hun-
dare. I Västmannalagen som skrevs ned i början 
av 1300-talet omtalas dessutom Stockholm som 
en viktig juridisk gräns vid skeppsfärder. Vålds-
brott eller tjuvnad som hade begåtts under sjö-
färder utanför Stockholm kunde lösas genom 
förlikning med skeppshövdingen, stamboar och 
alla roddkarlar under färd. Hade förlikning inte 
skett innan passagen av Stockholm skulle föröva-
ren dömas hemma efter sitt lands lag. Då skulle 
även kungen ha rätt till en andel av böterna.40 
I detta fall anar man en äldre bestämmelse där 
företeelser som skeppshövdingar, med stamboar 
och med roddkarlar för tankarna till vikinga-
tida sjöfärder. Under alla förhållanden verkar 
lagtexten förutsätta att det gick att färdas mel-
lan Östersjön och Mälaren utan större problem 
förorsakade av forsar eller strömt vatten, och i 
sådana fall borde ön och inte staden Stockholm 

figur 12. Runstenen i korsningen Prästgatan/Kåkbrinken har en uppländsk stil. Stenen är från 1000-talets 
andra hälft (U 53). 

figur 13. Städer, socknar och härader på medeltiden 
i området kring Mälarens utlopp. Kartan är delvis 
felaktig – t.ex. har Kungsholmen förts till Bromma 
socken och Åsön till Vantör. källa: Det medeltida 
Sverige, Atlas över Sverige s. 133–134.
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avses.41 Ön Stockholm (insula stocholm) omta-
las uttryckligen 1288 (SDHK 1407). Namnet bör 
således ha övertagits av den handelsstad som 
under 1200-talets andra hälft anlades på denna 
holme.42 

Var gick landskapsgränsen mellan 
Uppland (Attundaland) och  
Södermanland?
En avgörande faktor för tolkningen av namnet 
Stockholm är således var gränsen gick mellan 
Uppland och Södermanland vid tiden för nam-
nets tillkomst.43 Nedan ska landskapsgränsen 
sträckning analyseras utifrån några olika typer 
av källor. 

I boken I medeltidens Stockholm finns bl.a. 
en karta som visar de medeltida administrativa 
förhållandena runt Mälarutloppet.44 Dahlbäck 
har där dragit gränsen mellan Uppland och 
Södermanland i Årstaviken via näset vid Grind 
(nuv. Skanstull) och vidare över Hammarby sjö, 
Sickla- och Järla-sjöarna, samt Skurusundet. 
Åsön (Södermalm) räknas således till Uppland 
i denna redovisning.45 Gränsdragningen bygger 
dels på syneförrättningar i början av 1300-talet 
dels på stadens Stockholms rådighet över Åsön 
och Sicklaön enligt skriftliga dokument. I det 
innehållsrika privilegiebrevet för Stockholm den 
1:a maj 1436 sägs bl.a. att staden hade rätt till in-
komster och ränta från särskilt Åsön som ’sedan 
gammalt legat under staden’. Privilegiebrevet gav 
dessutom staden rätt till mulbete och andra nyt-
tigheter på Sicklaön med åker och äng, skog och 
mark och allt fiskevatten och alla kvarnar som 
av ålder tillhört staden. Rådigheten skulle räcka 
fram till Kungshamn och Duvnäs dvs. Skurusun-
dets norra och södra inlopp.46 På östra sidan 
av Skurusundet låg Hargsö (nuvarande Saltsjö-
Boo församling). Hargsö låg i Värmdö socken i 
Attundalands rod och därmed i Uppland. 

Fjäderholmarna i Värtan tillhörde Solna sock-
ens del av Lidingö och därmed Uppland. I ja-
nuari 1448 förnyades stadens rätt till Sicklaön 
med undantag för de eventuella rättigheter som 
Klara kloster kunde ha.47 Folklandsgränsen vid 
Grind är logisk under förutsättning att staden 
Stockholm existerar. Men hur var förhållandet 
omkring 1200 och dessförinnan? De geografiska 
och hydrografiska förhållandena talar mot den 
ovan redovisade gränsen. Den naturliga skillna-
den mellan bebyggelserna och folklanden i mä-
larutloppet bör i stället ha utgjorts av segelleden 
i Stockholms ström (Valmunden) och det breda 

figur 14. Solna medeltida socken i grönt. Strandlinjen avser 5-meters 
kurvan. Observera vattenvägen Fröfjärden söder om Järva. Enligt 
denna karta finns ingen landskapsgräns i nuvarande Norrström eller 
Gamla stan. källa: Dahlbäck 1988 s. 32.

figur 15. Tänkbara gränser vid Mälarens utlopp. Blå heldragen linje 
visar strandlinjen omkring 900. Grön strecklinje är landskapsgräns en-
ligt Dahlbäck m.fl. Röd strecklinje är trolig landskapsgräns 1200. Den 
föreslagna äldre landskapsgränsen sammanfaller med segelleden in till 
Mälaren. Grå pricklinje visar rekonstruerade tidigmedeltida bebyggel-
segränser. Troligen var öarna och skären i Mälarutloppet något slags 
regale vid medeltidens början. Gröntonad färg visar den moderna Na-
tionalstadsparken. bearbetning: författaren. 
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och tidvis strida Stocksundet (Norrström). Detta 
bör också ha varit skillnaden mellan Attundaland 
och Södermanland. Några indikationer på att 
det skulle ha funnits en konkurrerande/alterna-
tiv färdled via Järla- och Sicklasjöarna finns inte. 

By-, härads- och folklandsgränser
I Upplandslagen utpekas åar och vattendrag 
som lämpliga gränsmarkörer mellan byar: ’Lig-
ger en å mellan byar, så bred att man där kan ro 
med en tvåårad båt, då skall den (ån) hava vits-
ord (gälla som bygräns) om ej rå och rör finnes, 
men inte varje bäck …’ ’Slutar en by vid en sjö, 
då äger den ej mera av sjön än så långt som man 
kan kasta en sten, då man står på land’ (HoW 
1979, Upplandslagen Byalagsbalken XVII). Or-
saken till att hydrografin ofta användes för att 
markera gränser var att vattengränser var tydliga 
och inte inbjöd till konflikter. Detta var särskilt 
praktiskt i en tid då det varken fanns något ned-
skrivet juridiskt ramverk eller något fastighetsre-
gister (Tollin 1999, Tollin 2010). Även om Upp-
landslagen kom till först 1296 kan man anta att 
flera bestämmelser i den hade äldre förlagor.

De administrativa gränserna följde vanligen 
befintliga bygränser i bebyggda trakter. De grän-
ser som skilde hundare, härader och folkland 
från varandra var således oftast anpassade till 
bebyggelsernas ägoområden. I Uppland och på 
andra håll följde gränserna på en högre rumslig/
administrativ nivå gärna floder, sund och andra 
vattendrag, också när dessa var gränser mellan 
bebyggelser.48 Det finns flera exempel på detta. 
Gränsen mellan Ulleråkers och Vaksala härader 
å ena sidan och Bälinge härad å andra sidan gick 
i Fyrisån. Örsundaån var gräns mellan Hagunda 
och Lagunda härader. Sagån var gräns mellan 
Fjädrundaland och Västmanland osv.

Därutöver fanns bygdeskiljande skogs- och 
ödemarker mellan vissa folkland som Kolmården 
mellan Södermanland och Östergötland. Ett av 
råmärkena i Kolmården var Stavsjön. Förleden 
stav har här betydelsen råmärke och namnet be-
tyder helt enkelt gränssjön.49 Vid Stavsund vid 
inloppen till Mälarfjärden Ekoln möttes Håbo 
och Ärlinghundra härader samt Sko, Vassunda 
och Alsike socknar.50

Striden om Åsön
Landskapsgränsen mellan Södermanland och 
Uppland var även gräns mellan Strängnäs och 
Uppsala stift. Båda stiften var äldre än staden 
Stockholm. Strängnäs stift är omtalat i Florens-
dokumentet från omkring 1103 och Uppsala stift 
1123. 

Före staden Stockholms tillkomst var öarna i 
Mälarens utlopp i sig själva av liten ekonomisk 
betydelse. I och med stadens etablering och ex-
pansion från 1200-talets mitt förändrades detta. 
Stigande markpriser, tullar och tomträntor gav 
helt nya inkomstmöjligheter. Biskop Anund 
Jonsson (biskop 1275-91) i Strängnäs ägde i bör-
jan av 1280-talet två gårdar i Stockholm. Bisko-
pen gjorde 1283 ett byte med kung Magnus La-
dulås och fick för stockholmsegendomarna den 
betydande gården Nalavi i Viby socken i Närke.51 
Transaktionen visar hur värdefull fast egendom i 
Stockholm hade blivit redan på 1280-talet. Detta 
var troligen en av orsakerna till att det rådde 
oenighet och strid om till vilket landskap och 
därmed till vilket stift Åsön (Södermalm) egent-
ligen borde höra.52 

I juni 1288 var flera biskopar och kung Mag-
nus Ladulås samlade på Färingsö i Mälaren. I 
samband med detta utfärdade strängnäsbisko-
pen Anund Jonsson ett brev i vilket Anund häv-
dade att Åsön med den nyuppförda stadsdelen 
Södermalm (dicto suthræmalm) tillhörde ho-
nom och Strängnässtiftet med oinskränkt rätt 
(SDHK 1407).53 Den bakomliggande orsaken 
till brevet var en tvist mellan dominikanerna i 
Strängnäs och Sigtuna om var stiftsgränsen rätte-
ligen skulle gå. Biskop Anund hävdade bestämt 
att Åsön låg i Södermanland och därmed i 
Strängnäs stift medan ärkebiskopen, med hänvis-
ning till att Stockholm och dess mulbetesmark 
Åsön låg i Solna socken, menade att området låg 
i Uppland och därmed under ärkestiftet.54 

Tvisten fortsatte in på 1300-talet. Sigtunado-
minikanerna hävdade att Stockholm hörde till 
ärkestiftet, Upplands lagsaga och folklandet 
Attundaland och inte till Södermanland. Där-
med hade strängnäsklostret inte rätt att tigga på 
Åsön. Av ett brev från juli 1305 framgår att kon-
flikten främst gällde rätten att samla in sältran. 
Brevet var utfärdat av priorn Israel (Finsta-ätten) 
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och konventet i Sigtuna och var riktat till pro-
vinsialpriorn och provinsialkapitlet i Skänninge. 
Israel menade att det endast var i Stockholm 
som man handlade med sältran (vilket i sig vitt-
nar om stadens ekonomiska betydelse) och att 
sälbodarna på grund av stanken låg i ”stadens 
utkant”, dvs. på Södermalm (SDHK 2114). Israel 
hänvisade även till en 1303 utförd undersökning 
av gränserna för att reda ut rådigheten mellan 
kung och jarl (SDHK 2028, Fritz 1971 s. 346 f.).55 

Undersökningsnämnden 1303 bestod bl.a. av 
Uppsalas ärkebiskop Nils Allesson, domprosten 
Andreas och upplandslagmannen Birger Peters-
son samt representanter för ’bönderna’ i Upp-
land och Södermanland. Nämndens beslut blev 
att gränsen mellan landskapen och därmed mel-
lan stiften skulle gå i Årstaviken söder om Åsön. 
’… eftersom man funnit gränsstenar med järn-
ringar mellan ”arusboawik” och ”telgedj”, vilket 
är bortom nämnda byar.’56 

Senare år 1305 beslöt dominikanernas pro-
vinsialkapitel i Skänninge att sälbodarna och 

hela Stockholms socken skulle tillhöra bröderna 
i Sigtuna.57 Sammansättningen av provinsialka-
pitlet talar inte för en särskilt god lokalkänne-
dom med undantag för priorn Israel i Sigtuna. 
Kapitlet bestod i övrigt av provinsialpriorn Pe-
ter, priorn Nils i Skänninge, lektorn Boje i Ribe 
och lektorn Verner i Lund. Det var i detta fall 
en dominikanerdomstol som fällde sitt utslag 
utifrån hur parterna hade framlagt sina argu-
ment. Trots strängnäsbiskopens protester blev 
således Södermalm från och med 1300-talets 
början formellt en del av ärkestiftet och i detta 
fall även landskapet  Uppland. Biskop Anund 
Jonsson var död sedan 1291 och hans efterträ-
dare Isarus (biskop 1292-1307/08) hade förmod-
ligen inte samma auktoritet. Besluten i Skän-
ninge och av kommissionerna 1303 och 1304 var 
knappast bevis för att Åsön inte tidigare varit en 
del Södermanland. Åtminstone strängnäsbisko-
parna ansåg att så inte var fallet. Biskop Anunds 
brev från 1288 om att Åsön låg i Södermanland 
vidimerades så sent som 1329 av biskop Peter i 
Skara (SDHK 3605). 

Tillhörde Åsön Årsta, Väsby  
eller Ekeby?
Under historisk tid hade Åsön fast landförbin-
delse med Södertörn via sandåsen vid Grind 
(nuvarande Skanstull). Österut skiljdes Åsön 
från Nackalandet enbart av den bäck som ut-
gjorde Hammarby sjös utlopp i Mälaren. San-
nolikt hade åsen vid Grind blivit fast land redan 
på 600-talet, medan Hammarbysjös förbindelse 
österut grundades upp under vikingatiden. Ef-
ter Stockholms tillkomst låg sjöns vattenyta be-
tydligt högre än både Mälarens och Saltsjöns. 
Åsön hade vad det verkar ingen fast agrar be-
byggelse under vikingatid och äldre medeltid. 
Området bör därmed ha ingått i en närliggande 
yngre järnåldersbebyggelses ägoområde. På Sö-
dertörn finns två geografiskt likvärdiga bebyg-
gelser, Hammarby öster om och Årsta väster 
om Grind. På upplandssidan gällde det bebyg-
gelserna Väsby respektive Ekeby. Frågan är om 
Åsön före Stockholms tillkomst tillhörde Årsta/
Hammarby söder om eller Väsby/Ekeby norr 
om Stocksundet.58 

Öster om Årsta gård finns ett gravfält av yng-

figur 16. Stockholms ströms äldre namn var Val-
munden. Detta vatten var under vikingatiden lik-
som långt senare den viktigaste segelleden in till 
Mälaren och omgivande landskap. I bakgrunden 
Åsön som före stadens tillkomst tillhörde landskapet 
Södermanland. foto: författaren.
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re järnålderstyp (raä Brännkyrka sn 17:1). Detta 
visar att bebyggelsen där går tillbaka till förhis-
torisk tid. En förklaring till runstenen vid Söder-
port kan därmed vara att den markerade Års-
tadomänens norra rågång. Vattnet som skiljde 
Stadsholmen mot Åsön, kallades på 1200-talet 
Konungssund eller Söderström och var visserli-
gen både grundare och smalare än Norrström 
men ändå tillräcklig för att vara kvalificerat som 
ägogräns.59 Det är då naturligt att stenen restes 
vid den viktiga färdleden mellan Uppland och 
Södertörn där många människor passerade. 
Läget och stilen på runstenen är således ett in-
dicium på att Åsön inte tillhörde Uppland vid 
denna tid. Hade Åsön inte tillhört Årsta var en 
naturligare placering på näset vid Grind. 

Årsta, Birger Jarl och Stockholm
Den medeltida årstaegendomen var vidsträckt 
och sträckte sig väster ut till mälarstranden och 
de på 1430-talet underliggande torpen Häger-
sten och Nyboda.60 Årsta holmar i Årstaviken 
har fram till modern tid legat under Årsta och 
inte under staden. I anslutning till Södermalms 
västra del ligger de två öarna Långholmen och 
Räkningeholmen (Reimersholme). Rent geo-
grafiskt gränsar öarna till Södermalm men de 
har aldrig ansetts höra till Solna socken. Räk-
ningeholmen tillhörde Brännkyrka socken ända 
till dess att socknen inkorporerades med Stock-
holms stad 1913. Ön tillhörde således Strängnäs 
stift ända fram till modern tid.61 Ön saknade 
fast bebyggelse och den närmaste äldre be-
byggelsen är Nyboda, som låg under Årsta på 
1400-talet.

Birger jarl hade förmodligen personligen 
en avgörande betydelse för att Stockholm ut-
vecklades till en urban köpstad och en stark 
befästning. Känd är beskrivningen i Erikskröni-
kan från 1320-talet om hur Birger Jarl lät bygga 
Stockholms stad och satte ett lås för Mälaren:

”birge jerl then wise man
han loot stokholms stad at byggia 
mz dighirt with oc mykin hyggia 
eth fagert hwss ok en godhan stadh 
Alla leedh swa giort som han badh 

Thz er laas fore then sio
swa at karela göra them enga oroo”62

Han bör därmed även ha donerat lämplig mark 
för stadens behov. Liksom kungaämbetet dispo-
nerade godsen i Uppsala öd hade jarlämbetet ett 
tillhörande godskomplex ducatus som bestod av 
”ett komplex av spridda gods, inkomster, och 
tillgångar i Östsverige”, det s.k. Jarls bo.63 

Särskilt Södermanland och Södertörn påstås 
ha haft jarls bo-egendomar men de konkreta ex-
emplen är få.64. Årsta ägdes i början av 1300-ta-
let av Birger jarls sonson hertig Valdemar. Det 
finns därmed en koppling mellan Årsta och 
Birger jarl. Årstaegendomen kan ha ingått i det 
s.k. jarls bo. Men Årsta kan också ha kommit i 
Birger jarls släkts ägo genom böter, konfiskation 
eller på annat sätt.65 Det är alltså möjligt att Bir-
ger jarl antingen i egenskap av markägare eller 
som rådighetsinnehavare över jarla-godsen hade 
brutit loss utmarken Åsön från Årstadomänen 
och donerat den till staden som mulbete.66 Möj-
ligen är detta en av orsakerna till 1303 och 1304 
års kommissioner. 

Ägarna till Årsta hävdade ännu vid 1400- talets 
slut att man hade utmarksrättigheter på Åsön 
bl.a. fisket fram till Söderport trots att området 
var stadens mulbete. Från samma tid finns flera 
konflikter dokumenterade mellan staden och 
Årstas ägare Hans Kröpelin d.y. om bete och 
utmarksrättigheter på Åsön.67 

Järla och Sickla
Öster om Åsön ligger två mindre medeltida be-
byggelser, Sickla och Järla. Ägorna sträckte sig 
från Hammarby sjö och nuvarande Danvikstull 
i väster till Skurusundet i öster. I norr utgjordes 
gränsen av Saltsjön och i söder av Sickla- och 
Järlasjöarna. På 1400-talet hade både staden 
Stockholm och förmodligen Klara kloster intres-
sen i området. Stadens rättigheter till Sickla slås 
fast i de ovan omtalade privilegiebreven den 1 
maj 1436 och den 30 januari 1448.68 Möjligen 
var rättigheterna bara temporära och/eller vill-
korade på annat sätt. Det förekom nämligen 
fler jordägare i området. År 1492 erhöll Sten 
Sture d.ä. bl.a. torpet Järla i Solna socken av 
Lasse Brudde med hans hustru Sigrids samtycke 
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(SDHK 32745). År 1502 bytte en hustru Segved 
bort sitt jordagods i Järla till Svartbrödraklostret 
i Stockholm.69 I brevet sägs att Järla ligger i Sol-
na socken i Södermanland. 70 

Området på södra sidan av Stockholms 
ström uppfattades således omkring 1500 som 
en del av landskapet Södermanland trots att det 
kyrkligt tillhörde Solna socken. Gunnar Bolin 
avfärdar landskapsbeteckningen som en lapsus 
av skrivaren.71 Andra källor för emellertid också 
området till Södermanland. Vid 1500-talets mitt 
räknades grannen Järla som ett halvt hospitals-
hemman (Danvikens hospital). Järla sades då 
ligga i Brännkyrka socken och Svartlösa härad 
i Södermanland.72 Järla och Sickla hade således 
endast under en begränsad period tillhört Sol-
na socken. Orsaken till att Solna socken under 

medeltiden gjorde anspråk på Järla och Sickla 
söder om Strömmen var troligen att ägorna 
eller delar av dem var avsatta som mulbete år 
Stockholms borgare. Något bevis för att områ-
det tillhörde Uppland före Stockholms tillkomst 
är det knappast. Värmdö socken och skeppslag 
som mötte öster om Skurusundet (Hargsö) in-
gick däremot i Attundalands rod och därmed i 
Uppland. 

Sammanfattning
Skriftliga källor liksom rumsliga förhållanden ta-
lar för att Åsön även kallad Södermalm tillhörde 
Årstas ägoområde och inte Väsbys före Stock-
holms tillkomst. Troligen räknades även Räkne-
holmen och Långholmen till Årsta och därmed 
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till Vantörs socken. Det framgår inte av några 
dokument eller andra källor att Järla och Sickla 
någonsin tillhört landskapet Uppland.73 Detta 
plus de geografiska omständigheterna i stort gör 
det troligt att den ursprungliga gränsen mellan 
(Attundaland) Uppland å ena sidan och Söder-
manland å den andra gick i vattnet mellan Åsön 
och Kungsholmen och fortsatte via Stocksund/
Norrström, söder om Valmundsön/Djurgården 
fram till och sedan genom Skurusundet.

Stadsholmen som gränsholme
Problemet med själva Stadsholmens ägorättsliga 
ställning återstår att lösa. Nils Ahnlund anser att 
det av rumsliga skäl är sannolikt att Stadsholmen 
tillhört Väsbys ägor eller utmark.74 Av samma 

skäl kan Stadsholmen likaväl ha legat under År-
sta. Vi har inga uppgifter om att Birger Jarl eller 
hans föregångare behövde förvärva mark för att 
bygga en borg eller anlägga en stad på Stadshol-
men. Det finns inte heller några uppgifter om 
att kung Valdemar hade förvärvat Kidaskär (Rid-
darholmen) innan han lät gråbröderna anlägga 
sitt kloster där 1268-70. Det finns i själva verket 
inga uppgifter om att holmarna och småöarna i 
Mälarutloppet ingick i någon viss bys ägoområ-
de. Möjligen bildade Stockholmen med angräns-
ande skär en egen fastighet, kanske i form av ett 
regale under jarlen eller kungen. Ett sådant för-
hållande verkar ha gällt flera öar i skärgården.75

På Solnas kyrkas vapenhus vänstra sida finns 
en stentavla med en inskription som omtalar 
Solna sockens tidigare gräns: 

figur 18. Tavlan på Solna kyrkas vapenhus sattes upp 1674 av Magnus Gabriel de la Gardie. Texten påstår att 
Solna sockens gräns tidigare gick över Stortorget i Gamla Stan och i Stockholms ström till Blockhusudden. 
foto: författaren.

figur 19. Stenen från ca 1700 i huset Västerlånggatan 27, som påstås visa skillnaden mellan Uppland och Sö-
dermanland, kan ha hög historisk relevans. foto: författaren.
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”… ty denna sockn hafver förtijden streckt 
sig mitt inpå stockholms stoora torgh och 
så österut åth blåckhusudden så att stock-
holm, slott, stoore kyrkian, norre malm 
och ladugårdzlandet alt på denne sockns 
forna botn funderad äre …”

Det kan noteras att Åsön, Sickla och Järla inte 
omtalas som tillhöriga Solna socken.76 Uppgif-
ten har inte ansetts seriös: ”hava vi här säkerligen 
blott att se ett uttryck för den sena stockholm-
ska lokaltradition, enligt vilken (en) landskaps-
gräns … hava delat denna holme (Stadsholmen) 
i tvenne partier av vilka den norra skulle hava 
tillhört Uppland, den södra Södermanland”77 

På huset Västerlånggatan 27 i Gamla Stan 
finns en sten från omkring 1700 som utger sig 
för att visa gränsen mellan Uppland och Söder-
manland vars historiska relevans också har av-
visats.78 

De geografiska-, juridiska- och samhällsför-
hållandena före 1250 gör att man inte utan vida-
re kan avfärda att folklandsgränsen tidigare gick 
över Stadsholmen. Kanske hade biskop Anund 
Jonsson rätt, när han 1288 hävdade att Stadshol-
men eller ’i varje fall en del därav’ (super insula 
stocholm seu parte ipsius) låg inom Strängnäs-
stiftets gränser (SDHK 1407). Den iögonfallande 
höga grusön vid inloppet till Mälaren var under 
alla förhållanden ett betydligt bättre råmärke än 
sandåsen vid Grind. Kanske har Torun Zachris-
sons hypotes om att holmen var en s.k. Helgö, 
dvs. en helgad och fredad plats för handel eller 
dylikt, har bättre grund än vad som själva nam-
net säger (Zachrisson 2016, s. 109). 

Slutsats
Både språkliga och sakliga skäl talar för att nam-
net Stockholm är betydligt äldre än staden och 
att namnet varken har med stockspärrar eller 
broar att göra. Förleden stock- är i detta fall lika 
med stav är lika med råmärke. Redan före sta-
den Stockholms tillkomst skilde Mälarutloppet 
och fjärden Valmunden Uppland (Attundaland) 
från Södermanland. Mitt i utloppet låg den 
förhållandevis höga och iögonfallande grusiga 
ön Stockholmen dvs. gränsholmen som också 

skilde Attundaland från Roden i öster. I analogi 
med detta betyder det i början av 1200-talet om-
talade Stocksundet – gränssundet. När ett stads-
samhälle etablerades vid1200-talets mitt övertog 
detta namnet Stockholm av ön.

Noter
 1 Golabiewski & Wiséhn 2003, s. 16 f.; Lovén 1996, s. 

85–91; Söderlund 2002.
 2 Namnet Agnefit som enligt ett äldre namn på ön vid 

Mälarens utlopp förekommer inte i diplomen men kan 
ha varit relevant för de sanka strandmarker som fanns 
på holmens västra och södra delar. Bolin 1933, s. 102 
not; Ahnlund 1953, s. 61–79, 86.

 3 Helgeandsholmen 1988, s. 29, 40.
 4 Nordiska kungasagor, band 2 1993, s. 11.
 5 Bolin 1933, s. 75 ff.
 6 Södra delen av Brommalandet var t.ex. en skogsklädd 

och bergig utmark till Ulvsunda under 1600-talet liksom 
Essingeöarna.

 7 Landhöjningens komplicerade kronologi har behandlats 
i Helgeandsholmen 1982, s. 26–41.

 8 Silverskatter finns inte bara vid vattenvägar. Alla sex 
vikingatida (1050–1070) silverskatter i Kronobergs län 
har påträffats inom ett begränsat område i norra delen 
av länet. Fyra av sex mynt- och silverskatter låg invid 
färdleden från Lagadalen via Rydaholm till Värends cen-
tralbygd vid Helgasjön. De övriga två låg i anslutande 
stigsystem. Vägarnas ålder visas av flera runstenar. Se 
Rundquist 1946, s. 38, karta s. 36; Tollin 1999, s. 39.

 9 Golabiewski & Wiséhn 2003, s. 26, 33f., Zachrisson 
2016, s. 100f.

10 Ahnlund 1953, s. 72f.
11 Fridell 2016, s. 137.
12 Wikström 1975, s. 14ff., 232, SDHK 5625. Några forska-

re har velat placera en ledungshamn i Brunnsviken 
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37 Källström 2016, s. 136f. Söderportstenen (raä 150:1) är 
avbildad av Johannes Bureus 1624 i Monumenta Sveo-
gothica och finns numera på Stockholms medeltidsmu-
seum. 

38 Alternativt kan runstenarnas olikheter i stil förklaras av 
kronologiska skillnader men detta motsäger inte att de 
utmärker gränser för vikingatida ägoområden. Stadshol-
mens ställning är speciell. Möjligen tillhörde Stadshol-
men inte någon angränsande bebyggelse utan bildade 
en egen fastighet, sannolikt som någon form av regale. 

39 Bolin 1933, s. 286f.; Wikström 1975. s. 10.
40 VmL Manhelgdsbalk XXV § 4, HoW 1979, s. 78.
41 HoW 1979, inl. xxxviii f. Bolin menar att Västmanna-

lagens ”utan stockholm” motsvarar Roden (Roslagen) 
ovan Stockholm eller Norra Roden (Bolin 1933, s. 324).

42 Bolin har ett komplicerat och oklart resonemang om 
hur man ska förklara att termen ön Stockholm används 
med att staden Stockholm också innefattar delar av 
Åsön (Bolin 1933, s. 268 f.)

43 De tre folklanden Attundaland, Tiundaland och Fjäd-
rundaland slogs 1296 samman till landskapet Uppland. 
Solna socken låg i den s.k. Attundalands rod i Dande-
ryds skeppslag.

44 Dahlbäck 1988, s. 32, 152.
45 Samma gräns redovisas för Brännkyrka socken i DMS 

2:1. 
46 Även i Bjärköarätten slås fast att brott som begås på 

Åsön och mellan Stockholm och Kungshamn ska dömas 
efter stadens rätt (HoW Bj 13, s. 458 samt not s. 480 
f.). På 1400-talet gavs även Tynningö i Värmdö socken 
söder om Vaxholm med all frihet till staden. Något som 
inte innebar att Tynningö bytte socken eller bröts ur sitt 
administrativa sammanhang. Gåvan var ett tack för att 
Stockholms borgare hade öppnat stadsporten för Engel-
brekt våren 1436. 

47 Herlitz 1927, nr 79:1, 3 s. 79.
48 Rahmqvist 1982, DMS 1:4.
49 Det medeltida ordet staver har dels betydelsen staf, 

käpp dels råmärke (Söderwall 1891–1900, s. 499).
50 Bolin 1933, 68f.
51 SDHK 1243; Rosén 1949, s. 149f.
52 Arkeologiska undersökningar under år 2015 har påträf-

fat en karpdamm (id), hustomter och bl.a. keramik från 
1300-talets början strax utanför Söderport (Kenneth 
Svensson muntlig uppgift).

53 Biskop Anund var bror till den östgötska frälsemannen 
Dan Jonsson som hade sin sätesgård i Svälinge vid Tå-
kern (Tollin 2010, s. 99 f.). Se även a.a. s. 82f. då kung 
Magnus Ladulås skänker bl.a. häradsjord på Omberg till 
Anund Jonsson.

54 Biskop Anund hänvisar även till sina föregångare samt 
till ärkebiskop Jacob död 1281, vilket tyder på att konflik-
ten inte var helt ny. Bolin 1955, s. 293 not.

55 Birgitta Fritz menar att det har rört sig om olika förrätt-
ningar med delvis olika syften. För det första en kom-
mission 1303 tillsatt av kung Birger och hertig Erik för 
att utröna vilka gods som hörde till kronan respektive 
jarlens ducatus. För det andra en större kommission 
sommaren 1304 för att slita en tvist mellan kungen och 
hertigen om gränsen mellan Attundaland och Söder-
manland. För det tredje konflikten mellan dominikaner-

(Zachrisson 2016). Ett bättre geografiskt läge är emeller-
tid Husarviken och de innanför liggande vikarna. Även 
Wikström 1975 förordar vattnen innanför Husarviken. 
Om namnen i mälarutloppet se Nyström 2016.

13 Måttet veckosjö användes för att mäta avstånd vid sjö-
färder och motsvarade ca 8 kilometer.  De angivna av-
stånden in till Stockholm stämmer väl överens med en 
modern karta.

14 Laurentius Petri uppger att det s.k. Litsla Stockholm, 
ett litet skär som senare växte ihop med Helgeandshol-
men, skulle vara det ursprungliga Stockholm. Detta på-
stående har på senare år tagits upp av Anders Ödman 
1987. Per Vikstrand 2016 avfärdar idén som stridande 
mot grundläggande namngivningsprinciper.  

15 Vikstrand 2016, s. 194.
16 SOL 2003, s. 295.
17 Vikstrand 2016, s. 191–209.
18 Söderwall 1891–1900, s. 511; Söderwall supplement 1953–

1973, s. 804.
19 Rietz 1867, s. 676b, 670b.
20 Sahlgren 1917, 1942.
21 Bolin 1933, s. 93ff.; Ahnlund 1953, s. 96–99. Uttrycken 

spärrteorin och spångteorin finns med hos Ahnlund 
1953 och har senare också använts av Envall 1962, s. 33 
och Vikstrand 2016, s. 195–198.

22 Vikstrand 2016, s. 201. Senare under medeltiden omgavs 
Stockholm av en pålkrans i vattnet men denna omtalas 
som Bommen. 

23 Lovén 1996, s. 450f.
24 Det sägs dock att ’kung Erik lät påla folkleden som gick 

in till Uppsala, så att inga skepp kunde fara där’ (Lars-
son 2016, s. 165). Det är oklart om var denna påstådda 
förpålning eller stäk var placerad, möjligen i Fyrisån en 
bra bit uppströms från nuvarande Uppsala (Östra Aros).

25 Bolin kommer till ett delvis annat resultat, Bolin 1933, s. 
461–78.

26 Bolin 1933, s. 89–92.
27 HoW 1979; UL B2 §6, withœrbo B.II;  Schlyter 1834, s. 

218.
28 I VmL:s motsvarande bestämmelse omtalas endast 

stång. 
29 Vikstrand 2016, s. 188f.
30 Geometrisk karta o. 1700, LSA A3. Även häradsekono-

miska kartan, blad Tjockö J1112-85-14 och Ekon. blad 11J 
6i.

31 Envall 1962, s. 35f. Rostock kan även vara uppkallelse-
namn. Detta gäller t.ex. för herrgårdarnas underliggan-
de torp och gårdar. Under Mariebergs säteri i Ytterby 
socken i Bohuslän fanns således 1785 både ett Rostock 
och ett Lybeck (LMy 14-Ytt-14). Råstock i Stora Malms 
socken (1544) skrevs Rothstock 1464 (SDHK 28242). 

32 Eliz Lundin, s. 60; Riksarkivet via databasen GEORG.
33 Byarna Övre och Nedre Järva samt Bergshamra tillhörde 

fram till 1530-talet Sollentuna socken och härad.
34 På 1649 års karta är holmen kallad Stockbyholmen. På 

Edvard Bratts karta 1690 står Stockby Råholmen. En 
geografisk karta från omkring 1700 har endast namnet 
Råholmen. På en topografisk karta från 1845 står ’Rå- el-
ler Bockholmen’ (LSA A99-1:14, A99-1:35).

35 Golabiewski & Wiséhn 2003, s. 27.
36 Ferenius 1999, s. 81.
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na i Sigtuna och dominikanerna i Strängnäs om rätten 
att tigga på Södermalm. Fritz 1971, s. 338f.

56 SDHK 2114. Deltagarna hade klara upplandsanknytning-
ar vilket möjligen var orsak till att utslaget gick i kungens 
favör. 

57 Äldsta belägget på en stadskyrka i Stockholm är från 
1279 då Johannes Karlsson till Fånö testamenterade 
1 mark silver till S:t Nicolai kyrka i Stockholm (SDHK 
1121). Även om ärkebiskopen påstod att staden Stock-
holm var anlagd på Solna sockens område utgjorde sta-
den i kyrkligt avseende en självständig enhet senast vid 
1300-talets början ”tota parochia stokholmensis” (SDHK 
2084). 

58 Angående landskapsgränsen skriver Gunnar Bolin: ”Pro-
blemets kärnpunkt kan därför med största sannolikhet 
anses ha varit utsträckningen av Årstaegendomen” 
(Bolin 1933, s. 290). Hans Hansson säger utan att ange 
någon källa att Stockholm uppstått på Väsbys mark: 
”Staden själv måste ha uppstått på mark som tillhört 
Väsby, den sydligaste av byarna på Norrmalm. Bönder-
na i Väsby har troligen en gång brukat holmarna mel-
lan mälarinloppen för fiskets skull och framför allt som 
betesmark” (Hansson 1946, s. 18). 

59 Hansson 1976, s. 21ff.
60 Dessutom omtalas ett torp vid namn Skarpa (SDHK 

23212). Skarpa har identifierats som Skarpnäck i södra 
Brännkyrka. Mot detta kan invändas att Skarpnäck på 
1400-talet låg under Valla, vilket även är mer rimligt rent 
rumsligt (Beckman 1954, s. 283–288). 

61 I maj 1382 utfärdade Bo Jonsson (Grip) ett brev om en 
jordtransaktion på Räkningeholmen, vilket tyder på att 
här fanns en hamn eller någon slags bebyggelse (SDHK 
12174; Ahnlund 1953, s. 199f.). På 1700-talet avstyckades 
ett antal mindre egendomar från Årsta, bl.a. upprättade 
Anders Reimers en malmgård på Räkneholmen som 
därvid bytte namn till Reimersholme.

62 Pipping, Erikskrönikan vers 509–515. Erikskrönikan 
är den äldsta primärkälla som nämner Birger jarl och 
hans roll för Stockholms tillkomst. De äldre källorna 
om Stockholm och dess uppkomst har behandlats av 
Gunnar Bolin 1921, 1923. Han har även undersökt hur 
källorna har traderats och hur de hänger ihop.

63 Fritz 1971, s. 344ff.
64 Bolin 1933, s. 290; Rosén 1949, s. 162. Möjligen är detta 

bakgrunden till att Birger Jarls son kung Magnus Ladul-
ås 1283 i ett brev daterat i Bjälbo överlät patronatsrätten 
till Salems och Botkyrkas 1100-tals kyrkor till Strängnäs 
domkyrka. I samma brev framgår att hela eller delar av 
Muskö tillhörde jarls bo (SDHK 1234; Fritz 1971, s. 337).

65 Valdemar var den siste som upprätthöll det gamla jarla-
ämbetet (titulerades hertig) och godskomplexet jarls bo 
införlivades därefter med övriga kronoegendomar.

66 Hertig Valdemar testamenterade kort före sin död på 
Nyköpingshus fyra markland i Årsta som en grundplåt 
till en ny prebenda i Uppsala domkyrka. Fram till 1439 
tillhörde Årsta-egendomen också den s.k. Hertigarnas 
prebenda eller S:t Eriks prebenda i Uppsala domkyrka. 
(Rosén 1949, s. 162 f.; Dahlbäck 1977, s. 138f.) Domkyr-
kan bytte 1439 bort Årsta till slottsfogden Hans Kröpe-
lin d.ä. (SDHK 23212).

67 SSb II:2 1483-92, s. 191, 594.

68 Herlitz 1927, s. 490f.
69 SDHK 34472. Stockholms svartbrödrakonvent hade inga 

jordegendomar i stadens närhet förrän förvärvet av 
Norra gården i Yttre Liderne 1498 och Järla 1502.

70 Gustav Vasa tog över Järla efter reformationsriksdagen i 
Västerås (1527) med motiveringen att han är Sten Stures 
rätte arvinge. (GR7 s. 310).

71 Bolin 1933, s. 287.
72 Almquist 1931, s. 440.
73 Den världsliga och kyrkliga indelningen behöver inte 

sammanfalla. Askeryds socken i Norra Småland har t.ex. 
en betydande skate i Östergöland.

74 Ahnlund 1953, s. 52; Hansson 1946, s. 18.
75 Rosén 1949, s. 42ff.
76 Läsning Clas Tollin 2016. Tavlan från 1674 var ursprung-

ligen placerad på kyrkans västgavel men föll ned och 
krossades 1818, varpå en ny tavla sattes upp (Brandel 
1928, s. 252).

77 Bolin 1933, s. 287.
78 Bolin är rätt utförlig i sin beskrivning av stenen på Väs-

terlånggatan 27 och dess föregångare (Bolin 1933, s. 
262ff.). Inte heller Göran Dahlbäck anser att det finns 
något i det äldre historiska materialet som styrker att 
gränsen mellan Uppland och Södermanland gått över 
Stadsholmen (Dahlbäck 1987, s. 31).

Käll- och litteraturförteckning
Arkiv
Lantmäteristyrelsens arkiv, LSA, förvaras numera i RA:s 

lokaler i Arninge, aktsignum enligt LSA A99-1:14 
(län, socken, jordregisterenhet och akt i kronologisk 
följd) samt Geometriska jordeböcker enligt C13:41-42 
(boksignum:blad).

Rikets allmänna kartverks arkiv, fotobaserade Ekonomiska 
kartan.
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Summary
What is the origin of the name of the Swedish 
capital? What does Stockholm mean? How old 
is it? The suffix holm (island) is unproblematic 
but the prefix stock has been debated since the 
16th century. Until now the name has usually 
been explained in terms of the topography at 
the mouth of Lake Mälaren and from a philolog-
ical perspective. There have been two principal 
lines of enquiry: the bridge theory, where the 
prefix stock (log) is thought to refer to a bridge 
of some kind spanning the waters of Norrström; 
and the barrier theory, which sees the prefix in 
terms of a timber boom or barrier of posts in 
the strait at the mouth of Mälaren, preventing 
hostile fleets from entering the lake. The pre-
sent article proposes an alternative, wherein the 
Upp land–Södermanland county boundary, be-
fore the emergence of Stockholm, plays a key 
role, as does the original ownership of Åsön is-
land (modern-day Södermalm). 

In the past the boundary between Söderman-
land and Uppland was disputed. An early 14th-
century agreement saw the border drawn across 
Årsta bay, to the south of Åsön and Grind (the 
esker at Skanstull). One reason was that Åsön 
was “long established” as mule pasture for the 
town. The same was true of Järla and Sickla is-
lands, south of the waters of Strömmen. There-
fore the county boundary is assumed to have 
continued eastwards to the south of these is-

lands. Yet it is debatable whether the border fol-
lowed the same course in the early 13th century. 
Written sources, along with the topography, 
suggest that Åsön, before the emergence of the 
town, belonged to Årsta manor, thus being part 
of Brännkyrka parish in Södermanland. Nor 
do the extant written sources ever record Järla 
and Sickla as being part of Uppland. This, in 
addition to the geography in general, suggests 
that the original boundary between Uppland 
and Södermanland ran across Riddarfjärden 
bay between Åsön and Kungsholmen, extending 
via Norrström and the bay south of Djurgården 
to Skurusund, where it turned south along this 
channel. This boundary probably holds the key 
to the etymology of the place-name. The linguis-
tic and other evidence suggest that the place-
name of Stockholm is significantly older than 
the town, and that the name refers neither to 
a post barrier nor a bridge. Rather the prefix 
stock relates to stave in the sense of a bound-
ary marker. The name of the relatively high, 
gravel-covered island landmark at the mouth of 
Mälaren very probably means boundary island. 
By analogy Stocksund (Norrström), a name first 
mentioned in the early 13th century, can be in-
terpreted as boundary strait. When an urban 
community emerged in the mid-13th century, it 
adopted the name of the island of Stockholm. 

The place-name Stockholm in a new light
– an historical-geographic study of boundaries and settlements  
to interpret a well-known yet elusive place-name

By Clas Tollin

Keywords: Stockholm, Södermalm, place-name, boundary, landmark, land ownership
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