
LIr Tebybygdcns histo rLa

- Det har sagts tnig att det för gamla F Z-are
skulle vara av ctt visst intresse med en kortfattad
redogörclse Iör den sockcn, dcn bygd till vilken
flottiljen hijr. Om det är riktigt vet jag inte. En
del fick kanske nog av socknen när dc 1åg här på
»Näset>>. Andra tycker kanske att de hade så litct
gemcnsamt med bygden, att den är dern lika ovid-
kommande som vilken obekant trakt som helst. För
att nu inte tala om dem som tycker att bygdeskild-
ringar överhuvud taget nätt opp är det värsta de
vet. Men Marinflygaren har måhända också en del
läsarc, som tycker att det i alla fall kan ha sitt
intresse att vcta litet mera än dc vet om dcn bygd
de undcr l-Iägcrnästidcrr pii olika sätt kom i kontakt
med.

Jag börjar med själva sockennamnet Täby. Det
finns skriftligt bclagt redan på 1000-talet, vilket är
mycket ovanligt i fråga om sockcnnatnnen. Det har
vi socknens nanrnkunnigaste man, Jarlabanke, en av
IO@-talets mäktigaste uppländska stormän att tacka
för. Hån var tydligetr mån om ått låta. c(tcr'.'ärl-
dcn få veta vilken karl han var, och lat resa åiskil-
liga runstenar över sig själv. På dessa berättas bl a

att han ägde hela hundaret, Vallentuna härad, och
))ensam ägde hela Täby» * aitr ati alan tabu. \rare
sig nu det skall tolkas så att han ägdc hela socknen
eller endast Täby by, så var det i alla fall där som
bygdens rikaste och mäktigaste man, hundarets
hovding, bodde. Och sorn den föruämsta byn i
trakten fick den också gc namn åt socknen, när
sockenindclningen genomf6rdes på 110O-talct och
den första kyrkan byggdes. Dcn trakt, vars be-

folkning gcmensamt byggde, underhöll och ,>sökte,,,

eller som vi nu säger, besökte samma kyrka, bil-
dade nämligen socknen.' Och de t är alltså kring
kyrkan som socknen vuxit.upp. Men långt, långt
dess{örinnan fanns en viss organiserad samhälis-
bildning i bykommuncrna med sina bystämrnor på

viika gcmensamma angelägcrrheter avhandlacles.
Och dcnna den äldsta formen av konrmunal själv-
styrelse kan rent av gå så långt tillbaka i tiden
som till .den första bosättningen i bygden. När
dcn älde rurn här är omöjligt att mera bcstämt
säga. Några stenyxor har anträffats, rucn av dessa

kan inga bcstän-rda slutsatscr dragas om när män-
niskor mera varaktigt slog sig ncd här. Och vare
sig nu yxotna använts av dc första fasta bcbyggar-
na cllcr ej, så kan i varje fall bebyggelsen inie
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vara äldre än onrkring 4000 år. Det är ju fcir all
dcl vackcrt dct, rncn i jämförclsc rned bcbyggelscrr
på rnånga andra håll i vårt land är den faktiskt
rclativt ung. Dct hänger samman med att dct var
vid en i förhållande till dct övriga landet relativt
sen tic{punkt som våra trakter höjde sig ur havci.
Det var först vid slutet av stcnåldenr, Iör något
'tner än 4000 år scdan, som landh<ijningcn hunni ))

så Iångt att eu bosättning iiverhuvud-trglt ,r, ,nöj-J'
lig. I{är i Stockholnstrakten stod vattnet ungcfär
25 metcr högre än nu. Undcr bronsildern - c:a
1500 till c:a 500 f. I(r. - höjde sig landct avscr,ärt,
nrcn bcbyggelscn tycks alltjämt ha varit sparsaur \
Annorlunda 6lcv c{ct undcr järnålc{ern. Då lrad,-Ji
de odlingsbara Icrslättcrna hiljt sig över havcts
nivå, och dc många (asta fornlärnningarna, gravar,
gravfält, runstenar osv, vittnar oln cn talrik fast
bcfolkning. l)cn stora massan av våra fornlärn-
ningar består av sådana högar, jordbla.ndacle röscn
och stcnsättningar, sorn man träffar på Iitet var
stans utc i backarna. Och eftersom flcra gravfäli
ligger alldelcs intill de nuvarande b),rrn" eller går-
darna, kan man sluta sig till att dcssa Icgat på saur-
ma plats rcdan ftjr 10C0 år sedan.

Det är givet ait forntideirs fäbybor, Iiksom
övriga roslagsbor, vid sidan av äkcrbrrrk, boskaps-
skötsel och fiske korn att ägna sig åt sjöfart. Vid
lnittcn av 800-talet biirjade ju vikingatågcn till Väst-
europa. Om några Täbybor dcltagit i dessa färder
är intc känt. I{uvudsakligen gick också svearnas
(ärder i österled och oivivelaktigt har rospiggarna.
som hclt enkelt betydcr roslagsborna, varit franr;z
ståendc dcltagarc i dc färdcr', sorn leddc till dct
ryska rikcts grundandc undr anclra liälften av 800-
talct. Orn urän från våra traklcr', som deltagit i
vii<ingafärderna östcrut på Rödc Orms tid talar åt-
skilliga runinskrifter'. FIär i Täby har vi inte mindr i,
än 6 ristningar, soln minner om rnän sorn dött ../'
östcrled. Ivå av dcm talar om en man vid namn
F{olme, som t o rn tillhörde den grekiske kejsarens
livvakt, väringagardet. En annan stcn har den syn-
rrcrligen intrcssanta, nästan sensationella inskriften:
»Estrid lät resa dessa stenar efter Östcn, sin rnan,
som drog till Jorsala (Jerusalem) och dog borta i
Grckland.>> Kanskc bevarar stcrrcn rcnt av minnet
av den första pilgrirnsfärdcn iili det heliga landet,
sorn företagits av en svcnsl:. Ätt en Täbybondc
rcdan år 1000 ger sig åstad på pilgrirnsfärd måste
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tyda på att kristenclomen så tidigt Iått lotfäste här.
Och under brytningstiden mellan hedendomen och
krisiendomen Iick deltagarna i de stora riksbloten i
Gamla Upsala undcr färden dit här i Täby särskilt
starka påminnelser om att det var kristen bygd de
passerade. Seden att resa runstenar, runstensmodet
så att säga, slog närniigen igenom sarntidigi meci
kristendomens framträngandc och kan nog betrak-
tas som en allom syrrlig protest mot den gamla
gudstron från de nykristna släktenas sida. Och Tä-
by är en av vårt lands allra runstensrikaste sock-
nar. Därtill kommer att hela häradets mäktigaste
man, den redan omnämnde Jarlabanke, var kristen.
Han visadc det på olika sätt, som ruinskriftcrna

§ också minner om. Någon kyrka är det dock inte
troligt att han byggde, Det var först på 1100-talet
som sådana började uppföras, enkla träkyrkor, s k
stavkyrkor, i vilka väggarna bestod av ståcnde
kluvna ekstamm.rr upptill infalsadc i cn liggandc

r( bjälke, dct s k hammarbandet. En sådan kyrka stod\\, säkert på samma plats där vår nuvarande kyrka
uppfördes under andra hälften av 1200-talet. Uian
att förfalla till någon otilibörlig lokalpatriotisrn vå-
g,ar jag påstå, att Täby kyrka är cn av dc skönastc
klenoderna i kronan av medeltida uppländska soc-
i<cnkyrkor'. Mest kanske på grund av sina märk-
liga, aldrig överkalkade målningar, utförda av 1400-
talets berömdastc målare Albert. I det brokiga bild-
galleriet mötcr oss inte bara de bibliska gustalterna,
hclgon och kyrkofädcr, gudsmän och djävlar utan
också den tidens sockcnbor, präster och kyrkovär-
dar, fogdar och sexmän, böndcr och fiskare. Bildcr-
na ge t o nr crr god förcställning om hur de gick
klääda.

Utrymmct tillåter mig inte att cns i största kort-
het försöka skildra sockneus historia fram genom
århundradcna. Jag lfu inskränka mig till att säga

. att den ända fram emot början av 1900-talet var en
(,typisk landskommun med bya., bondgårdar och en

dcl herrcsätcn. Främst .bland dcssa måste Näsby -nu sjökr.igsskolan - nämnas, vars förste kände
ägarc var en riddare Karl Estridacson, som levde
på 1200-talet. Bland övriga ägare skall här bara

\l nämnas den ryktbara Kristina Gyllenstierna, mest
'wbekant för sina insatser vid försvaret av Stockholns

slott 1520, Karl XII:s berömde fältherre Johan
August Meijerfeldt och dennes son med samma
namn. Han var gift med en av ))de trc gracerna>>

vid Gustaf III:s hov, som säges ha varit ,ren skön-
het som den förra världen hade tillbedit på knä
och givit offer åt som Vcnus och Diana>>. Och
hade hon allt sitt tjänstc(olk med sig på Näsby,
rrär hon ibland bodde där, så var det en lörsvarlig
stab: kammartjänare, kammarjungfru, husjungfru,
4 lakejer, spannriddare, hushållerska, husdräng, en

madam och 5 pigor. Äv övriga gårdar är väl för de
flesta F 2-are Viggbyholm mest bekant. Det Iinns
omnämnt redan i slutet av 1200-talet under namnet
Vighby (byn vid viken) och lick sitt nuvarancie
namn Iörst på 1700-talet. Sitt nuvärande utseende
fick mangårdsbyggnaden genom en ombyggnad un-
cier början av 1800-talct, men rcster av en medel-
tida byggnad, antagligen av nrycket förnämligt slag,
finns kvar. I Viggbyholm låg också Kiula by, som
omfaitade vad som nu brukar kallas norra villa-
stadcn och D-sektionen.

Hägernäs har troligen lått sitt rlamn av att hägern
häckat, i varje .fall observerats där. Längc hölls
där en strömmingsmarknad under september må-
nad, vid vilken skärgårdsborna byttc ut sina varor
mot spannrnåI.

Vid Ensta fanr^s en myckct orntalad gästgivar-
gård.

Redan i början av 1800-talet började grannskapet
till Stockholn att sätta sin prägel på socknen, låt
vara att deu ända ett stycke in på 1900-talet behöll
sin jordbruksbetonade karaktär. Vid sekelskiftet
rrppgick folkmängdcn till 1.306 personcr men rcdan
1910 hadc dcn ökat rill 2.227. Då hade bcbyggclsen
vid järnvägsstationerna börjat skjuta fart. 1919 var
bcfolkningssiffran uppc i över 1000. 2-i år senare
var inte mindre än 6.882 pcrsoner kyrkoskrivna och
idag är det närmarc 8000. Utvecklingen och Iör-
vandlingcn till förortskommun är rcdan ett fullbor-
dat faktum och länge dröjer dct nog inte, förrän
också Täby är cn del av Stor-Stockholrn.

H. O. Eerenius.

Interiör från nya underofficersntässen vid F 2


