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Markim-Orkesta och Världsarvet
Sverige har tillsammans med över hundra 
andra länder anslutit sig till Unesco-kon- 
ventionen om skydd för världens kultur- 
och naturarv. Meningen är att identifiera 
mänsklighetens gemensamma arv och upp
rätta en förteckning över de områden och 
monument som är av sådant exceptionellt 
intresse och universellt värde att skyddet av 
dem är hela mänsklighetens ansvar. En sär
skild Unesco-kommitté väljer från med
lemsländernas förslag ut vilka miljöer eller 
monument som skall föras upp på listan. 
En förutsättning är att nationen själv garan
terar att objektet skyddas mot förstörelse: 
man kan säga att nationen på så sätt begå
var världen i övrigt med sin värdefullaste 
egendom. I gengäld åtar sig det internatio
nella samfundet att, om så behövs, bistå 
värdlandet med skyddet av denna egendom.

Sverige har till dags dato bara ett objekt 
på världsarvslistan: Drottningholms slott 
med park, teater och Kina slott.

Vad har nu allt detta att göra med 
Markim och Orkesta i Vallentuna - det till 
synes blyga landsbygdsområdet i storsta
dens skugga? Jo, detta område finns med 
på en gemensam nordisk lista över eventu
ella kandidater till Unescos lista. På denna 
lista över kulturmiljöer finns områden som 
representerar Nordens speciella roll i den 
kulturhistoriska utvecklingen. Det måste då

handla mer om sådant som våra järnbruk, 
trästäder, hällristningar eller 1900-talets 
arkitektur än om katedraler, tempel och 
medeltidsborgar, för att inte tala om det 
nordiska kulturlandskapet.

I Sverige - och då särskilt i Mälardalen 
- finns ett märkligt orört kulturlandskap 
med stort tidsdjup där historiska lämning
ar från forntid och framåt kunnat bevaras 
sida vid sida. Områden där järnålderns 
gravfält och ursprungliga byplatser finns 
kvar i bruk, bredvid forntida vägar, medel
tida stenkyrkor och odlingsspår från järn
ålder och medeltid intill 1700- och 1800- 
talens skiften. De runstensrika socknarna 
Markim och Orkesta (världens runstensri- 
kaste!) i Vallentuna är det bästa tänkbara 
exemplet på denna internationellt sett 
märkliga kontinuitet i landskapsanvänd- 
ning. Det är kanske inget vid första påseen
de särskilt spektakulärt område som valts, 
men ett område späckat med minnesmär
ken.

Vägen till världsarvslistan är dock lång. 
Några garantier om tillräckligt skydd för 
området kan inte lämnas. Låt denna skrift 
och de övriga informationsinsatser som nu 
görs i samarbete med hembygdsrörelsen, 
kommunen och länsmuseet vara steg på 
vägen.

Bengt O. H. Johansson
Riksantikvarieämbetet
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Från Orkesta bys gravfält kan man blicka ut över bybebyggelsen och kyrkan.

En bygd berättar
Vad kan två socknar som Markini och 
Orkesta berätta för oss om människors liv 
genom tiderna? Vid en första betraktelse ser 
vi ju framför allt 1900-talets och det sena 
1800-talets landskap och bebyggelse. Åker
fälten är obrutna och formade efter de krav 
som dagens mekaniserade jordbruk ställer 
på hur odlingsytorna skall vara beskaffade. 
På bybackarna dominerar villaliknande 
manbyggnader och stora ekonomibyggna
der, landsbygdens karaktärsbyggnader se
dan drygt hundra år. Men skrapar vi på 
ytan så finns de där, spåren efter gångna ti
ders samhällen och odlarmödor.

Vid en närmare bekantskap upptäcker vi

att Markim och Orkesta rymmer en mängd 
kulturminnen från olika tider. Fornläm- 
ningar, kyrkor, gårdar, vägar, åkrar och 
mycket mer. Tillsammans är de viktiga pus
selbitar i den levande historiebok som kul
turlandskapet är.

Varje bygd har sin historia att berätta. I 
Markim och Orkesta är den röda tråden 
jordbruket. Sedan åtminstone äldre järnål
der har bygden befolkats av bönder, och en 
bondebygd är det än idag. Visst har odlings- 
sätt, byggnadsskick och mycket annat änd
rats genom tiderna, men jordbruket har de 
gemensamt, generationer av Markim- och 
Orkestabor.
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Landskapets mångfald
Det finns många skäl till att vi måste värna 
om våra kulturmiljöer. Det rika kulturland
skapet är ett. Äldre tiders varierade och sam
mansatta jordbrukslandskap gynnade en 
artrikedom i flora och fauna av sällan upp
nått slag. En kvadratmeter på en slåtteräng 
kunde rymma upp emot ett femtiotal olika 
arter av gräs och örter. Dagens mer ensidi
ga odling och storskaliga drift har lett till 
en utarmning av kulturlandskapets växt- 
och djurarter. En del försvinner helt och är 
för alltid förlorade.

De olika arterna rymmer ett genetiskt arv 
som kan komma att visa sig vara helt livs
avgörande för människa och natur. Det 
finns alltså ett direkt samband mellan ett 
varierat och mångformigt kulturlandskap 
och vårt biologiska arv. Här vidgar sig per
spektiven. Vi har bara börjat att ösa ur den 
kunskapskälla som finns lagrad i kultur
landskap och bebyggelse.

När insikten växer om sambanden mel
lan vårt biologiska och kulturella arv måste 
vi gå vidare och se på vår livsmiljö med nya 
ögon. Nyckelordet är mångfald och över 
allt finns olika kulturmiljöer där typiskt och 
unikt står sida vid sida, precis som i Mar
kini och Orkesta, två vanliga men ändå 
ovanliga socknar i Mälardalen.

Människor och natur
Naturlandskapet har i alla tider givit ramar
na för den mänskliga kulturen. Men när ett 
område har tagits i anspråk omformas na
turlandskapet steg för steg till ett kultur
landskap som får sin karaktär av hur män
niskor arbetar, bygger och färdas.

Genom naturliga processer förändras 
också naturlandskapet. Det kulturlandskap 
som växer fram är resultatet av ett samspel 
mellan natur och kultur, där det inte alltid

är så lätt att dra skarpa gränser mellan vad 
som är det ena och det andra.

Vi har idag möjligheter att radikalt på
verka och omforma vår omgivning. Det kan 
därför vara lätt att glömma bort de grund
läggande villkoren för vår kultur. Men i ett 
historiskt perspektiv blir det tydligt att sam
spelet med naturen intar en nyckelroll, un
der såväl stabila perioder som under tider av 
förändring.

Vid torpet Gustavslund står en av de många run
stenar som berättar om den sena järnålderns 
Markim- och Orkestabor. Torsten och Ragnfrid 
reste stenen för att hedra Björn i Granby.
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Orkesta kyrka, omgiven av uppodlade sprickdalar och skogklädda höjdsträckningar. 
Foto Jan Norrman.

Två socknar i Mälardalen

Inlandsisen formar
Om vi skall förstå varför ett landskap ser 
ut som det gör får vi gå tillbaka tusentals 
miljoner år i tiden. Då modellerades jordens 
berggrund genom bergskedj eveckningar, 
sprickbildningar och förkastningar. En 
ständigt pågående erosion har därefter gjort 
sitt för att bryta ned berggrunden. Under 
flera återkommande istider har landskapet 
också bearbetats och formats av ofantliga 
ismassor. Varje inlandsis drog hårdhänt 
fram. Den förde med sig allt löst material

som kom i dess väg, samtidigt som nytt 
bröts ut från berggrundens svagaste parti
er. Den framvällande isen förstärkte på så 
sätt de drag i landskapet som de geologis
ka processerna lagt grunden till.

För drygt 70 000 år sedan började den 
senaste inlandsisen breda ut sig och den 
släppte sitt grepp om Mälardalen för 
10 000 år sedan.

Inlandsisen är också upphovet till våra 
jordarter. Allt löst material, från lerpartik-
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lar till stenblock, avsattes under smältning
en över hela landskapet. I det ishav som 
följde sjönk de finaste lerpartiklarna i en 
långsam takt mot botten där de byggde upp 
lager på lager av kompakt s.k. glacial lera.

Med sin väldiga tyngd hade isen pressat 
ner landet långt under den nuvarande ni
vån. När den släppt sitt grepp började mar
ken långsamt höja sig igen. Efter isav- 
smältningen låg hela Uppland och Söder
manland under havsytan. I Mälardalen var 
det bara de högsta delarna av Västmanland 
som nådde över ishavets vattenlinje.

Allt eftersom de stigande landmassorna 
bröt havsytan tog ett skärgårdslandskap 
form. Ishavets vågor sköljde över kobbar, 
skär och öar. Sand och lera svallades ut och 
avsattes i ännu vattenfyllda sprickor och 
dalsänkor. På så sätt bildades mer eller 
mindre sandblandade, postglaciala leror 
som blev grunden för odling och bete när 
de frilagts av landhöjningen.

Mälardalen är det övergripande namn 
man brukar använda för landskapen Upp
land, Södermanland, Västmanland och 
Närke. Här finns olika typer av landskap 
som slätter, skogsområden och småbrutna 
odlingsbygder. Men det finns också många 
gemensamma drag i naturlandskapet och 
det är därför ingen överraskning att bebyg
gelse och kulturlandskap i många stycken 
haft en likartad utveckling inom stora de
lar av området. I Närke är kulturlandska
pet annorlunda utformat, vilket bl.a. beror 
på en olikartad, geologisk bakgrund.

Det mest typiska mälardalslandskapet 
finns i Uppland, norra Södermanland och 
sydoŚtra Västmanland. Geologiskt är hela 
detta område en del av den avslipade ur
bergsplatå som kallas det subkambriska pe- 
neplanet, som kännetecknas av sprickbild
ningar och förkastningar.

Mälarlandskapens karaktär
Kring Mälaren och Hjälmaren utbreder sig 
ett låglänt slättlandskap som inramas av fle
ra skogsområden. Den största slättbygden 
utbreder sig i Närke, men även norr om 
Mälaren finns slättområden som för denna 
del av Sverige når betydande omfattning. 
Men det som kommit att betraktas som 
Mälardalens absoluta karaktärslandskap är 
det mellansvenska sprickdalslandskapet. 
Det kännetecknas av lerfyllda sprickor och 
dalsänkor som envist bryts av moräntäckta 
berghöjder av varierande utseende och om
fattning. Öppna odlingsbygder uppstår där 
sprickdalarna korsar varandra, men annars 
är landskapet småkuperat och lagt i ett mo
saikmönster. Mälarlandskapen lämpade sig 
tidigt väl för jordbruk och boskapsskötsel. 
Dalbottnarnas tyngre lermarker bjöd på 
frodiga gräsmarker och sluttningarnas lite 
lättare jordar lämpade sig för odling. Mo
ränsträckningarna stod för väldränerade 
bebyggelseplatser, vilket dessutom hade 
den fördelen att inte någon värdefull od
lingsmark togs i anspråk.

Mälardalens betydelse som jordbruks
område genom tiderna, avspeglar sig i ett 
rikt fornlämningsbestånd. De centrala od
lingsbygderna togs helt i anspråk under 
loppet av järnåldern. Genom den ständigt 
pågående landhöjningen frilädes också 
kontinuerligt ny betesmark. Landskapets 
rikedom på backar, som inte går att odla, 
har medfört att fornlämningarna bevarats 
bättre här än i andra gamla jordbruksom
råden, som t.ex. Götalands odlingsbygder 
och Närkeslätten.

Genom ett rikt förgrenat system av åar 
och sjöar förbinds Mälaren, Hjälmaren och 
kusten med den omgivande bygden. Efter
som vatten- och vintervägar långt fram i ti
den var de viktigaste färdlederna bidrog
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Sydväst om Ekeby i Markim löper en långsträckt hage längs kanten av åkermarken. På de delar 
som aldrig gödslats finns en artrik flora. Här kan man hitta vanlig ögontröst, darrgräs, knägräs, 
grönvit nattviol, jungfrulin, ängsskallra och många andra växter.

detta till att knyta samman Mälardalen. 
Bygdens tillgångar och goda möjligheter att 
försörja sin befolkning avspeglas också i det 
stora antalet stormän som under medelti
den kom att bli stommen i den framväxan
de adeln, i handelsplatser som Helgö och 
Birka samt i centralmaktens framväxande 
och etablering.

Under järnåldern växte det troligen upp 
småkunga- eller hövdingadömen, som så 
småningom förenades i ett enat svearike. De 
första skriftliga beläggen på en övergripan
de organisation talar om en indelning i hun- 
dare och folkland. Mycket är fortfarande

oklart, men att det finns en direkt koppling 
mellan bygdens indelning och den sena järn
ålderns och tidiga medeltidens krigsmakt, 
ledungen, är de flesta överens om. Det land
skap som i dag heter Uppland bildades först 
under 1200-talets sista år av folklanden 
Fjädrundaland, Tiundaland och Attunda- 
land.

De två socknarna Markim och Orkesta, 
som denna berättelse handlar om, ligger i 
ett typiskt mellansvenskt sprickdalsland- 
skap, centralt i det som en gång var det 
gamla folklandet Attundaland.
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På norra delen av Vaxtunas gravfält finns tre flacka rösen. Troligen är de anlagda 
under yngre bronsålder.

De första människorna
Det område som idag är Markim och Or- 
kesta låg länge under ishavets yta. Under 
loppet av yngre stenålder (ca 4200 f.Kr.- 
1800 f.Kr.) växte ett skärgårdslandskap 
fram. Vid slutet av perioden stod vattnet ca 
25 meter högre än idag. Det innebär att da
gens skogsområden vuxit ut till öar medan 
de lerfyllda dalbottnarna fortfarande täck
tes av fjärdar och vikar.

Några boplatser från stenåldern är inte 
kända från området, men enstaka stenred
skap som hittats spridda över Vallentuna 
kommuns socknar berättar att människor 
rört sig i trakten. Det dåtida skärgårds- 
landskapet var säkert rikt på säl, fisk och 
sjöfågel. Det troligaste är därför att fynden 
från den här tiden härrör från jakt- och fis
keresor.

Under bronsåldern (ca 1800 f.Kr.-500 
f.Kr.) frilädes kontinuerligt marker som 
lämpade sig för odling och bete. Klimatet

var kontinentalt med varma somrar och 
milda vintrar. Boskapen kunde gå ute året 
runt och kanske flyttade en gles befolkning 
runt i landskapet för att på så sätt utnytt
ja det naturen gav. Botten på den dalgång 
som löper i sydvästlig riktning från Kårsta 
och Frösunda, genom Markim och Orkes- 
ta, var fortfarande vattenfylld och ingick i 
det system av vattenleder som genomkorsa
de landskapet.

Kommunikationerna var alltså bra i 
bronsålderns Markim och Orkesta. Ändå 
talar inte de kända fornlämningarna från 
denna tidsperiod om någon tätare befolkad 
bygd. Totalt finns i de två socknarna ett 40- 
tal gravar, i form av rösen och jordfria sten- 
sättningar, som ligger på krönen av höjder 
på ett för bronsåldern karakteristiskt vis. 
På några av gravfälten från äldre järnålder 
finns dessutom ett fåtal gravar som är möj
liga att datera till bronsåldern.
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Resta stenar på ett gravfält från äldre järnålder, vid Gustavslund i Orkesta. Stenarna bar möjligen 
rests under järnålderns yngre skede för att markera ett vad längs den viktiga väg som ledde norrut 
mot ”Folklandstingstad”.

En bofast befolkning
Under loppet av järnåldern (ca 500 f.Kr.- 
1100 e.Kr.) blev alla centrala odlingsområ- 
den i Mälardalen bebyggda. Vid medelti
dens början väntade bara skogsområdena 
och större delen av skärgården på sina invå
nare. Socknarna Markim och Orkesta är 
inget undantag. Vid den senaste fornmin
nesinventeringen förtecknades här närmare 
60 gravfält från järnåldern. På gravfälten 
finns sammanlagt nära 3 000 registrerade 
gravar, varav två tredjedelar ligger i Orkes
ta. Antalet gravar är ovanligt stort i för
hållande till socknarnas areal, även för att 
vara i Mälardalen.

Gravfälten i Markim och Orkesta talar 
sitt tydliga språk. Under järnåldern togs 
landskapet i besittning av en fast bosatt be
folkning, som livnärde sig på boskapssköt
sel och jordbruk.

Under den äldsta järnåldern, århundra
dena före vår tideräknings början, skedde 
en klimatförsämring som kom att bli avgö
rande för den dåtida befolkningens liv. 
Bronsålderns varma klimat avlöstes av den 
kallare och fuktigare väderlek som vi har 
än idag. Detta ledde till att en av årets vik
tigaste arbetsuppgifter blev att samla foder 
i tillräckliga mängder för vinterns behov.
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Från de högre belägna partierna i Markim kan man blicka ut över de öppna odlingsmarkerna, dit 
bebyggelsen flyttade ned någon gång i övergången mellan äldre och yngre järnålder. På bilden syns 
Snåttsta by och i förgrunden ligger en stensättning som troligen är från äldre järnålder.

Om människorna inte redan var bofasta så 
blev de tvungna att bli det nu. Eftersom 
man begravde sina döda invid boplatserna 
berättar gravarna om var man bodde.

Gravfältens ålder
Gravar från den allra äldsta järnåldern är 
emellertid sällsynta. Men detta behöver inte 
betyda att folkmängden var obetydlig, ef
tersom boplatser och gravar från denna tid 
är svåra att upptäcka. Många gravtyper 
hade dessutom liknande utformning under 
yngre bronsålder. Det går därför inte att se 
någon skarp gräns mellan bronsålderns och 
den äldre järnålderns samhälle.

Det är mycket få fornlämningar som 
grävts ut i Markim och Orkesta. Men om 
man utgår från undersökningar i Mälarda
len, och jämför med de registrerade forn- 
lämningarna, kan man utifrån sammansätt
ningen av gravtyperna på ett gravfält avgö
ra om det hör hemma i äldre (ca 500 f.Kr.- 
500 e.Kr.) eller yngre (ca 500 e.Kr.-1100 
e.Kr.) järnålder. Lite förenklat består den 
äldre järnålderns gravfält ofta av flacka och 
välbyggda, övertorvade stensättningar med 
varierade former, vanligen runda, men ock
så kvadratiska eller tresidiga. Resta stenar 
och rösen är också vanliga. På gravfälten 
från yngre järnålder dominerar runda, mera
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Högar på Orkesta bys graufält. Med sammanlagt ca 190 synliga gravar är gravfältet det största från 
yngre järnålder i Markim och Orkesta.

välvda, stensättningar och högar. Under vi
kingatid (ca 800-1100 e.Kr.) förekommer 
också stensättningar med rektangulär och 
tresidig form. De senare har insvängda si
dor och kallas treuddar.

De många grävningar som skett i Mälar
dalen under de senaste årtiondena visar att 
detta gäller i stort, men att bilden ibland är 
mer komplex. Om vi ändå gör ett försök 
att datera gravfälten resulterar detta i att 
10 av Markims 24 och minst 9 av Orkestas 
34 gravfält skulle kunna föras till äldre 
järnålder. Vid Vaxtuna och Slumsta i Or
kesta finns dessutom gravfält som utifrån 
gravarnas utseende verkar ha varit i bruk

under järnålderns båda perioder.
Någon gång under äldre järnålder hade 

landhöjningen kommit så långt att vatten
leden, som under bronsålder löpte genom 
de båda socknarna, bröts av den höjd
sträckning som i stort sammanfaller med 
gränsen mellan de båda socknarna. Öster 
om denna vattendelare fanns via vattenvä
gar kontakt med nuvarande Trälhavet och 
västerut gick det att segla ned mot Mälaren, 
som fortfarande var en havsvik.

Om dateringen av gravfälten stämmer i 
stora drag växer en intressant bild av byg
den fram. Jämför man gravfältens läge med 
de äldsta kända gårds- och bytomterna från
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1600- och 1700-talens lantmäterikartor ser 
vi att den yngre järnålderns gravfält ligger 
i närheten av dagens byar. De äldre järnål- 
dersgravfälten ligger däremot på höjd
sträckningen längs sockengränsen och i 
kanten av de skogsområden som i norr och 
sydöst inramar den odlade bygden. I stort 
stämmer detta väl överens med utbredning
en av enstaka gravar från bronsålder och 
äldsta järnålder.

Stora gravfält i dagens skogsmark
Tre av de 19 gravfält som daterats till äldre 
järnålder är mycket stora. I skogen, en 
knapp kilometer norr om Viby i Markim, 
ligger ett av dessa. Här finns ca 200 syn
liga gravar. Lika många gravar finns på det 
äldre järnåldersgravfält, som ligger på Or- 
kesta bys skog. Det tredje av de stora äldre 
järnåldersgra vfälten ligger på Malmen och 
skärs av landsvägen mot Orkesta kyrka och 
vägen upp mot Vaxtuna. Med 270 synliga 
anläggningar är gravfältet det största av alla 
järnåldersgra vfält i Markim och Orkesta. I 
den täta granskogen är det bitvis svårt för 
ett otränat öga att se de många gravarna, 
men mellan stammarna döljer sig 186 
runda stensättningar, 1 hög, några kvadra
tiska och triangulära stensättningar, 25 
kvadratiska stenkretsar och 45 resta stenar.

Framhållas kan också ett äldre järnål- 
dersgravfält, på Yvlinge skog i Markim. 
Här finns 95 synliga gravar varav en unikt 
formad kvadratisk stenkrets.

När gravfält från äldre järnålder grävs ut 
blir det slutliga antalet gravar ofta vida 
större än vad som är synligt ovan mark. En 
fördubbling eller mera av antalet gravar är 
fullt normalt. Detta pekar mot att vi i Mar
kim och Orkesta, står inför de påtagliga 
bevisen för en omfattande bebyggelse under 
äldre järnålder. Framförallt gäller detta tro

ligen tiden kring Kristi födelse och framåt.
Vi har inte några kända boplatslämningar 
från äldre järnålder i Markim och Orkesta, 
men om vi utgår från att man begravde sina 
döda invid boplatsen, har man under äldre 
järnålder bott dels i skogsranden av det som 
idag är gränsen till odlad mark i Markims 
och Orkestas norra del, dels längs den höjd- 
rygg som skiljer socknarna åt samt i trak
ten av Lindholmen.

Dagens landskapsbild ger oss ingen rätt
visande bild av hur bygden tog sig ut under 
denna tid. Ännu vid tiden omkring Kristi 
födelse var fortfarande stora delar av 
dagens åkermarker täckta av vatten och de 
som nyss frilagts genom landhöjningen var 
vattensjuka. Det var de sidlänta ler- och 
sandmarkerna närmast dagens skogsbryn 
som bjöd på odlingsmöjligheter. På de vat
tensjuka strandängarna kunde man bärga 
foder. Boskapen höll man säkerligen på 
utmarken där den fick beta, vilket medför
de att skogen närmast bosättningarna var 
betydligt mer öppen under denna tid.

Forntida hägnadslag
En fornlämningstyp som kan berätta mycket 
om den äldre järnålderns jordbruk och bo
skapsskötsel är den som kallas stensträngar. 
Bakom denna term döljer sig resterna av 
övergivna och nedrasade stenhägnader som 
idag kan följas, som mer eller mindre sam
manhängande stenrader, över långa sträckor 
i landskapet. Karakteristiskt för stensträng
arna är att de i hög grad löper i randzonen 
mellan skog och öppen mark och på så sätt 
avgränsar den blockrika moränmarken från 
dalgångarnas ler- och sandjordar.

I hagmarkerna sydväst om Ekeby i Markim kan —> 
man på flera ställen se tydliga rester av sten- 
bägnader från äldre järnålder.
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I Markim och Orkesta framkom vid en 
inventering för några år sedan omkring fem 
kilometer stensträngar. I västra Markim 
kan man längs skogskanten följa resterna 
efter de gamla stenhägnaderna nästan obru
tet från Ekeby i norr till Stora Lundby i 
söder. I Orkesta finns stensträngar på ägor
na till byarna Vaxtuna, Finnberga och Bor- 
resta. På flera ställen kan vi också se hur 
två stenrader löper parallellt i trånga pas
sager.

Troligen är de stensträngar som finns här 
endast en liten del av vad som en gång fun
nits. Många stensträngar har säkert odlats 
bort, men de som finns kvar hjälper oss 
ändå att måla upp en spännande bild av 
jordbrukslandskapet i Markim och Orkesta 
för drygt 1500 år sedan.

Vi vet av studier i andra landskap att 
hägnadssystem av denna typ växte fram i 
östra Mellansverige under århundradena 
efter vår tideräknings början. Det mesta 
talar för att hägnaderna avgränsat inägo- 
områden till flera gårdar eller byar. Häg- 
nadsresterna visar att det under denna tid 
skett en uppdelning av markanvändningen 
i in- och utägor. På utmarken, som var ge
mensam, betade djuren och på inägorna 
slog man hö och odlade säd. För att skyd
da denna viktiga produktionsmark mot 
betande boskap lät man uppföra hägnader. 
De trånga passager som vi återfinner vid 
t.ex. Vaxtuna, Husby, Finnberga och Ekeby 
är resterna av fägator längs vilka man ledde 
djuren mellan gårdarna och utmarkens be
tesplatser.

En intressant slutsats är att det kan ha 
förekommit ett långt utvecklat samarbete 
mellan de gårdar som knöts ihop av samma 
stensträngssystem. Mycket tyder på att man 
förvaltade utmarken gemensamt inom ra
men för vad som kan kallas för hägnadslag.

Inägorna var ofta uppdelade mellan de oli
ka gårdarna, men kan ibland ha varit ge
mensamma. Det är möjligt att det samman
hängande system av stensträngar som åter
finns i västra Markim även haft en motsva
righet i socknens östra del och på så sätt 
avgränsat hela socknens centrala lermarker. 
Samarbetar man med hägnader och förval
tar mark gemensamt är det inte långsökt att 
tänka sig ett samarbete på även andra om
råden och att de kulturella banden inom 
bygden varit väl utvecklade.

Järnåldersgravfält på ägorna
Under loppet av yngre järnålder drog sig 
vattnet successivt bort från alla nuvarande 
odlingsmarker. Före medeltidens inbrott 
var de två socknarna en ren inlandsbygd. 
De tidigare vattenfyllda dalbottnarna blev 
till frodiga sankängar som gav rikligt med 
foder. Från denna tid är större delen av 
traktens gravfält - ca 40 om vi utgår från 
form och sammansättning. Gravfältens läge 
i landskapet avslöjar att man under yngre 
järnålder flyttat ner gårdarna till de morän
sträckningar som skjuter upp ur lermarker- 
na. Man ville väl helt enkelt bo nära de ny
vunna viktiga produktionsmarkerna, men 
även andra faktorer har säkert medverkat.

Gravfältens läge berättar att dagens byar 
har sitt ursprung i yngre järnålder. Nästan 
alla byar i Markim och Orkesta har järn- 
åldersgravfält på sina ägor. I de flesta fall 
också i närheten av dagens bytomter. De 
största gravfälten finns vid Orkesta by med 
ca 190 högar och stensättningar, Finnberga 
med 150 och Lundby med 140 - alla i Or
kesta. Andra byar har flera gravfält, t.ex. 
Borresta, Slumsta, Granby, Bergby och 
Husby. Undersökningar på andra håll visar, 
att byar med stora eller flera gravfält kan 
ha bestått av flera gårdar. Antalet gravar
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Sambanden mellan dagens och forntidens bebyggelse är tydliga i bygden. Vid Vaxtuna ligger det 
gamla gårds-/bygravfältet alldeles invid dagens gårdsbyggnader.

beror naturligtvis också på byns ålder. I en 
del fall är också gravarna bortodlade, t.ex. 
vid Viby och Yvlinge - Saxsta, där grav
fälten försvunnit. I flertalet fall verkar det 
troligt att bebyggelsen legat på samma plats 
ända sedan yngre järnålder, men arkeolo
giska undersökningar från andra områden 
visar att man också kan ha flyttat mellan 
olika platser på ägorna.

Bygränserna fastställs
På lantmäterikartor från 1600- och 1700- 
talen ser vi byarnas gränser utritade för 
första gången. Troligen kan dessa ägogrän
ser föras tillbaka till yngre järnålder. Intres

sant är att bygränserna skär rakt över sten- 
strängssystemen från äldre järnålder. Detta 
innebär troligen att det skett en viktig för
ändring av jordbruk och boskapsskötsel i 
övergången mellan äldre och yngre järnål
der. En möjlig förklaring är att de gemen
samma hägnadssystem, som stensträngarna 
är ett uttryck för, var svåra att expandera 
i när befolkningen växte med ett behov att 
odla mer säd som följd. Utvecklingen gick 
då mot en ökad självständighet för byarna 
och gårdarna. Detta ledde till att bygrän
serna fastställdes och därför är det troligt 
att de äldsta kartorna visar upp en bild av 
den yngre järnålderns ägomönster.
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Karta över Orkesta by, upprättad 1761 av lantmätaren Jonas Collin i samband med storskifte. På 
1600- och 1700-talens lantmäterikartor ser vi för första gången bygränserna utritade. Sitt ursprung 
bar gränserna i yngre järnålder och tillsammans med fornlämningar och bebyggelsenamn utgör lant
mäterikartorna ett fantastiskt material för att studera bebyggelsehistorien från järnålder och fram
åt. Kontinuiteten i Mälardalens bebyggelse och markanvändning framträder vid en sådan studie på 
ett tydligt sätt. De svenska lantmätarnas arbeten från 1630-talet och framåt ger oss unika möjlig
heter att följa förändringar i kulturlandskapet och vid olika tidpunkter avläsa hur markerna nytt
jades för t.ex. odling, slätter och bete samt var byarna, gårdarna och torpen låg.

På kartan över Orkesta by kan man också avläsa resultatet av storskiftet. De fyra gårdarna har 
numrerats från 1-4 och på åkermarken återfinner man de olika gårdarnas nya skiften genom att 
gård nummer ett har sina olika åkerlappar utmärkt med en etta på kartan, osv. Dessutom har gård
arnas nya ägoskiften markerats med olika färger.

Se vidare detalj av kartan på s. 33 och jämför med andra kartor på s. 32 och 38. Lantmäteriver
ket, Gävle.
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Bebyggelsenamnen

Namnet Markim är skriftligt belagt första 
gången i slutet av 1200-talet. Den första 
uppgiften är från 1287 då det skrivs ”Mar
kem”. En annan källa är från 1298 där vi 
möter lydelsen ”in Marchem”. Sockennam
net är ett s.k. hemnamn. Ursprungsordet är 
detsamma som i vårt ord ”hem” men hade 
troligen en vidare betydelse. Den vanligas
te tolkningen är att hemnamnen har hög ål
der och att -hem skall tolkas som ”bebyggt 
eller bebott område”, eller alternativt som 
gård. Mark betyder ”gränsmark”, eller 
”skog”, och Markim skulle alltså kunna tol
kas som ”bygden vid gränsskogen”. Grann
socknen Orkesta har ett namn som slutar 
på -sta, som betyder ”ställe”, ”plats” eller 
”gård”. Förleden är ett mansnamn, vilket 
är vanligt för namnen som slutar på -sta. 
Tolkningen ”Orökjas ställe” har föresla
gits. Orökja är ett mansnamn som är känt 
från flera runstenar, bl.a. i Frösunda.

I Orkesta är alltså sockennamnet från 
början ett gårds- eller bynamn, medan Mar
kim troligen redan från början avsett hela 
bygden.

Ortnamnen är en viktig källa till vår be
byggelsehistoria. Generellt kan sägas att 
t.ex. namn med efterleden -inge anses ha 
sitt ursprung i äldre järnålder. Namn som 
slutar på -sta kan ha använts under både 
äldre och yngre järnålder och namn med 
efterleden -by är vanligen från järnålderns 
yngre skede. ”By” är besläktat med det nu-

”Ulv lät resa denna sten efter Onäm, sin farbro
der. De bodde båda i Borresta”, lyder inskriften 
på denna sten som idag står vid Orkesta kyrka. 
Från kyrkan ser man Borrestas gårdsbyggnader.

tida ordet bo och kan ha betytt ”gård” eller 
”by”. En blick på kartan över Markim och 
Orkesta, där bynamn som slutar på -sta och 
-by dominerar, bekräftar den bild järnål- 
dersgravfälten ger oss.

Ofta möter oss naturbeskrivningar i 
namnen, som i t.ex. Ekeby, Viggeby och 
Örsta. ”Or” i det sistnämnda kan vara ett 
fornnordiskt ord för grus. Viggeby innehål
ler ”vik” och är ett minne av den tid när 
vatten ännu täckte landskapets lägsta par
tier. I flera av dagens ortnamn lever nam
net kvar på personer som bodde här under 
järnåldern. Exempel på detta är Borresta, 
Vivelsta och Finnberga.
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Hålvägen i de öppna markerna nordväst om Vaxtuna, är en tydlig rest av den viktiga färdleden mot 
"Folklandstingstad”.

Ett enat svearike
I ortnamnen speglas också den framväxan
de centralmakten. Under yngre järnålder 
var Uppland troligen uppdelat i en mängd 
småkunga- eller hövdingadömen. Som ett 
belägg för detta tolkas vanligen de monu
mentala storhögar, ofta kallade kungshö
gar, som finns på många gravfält från den
na tid. Det är möjligt att dessa imponeran
de gravmonument markerar de centrala 
punkterna i forntida kunga- eller hövdinga
dömen.

Under senare delen av yngre järnålder 
samlades av allt att döma de olika höv- 
dingadömena under en gemensam kung, 
varvid ett enat svearike uppstod. Bygden in
delades administrativt i hundaren, som låg

till grund för bl.a. beskattning, krigsväsen
de, kult och rättskipning. Hundare har med 
ordet hundra att göra och troligen basera
des hundaresindelningen på de olika områ
denas bärkraft för att man jämnt skulle 
kunna fördela behovet av t.ex. manskap 
och utrustning till ledungen, som var den 
tidiga medeltidens, och troligen sena järn
ålderns, militära organisation. Under me
deltiden övergick man till att kalla hunda
rena för häraden. Markims och Orkesta 
socknar tillhörde Seminghundra härad.

Hundarena ingick som delar i folklanden 
som är skriftligt belagda från tidig medel
tid. Om organisationen i folkland skedde 
under yngre järnålder eller tidig medeltid är
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inte helt klarlagt. Namnet Attundaland be
rättar att folklandet bestod av åtta hunda
ren.

Husby och Vaxtuna
Byar eller gårdar som heter Tuna och Hus
by, eller som har namn som slutar på -tuna, 
har man velat koppla samman med att en 
centralmakt växte fram under yngre järn
ålder. Detta är omdiskuterat, men man kan 
konstatera att namnens spridning har en 
koncentration till de centrala mälarbygder
na. För Husbygårdarna har det framförts 
att de kan ha varit förvaltningsgårdar som 
tillhörde kungamakten.

Husby by i Markim ligger centralt i sock
nen invid det öppna åkerlandskap som om
ger kyrkan. I 1500-talets skatteböcker är 
Husby socknens största by.

Vaxtuna ligger i norra delen av Orkesta 
på den vattendelare som skiljer de två sock
narna åt. Längs denna höjdrygg kunde man 
under järnåldern ta sig torrskodd genom 
landskapet och den väg som löper här idag 
har säkert mycket gamla anor. Längs vägen 
ligger flera äldre järnåldersgravfält och en 
halv kilometer sydväst om Vaxtuna reser 
sig en imponerande stor gravhög vid väg
kanten. Sedan gammalt kallas den för Köö- 
högen. Den mäter 35 meter i diameter och 
är 5 meter hög. Den ligger på ett gravfält 
från yngre järnålder som är skadat av grus- 
täkter som gjorts i åsen. Även högen är ska
dad, men av en helt annan orsak. En stor 
grop i dess mitt är resultatet av en av lan
dets första arkeologiska utgrävningar. 
”Anno 1724 d. 8 Junij... kl. 4 om morgo
nen” tågade 40 soldater ur Upplands infan
teriregemente hit och genomförde, under 
ledning av assessorn i Antikvitetskollegiet 
C. L. von Schantz, en utgrävning som resul

terade i den skada vi ser idag, men som 
också gav några fynd som sannolikt kan 
dateras till tiden omkring 500-600 e.Kr.

Alldeles väster om Vaxtunas gårdsplan 
ligger byns gravfält med 150 synliga grav
anläggningar. Här finns högar och resta ste
nar samt runda, rektangulära och kvadra
tiska stensättningar. Gravformerna gör det 
troligt att gravfältet har använts under såväl 
äldre som yngre järnålder. Längst i norr lig
ger också några röseliknande stensättning
ar som ser ut att kunna höra hemma i 
bronsåldern. Det imponerande gravfältet 
med sina tydliga anläggningar är kanske ett 
uttryck för Vaxtunas höga ålder, och Köö- 
högen speglar troligen gårdens höga status 
under yngre järnålder.

Några hundra meter nordväst om Vax
tuna ligger, på Viby bys mark, resterna efter 
ett gravfält med ännu en storhög. Högen är 
idag utplånad genom grustäkt, men i nam
net Ljushögen på kartan lever den kvar.

Vasavägen
Omedelbart väster om gravfältet löper en 
bälväg längs åkerkanten och vidare upp för
bi gravfältet på Viby skog. Hålvägar kallas 
de vägar som genom långvarigt slitage av 
folk och fä, idag finns kvar som skålforma- 
de nedslitningar i marken. Hålvägen vid 
Vaxtuna ingår i ett system som är mer än 
400 meter långt och löper längs den höjd
sträckning som skiljer de båda socknarna 
åt. Här har en av Attundalands viktigaste 
land vägar under slutet av järnåldern och 
medeltiden dragit fram. Över flera socknar 
kan vi följa denna väg som hade sitt slut
mål vid Folklandstingstad, Attundalands 
gemensamma tingsplats vid Lunda kyrka. I 
folktraditionen kallas den nu ”Vasavägen”.
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Runristningen och husgrunden vid Granby. Den övre delen av runslingan pekar på bilden rakt mot 
det som en gång var ingången till huset.

Järnålderns gårdar
Hur bodde man då på järnålderns gårdar? 
Det vi vanligen förknippar med järnålderns 
boende är långhusen. Avlånga, stora hus
kroppar med branta tak, täckta av halm 
eller vass. Inomhus samsades människor 
och djur. Sådana hus har man också grävt 
ut runt om i Norden och oftast har man 
påträffat dem på uppbyggda terrasser i 
sluttningar.

Vid arkeologiska undersökningar har 
man också fått belägg för att ett flerhus- 
system på gårdarna har vuxit fram redan 
under yngre järnålder. Den yngre järnål
dern var alltså troligen även i detta avse

ende en brytningstid. På en gård kan man 
ha bott i det traditionella långhuset, medan 
granngården byggde upp sin gård med sepa
rata boningshus, fähus och lador. Kanske 
har skiftesverk, knuttimmer och risflätade, 
lerklinade väggar varit i bruk samtidigt. Vi 
skall nog inte vara främmande för att detta 
kan spegla sociala skillnader i järnålders- 
bygden. En del var rikare och mer inflytelse
rika än andra. Vi ser det ju i skillnader på 
de runstenar som restes under vikingatiden 
så varför skulle man inte visa sin status i 
gårdsbebyggelsen och i valet av gravformer 
och uppbyggnad av gravfälten? Om höv
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dingar begravdes i storhögar, varför skulle 
inte en besutten järnåldersbonde begravas 
på ett sätt som markerade hans ställning i 
samhället?

Den stormannaklass som under medelti
den fick privilegier som världsligt frälse 
hade säkert sina rötter i järnåldern.

Granby
En förhistorisk gårdstomt som sätter fan
tasin i rörelse finns vid Granby i Orkesta. 
I backen ovanför boningshusen utbreder sig 
ett omfattande område med husgrundster- 
rasser från vikingatid och tidig medeltid, 
gravfält och spår av odlingsytor. På det for
na gardstunet ligger en praktfull runristning 
i fast häll och på krönet strax ovanför lig
ger en 40x10 meter stor husgrundsplatå. På 
denna har ett 7 meter brett och 33 meter

Amatörarkeologiska utgrävningar av den stora 
busgrunden vid Granby i full gång i september 
1988. Foto Vallentuna bildarkiv.

långt hus legat. Det har varit treskeppigt, 
vilket innebär att taket har burits upp av 
två parallella stolprader. Ingången marke
ras av en stensatt ramp. Vid de arkeologis
ka undersökningar som i samarbete mellan 
professionella arkeologer och amatörer ny
ligen bedrivits på platsen har höga fosfat
värden mätts upp, vilket talar för att huset 
också rymt kreatur. Bara en mindre del av 
huset har undersökts. Vid undersökningar
na hittade man en av härdarna och under 
denna en kvinnograv från folkvandringstid. 
Graven är alltså äldre än huset och kanske 
har man medvetet lagt härden över en grav. 
På gården har man också hittat tre mynt 
från sen vikingatid och tidig medeltid.

Den här typen av hus som ligger på upp
byggda terrasser, på krönet av höjdsträck
ningar, är ovanlig. Den närmaste parallel
len finns vid Fornsigtuna i Upplands-Bro 
kommun där lämningarna efter vad som 
tolkats som en viktig handelsplats på en 
kungsgårds mark delvis har undersökts. 
Det mesta pekar därför på att vi i Granby 
står inför spåren av en betydelsefull gård 
eller by under yngre järnålder. Den troliga 
dateringen av den stora husgrunden är sen 
vikingatid och den är sannolikt samtida 
med runristningen strax intill.

Det finns en hel del som talar för att läm
ningarna på krönet ovanför Granby härrör 
från en gård eller by som hette Hyppinge, 
som under vikingatiden slogs samman med 
Granby. Möjligtvis kan bl.a. runristningens 
inskrift tas som ett av beläggen för detta.
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Väster om Snåttsta reste Inga två runstenar vid varje ände av en bro som bon låtit göra över den 
forna sankmarken. Se vidare bild på s. 23 och 26.

Två runstensrika socknar
Ulv i Borresta
”Torsten och Ragnfrid de reste denna sten 
efter Björn i Granby, Kalvs broder. Honom 
dräpte Vigmund. Gud hjälpe hans ande och 
själ bättre än han förtjänade.” Så lyder den 
kärnfulla inskriften på en runsten som står 
invid vägen 400 meter nordväst om Granby.

Till minne av Kalv har också två runste
nar ristats, varav en idag står på Söderbys 
gårdsplan. Dessutom är han omnämnd på 
den stora runhällen vid Granby. Så här går 
det att på ett fascinerande sätt att knyta 
ihop personer och släktskap i 1000-talets 
Markim och Orkesta. Minnesstenen efter 
Björn i Granby anses dessutom på goda

grunder vara ristad av en Orkestabo, Ulv i 
Borresta. Honom känner vi som ristare av 
en berömd inskrift vid Risbyle i Täby. Att 
han bodde i Borresta kan vi läsa på en sten 
som står vid Orkesta kyrkas vapenhus. 
”Ulv lät resa denna sten efter Onäm, sin 
farbroder. De bodde båda i Borresta.”

Om Borrestabon Ulv berättar ytterligare 
en sten invid Orkesta kyrka. Den har ingått 
i ett runmonument med sammanhängande 
inskrift, som rests av Ulvs söner till minne 
av fadern. Den andra stenen är dessvärre 
försvunnen sedan 1700-talet, men på den 
som finns kvar kan vi läsa: ”Men Ulv har
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i England tagit tre galder. Den var det förs
ta, som Toste gäldade. Sedan gäldade Tor
kel. Sedan gäldade Knut.”

Gälder var penningsummor som det 
ockuperade landet tvingades betala för att 
undgå plundring. Den Knut som omtalas 
var den danske kungen Knut den store som 
efter erövringen av England 1015-17 hem
förlovade vikingahären, som bestod av le
gosoldater från flera nordiska länder, mot 
en lösen på över 80 000 pund silver. Med 
silvermynt på fickan kom Ulv, efter sin tred
je Englandsresa, hem till Orkesta igen.

Markim och Orkesta ligger i den run- 
stensrikaste delen av Uppland, och totalt är 
22 ristningar i resta stenar eller fasta hällar 
kända från de två socknarna. Av dessa har 
fyra, från tidigare uppteckningar kända in
skrifter försvunnit.

Invid Orkesta kyrkas vapenhus står den runsten 
som berättar att Ulv i B orresta var med om att 
ta tre gälder i England.

Inga i Snåttsta
En av de mer fascinerande berättelserna 
från 1000-talet känner vi från fyra ristning
ar vid Snåttsta i Markim och en runhäll på 
Svartsjölandet. På ett unikt sätt får vi här i 
historien om Gerlög och Inga inblick i en 
mors och dotters levnadsöden och rådande 
arvsregler i vikingatidens Uppland. Vi kan 
läsa oss till att Gerlög var gift med Ger
mund och fick en son med honom. När 
Germund drunknade ärvdes han av sin son. 
Sedan dog även sonen och då ärvde Gerlög 
sin son genom ett s.k. bakarv. Hon gifte 
därefter om sig med Gudrik som var ägare 
till Hillersjö gård på Svartsjölandet. De fick 
flera barn, men bara en dotter vid namn 
Inga levde när Gudrik dog. Som enda bröst
arvinge ärvde Inga sin far. Hon gifte sig 
med Ragnfast i Snåttsta.

"Inga lät resa dessa stenar efter Ragnfast, sin 
man. Han var broder till Gyrid och Estrid." Se 
bild på s. 22.
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Åk runt i Markim och Orkesta!
Det finns många platser att uppleva historien på i 
Markim och Orkesta. Vid nio av områdets sevärd
heter och utblickspunkter finns skyltar som berät
tar om det man ser. Urvalet och skyltproduktionen 
har skett inom ramen för det informationsprojekt 
som drivs i samarbete mellan kommunen, hem
bygdsföreningarna, länsmuseet och Riksantikvarie
ämbetet. Det finns också en folder som berättar om 
områdets sevärdheter.

På kartan intill kan du se var skyltarna är place
rade. På sikt kan fler skyltar komma att sättas upp.

1. Välkommen till Markim och Orkesta. Här be
rättas om Markims och Orkestas kulturbygd.

2. Finnvids storgård vid Granby. Skylten står invid 
en mäktig husgrund och Upplands till ytan största 
runristning, båda från vikingatid. Här finns också 
flera lämningar efter bebyggelse och odling samt ett 
järnåldersgravfält med 85 synliga gravar.

3. Orkesta en bygd med anor. Här kan man läsa 
om Orkesta sockens historia.

4. Vaxtuna - ett gravfält vid en upplandsby. På
Vaxtunas gravfält kan man se gravar från såväl 
yngre bronsålder som äldre och yngre järnålder på 
samma plats. Vaxtuna by alldeles intill har en intres
sant historia. På vägen till byn passerar man Köö- 
högen, en storhög från 500- eller 600-talet e.Kr.

5. Inga lät rista till minne av Ragnfast. Med hjälp 
av flera runristningar får man en unik inblick i vi
kingatidens samhälle. En av ristningarna ligger i fast 
häll på Snåttstas bybacke och berättar att byn legat 
på samma plats sedan åtminstone vikingatiden.

6. Markim - ett uppländskt landskapsrum. Från 
Markims kyrka kan man blicka ut över bygden och 
ta del av dess historia.

7. Husby - en välbevarad by. Här berättas om Hus
by by, gårdsmuseum samt statarbostäder och torp 
som legat under byns gårdar.

8. Torpen under Granby. Längs den väg där skyl
ten står ligger flera torp som berättar om 1700- och 
1800-talens befolkningsökning och växande behov 
av arbetskraft till jordbruket.

9. Lindholmen - en medeltida slottsruin. Vid Lind
holmen får vi på ett osedvanligt bra sätt inblick i 
historien kring en av medeltidens sätesgårdar.

Allmänt kartmaterial från Lantmäteriet. 
Medgivande 92.0264. 25



Inga överlevde Ragnfast, och i tre rist
ningar på gårdens ägor hedrade hon sin 
döde man. En av ristningarna gjordes i fast 
häll på den backe, där byn Snåttsta ligger 
än idag. Historien känns påtagligt närva
rande när man med dagens gårdsbyggnader 
inför ögonen kan läsa att ”Inga lät rista 
runorna efter Ragnfast, sin man. Han ägde 
ensam denna by efter Sigfast, sin fader. Gud 
hjälpe deras ande.”

Av en idag försvunnen runristning vid 
Vreta vet vi att Inga även överlevde sin son 
med Ragnfast och genom bakarv kom att 
äga Snåttsta. Men historien slutar inte här. 
Hillersjöhällen berättar att Inga gifte om 
sig, men dog barnlös. Fortfarande levde då 
hennes mor Gerlög, som måste ha uppnått 
en aktningsvärd ålder. På ristningen kan vi

"Inga lät resa stenarna och göra bron efter 
Ragnfast, sin man. Assur var hans huskarl. ” Se 
bild s. 22.

läsa att ”då kom Gerlög till arv efter Inga 
sin dotter”.

Varför ristade man?
Denna fängslande historia ger oss anled
ning att fundera över varför runristningar
na kom till. I det här fallet är det tydligt att 
de invecklade arven medförde ett behov att 
stadfästa rätten till de ärvda egendomarna. 
Och säkert var detta en vanlig orsak till att 
ristningarna gjordes. En annan orsak är na
turligtvis att man ville hedra den dödes min
ne. Att man också ville markera sin socia
la ställning framskymtar av ristningarnas 
utförande och omfattning.

De skickligaste runmästarna var fram
stående konstnärer med sin egen stil. En av 
de mer kända hette Visäte. Han var verk
sam strax efter 1000-talets mitt och det är 
han som huggit den ristning i fast häll som 
ligger nedanför den stora husgrunden i 
Granby. Att denna ristning dessutom är 
Upplands till ytan största, och en av dess 
längsta, stämmer väl med Granbys eller 
Hyppinges förmodade betydelse vid järnål
derns slut. Den berättar sannolikt om ett 
arvsskifte vid Granby, men släktförhållan
dena är svåra att reda ut.

Ett genomgående drag är att runstenar
na rests vid färdvägar. Ibland berättar de 
om bro- och vägbyggen vilket har satts i 
samband med antingen kyrkans behov av 
ett fungerande vägnät, eller med den fram
växande centralmakten.

Att det finns ett samband med missionen 
är också tydligt genom att många ristning
ar har ett kristet kors inkomponerat i rist
ningen. Ofta avslutas också ristningen med 
en bön och runorna är därigenom de älds
ta skriftliga belägg vi har för kristen tro i 
landet. Troligen är många runstenar resta 
av den första kristna generationen.
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Markims kyrka.

Två romanska landskyrkor
Av runristningarna får vi alltså veta att åt
minstone flera av Markims och Orkestas 
bönder i slutet av 1000-talet antagit den 
kristna läran. Hur man under den tidiga 
kristna tiden utövade sin tro vet vi nästan 
ingenting om. Troligen har det varit en tid 
som kännetecknats av såväl traditionsbrott 
som av kvarlevande seder och bruk. Vid ut
grävningar på sena gravfält är det inte 
ovanligt att man påträffar gravar, där den 
döde begravts på kristet vis, obränd i öst- 
västligt läge och utan gravgåvor. Möjligen 
visar detta att det fanns många som, trots 
att man övergått till den nya tron, begrav
des invid sina anfäder på gårdens gravfält 
som traditionen bjöd.

Halvtannat århundrade efter runrist
ningarnas vittnesbörd om att kristendomen 
vunnit insteg i Markim och Orkesta stod 
två stenkyrkor på plats mitt i bygden.

Markims kyrka ligger på en låg kulle i 
det öppna landskap som utbreder sig i sock
nens centrala del. Orkestas kyrkobyggnad 
ligger på en moränhöjd strax sydväst om 
Orkesta by. Kyrkan har byggts på mark 
som tillhörde byn Orkesta och därav har 
kyrkan och socknen fått sitt namn. Från by
backen har man en vacker utsikt ned mot 
kyrkan. Vänder man sedan blicken mot 
norr ser man de tydliga gravanläggningar
na på Orkesta bys järnåldersgravfält.

Man har på några platser i Uppland kun-
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nat konstatera att stenkyrkorna haft före
gångare i trä på samma plats, men vi vet 
inte om detta varit regel. Vi vet inte heller 
något säkert om kyrkornas byggherrar. Var 
det stormännen eller bondemenigheten?

Med en imponerande intensitet byggdes 
stenkyrkor på den uppländska landsbygden 
under slutet av 1100-talet och början av 
1200-talet. För denna romanska byggnads- 
period är Markims och Orkestas socken
kyrkor mycket goda representanter. På en 
låg granitsockel vilar ett rektangulärt lång
hus och ett kvadratiskt kor som avslutas 
med en halvrund absid, med plats för alta
ret. Allt är byggt i oregelbundna, oputsade 
gråstensmurar med brett utstrukna fogar.

Markims kyrka är en av de få som har 
sin romanska grundplan i behåll. De för

ändringar som skett är framför allt invän- 
diga. Exteriört har den endast förändrats 
genom tillbyggnaden av sakristia och va
penhus på 1400-talet och genom att fönst
ren utvidgats under 1700-talet. Det runda 
fönstret på absiden tillkom 1850. Under 
medeltiden var kyrkan heller inte putsad. 
Även i Orkesta kyrka kan man väl upple
va den romanska landskyrkan. Här för
längdes emellertid långhuset under troligen 
sent 1400-tal. Möjligen var denna s.k. bak
kyrka tänkt att bära ett västtorn som aldrig 
kom att uppföras. Precis som i Markim 
byggdes vapenhus och sakristia under 
1400-talet, något som för övrigt nästan är 
genomgående för de uppländska medeltids
kyrkorna. Då slogs också innertakens tegel
valv.

Orkesta kyrka.
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På en av muralmålningarna i Markims kyrka ser vi apostlarna Bartolomeus och Andreas.

Kyrkornas utsmyckning
På 1400-talet smyckades också de båda 
kyrkorna med kalkmålningar. På så sätt 
utmålades det kristna budskapet för den 
icke läskunniga allmogen. Från 1700-talet 
blev det vanligt att kalka över väggarnas 
och takvalvens medeltida bildvärld och det 
är inte alltid som målningarna vid senare 
restaureringar gått att rädda. I Markim är 
bara målningar i större omfattning bevara
de i vapenhuset. Orkesta har klarat sig bätt
re. Intressant är den bildsvit som återfinns 
på triumfbågen, som skiljer långhuset från 
koret. Här återges skapelseberättelsen i sex 
bilder.

I båda kyrkorna finns triumfkrucifix från

1200-talet, respektive 1300-talet i behåll. 
Ett triumfkrucifix är en träskulptur som av
bildar Kristus på korset och var ursprung
ligen placerat i triumfbågen, en plats som 
det mycket sällan har kvar.

En annan intressant detalj i Markim är 
de tidigmedeltida smidesarbeten som pry
der dörren som från vapenhuset leder in till 
långhuset. Förutom de vackert utformade 
gångjärnsbeslagen avbildas här ett högstä- 
vat skepp med en styrman i aktern.

Altare, predikstol och bänkinredningar 
är från 1700-talet. Från 1700-talet är också 
Markims klockstapel, vilket möjligen också 
gäller Orkestas.
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Snåttsta by.

Jordbruksbygd
”Folket lefva af Åker och Ängs bruk. Jord- 
monen är jämn och fruktbärande. Somlige 
äga Skog til sina Hemman, hvilka fara ger- 
na til Stockholm, och sälja Ved.”

Så skriver boktryckaren Lars Salvius om 
Markims socken i den fängslande och de
taljrika skildring av Uppland som han gav 
ut 1741. Om Orkesta säger han vidare att 
”Inbyggarne äga samma förmoner här som 
i Markim.”

Den jordbruksbygd som Salvius skildrar 
på 1700-talet formades under loppet av 
yngre järnålder och utvecklades vidare un
der de kommande århundradena. Föränd
ringar av brukningsformer har skett konti
nuerligt, men ändå kan vi säga att det fanns 
en grundstomme som går att känna igen 
från yngre järnålder och fram till 1800- och

1900-talens radikala omgestaltning av 
landsbygden.

Byarna
Troligen påbörjades bybildningen redan 
under yngre järnålder som ett resultat av en 
pågående befolkningsökning. Medeltiden 
är fattig på källmaterial som kan upplysa 
om hur många gårdar som fanns i byarna. 
Men vi vet att Markims och Orkestas byar 
alltid varit små, sett till antalet gårdar. I de 
jordeböcker som under Gustav Vasas tid 
konsekvent upprättades för hela riket, med 
avsikt att kartlägga skattekraften, kan vi 
läsa oss till hur många gårdar som fanns 
under 1500-talet. För båda socknarna gäl
ler att bebyggelsen vid denna tid fördelade 
sig på ungefär hälften ensamgårdar och hälf
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ten byar med två gårdar. Enda undantaget 
var Granby i Orkesta och Viby i Markim, 
som bestod av tre, respektive fyra gårdar.

Byarna och ensamgårdarna låg ända se
dan yngre järnålder genomgående på mind
re höjdsträckningar i landskapet eller på 
sluttningarna i randen mellan den odlade 
marken och skogen. I princip fanns ett hus 
för varje funktion på gården. Under medel
tiden var gårdens viktigaste hus stugan, 
fähuset och sädesladan. Dessutom fanns ett 
flertal mindre hus. På 1700-talets kartor 
från Markim och Orkesta är tio hus eller 
mer vanligt. Ofta samlar sig husen i en rek
tangel med mangården och fägården åtskil
da av en uthuslänga eller ett staket. Men en 
mer oregelbunden gårdsfigur var också 
vanlig och tittar man på bytomterna förstår 
man att topografin också spelat en viktig 
roll. Enkelstugor och parstugor var de van
ligaste boningshusen. Byggnadsmaterialet 
var nästintill genomgående timmer och tak
en täcktes med torv, halm eller vass.

Åkerbruk och boskapsskötsel 
Ett markant inslag i det äldre odlingsland
skapet var den uppdelning i inägo- och ut- 
ägomark som vi med stensträngarnas hjälp 
kan följa tillbaka till äldre järnålder. I detta 
system speglas de två oupplösliga bestånds
delarna, åkerbruk och boskapsskötsel. Det 
var främst dessa två näringar som efter na
turens förutsättningar formade kulturland
skapet. För att man skulle ha tillräckligt 
med gödsel till åkrarna var man tvungen att 
anpassa antalet djur efter hur mycket åker 
man hade. Men man kunde inte hålla mer 
boskap än man kunde föda. Därför var till
gången på ängs- och betesmark avgörande. 
I de historiska källorna möter oss ibland be
skrivningar av hur illa det var ställt när ba
lansen var satt ur spel. I skattelängder från

slutet av 1630-talet kan vi utläsa att till
gången på bete i Markim och Orkesta var 
måttlig. Nödtorft var det vanligaste omdö
met. Saxsta, i Markim, hade enligt samma 
längd 30 tunnland åkermark och på äng
arna bärgades 44 lass hö, men byn uppgavs 
i princip sakna betesmark.

Åkrarna och ängarna låg på inägorna. 
Här upptog åkrarna de lätta och medel
tunga jordar som kunde bearbetas med år
der som allmänt användes som bruknings- 
redskap till långt in på 1800-talet. På de 
tyngre lerjordarna i dalbottnarna låg ängs
markerna. I Markim och Orkesta var de na
turligt gräsbevuxna sidvallsängarna vanli
gast. Hårdvallsängar bar även träd och bus
kar som skattades på löv, som var ett vik
tigt tillskott i djurens vinterfoder. Hård
vallsängen sköttes noggrant för att ge så 
stor avkastning som möjligt. Den högre ve
getationen skuggade gräset och gjorde detta 
frodigare.

En och annan beteshage kunde finnas på 
inägomark, men huvudsakligen höll man 
boskapen på utmarken - dvs. i stort sett 
den nuvarande skogsmarken - där den fick 
beta fritt. För att den inte skulle ta sig in 
på åkrar och ängar var inägorna hägnade. 
Att resa och underhålla gärdesgårdar var en 
stor arbetsuppgift och ofta ingick byar med 
angränsande åkermarker i gärdeslag för att 
kunna samarbeta med hägnadsarbetet.

Skiftesbruk
Tvåsädet var åtminstone sedan början av 
medeltiden det förhärskande odlingssättet i 
Mälardalen. Detta innebar att endast hälf
ten av åkerarealen besåddes varje år. Den 
andra hälften fick ligga i träda till nästa år. 
Det är omdiskuterat om tvåsädet infördes 
redan under yngre järnålder. Eftersom man 
vid övergång från ensäde till tvåsäde måste
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fördubbla sin åkerareal förutsätter införan
det av denna odlingsmetod jordbruksred
skap som underlättar upptagandet av nya 
åkrar. Den järnskodda spaden var ett så
dant redskap. Det var ju inte bara ny mark 
som skulle tas upp. Man var säkert tvung
en att med dikesgrävning dränera sankare 
mark för att nå upp till en fördubblad od
lingsyta. Dessutom var det ett för tungt ar
bete att bryta upp trädan innan årdret med 
lång järnskodd bill, det s.k. trädesårdret, 
vann insteg. Eftersom de arkeologiska fyn
den av jordbruksredskap från järnåldern är 
få är det svårt att närmare tidfästa denna 
förändring.

På lantmäterikartorna från 1600- och 
1700-talen kan vi se att ägorna ligger i två- 
säde genom att byarna har sin åkermark 
lagd i två gärden. Varje gärde var indelat i 
mindre skiften och varje skifte var i sin tur 
uppdelat i tegar.

För att fördela marken rättvist mellan de 
olika gårdarna i byn har genom århundra
dena olika skiftessystem funnits. Varje gård 
skulle ha åker- och ängsmark efter sin ägo
andel av byn och det var också viktigt att 
ha sin mark spridd i de olika skiftena, efter
som bördigheten kunde variera inom ett 
och samma gärde. Det var också viktigt att 
sprida riskerna för missväxt. Det är i detta 
sammanhang vi får se uppdelningen i 
många olika tegar.

Storskifteskarta över Lundby i Markim, upprät
tad 1788. Den med mörkare grönt markerade 
sidvallsängen låg i botten av den sprickdal som 
löper genom landskapet vid Lundby. På de sid- 
länta markerna låg åkrarna och bebyggelsen. 
Ovanför mötte hårdvallsäng, hagar och skogs
mark. I skogsbrynen ligger flera torp. Lantmä
teriverket, Gävle.

Detalj av storskifteskartan över Orkesta by som 
kan ses i sin helhet på s. 16. De fyra gårdarnas 
bebyggelse ligger väl samlade på bybacken. 
Lantmäteriverket, Gävle.

En bit in på medeltiden infördes solskif
tet i östra Sverige. Solskiftet innebar att 
man fördelade tegarna efter gårdens läge i 
byn. Den östligaste gården fick den östli
gaste tegen osv. Av Upplandslagen, som ut
arbetades under slutet av 1200-talet, vet vi 
att det funnits äldre skiften, som vi dess
värre inte vet innebörden av. I byalagsbal- 
kens första flock står att ”Om bönder vilja 
bygga en by på nytt eller om den ligger i 
hammarskifte och gammalt skifte (liggär 
han i hambri ok i forni skipt), då skall envar 
så sin träda, och sedan skall nytt skifte ske.” 
Det är möjligt att det hammarskifte som 
omnämns går tillbaka till yngre järnålder.

På en karta från 1660 över Ekeby i Mar
kim får vi en bild av hur en bys tegar kunde 
fördela sig på de två gärdena. Den ena av 
byns två gårdar ägdes av Uppsala akademi 
och det var för att få sina ägor redovisade
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som akademin lät bekosta en lantmäteri- 
förrättning. Varje gärde var indelat i ett tio
tal olika stora skiften som i sin tur var inde
lade i solskiftade tegar. Ekebys två gårdar 
brukade varannan av de totalt 150 tegar
na. De längsta var 250 meter långa men 
bara 20 meter breda.

Skogsbruk
Något skogsbruk i modern mening kan 
man inte tala om. Skogen skulle räcka till 
bränsle och byggnadsmaterial. Betesdriften 
på utmarkerna gjorde att återväxten var då
lig och samtida källor berättar ofta om brist 
på skog.

Långt fram i tiden togs också svedjeåkrar 
upp i skogen. Man brände ned växtlighe
ten i det som skulle bli åker, sådde i askan 
och kunde bärga skördar i några år. När 
avkastningen blev för dålig lät man svedjan 
växa igen och den blev under denna tid en 
tillgång för utmarksbetet.

Den äldre, småskaliga jordbruksdriften 
ledde till ett varierat och mångformigt kul
turlandskap. Bruket med hästdragna årder 
gjorde att man kunde följa landskapets na
turliga former. Och med de öppna dikena, 
inhägnaderna, följsamt slingrande väg- 
sträckningar samt betade utmarker, med en 
och annan hägnad nyodling, fanns en jord
bruksbygd som vi i dagens landskap endast 
kan ana.

Vid Granby kvarngård slingrar vägen följsamt fram i landskapet.
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Grundstenarna efter den medeltida sätesbyggnaden på Väsby. 1 bakgrunden ligger Lindholmens 
ekonomibyggnader.

En tidig sätesgård
De monumentala gravhögar, som finns på 
en hel del gravfält från yngre järnålder, 
speglar att det fanns en stormannaklass un
der denna tid. I denna forntida samhälls
klass hade säkert det världsliga frälse, som 
växte fram under medeltiden, sina rötter. 
Sin privilegierade samhällsställning fick 
denna grupp genom att den utrustade rikets 
krigsmakt. För insatsen att ställa en tungt 
beväpnad ryttare till kungens förfogande 
åtnjöt frälset skattefrihet, vilket fastslogs i 
Alsnö stadga från 1280-talet.

I Mälardalen finns många exempel på 
hur de allt mer inflytelserika frälsemannen 
lade stora markområden under sig. Vanli
gen ägde man spridda hemman, som bruka
des av landbor. Ibland uppfördes på huvud
gården mer eller mindre befästa stenhus.

Resterna efter ett sådant stenhus ligger 
på Lindholmen i Orkestas södra del. I 
1700-talsbeskrivningen av Uppland lägger 
Lars Salvius ut texten om Lindholmens 
gård. ”LINDHOLM ligger 3. Mil från 
Stockholm på en mycket vacker, liuflig och 
fruktsam Backe, emellan stora och lilla 
Lindholms Siöarne, har näppeligen sin like 
uti Fiske, Jagt och andra slika roligheter... 
Den Store och Högstberömlige Svea Ko
nung, Kong GUSTAV den Förste har med 
dess sälla Födelse hit til veriden i synerhet 
giordt denne Sätesgård namnkunnig...”

Vi är idag inte lika säkra som Salvius på 
att Gustav Vasa är född på Lindholmen. 
Han kan också ha kommit till världen på 
fädernegodset Rydboholm i Östra Ryds 
socken. Det som talar för Lindholmen är
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att Gustav Vasas mormor, Sigrid Eskils- 
dotter Baner, residerade på gården när Gus
tav föddes. Oavsett om Lindholmens gård 
är Gustav Vasas födelseplats eller inte är 
den ett mycket intressant exempel på en me
deltida sätesgård.

Av det medeltida stenhuset finns bara 
grundmurar kvar. Omkring ruinen finns 
också terrasser med grunder efter träbygg
nader. I början av 1700-talet övergavs den 
medeltida byggnadsplatsen. Den byggnad 
som Lars Salvius beskrev uppfördes 1708 
av den dåvarande ägaren Josias Cederhjelm 
och låg på samma plats som dagens huvud
byggnad. På 1800-talet brann anläggning
en ned och 1884 uppfördes den nuvarande 
manbyggnaden för Robert Montgomery- 
Cederhielms räkning. Arkitekt var Johan 
Fredrik Abom och huset har sina närmaste 
släktingar i de pampiga stenvillor som på 
1870-talet uppfördes i den s.k. Villastaden 
i Stockholm. Efter att i flera årtionden ha 
stått och förfallit har manbyggnaden nyli
gen renoverats på ett förtjänstfullt sätt.

Erik Nilssons Väsby
Före Lindholmens tillkomst har det funnits 
två gårdar eller byar i sätesgårdens närhet. 
Den ena hette Väsby och den andra har kal
lats Ösby, men genom nyligen utförd forsk
ning vet vi att det rätta namnet var ”Mæd- 
hilby”, dvs. Mellby. Till bägge dessa för
svunna byar finns gravfält som belägger det 
förhistoriska ursprunget.

Källorna visar att väpnaren Erik Nilsson 
under 1400-talets första hälft bodde på 
Väsby gård som då tillhörde Frösunda soc
ken. Gården ärvdes av hans dotter och det 
var hennes man, riddaren Sten Pedersson 
(stjärna), som lät uppföra det befästa sten

huset på kullen mellan Storsjön och Lill- 
sjön. Godset döptes i samband med detta 
om till Lindholmen. Katarina Eriksdotter 
blev snart därefter änka och bodde kvar på 
Lindholmen till sin död omkring 1480 då 
sätesgården ärvdes av hennes syssling Mag
nus Karlsson av Ekaätten, Gustav Vasas 
morfar. På den s.k. Iskällarbacken, ca 500 
meter sydöst om den nuvarande gården, 
finns tydliga husgrunder efter Erik Nilssons 
Väsby.

Under senmedeltiden gjordes en ändring 
av sockengränsen så att Lindholmen kom 
att tillhöra Orkesta socken i stället för Frö
sunda. Denna ändring var säkert styrd av 
Lindholmens ägare, som ägde mer mark i 
Orkesta än i Frösunda. Detta har troligen 
också avsatt spår i sockenkyrkan. På tri- 
umfbågsmuren finns en avmålad vapen
sköld, som är identisk med det sigill som 
Katarina Eriksdotter använde som änka. 
Detta innebär troligen att det var hon som 
bekostade kalkmålningarna i Orkesta 
kyrka.

Lindholmen är på många sätt typisk för 
det medeltida högfrälsets sätesgårdar. När 
den ståndsmässiga huvudbyggnaden upp
fördes skedde detta ofta på en plats vid si
dan av den ursprungliga gårds- eller byplat
sen. I det här fallet är det också lätt att se 
att man valde en lättförsvarad höjd, som 
var nästan helt kringfluten av vatten. Ofta 
har också ett namnbyte skett för att mar
kera den nya statusen. För att avlöna den 
fasta arbetskraften har torp anlagts på 
ägorna. En blick på kartan avslöjar att i 
Lindholmens närhet finns den största kon
centrationen av torpnamn i Markims och 
Orkestas socknar. Flera av dessa namn går 
att följa långt tillbaka i källorna. Smedstorp 
och Stubbtorp är t.ex. skriftligt belagda 
första gången 1526.
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Lindholmens gård omkring 1910. Foto Zackéus Carlsson. Vallentuna bildarkiv.

Nya ägare
Godset Lindholmen var redan under medel
tiden betydande. I Orkesta ägdes så gott 
som alla gårdar i socknens södra del av 
sätesgården.

En genomgång av 1500-talets jordeböc- 
ker visar att det världsliga frälset lagt under 
sig stora markegendomar. Omkring 1540 
fanns i Orkesta självägande bönder kvar en
dast i Borresta, Finnberga och Lundby. I de 
andra byarna hade bönderna övergått till 
att bli arrendatorer på sina gamla fäderne- 
ärvda gårdar. I Markim fanns vid samma 
tid fortfarande omkring tio skattegårdar, 
men även här var denna förändring av ägo
strukturen påtaglig.

I stormaktstidens Sverige ökade adelns 
ägoinnehav ännu mer. I de ständiga krigen 
och i den växande förvaltningen anlitades 
adelsmännens tjänster. I brist på kontanta

medel i statskassan avlönades de genom att 
kronan förlänade skatteinkomsterna från 
skattehemmanen, dvs. de självägande bön
dernas gårdar, eller genom donationer och 
försäljningar av kronans gårdar. De gårdar 
som adelsmännen själva bodde på och bru
kade kallades för säterier. Om de bebygg
des ståndsmässigt erhölls skattefrihet.

I en vid omkrets kring Stockholm kom 
huvuddelen av marken att på detta sätt 
kontrolleras av adeln. I Orkesta var som vi 
sett Lindholmens grepp om bygden redan 
så starkt att det inte fanns utrymme för 
några nya säterier. I Markim fick Joen 
Joenssen under en kort period sätesfrihet 
för Ybelholm i socknens södra del. Det är 
tveksamt om någon sätesbyggnad kom att 
uppföras och säteriet drogs in av kronan 
1678.
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På en karta från 1700-talet ser vi hur Markims kyrka dä var omgiven av ett ängslandskap. Lant
mäteriverket, Gävle.

Med lantmätarna i 1700-talet
Från 1630-talet och framåt har de svenska 
lantmätarna givit oss unika möjligheter att 
blicka in i kulturlandskapet vid olika tid
punkter och avläsa hur markerna utnyttja
des för odling, slåtter och bete samt var by
arna, gårdarna och torpen låg. Kartor upp
rättades framför allt vid skattläggningar, 
skiften och ägodelningar.

Med de kartor som ritades på 1700-talet 
får vi en god bild av dåtidens Markim och

Orkesta. Det finns mycket vi känner igen 
samtidigt som förändringarna på sina håll 
är stora.

En av de mest påtagliga förändringarna 
är att de naturligt gräsbevuxna sidvalls- 
ängar, som då bredde ut sig i landskapets 
centrala, lägre liggande partier, numera 
odlats upp till åker. I ord som Utlöten och 
Storängen låter lantmätarna oss ta del av 
ängarnas namn. Större delen av det öppna
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odlingslandskapet runt Markims kyrka 
upptogs av ängar. Ängarna var uppdelade 
mellan de olika byarna och avgränsades av 
gärdesgårdar.

Något vi i Markim och Orkesta till stora 
delar skulle känna igen är vägarnas sträck
ning. Även om beläggningar och vägslänter 
ändrat karaktär löper de idag, till stora de
lar, på samma sätt genom landskapet som 
på 1700-tålet. Vad vi däremot skulle ha va
rit ovana vid är de många grindarna.

De åkrar som fanns låg på de sidlänta, 
mer lättbrukade markerna. Vi kan av kar
torna konstatera att konturerna var mer 
uppsplittrade och flikiga. Med hästdragna 
årder kunde man lätt följa naturens former 
och ta till vara varje kvadratmeter odlings
bar mark. De öppna dikena gav fälten en 
särskild karaktär, precis som den stora 
mängden sten och odlingsrösen ute på åkrar
na. Med årder var det lättare att styra runt 
stensamlingarna än att frakta bort dem. 
Dessutom var tegindelningen markerad på 
något sätt, men vi vet inte hur det var gjort 
här. I den betade skogsmarken möter oss på 
några kartor uppgifter om svedjeland.

Vid många byar finns stängslade fägator 
utritade. Längs dessa leddes djuren till ut- 
marksbetet, eller ned till ängarna när slat
tern var klar.

På bybackarna får vi en detaljerad bild 
av hur många hus som fanns och hur de låg 
placerade. Inte många byar var så stora som 
Husby, med sina nästan femtio gårdsbygg- 
nader. De flesta gårdarna hade ett tiotal 
byggnader. I Snåttsta redovisas t.ex. 13 
byggnader oregelbundet placerade på tom
ten. Den norra gården hade däremot sina 
hus grupperade i en rektangulär form som 
en typisk centralsvensk gård, med separat 
man- och fägård, som åtskildes av en uthus
länga.

I markerna nordväst om Vreta bjuder kulturland
skapet på mjuka övergångar och följsamma for
mer.
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Gården Orkestaberg flyttades ut från Orkesta by som en följd av laga skifte som fastställdes 1857.

En ny tid
Under loppet av 1800-talet förändrades nä
ringar, bebyggelse och levnadsmönster i 
många stycken radikalt. Förändringarna 
kan i våra ögon te sig som plötsliga, men 
var i själva verket resultatet av en lång pro
cess. Att förändringarna bryter igenom så 
snabbt har flera orsaker, bl.a. folkökning
en och den tekniska utvecklingen. De socia
la klyftorna blev snabbt större och det fanns 
gott om billig arbetskraft.

I Markim och Orkesta var också närhe
ten till den växande storstaden Stockholm 
en viktig faktor. Självhushållet försvann 
gradvis och man började i stället produce
ra jordbruksvaror för en marknad. I en be
skrivning över Markims socken omkring 
1850 säger en lantmätare att ”Såsom förut 
nämndt är Åkerbruk och Boskapsskötsel de 
enda näringar som inom socknen finnas, 
men derigenom att icke allenast Säden utan

äfven en större del av Höet och Halmen säl- 
jes till Stockholm kan ej åkern så gödas som 
sig borde, hvaraf följden är att, oaktadt 
åkern består till större delen af en utmärkt 
god jord, densamma ej kan lemna den af- 
kastning den borde göra.”

Under 1700-talet ivrade man från cen
tralt håll för en modernisering och utveck
ling av näringslivet. De samtida bruknings
metoderna ansågs föråldrade och de upp
splittrade ägorna betraktades som ett hin
der för att kunna genomföra mer rationel
la odlingsmetoder.

Laga skifte
I syfte att sammanföra varje gårds ägor till 
färre och större odlingslotter utarbetades 
vid 1700-talets mitt storskiftet och vid 
1800-talets början enskiftet. Först i och
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med att laga skiftet stadfästes 1827 fick 
skiftena någon egentlig effekt i Mälarland
skapen. Vid laga skifte tilldelades varje gård 
en bestämd del av byns marker, uppdelad 
på så få skiften som möjligt. Effekten blev 
att bönderna nu på ett friare sätt kunde bru
ka sina marker. Laga skifte kunde sällan 
genomföras med mindre än att en eller flera 
gårdar fick flytta ut från den gamla bytom
ten. De flesta av Markims byar genomgick 
laga skifte före 1850. I Orkesta skedde det 
något senare. Om denna socken säger lant
mätaren Job. Nilsson 1852 att jordägarna 
hyste en motvilja mot laga skifte vilket han 
tror beror på att folkökningen inte varit så 
kraftig att den i någon nämnvärd omfatt
ning föranlett hemmansklyvningar, med 
allt smalare tegar som följd.

Orkestaberg och Lilla Finnberga är ex
empel på gårdar som flyttades ut som en 
följd av laga skifte. Eftersom byarna var 
små ledde emellertid inte skiftet till någon 
radikal förändring av bebyggelsebilden i 
Markim och Orkesta.

Torp och backstugor
Torpen, som före 1700-talets snabba folk
ökning framför allt etablerades på herr-

Granbylund.

gårdsmark, började under detta århundra
de i allt större utsträckning att anläggas 
även på bondeägd jord. Här bosatte sig 
många av dem som inte rymdes inom bon
deklassen. Under 1800-talet ökade antalet 
torp snabbt. I Markim fanns på 1850-talet 
15 torp, varav 9 soldattorp, 1 stattorp och 
20 backstugor. I Orkesta fanns vid samma 
tid 22 torp och 5 backstugor.

Arrendet för torpen erlades i form av 
dagsverken på den gård på vars mark tor
pen låg. Att både göra dagsverken och bru
ka sina egna små marker var ett slitsamt ar
bete.

Backstugor var mindre hus på ofri grund 
utan någon mark att odla. Här bodde 
många av de sämst lottade, som fick försö
ka livnära sig på att arbeta för andra. Det 
var också en vanlig bostadsform för trak
tens hantverkare.

Statarna
En annan företeelse som under 1800-talet 
snabbt växte fram var statväsendet. Statar
na var en fast anställd arbetsstyrka vid går
darna och avlönades huvudsakligen in na
tura. 1850 avlönades en statare i Markim

Statarbostaden Tratten.
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årligen med sex tunnor säd, bete och utfod
ring för en ko, 30 riksdaler banco i kontan
ta medel, tillgång till ett potatisland samt 
kött, fläsk, torrfisk m.m. till ett värde av 
drygt 33 riksdaler banco.

Statare var allra vanligast vid herrgårdar 
och i Orkesta fanns de framför allt vid 
Lindholmen, men även de större bondgår
darna hade ofta statare i sin tjänst. Vid 
Husby finns t.ex. den kulturhistoriskt väl- 
bevarade statarbostaden Tratten i behåll.

Den ökande folkmängden med åtföljan
de sociala klyftor, införande av penning
ekonomi, tekniska landvinningar och in
dustrialismens genombrott, allt detta bi
drog i sin tur till många andra förändring
ar i samhället. Det är i ljuset av detta som 
vi skall se de strömningar i tiden som t.ex. 
folkrörelser och frikyrkor står för.

Nya brukningsmetoder
Förändringarna i åkerbruket var också 
många under 1800-talet. Tvåsädet övergavs 
och i stället infördes mer eller mindre avan
cerad växtföljdsodling. De öppna dikena la
des igen och ersattes av täckdiken så att 
stora sammanhängande fält uppstod. Plo
gar med vändskiva av järn kom i bruk, och 
nu rådde man på de tyngre lermarkerna. 
Detta ledde till att ängsmarkerna konse
kvent började odlas upp. Genom vallodling 
kunde man på ett effektivare sätt skörda 
vinterfodret på åkern i stället för på äng
arna. Den ängsmark som inte bedömdes 
tillräckligt bördig att odla upp, liksom de 
åkrar som gav för dålig avkastning, över
gick ofta till att bli hagmark. Det är från 
denna tid som den ”klassiska” svenska 
hagen härstammar.

Arbetsstyrkan vid Lindholmens gård 1910. Vallentuna bildarkiv.
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I dagens jordbrukslandskap domineras blickfånget ofta av stora ekonomibyggnader. Snättsta by 
från väster.

I Markim säger lantmätaren Oscar 
Kruuse 1852 att ”Under sednare år har ej 
obetydligt af den högländade ängsmarken 
blifvit odlad och frambringar derå Thimo- 
tei.”

Falu rödfärg och tegeltak
På gårdarna förändrades även bebyggelsen. 
De tidigare naturligt grånade timmerhusen 
panelades och målades faluröda. På taken 
lades lertegel. Nya byggnadstyper vann in
steg. Parstugan var inte längre den norma
la bondebostaden. Nya villaliknande man
byggnader slog igenom som landsbygdens 
nya karaktärsbyggnader. Månghussystemet 
försvann. De moderna brukningsmetoder
na manifesterades i stora ekonomibyggna
der som rymde ladugård och många andra

funktioner under samma tak. På bytomten 
där karaktären dessförinnan gavs av en 
mångfald hus i ungefär samma skala kom 
de stora ekonomibyggnaderna att bli ett 
blickfång i landskapet som markerade 
brukningscentra i bygden.

Under 1900-talet har denna utveckling 
förstärkts och detta århundrades bidrag är 
främst mekaniseringen av jordbruket. Stora 
effektiva maskiner har ersatt den mänskli
ga kraften. Maskinerna har lett till att od
lingsytornas form förändrats och att färre 
människor är sysselsatta i jordbruket. 
Strukturrationaliseringar, som ett led i jord
brukspolitiken, har slagit ut smågårdarna.

En av de mest slående skillnaderna mot 
förr är att vi idag ser så få människor i arbe
te på fälten.
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Yvlinge är en av de byar ocb gårdar som ligger i det öppna landskapsrummet runt Markims kyrka.

Gårdar och byar idag
Den bebyggelsebild som möter oss idag i 
Markim och Orkesta är till stora delar for
mad under 1800-talets slut och 1900-talets 
första hälft. Ensamgårdar och små byar do
minerar, men de ofta slutna och samman
hållna gårdsformer som vi kan se på 1700- 
talets kartor är upplösta och har ersatts av 
friare grupperingar på bybackarna. Detta 
underlättades i de byar där det gavs mer 
plats därför att någon gård flyttades ut i 
samband med laga skifte. En anledning är 
också att månghussystemet övergavs under 
1800-talets andra hälft och ersattes av bru
ket att bygga stora ekonomibyggnader med 
plats för många funktioner. Det är också 
dessa stora ekonomibyggnader som i mångt 
och mycket präglar bebyggelsen idag. Det 
goda skick som de allra flesta av dem är i 
speglar att detta är en levande jordbruks
bygd. Detta är också till en viss del förkla
ringen till att många av de äldre bonings
husen byggts om, eller på andra sätt för
ändrats.

Det som i bebyggelsebilden minner om 
äldre tider är framför allt gårdarnas place
ring i landskapet. Någon radikal förändring 
därvidlag innebar inte laga skifte i Markim 
och Orkesta. Huvuddelen av gårdarna lig
ger än idag på de gamla bytomterna.

Skall man tala om något mönster i hur 
gårdens byggnader är placerade är det van
ligt att manbyggnaderna flankeras av fly
gelbyggnader, antingen boningshus eller ut
hus, och att mangården är lite åtskild från 
de större ekonomibyggnaderna. De vanli
gaste huvudbyggnaderna är de villaliknan- 
de boningshus som blev allmänna under 
slutet av 1800-talet.

Av bevarade äldre manbyggnader på 
gårdarna finns flera boningshus med s.k. 
sexdelad plan. Av denna typ finns huvud
byggnader på t.ex. Vreta, Bergby och Mar
kims prästgård. Även på den välbevarade 
östra gården i Husby har manbyggnaden i 
grunden en sexdelad plan. Huset som upp
fördes 1808-09 byggdes om till sitt nuva-
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rande utseende omkring sekelskiftet 1900.
Spritt i bygden finns också ett antal torp

byggnader som behållit en äldre karaktär. 
Ett sådant är det f.d. soldattorpet Sjöstugan 
vid Vivelstasjön. Invid den slingrande grus
vägen, nordväst om Granby, ligger torpen 
Gustavslund och Granbylund. Det senare 
med en kulturhistoriskt välbevarad enkel
stuga, med ålderdomlig karaktär.

En speciell prägel har också den bebyg
gelse som ligger samlad sydväst om Ytter- 
gärde. Här finns ett flertal bostadsfastighe
ter från slutet av 1800-talet och början av

Markims f.d. prästgård.

1900-talet. Kulturhistoriskt välbevarade är 
t.ex. fastigheterna Hagalund, Holmboda, 
Malmhagen och Karlslund. Här finns också 
ett missionshus från 1888. Läget är typiskt 
för denna typ av bebyggelse som i äldre tid 
uppfördes på socknarnas utmark.

Rimbobanan som stod klar 1885, skapa
de förutsättningar för en annan typ av be
byggelse. I närheten av Lindholmens välbe
varade stationsbyggnad har ett litet sam
hälle vuxit upp som expanderat under de 
senaste årtiondena.

Markim-Orkesta missionshus.

Holtnboda.
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Gustavslund. Framför stugan står Johan Anton Öhman, född den 27 mars 1868 och död den 13 
juni 1947. Bredvid står hustrun Axelina Vilhelmina, född den 30 juni 1879 och död den 18 augus
ti 1971. Vallentuna bildarkiv.

LINDHOLMEN. JER N VÅOSSTAT10 N E N. C L, Katrinrkc

Lindholmens station, troligen 1904. Vallentuna bildarkiv.
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Orkesta kyrka och by.

En omistlig kulturmiljö
I flera tusen år har jordbruk och boskaps
skötsel format Mälardalens kulturland
skap. Kontinuiteten är stark. Den stora 
mängden järnåldersgravfält berättar när 
bygden tagits i anspråk och var man har 
bott. I de centrala jordbruksområdena finns 
bevarade gravfält från yngre järnålder vid 
så gott som varje by. Vi kan också avläsa 
bosättningarnas höga ålder genom ett le
vande namnskick som kan föras ned i för
historisk tid. Dagens gårdsbebyggelse kans
ke i de flesta fall inte är äldre än 1800-talet, 
men byarnas historia kan oftast föras ned 
i åtminstone yngre järnålder.

Om det här berättar kulturminnena i 
Markim och Orkesta på ett tydligt sätt. By
arna är små och väl sammanhållna. Grav
fält och namnformer visar upp en tydlig 
kontinuitet i bygden. Mellan byarna sling
rar ett osedvanligt välbevarat vägnät. Här 
finns också flera mycket stora äldre järnål
dersgravfält som visar att bygden hade en, 
efter den tidens mått, stor befolkning.

I det för regionen typiska sprickdals-

landskapet kan vi avläsa jordbrukets och 
boskapsskötselns historia från äldre järnål
der och fram till idag.

Området är rikt på runristningar. Vi lär 
känna ett flertal ortsbor från vikingatiden 
till namnet och några av ristningarna har 
ett innehåll som gör dem unika.

De båda sockenkyrkorna är mycket välbe- 
varade exempel på den första generationens 
romanska landskyrkor. De ligger centralt i 
odlingslandskapet. Från Markims kyrka, 
som ligger på en kulle i det öppna landska
pet, kan man se nästan alla socknens byar.

I Markim och Orkesta finns mycket som 
bör framhållas. Kööhögen, Vasavägen och 
husgrunden vid Granby, lämningarna efter 
den medeltida sätesgården Lindholmen och 
mer därtill. Och det är just detta som gör 
Markim och Orkesta till två mycket goda 
representanter för Mälardalens kulturland
skap. I ett tillsynes alldagligt landskap ryms 
en mångbottnad och långvarig bebyggelse
historia. Och tack vare den rika mängden 
kulturminnen låter den sig berättas.
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