
Från ett försvinnande ättesamhälle 

Om och kring oländska medeltidstestamenten och medeltidssläkter 

EBBE SELEN 

I de ä ldsta grundläggande samlinga rna av svenska aktstycken , Diploma ta

rium suecanum (DS ), Svenskt diploma tarium (SD) och Svenska riksarki

ve ts pergamentsbrev (SRP) fra mträder tydlig t svenskarnas intresse av a tt 

ordna sina angelägenheter på laglig väg. Sä kert ä r detta d å ingen ny 

företeelse; den speglas också i den islä ndska sagan. 

Det ä r mes t topparna i samhä llet man får något grepp om genom d oku

menten; de övriga individerna skymta r mera i förbigående. M en det ä r ändå 

möjlig t a tt spå ra några linj er i samhä ll sutvecklingen. U nder de förs ta krist

na å rhundradena hä rskade ännu ä ttesa mhä llet. M an tycker sig rent av se 

storbondes läkternas anknytning till fo rntida betydande bygdegravfält. 

T ecken på en kvardröj ande trä ldom kan någon gång skönj as; definiti vt 

fö rbj öds den först 1335 . 

Mot slutet av medeltiden få r ä ttesamhället mer och mer vika för ett 

framväxande ståndssamhä ll e. D et fra mgår bl. a. av hä radshövdingeämbetes 

förändring. För ät tesamhället va r det nog en sj ä lvkla r sak a tt hä radshöv

dingen skull e va ra en hä radets ma n, d . v. s. äga gå rd ell er j ord i hä radet . 

Senare övertogs dessa ä mbeten i a llt större utsträckning av riksrådsadeln , 

som skötte dem genom om bud . Lagligen kunde riksråden va ra behöriga 

genom a tt de ägde jord i hä radet, men de va r inte hä radets mä n i den 

meningen a tt de na turligt hörde samman med provinsadel eller annan 

ortsbefolkning. Deras gård ar va r oft a anlagda och låg d å vanligen på 

o tillgä ngliga eller lä tt fö rsva rba ra pla tse r utan nä rma re anknytning till den 

lokala bebyggelsen . 

U pplandslage n fö relåg färdig 1296, och ett ha lvsekel sena re kom M agnus 

E rikssons landslag, sena re omarbe tad till Kristofers la ndslag . Lagskrivning

en skedde på svenska , men ännu på 1300- ta let dominerade la tinet i doku

menten , vilket sena re angivits i samlingarnas na mn : Diploma tarium sueca

nu m blir på 1400-takt SYenskt d iploma ta ri um . Intressant är a tt observera, 

a tt la tinet inte a lltid rä ckte till i de ä ld re dokum enten: det måste ibland 

komplet teras med medeltidssvenska . 
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Bild I. Prn, ·insack lns gå rda r låg ofi a n:ira fornm innes rika h\"<1r nwd g1"<l\«1r iiYcn fo r ll\·gd cns 
Önc socia la skikt. f rå n :vl\·ss inge med Olands s törsta so lit:ira röse och dess stå tl igas te riis
grad iil t gå r , ·a n cnk d en genom öppen å kermark till mcd..Jt idsgå rd cn Ryckl ingc , ·id \ "iks jön. 
Ri tning Stig Sund berg . 

Från 1291 föreligger ett intressant tes tam ente av kaniken Sa lomon. 1 H an 

hä rsta mmar sannolikt från storbönder i K ällberga i Alunda, dä r han enlig t 

testamentet var äga re till 3 markland j ord , d . v. s. näs ta n hela byn . H an 

ägde också hela Bärby by och sammanlagt ett 40-ta l s tö rre och mindre 

j ordlotter frå n Uppsala ut till kusten vid Öregrund . I Ola nd koncentreras 

ha ns j ordinnehav utanför de nämnda byarna till grä nsområd et mellan 

Alunda och Ekeby samt till Skäftha mma r; i Tuna och Stav by ha r han inga 

sä kra ägo r. I Ras bo och kustområdet ä r ha n betyd ande j ordägare. 

H an ha r två sys trar, Va lborg och Anna , men tycks vara d en sis te mannen 

av sin ä tt. Efter gammal a rvslag hade ha n vä l få tt överta hela a rvet och 

skä nker nu domkyrkan sina båda huvudgårda r: K ä llberga och Bä rby. Bäg

ge byarna innehöll ba ra kyrkohemman ännu 15992 men gick sena re över i 

Akad emiens ägo. Alunda kyrka få r också betydande dona tioner , i första 

hand 1 ma rkland i Ö sby. U tom sys tra rna få r fl era namngivna av lägs na re 

släktingar var och en sin beskä rda del. K aniken Sa lomons tes ta mente ä r 

tidigare omnä mnt i littera turen, men hans ankn ytning till K ä llberga och 

Bärby redovisas inte dä r. 3 

Av minst lika stort intresse ä rJa rler J oha nssons tes tam ente av 133 1,4 och 

det ä r veterligen inte tidiga re beskrive t. J a rler J ohansson va r adelsman och 

bodde i Ål, som då huvudsakligen räknad es till T una socken . Ett ha lvt 
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markland av Al beboddes av gå rdsfogden Raguas t 13 12 och hörde till 

Alunda. 5 

H err ] a ri er måste ha va rit en betrodd man i häradet, kanske va r han 

fogde eller domare. H an ägde en lagbok, fö rmodl igen U pplandslagen, och 

sökte i donationerna åstadkomma störs ta möjliga rä ttvisa mella n häradets 

kyrkor och präster. Varj e kyrka fi ck en mark i mynt, varj e präs t en halv 

mark. Domkyrkan och den egna kyrka n fick dock två öreland va r i j ord och 

den egna fö rsamlingspräs ten ha lvannan ma rk i pengar. Övriga kyrkor i 

U ppsala sam t dominikanerna i Sigtuna blev också ihågkomna med gåvor. 

Sitt na mn kan J a rier ha få tt efter en ä rkebiskop, som ligger begraven i 

Sigtu nas Mariakyrka, fö rebilden fo r T una ky rka . En av ] a riers söner, Nils, 

bli r p räs t. Det kyrkliga in tresse t ä r så lunda dokumenterat i fl era genera tio
ner. 

] a rier hade fy ra ba rn med den 133 1 tydligen av lidna makan : tre söner och 

en dotte r. Nils nämns fö rst, men sannolik t är J ohan äldst, om reglerna för 

namngivning ska fö ljas: han bä r farfarsnam net. En Nils i Saringe, nä mnd 

129 1, kan möjligen va ra morfadern ,6 eftersom ] arier tydligen äger j ord i 

denna by. Enligt tes tamentet få r p räs ten Nils ärva en säng med utrustning, 

J ohan få r ä rva lagbok och va pen och Per sta ll och utrustad häst. Dottern 

Margarete få r en jord lott i Saringe, två kor och en kviga. 

Så kommer gåvorna till tj äna rna. Trotj ä na ren Diegneo få r en gammal 

häs t och en man tel, småsvennen Siggoni 4 ma rk i mynt. Diegneo kallas 

"famulus" , Siggoni " puer". I det gamla Rom innebar ofta dessa benä m

ninga r en ofri stä llning. Medel tidslatinet tycks dock fö redra orden "servus" , 

" vernaculis" och "ancilla" for trä la rna . Eft ersom Diegneo och Siggoni fi ck 

egendom är det inte troligt att de va r trä la r. 

Gå rdsfogden Raguas t få r några alnar ved och hans maka C ristine en kolt, 
som anges va ra " halwskipftan" . H är räckte inte latinet till. " Delad i två 

hä lfter med olika utseende ell er fä rg", fö rkla rar lexi konet fo r medel tidssvens

ka, som belägget just från ] a ri er J ohanssons tes ta mente. En a nnan 

tj änarinna , också hon med namnet Cristine, får en blå kolt , dödgrävaren få r 

en ma tta och klocka ren en halv mark i myn t. 

För de kyrkliga gåvorna pantsä tts 1 öreland i Slagsmyran, Morkarla, och 

en gård i U ppsala. V idare pantsä tts 1 örtugland i Saringe fo r själamässor. 

Exekutorer och tes ta mentesvittnen ä r ä rkedj äknen Tomas vid domkyr

kan, fö rsamlingspräs tenjohannes, en viss Nils Brorsson och till slu t j ohan i 

Nyvalla, vilken möjligen tillhör samma släktk re ts som J arier. 
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Bild 2. T un;i ii r omgi\·c t a\ e n krans ;t\ · Sl()ra g<~t rcb r. G ri in s fi~u1-c1i. pnpu l: irt kallas · T una
g uhlwn··. fick p<t :\ils Biclkes tid h;'tl i s tiil lct lii r ..\ i i pa 111i;111 . Ri1 11inv; Stiv; St111dlH·rg. 
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År 1401 äger ett bröllop rum på Hässelby i Tuna. 7 La frens Lafrensson 

(framdelen av en grip ) gifter sig med K a ta rina M å rtensdotter , troligen från 

Es tuna, och ger henne H ässelby som morgongåva. Vittnen ä r fl era provins

adelsmä n och storbönder, därav fem olänningar, a lla bosa tta i Tuna . Det 

ä r väpnaren Isak Isaksson (Baner) i Rycklinge, T orsten Gregersson i Ekeby, 

Alf i Ekeby, T yrgils i Vässarn och Johan i Ål. M an skymtar hä r tydligen en 

lokal stormannagrupp, dä r var och en bor ståndsmässigt vid sjö eller viktig 

fa rl ed , som sto rmä n haft fö r sed. Rycklingen ligge r vid Viksj ön, Ekeby 

kontrollera r fa rl eden till socknens centrum , Vässa rn ligge r vid f. d . M yrsjön, 

Ål vid f. d. T åsj ön och H ässelby vid Sta msjön . En annan stormansgård är 

Lydinge vid Lydingesjön, men tro ts vapen- och namnlikhet kan ingen säker 

a nknytning spåras mellan Lafrens Lafrensson på H ässelby och den s. k. 

Lydingeä tten. Däremot går tråda r frå n honom till en släktgrupp i Vagn, 

Eds bro, och via en J acob i Smara troligen till kaniken Sa lomons släkt. 

Lydingeä tten kan möjligen spå ras i kä llorna redan 13 12, om den Petrus 

som där omnämns ä r identisk med den Peter i Lydinge som anges avlida 

135 1. Petrus bror hette Lars J onsson och förde som vapen tre mä nniskoben i 

tre ka n t. 8 La rs söner J öns och Peter övergick till fra mdelen av en grip .9 J öns 

hade Lydinge som sä tesgå rd , Pete r blev präs t i Es tuna . De hade två sys tra r: 

Sigrid , gift med J on Larsson, och M arga reta , vars man hette Nils Dj äkn. 10 

K a rl Dj äkn från Fogha mma r, Alunda, 11 och Ingema r Dj äkn , 12 den sena re 

med lågfrälse vasavapen och fl era i källorna namngivna efterkomma nde, 

kan inte säkert sammankoppas med Nils Dj äkn. 

Flera loka la släkter bä r va pen med spetsa r, utan a tt man kan spåra något 

sä kert samband mellan dem. En Styrbjörn Torstensson med spets frå n 

vänster nä mns vid ett j ordbyte i Ålsunda, Faringe, 1325.13 En Anders i 

Brunna , 1355, fö r också spets från vänste r. 14 T orsten Gregersson i Ekeby, 
T una, har spets snett över skölden .15 En trolig son till denne, Greger 

Tors tensson , ä r hä radshö, ·d ing i Norunda 1443-44 och bör alltså ha _jord 
där.16 

Den intressantas te släkten i denna vapengrupp är ä tten Ba ner med spets 

frå n höger. Dess ä ldste kände medlem ä r häradshövdingen i Oland , Isak 

Björnsson, som tidigas t nämns vid ett j ord byte i Golvs ta i Alunda 1375, då 

han ä r vittne tillsammans med K a rl i Ål, f. d . fogde.17 Isak Björnsson ä r 

troligen olä nning och den fö rste adelsmannen i sin ä tt. H ans va pen ka n vara 

en brisy r, förä ndring, av hustruns va pen. Hon är av Lisaslä kten frå n Norr

tä ljetrakten och för två spetsar uppifrå n .18 Sa mma vapen fors av Isak 
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Isakssons svärmor frå n Rycklinge, å tminstone av hennes fa r, 19 som dock 

inte kan härl edas till Lisas lä kten . 

Exakt varifrån Isak Björnsson kommer kan inte fas tstä ll as, inte heller va r 

han hade sin sä tesgå rd. Möjligen ka n han ha bott i O ra i Fa ringe . På orten 

ägde Ba nerarna sena re även Rycklinge i Tuna och Runga rn i Bladåker; 

bägge gå rdarna tycks de ha få tt genom giftermå l. 20 Ätten Ba ner ä r på det 

hela taget ett intressant exempel på vart klok och fö rutseende äktenskapspo

litik kan leda . Isak Bj örnssons avkomling i femte led blev svensk kung under 

namnet Gustav I. Isak Nilsson (Baner), död 1589, gifte sig visserligen under 

sitt stånd med Brita Lagesdotter frå n O ra, men hans döttrar ansågs ändå 

goda nog för fö rnä ma giften. Så blev t . ex . dottern Anna ingift i den 
uppå tsträvande adelsä tten M å nesköld frå n Seglinge i Almunge.21 

Ålsläkten tycks ha kulminera t medJarler J ohansson. Sedan gick det utför, 

men inte så hastigt, å tminstone inte vad ekonomin beträffa r. J arler J ohans

son va r adelsman och fö rde i vapnet en snedbj ä lke, s. k. balk , med små 

rundlar på bägge sidor. Ingen av hans eft erkommande kan ve terligen säkert 
fas tstä ll as va ra adelsman . K a rl , f. d . fogde, och J ohan, morgongåvevittne, 

ä r redan nä mnd a. K a rl ä r ett i bygden ga nska ova nligt medcltidsna mn, 

medan J ohan ä r vanligt. Ändå ä r Johan i Ål på någo t sä tt signifika tivt . I 

Tuna kyrkas vapenhus finns i väs tra innerväggen insa tt en gravs ten över 

Johannes de Aa l, död 1480, och hans ma ka. Gravstenen saknar vapen. 

Ett belägg för släktens fortvaro hittar vi i en ska ttelä ngd från 1541. 22 Dä r 

finns en Joen i ååll , och nu är det a lltså definitivt slut med frälset. Men 
denne J ohan ha r 3 ma rk och 7 örtugar j ord och skat ta r över 7 ma rk i 

penninga r. Dä rmed har han den största bondgå rd en i hä radet och ä r dä rtill 

den pennings ta rkas te. Bentt i Ål kommer som god tvåa , och inte långt eft er i 

förmögenhet ä r Oluff La rsson i Nyva ll a , möjligen avkomling till tes ta men

tesexekutorn J ohannes i Nyrn lla på 1300-talet och svä rfa r till den stridba re 

och snåle Tunapräs ten Erik Olai, även ka llad Erik Kaxe. 23 

Jöns Sigvidsson (oxpanna med horn ) var 1398- 1401 häradshövding i 

Oland med sä tesgå rd i Voxome, Alunda . Inte han men väl hans eft erl evan

de maka , K a ta rina J ohansdotter (bjälke), tycks ha haft släktanknytning till 

orten . I egendomsaffa. rer och tes ta mente skymta r bl. a . släktinga r till den 

tidiga re nä mnde Ingema r Dj ä kn och möjligen till Lydingeslä kten.24 Till 

Ålsläkten tycks ingen nä rma re anknytning finn as . 

Ägarna till T å nga i Ekeby tycks inte ha va rit nära bes lä ktade med den hä r 

berörda provinsadeln. 25 
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Bild 3. Ortens iildsta karta ,·isa r Åls by 1642. Den kom till for att ett skogsområde och en 
utjord 'ar "'s tridiga" mellan Ål och Krogs ta . , ·ilket tyder på ä ldre samhörighet mellan bya rna. 
En manbyggnad i Ål har på kartan hcrrgå rdskara ktär. Detalj efter kopia frå n Lantmäteri
kontoret i Uppsala. 

]arier Johansson räknade Tuna som sin sockenkyrka, och Ål hörde, så när 

som på gårdsfogdens halva markland, till Tuna. Socknen är omgiven av en 

krans av större gårdar, av vilka några som nu ligger utanför socknen tidigare 

hörde dit. Utom Ål är det Rycklinge och Lydinge. Så kommer socknens 

egna storgårdar: Hässelby och de tidigare dokumenterade Borrlöfsta, 26 

Ekeby och Vässarn. Alla de här uppräknade gårdarna hör naturligt sam

man med bygdebebyggelsen. Ora i Faringe kan möjligen vara anlagt men 

vänder omisskännligt ansiktet åt Oland . Herrgå rdstätheten talar för att 

Tuna, Alunda till trots , haft en ledande ställning i bygden, något som av 

hävd också brukar sammanknippas med Tuna-namnet. Flera indicier finns , 
t. ex. kyrkans rikedom och de trots församlingens litenhet förnäma präster

na , av vilka minst två, Ingemar Djäkns son Johan och mäster Lars från 

Vallentuna härad, 27 under 1400-talet var kaniker vid domkyrkan. Tuna var 

annars inte ord inarie kanonikat. Rikedomen framgår av a tt kyrkan vid 

Gustav I:s konfiskering av kyrksilver visade sig ha traktens största mon-
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Bild 4. I \·apcnhuse ts 
\·ästra innen ·ägg i Tuna 
kyrka finn s en g ravs ten 
över .J ohannes d e Aal , 
t 1480, och hans maka. 
Foto Jan Selen. 

strans, vägande ca 5,5 kg eller en fiärd edcl a\· vikten på a llt beslagtaget 

förgyllt silver i hä radets alla 7 kyrkor. 28 

Hur kom Ål i sin helhet över till Alunda? 1541 räknas det ännu huvudsak

ligen till Tuna; 1599 hör det enba rt till Alunda och har tre skattebönder och 

en husman. 29 Ingen av bönderna kan säkert föras till ]arier Johanssons 

släkt. Har någon ma nipulerat med byn? Det finns faktiskt vissa indicier. 

Oland var bortförlänt till Knut Andersson Lillie 1528-40, Tuna till Nils 

J espersson Cruus 1562-73 och Alunda-Morkarla till Ture Pedersson Biclke 

1549-77 .30 

M en Ture Pedersson fi ck dänltÖ\·cr byn Ål i förläning 1.552.31 Troligen 

miste Tuna därmed sin rikaste by för eYä rdlig tid. Den biclkcska förläningen 

gick sedermera till underhåll å t de framväxande bergverken i Österby. 

Ål blev med tiden majors bostä lle för U pplands regemente, och därmed 

hade Ålsläktens öden definiti vt upphört på pla tsen. Men den storbonde

grupp som skymtar i medeltida handlinga r, t. ex. H ässelbybröllopet 1401 , 

tycks ha satt sina spå r i en betydlig t större riksdagsrepresentation från Tuna 

än från häradets övriga å ttinga r. Fram till å r 1800 ha r Tuna haft minst 8 

riksdagsmän i bondes tå ndet, Garbo å tting 6, Morkarla-Löddby å tting 5, 

Ekeby 4, Lå nge å tting 3, Sandby ått ing I , medan Löfsta och Stavby saknat 
representation. 
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Dominansen framträder mer om ma n rä kna r antalet riksdagar, dä r Tuna 

ha r 17 mot tvåan Morka rla-Löddbys 7. Några namn utan ortangivelse gör 

jämförelse ta len inexakta , men tendensen är tydlig. 32 

Bilaga 

Sa mmanställning av J arler J ohanssons tes tamente: 

U ppsa la domkyrka 2 örcland i AI 
Tuna kyrka, dä r ha n \'älj er sin gra\· 

H err.J ohann es i Tuna 

Alunda kyrka 

Präs ten i Alunda 

Stavby kyrka 

Präs ten i Sta\·by 

.'vlorka rla kvrka 

Präs ten i Morka rla 

Hökhm uds kyrka 
Präs ten i H ökhurnd 
Skä fth a mmars kyrka 

Präs ten i Skäftha mm a r 

Ekeby kyrka 
Prästen i Ekeby 

För dessa gå \·or pantsätts I örela nd i S lagmyran 

Trcfa ldighctskyrkan i U ppsa la 

Vå rfrukyrka n 
S:t Pctrik yrkan 

De små bröderna (fra nciska nerkl os tret) 

H elgea ndshuse t 
Sva rtbröderna i Sig tuna (dominikaner) 

För dessa gå \·or pantsä tts en gå rd i U ppsa la 
H err Nicolaus, son 

.J ohanncs, son 
Petrus, son 

Ma rga rete, do tter 

Dicgneo, trotj iina rc 

Siggoni , smås \Tn 
Raguas t, gå rd sfogdc 
C ristin e, gå rdsfogclcns fr u 
C ristine, tj ä narinn a 

Döclgrä \·a rcn 

Klocka ren 

2 örcl and i AI 
12 öre ( It ) ma rk i mynt 

I ma rk 
1 
2 

1 
2 

l 
2 

1 
2 

1 
2 

I mark 

en säng med utrustning 

\·apen och lagbok 
god häs t, sta ll och seldon 

I örcla nd i Sa ringe, två 
kor. b ·iga 
ga mma l häs t, ma ntel 
4 mark i mynt 

30 a lnar ved 
kolt , " ha lwskipftan" 
blå kolt 

en ma tta 

t mark 

SI 



l örtugland i Saringe pa ntsä tts for bekostnad a\" j ord fästning och sj ä la mässor. 
Exckutorcr och tes tamcntcs\·ittncn: H err Tomas, ärkcdj;iknc \·id domkyrkan. H err 

.Johannes, kyrkoherde i Tuna. :\lirnlaus Brorsson och.Johannes i :\y,·all a . 

Endast .)arier .Joh anssons sigi ll är Jic,·a rat. Det iir adligt och Yisar en balk med 
punkter på sidorna . 

Noter 
I) DS 27 mars 1291. 2) Skattelängd i Riksa rki,·ct (RA ). 3 ) l.undbcrg-G rapc, Byar och bönder i Alunda för 

600 å r sedan , Upplands fornminn csförcnings tid skrift XX IX. 4) DS 2829. 5) Skattelängd i RA. 6) DS 1029. 

7) SO 13. 8) SRP 20, DS 3922. 9) SRP 1737 , SO 278 , 10) SO 2725. 11 ) SO 1084. 12) Gi llingstam, Attcrna 

Oxcnsticrna och Vasa under medeltiden. Sthlm 1952. 13) DS 2403 . 14) Sn:nska sigill från mccleltidrn I. 3. 

483. 15) SO 87 1. 16) J.-E. Almquist. Domsagor och häradshii,·dinga r i Stockholms och Cppsala lä n. 

Personhistorisk tidskrift (PHT) 1946. 17 ) DS å r 1375. 18 ) SO 18 fcbr. 140'i. 19) SRP 3, sid. 328. 20 ) 
K!ingspor-Schlcgcl , U plands Herregå rdar, Rungarn. 21 ) S\·. biografisk t lex ikon. 22 ) Skattelängd från RA. 

23 ) Gustaf l :s registratur 20 dcc. 1558. 24) Gillings tam , Anm. arb. samt art. i PHT 1947. 25 ) Gillings tam , 

Tånga ägarclängd , Oland 1973. 26 ) Alindcr, Borrlövs ta , Oland 1973 . 27 ) SO 19 ma.i 1435; Domherrar, 

Olandsbygden 1964. 28) Gustaf l: s reg. 2 aug. 1555. 29 ) Skatte längd från RA. 30) .J. A. Almquist, Den eiYila 

lokalförva ltningen i Sverige. 31 ) U pplands handlinga r, Kammarki\Tt. 32 ) L. Mårtensson, Förteckning ÖYer 

bondl'ståndrts ledamöter , ·id riksdagarna 17 10-1 800. Sthlm 1937: G. Ho lmgrcn. Per Eriksson i Edi nge. 

Upplands fornm inn f'sforcnings tidskrift 47:2. 
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