
3. Örsundaåns dalgång under 6 000 år

ÅR 1100 ÅR 1200 ÅR 1300 ÅR 1400 ÅR 1520

Digerdöden 1350År 1296 Upplandslagen

Enligt Upplandslagen skulle kungarna efter 
valet vid Mora stenar utanför Uppsala rida ut 
på en Eriksgata och besöka samtliga landskap 
och få sin ställning bekräftad. 
Så här kan det ha sett ut vid Gryta kyrka.
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Så här uppfattade kyrkomålaren
rördrommen. Målningarna i Gryta 
kyrka är utförda år 1487, sannolikt av 
en lärjunge till mästaren 
Albertus Pictor.

Medeltiden – Sverige bildas och kristnas 
ot slutet av vikingatiden kristnades 
Skandinavien. Den nya religionen 
infördes av kungar och stormän som 

inspirerades av de framgångsrika statsbild-
ningarna på kontinenten. Nästan alla runstenar 
som restes på 1000-talet bär kristna kors. Den 
första kyrkan i området, Biskopskulla kyrka, 
restes troligen bredvid Landsberga kungs-
gård, på en gård som ägdes av ärkebiskopen.
Stormännen i området följde efter. Nysätra, 
Giresta och Fittja är troligen stormannakyrkor. 

Andra kyrkor uppfördes av bönder. Kring 
kyrkorna bildades socknar, efter kontinental 
förebild. Socken kommer av ordet ”söka”, att 
människor inom ett visst område sökte sig till 
samma kyrka. Gårdar och byar i socknen fick 
bekosta underhåll av kyrka och prästens lön. 

Sverige bildas. Den katolska kyrkan hade 
ett stort inflytande. Stora donationer av jord 
gjorde den ekonomiskt stark och den var 
välorganiserad. Utan kyrkans stöd kunde 
kungarna inte regera. 

Under 1200- och 1300-talet smälte hövdinga-
dömen i mellansverige samman till en större 
stat, kungariket Sverige. Att sluta sig samman 
var nödvändigt för att kunna hävda gränser 
och skydda handel mot andra stater. En ge-
mensam lagstiftning infördes och skattesyste-
met reformerades: bönderna skulle nu betala 
en årlig skatt baserad på hur mycket jord de 
innehade. 

Svear slog sig ned i Finland, som på så sätt 
blev en del av riket. Från Sverige såldes järn, 
timmer och pälsverk och man importerade salt, 
textilier och glas. Städer anlades på strategiska 
platser, i vår närhet i Uppsala och Enköping. 

Handelsmän och hantverkare från hela 
Östersjöområdet slog sig ned i städerna.  

Kungarna valdes ur stormannafamiljer. 
Under hela medeltiden slogs familjerna om 
makten över riket. Få kungar dog en naturlig 
död. Enligt Upplandslagen skulle kungarna 
efter valet vid Mora stenar utanför Uppsala 
rida ut på en Eriksgata. Det innebar att kungen 
skulle besöka de olika landskapen och få sin 
ställning bekräftad. Vid Örsunda gård fanns ett 
vadställe där landsvägen passerade över Ör-
sundaån. På 1200-talet, när Lårstaviken blivit 
smalare på grund av landhöjningen, byggdes 
en bro vid nuvarande Örsundsbro.

Stormän. Örsundsbrobygden tillhörde den del 
av riket som hade en feodal struktur. Jorden 
ägdes till stor del av stormän som bodde på 
befästa gårdar, ibland bebyggda med stenhus. 
De tillhörande gårdarna brukades av bönder 
som erlade sin skatt i dagsverken och varor. I 
gengäld fick bönderna skydd och säkerhet.  
I bygdens östra del låg flera stormannagårdar, 
till exempel Lårsta i Giresta (i dag Bjelkesta) 
där den inflytelserika ätten And bodde. 

I slutet av 1200-talet infördes efter konti-
nental förebild ett adelsstånd i Sverige. De 
män som ställde upp med häst och bepansrad 
ryttare i kavalleriet, ”riddare”, blev skatte-
befriade. De hade rätt att bära vapensköldar 
och fick anlägga sätesgårdar, som var skatte-
befriade. I praktiken blev adelskapet ärftligt. 
Endast de mest förmögna hade råd att bekosta 
häst och rustning. Från adelsfamiljerna utsågs 
alla högre tjänstemän, militärer, biskopar och 
domprostar. 

Bönderna. I västra delen ägdes jorden av 

självägande bönder. Gårdarna sköttes nu 
främst av bondefamiljerna själva. Med kris-
tendomens införande blev det förbjudet att ha 
trälar. Dessutom var det svårt att få tag i trälar, 
samtidigt som den växande befolkningen ledde 
till att det fanns gott om arbetskraft. 

Järnålderns gårdar utvecklades nu till byar 
med två, tre eller fyra gårdar, ibland fler. Allt-
mer jord odlades upp. Spannmålen såldes till 
Bergslagen och skärgården. Vattendrivna kvar-
nar anlades i åar och bäckar. Många byar blev 
under 1200-talet reglerade. Gårdarna lades
på rad på en tomt där bredden på tomtdelen 
bestämde andelen jord i byn. Det var en följd 
av det reformerade skattesystemet, med tydli-
gare koppling mellan jordinnehav och skat-
tekraft. 

Pesten. Från mitten av 1300-talet drabbades 
Europa av återkommande pester, Digerdöden. 
Mellan en tredjedel och hälften av alla män-
niskor dog. Hela bygder kunde överges. I 
Örsundsbrobygden blev det inte så, ödegårdar 
togs istället i drift av inflyttade människor. 

Böndernas ställning stärktes överlag. Till-
gången på jord var god samtidigt som bristen 
på arbetskraft var stor, vilket drev upp lönerna 
och ledde till högre levnadsstandard. Många 
storgårdar kunde inte drivas med anställda 
längre utan delades upp och blev bondbyar 
istället.      

Ur ett riksperspektiv förlorade Örsundsbro-
bygden sin ställning. Örsundaån var inte lika 
viktig längre för järntransporter. Kungsgård-
arna hade spelat ut sin roll sedan kungariket 
Sverige bildats. Landsberga blev därmed en 
vanlig storgård.
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Karta: Örsunda- 
åns dalgång un-
der tidig medeltid 
då landet låg fem 
meter under dagens 
nivå. 
På 1200-talet bygg-
des en bro vid 
Örsundsbro. Den 
prickade linjen 
visar var landsvä-
garna gick under 
medeltid och som 
troligen användes 
då kungarna red 
sin Eriksgata.

Under medeltiden 
byggdes sock-
enkyrkorna. 
Hjälsta socken var 
före 1200-talet två 
socknar, Tuna och 
Hjulbovik. Kända 
herrgårdar var 
Sjöö, Hässle, 
Lårsta (i dag 
Bjelkesta), Hamra, 
Landsberga och 
Nysätraby. 
Längs med åarna 
byggdes vattendriv-
na kvarnar. 

Långtora by, 1200–1300.
Under medeltiden reglerades 
byarna. Varje gård i byn hade 
en del i byns olika åker- och 
ängsskiften, som hade olika 
kvalitéer. Vissa åkrar och 
ängar klarade långvarig torka, 
andra tålde mycket nederbörd. 
På så sätt spred man riskerna. 
Skogen förvaltades gemensamt 
och användes som betesmark. 

Många byar, såsom Långtora 
by blev radbyar under 
1200–1300-talet när jord-
skattesystemet reformerades. 
Gårdarna lades i rad på by-
tomten och gårdens läge i byn 
och bredden på gårdstomten, 
bestämde vilken teg, och hur 
stor andel, gården hade i åker- 
eller ängsskiftet. 

Ringbrynjehuva från Högstena 
i Biskopskulla. Modellen, med 
metallplåt på hjässan, återfinns 
i norra Kaukasus.

Hjälsta kyrka från 1400-talet är en 
av de största medeltida 
landsortskyrkorna i Uppland.Skattebefriad riddare.

Nästan alla runstenar som restes på 1000-talet 
bär kristna kors. Örsundastenen är från 1060 
och står vid vägen mellan Örsundsbro och Alsta.
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