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Husbyborg och ruinen därstädes torde vara bekant för de fl esta läsare 

av denna årsbok. En kort presentation är dock på sin plats. Gården 

Husbyborg ligger i Tierps sn i U ppland strax öster om e uropaväg 4 

och ca 300 m söder om Tämnarån. Gårde ns huvudbyggnad ligger ca 

50 m nordväst om ruinen. Området vid gå rden utgör en del av en 

mindre höjdsträckning, ca 35-45 m över havet. Terrängen är bitvis 

lätt kuperad och relativt stenrik. 

På e n karta från år 169 1, bild 2 , som upprättades i samband med att 

gården under reduktione n indrogs till krona n (behandlas senare), samt 

även på vissa helt moderna kartor, finner man ruinen betecknad som 
kloster. Anledningen är att söka i e n m yc ket seglivad tradition, som 

äldst går att spåra från 1600-talets första hälft d å J ohannes Bureus i 

Sumlen skrev: »I T yerp hafver varit klöster och stå murar qar e fter 

kyrkie bygnin gen ännu . vidi 29 Junij (I )601. »1 Klostertraditione n lever 

sedan vidare och uppgifter o m »klostret» går att finna hos e tt flertal 

författare a ll tifrån Bureus ända in i vår egen tid. Huruvida traditionen 

har e tt verklighetsunderlag e ller ej m åste lämnas osagt. Det finns dock 

in gen vederhäf tig källa, som styrker e tt klosters tidigare existens på 
pla tse n. 

Gården H usbyborgs historia går, i det skriftliga källmater ia le t, in te 

att spåra län gre ti llbaka än till år 1334, d å kungsgården Husby. j ämte e n 

hel d el mark i T ierps hundare, av konung Magnus Eriksson pantför 

skrevs till herr Gisle Elinason. 2 Gården var i krona ns ägo fram till år 

1628 . U nd er mellantiden finns inga uppgifter om gården som kan 

sprida lju s över densammas betyd else som ku ngsgård. U nder 1500-talet 

fanns d et på pla tsen tre bönder , som betalades. k. stadgeskatt. 3 Mellan 
åren 1628 och 1691 inne hades gårde n av adeln med säterirättigheter. 
En sätesgård färdigstäl ldes år 1632 . Suffixet bor g till Husby visar sig 
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Bild I. Husbyborgsruinen från nordväst. 

först under d enna tid och är säkert e n ska pe lse av n ågon av säterie ts 

inne havare. G årdens be tydelse behövde accentuer as. Inne havet av e n 

äldre stenbyggnad (ruinen) med historiska anor var säkert e n bidra

gande o r sak till namnförändrin gen . Bland inne havarna m ärkas Lars 
Skytte, Frans C rusebjörn och Per Brahe d. y. Geno m redu ktio ne n till
föll gården år 1691 åte1· kronan. 4 År 17 94 blev Carl d e Geer av Leu fsta i 

besittning av "Husby N :o I , Ma nta l Två och Åttondels, Säterie Rust

nin gz Stam ».5 Nuvarande ägare är sed an år 1920, Stor a Ko pparber g. 

I egenskap av Husbyort ka n vi förutsätta a tt gårdens historia går 

län gre tillba ka än 1300-ta le t. Diskussio ne n kring H usabyarnas betyd else 

såsom kungsgårdar med uppgi fte r a tt tillvar a ta kungamakte ns intres
sen i rike ts olika d elar , ä r väl kä nd. 6 De har troligen tillkommit under 

j ärnålderns slutsked e. U nder 1200-tale ts andra hälft, i och med lande ts 

indelning i slo ttsl än , anses d e ha spela t ut sin roll. 

Intimt förknippad med gården s historia är ruine n. Dess yttr e m ått ä r 

ca 23,5x 13,5 m och med e n något skev plan , bild 3 . I nordöst ligger e n 

mindre utbyggnad , som har tillkommit under samma byggnad ssked e 
som d et övriga. Ingån gen ligger cen tr alt i väster. Några ursprungliga 
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Bild 2. Karta från år 1691. Ruinen betecknas här som »Clöster». För övrigt urskiljer man 
diverse byggnader, »Frö- och humblegård .. , »Kalftompt» samt »Mangård ». LMS:s arkiv A 
12: 102. 

fönster går ej att spåra. Det som finns kvar av fönster, tre stycken i 

södra väggen, är från arbeten, som troligen utförts på 1600-talet (be
handlas senare). Byggnaden har, liksom alla andra större »gråstens
byggnader » från medeltiden i Sverige, murats i skalmursteknik. I de 

högre delarna är det huvudsakligen själva murkärnan som är bevarad. 
Undantag utgör vissa partier i byggnadens södra hälft. Det murbruk 

som har använts är av m yc ket hög klass, till skillnad från det bruk som 

användes vid de 1600-talsarbeten, som ovan omnämndes. Av planfor

men att döma så står vi helt tydligt' inför en kyrka med den enkla 

planlösnigen: ett rektangulärt gudstjänstrum med en utbyggd sakristia i 
nordost. P å frågan om rummet har varit valvslaget går det inte att 

lämna ett bestämt svar. Vid undersökningen har det inte framkommit 
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några fynd, som bekräftar att valvslagning ägt rum. En del av de 

an läggnin gar, som går att studera på bild 3 , ger onekligen intryck av att 

ha tillkommit i valvslagn in gssyfte. Som framgår längre fram i texten, så 

är det dock inte säkert att kyrkan någonsin kom att tas i bruk. Det som 

vi nu ser kanske endast är resultatet av förberedande arbeten för 

valv en , som aldrig blev slagna. 
Sommarhalvåret 197 1 u tförde författaren, på uppdrag av landsan

tikvarien i Uppsa la, en arkeologis k undersökning av ruinen. Inl ed 

ningsvis upptogs fyra styc ken sc hakt invändigt, varav två senare för

längdes utvändigt, 20 m såväl åt söder som åt norr. Efter den inledande 

fasen gjordes en totalundersöknin g av ruinens inre samt vissa schakt
undersöknin gar (utöver de tidigare nämnda) utanför ruinens murar. 

Invändigt användes endast handkraft medan såväl grävskopa som 

handkraft kom till användn in g utvändigt. Merparten av de ca 200 m 3 

jord- och raseringslagren, som framgrävdes innanför murarna, sålla

des. 
Ett representativt snitt av de lager som förekom över så gott som hela 

det inre undersökningsomådet finns projicerade å bild 4. De översta 

lagren är av ren raser in gs karaktär och har tillkommit någon gång efter 

1600-talets mitt, från vilken tid vi fann ett mynt i dessa lagers under

kant. Under raseringslagren vidtar ett fl erskiktat mörktjordlager, vars 

tjocklek inom undersöknin gsområdet varierade mellan 0,2 oc h 0,8 m. 

Det rör sig om ett avsatt kulturlager, som ej låg intakt. Det har vid något 
tillfälle omrörts men trots detta gav det intryck av homogenitet, utan 
uppblandning med and ra lager. Ingreppet i lagret kan ha ett direkt 

samband med de begravningar, som har företagits på pl·atsen. För att 

underlätta arbetet med schaktgräv ningarna så har kanske, i den mot 
norr stigande steniga moränbacken, jord påförts e ller, troligare, jord 
som redan fanns på platsen har sammanpac kats med jord av samma 

slag från den allra närmaste omgivnin gen. Utanför södra muren tun

nades lagret successivt ut. 
Undersöknin gens resultat tillåter ingen närmare bestämning av rui

nen s ålder. Ett 20-tal mynt från 1340-50-talen funna på fyra olika stäl

len innanför ruinens murar , i det allra översta partiet av det omrörda 

j ord lagret, sku lle lämpligen ge oss ett terminus ante quem. Men så 
en kelt är det inte. Om vi studerar planen, bild 3, så ser vi att nästan 

samtliga skelett, även det utanför södra muren, har en, i förhållande till 
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Bild 3. Plan över ruinen med, vid undersökningen år 1971, framgrävda skelett och 

diverse anläggningar. Sgrafferat betecknar murbruk. 
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Bild 4. Sektion a-b (läge framgår av planen bild 3). Strax norr om skelettschaktet och 
vilande på moränen avtecknar sig resterna av en konstruktion, som kan ha utgjort en ugn. 

ruinen, märkbar och enhetligt avvikande orientering. Det ger oss stor 

anledning att räkna med att det på platsen har funnits en äldre kyrka, 
efter vilken gravarna har riktats. Några spår efter en sådan har ej 

framkommit vilket kan ha sin förklaring i att byggnadsmaterialet möjli
gen har varit trä. En dubbelsidig kam från 1200-1300-talen7 hade 

lämnats som gravgåva till en av de döda. Vi har alltså en förankring i 

tiden på ett par hundra år för skeletten. En främre gräns för den äldre 
kyrkan får anses ligga i 1200-talets senare eller 1300-tales förra hälft, då 

ruinen, av planform och byggnadssätt att döma, torde ha tillkommit. 8 

De tidigare omtalade mynten får sålunda, med viss reservation, anses 

höra till stenkyrkan. 
Vid kungsgården Husby kan mycket väl den första kyrkan i Tierp ha 

byggts. En gårdskyrka från vilken även missionen i trakten utgick. När 

de »arma hedningarna» i denna del av landet först fick fotfäste i 

kristendomen vet vi mycket lite om. Tyvärr kan inte undersökningen 

vara oss särskilt behjälplig med dessa frågor. De fåtaliga skeletten vid 

Husbyborg tillåter inga vittomfattande hypoteser. Troligen kring sekel

skiftet 1200-1300 byggdes Tierps välkända sockenkyrka. 9 Den stenkyr
ka som restes vid Husby togs kanske aldrig i bruk. Inte ett enda skelett
fynd kan heller knytas till densamma. Orsaken kan möjligen sökas i 
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Bild 5. Överst till vänster en keramikskärva från yngre bronsålder, därunder en lerkli
ningsbit med tyd ligt grenavtryck. Vidare en dubbelsidig kam från 1200-1300-talen och 
en slaggskiva, troligen från yngre bronsålder. 

såväl Husbyorternas avveckling som en förflyttning av den religiösa 

tyngdpunken i Tierp. 

Som framgår klart av planen , bild 3, så har kyrkorummet vid något 

till fälle anpassats för andra behov än de rent religiösa. En indelning av 
det stora rummet i ett antal smärre rum har kommit till stånd. Sannolikt 

har detta ett samband med det som står att läsa i Jonas Rhezelius verk 

Monumenta Uplandica från mitten av 1630-talet: »Husby sten hus ha

fuer warit cappell tillförne, Sal. H. Lars Skytte lät op reformerat. »10 De 
raseringslager som tidigare omtalats härrör säkert från det slutgiltiga 

förfallet av det »Op reformerade stenhuset». Ruinens historia under 

tiden mellan 1300- och 1600-talet är höljt i dunkel. Varken det skriftl iga 

eller det arkeologiska materialet ger oss någon vägledning. 
Men platsen har en förhistoria. Vi får göra en djupd ykning ned i 

yngre bronsålder. Det daterbara underlaget utgörs av ett par keramik

skärvor av samma slag som en d el av den keramik, som framkom vid 
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den av Bengt Sc hönbäck undersökta bronsåldersboplatsen med gj uter i

verksam het vid Brob y i Börje sn i Uppland. V idare finn s det a ll an led 
nin g att förmoda att ca 200 hårt brända skivor av sand och ler a hör till 

samma tidsperiod. H. Å. Nordström vid Uppsala U niversitets Egypto

logiska institution har undersökt ett anta l skivor: »Slaggskivorna ifråga 

härstam m ar troligen från smältugnar som fod rats på in sid an med e tt 

gjutsandsliknande material av mo oc h finsand som uppblandats med ett 

fint lermaterial. Ett tunt skikt på in sida n av denna fodring har sintrat då 
u gnarna använts. De rödbruna skivorna av typ (a) uppvisar stora likhe

ter beträffande struktur och sammansättning med de slaggs kivor som 

påträffats i bronsåldersboplatsen vid H allunda, Botkyrka sn, Sö. »11 

Såväl bronsålderskeramiken som slaggs kivorna framkom i det ovan 

behandlade, omrörd a jordlagret. Frånsett e n koncentration i ruinens 

sydvästra fjärdedel så förekom skivor spr idd a över större delen av 

ruinens inre. N ivåbestäm nin garna är denna gång inte till någon större 

glädje. Profilen på bild 4 visar oss något som kan vara resterna efter en 
ugn, med vilke n slaggskivorna kan ha ett direkt e ller ind irekt samband. 

Analysen av »ugnsmater ia let» gav in get svar på denna fråga . Om det 

har var it en ugn så bör det vara det undre partiet av en for övr igt 

förstörd an läggning. Någon koncentration av slaggs kivor förekom inte 

i an läggningens direkta närhet. 

V i fann vid und ersöknin gen , i samma aktuel la lager , även en del 

förh istorisk keram ik, som är svårare att datera än den tid igare nämnda. 

Trolige n rör det sig här om keramik från järnåldern. Vidare framkom 
ett 80-tal lerklinin gsklumpar av o känd ålder. Bild 5 visar ett urval av i 

uppsatsen nämnda fynd. 
Föreligger det kontinuitet mellan bronsålder och tidig medeltid i 

T ierp? Det är inte a ll s otänkbart, spec ie llt inte i tra kten krin g Husby

borg med sitt strategiska läge vid Tämnarån och den, kanske redan 

under för historisk tid , viktiga landleden mellan Mälarlandskapen och 

Norrland. Något gravfält i H usbyborgstrakten som kan knytas till den 

äld sta kända bosättningen, finns ej . Men som bekant är gravar från 

yngre bronsålder oc h äldre järnålder ofta mycket svårupptäckta i natu
ren. I denna del av T ierp finns det en hel del in venterade gravar, såväl 

enstaka som samlade i grzvfält. Det rör sig säkert huvudsakligen om 
yngre järnåldersgravar men vid e n totalundersökning av komplexen 

skulle sä kert åtskilliga gravar av äldre datum framkomma. Så kan 

24 



mycket väl vara fallet vid det gravfält, med närmare hundra registrera

de fornlämningar , som ligger ca 700 m ost och nordost om ruinen. 12 

H usbyborgs histora är lång och intressant. Dess betydelse har säkert 

icke varit ringa i forna dagars Tierp. De t historiska materialet tecknar 
konturerna av en gammal centralort. 

Noter 
I . Bureus s. 530. Nya re bidrag .. s. 207 . 
2. DS3041. 
3. Almquist , Den c ivila lo kalforva ltn. i Sv. I :a de len s. 200. 
4. Almquist , Frälsegodsen i Sv. und er storhe tstiden 1 :a de len band 2 s. 673 . 
5. Enl igt vänligt medd elande av ark. Ferling vid Stora Kopparberg. 
6. Bl. a . Rosen , H usab y i KL VI I, Carlsson /Rose n s. 130 samt där anförd liuer atu r. 
7. Blomqvist s. 152. 
8. N isbeth s. 20. 
9. N isbeth s. 4 . 

10. Bilaga till Up pi. ... s. 9 1. 
11. Nord ström s. 2. 
12. Fornlämnin g nr 50 m . Il. i Tierps socken en ligt riksantikvar ieä mbetets fon1lärnn in gs 
registe r ti ll d en e konomiska kartan, 1952. 
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