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SAMMANFATTNING
Picea kulturarv har som underkonsulter till
Calluna AB och Pöyry ÅF AB genomfört en
kulturarvsanalys med arkeologisk inventering
inför uppförande av en ny 400 kV-kraftledning
mellan station Hamra i Enköpings kommun,
Uppsala län, och station Överby i Sollentuna
kommun, Stockholms län. Uppdraget har utförts på uppdrag av Svenska Kraftnät. Uppdraget har även inneburit att två befintliga
kraftledningar bedömts avseende påverkan på
fornlämningar inför att dessa ska rivas.
Syftet med utredningen har varit att genomföra en kulturmiljöutredning, här benämnd som kulturarvsanalys, samt inventera
hela korridoren avseende ovan mark synliga
fornlämningar. Vidare skulle fornlämningarna om möjligt avgränsas, informationen om
sedan tidigare kända fornlämningar kvalitetssäkras samt skulle områden med potential att
hitta under mark dolda fornlämningar pekas
ut (där arkeologisk utredning ”steg 2” skulle
kunna bli aktuell). Utredningen ska ligga till
grund för Svenska Kraftnäts miljökonsekvensbeskrivning och tillståndsansökan samt utgöra
ett underlag för Länsstyrelsen att fortsatt pröva
tillstånd och påverkan enligt Kulturmiljölagen.
Utredningsområdet består av en cirka 50
kilometer lång och 200–1000 meter bred korridor där den nya kraftledningen planeras.
Området är en del av Mälarslätten, med ett om
fattande småbrutet slättlandskap i den nordvästra delen av utredningsområdet, till ett mer
kuperat och delvis skogbeklätt område i den
sydöstra delen.
Som underlag till kulturarvsanalysen och
den arkeologiska inventeringen har en omfattande kart- och arkivstudie genomförts för
att studera den historiska markanvändningen.
Denna har legat till grund för att karaktärisera
landskapet men även för att identifiera fornlämningar eller markområden med potential
att finna sedan tidigare okända fornlämningar. Kulturarvsanalysen har identifierat alla
kända kulturmiljövärden på lokal, regional och
nationell nivå. Identifierade värden har värderats och påverkan på dessa utretts.

I kulturarvs
analysen har konsekvenser och
effekter på kulturmiljön i stort analyserats och
åtgärder för att minska påverkan föreslagits.
Under den arkeologiska inventeringen har
60 nya lämningar registrerats i Kulturmiljö
registret. Därutöver har samtliga sedan tidigare registrerade lämningar besiktigats i fält och
fornlämningsinformationen uppdaterats för 36
av dem. Idag finns totalt 187 lämningar av olika
slag registrerade i utredningsområdet. Lämningarna representerar alla tidsåldrar och alla typer
av verksamheter genom tiderna, från stenålder
fram till 1900-talet och industrisamhället.
Utredningsområdet är till stor del förlagt
till ytor som redan är påverkade av de befintliga
kraftledningarna. Andra delar är inte tidigare
exploaterade, och i dessa krävs därför särskild
uppmärksamhet så att kulturmiljövärden inte
går förlorade. Påverkan på de utpekade kulturmiljöerna och kulturlandskapet generellt kommer till stor del bestå i visuell påverkan genom
den nya kraftledningen. Detta gäller både riksintressena för kulturmiljövård och de lokalt utpekade kulturmiljöerna. På flera platser finns
det även risk för direkt fysisk påverkan på särskilda kulturmiljövärden såsom fornlämningar och andra kulturhistoriska lämningar.
I utredningen lämnas generella rekommendationer om hänsynsavstånd på 20 meter
till alla fornlämningar och 10 meter till övriga
kulturhistoriska lämningar. För enskilda fornlämningar lämnas specifika rekommendationer om hänsyn och åtgärder.
Fornlämningar är skyddade enligt 2 kap.
Kulturmiljölagen och övriga kulturhistoriska
lämningar skyddas även genom miljöbalkens
generella hänsynsregler, där stor vikt läggs vid
hänsyn till kulturlämningar och kulturmiljöer.
Ansökan om ingrepp i fornlämningar lämnas
till länsstyrelsen, vilka är de som avgör vilka
antikvariska åtgärder som krävs.
Gränsmärken i aktuell gräns är skyddade
enligt 14 kap. 8 § brottsbalken. Ansökan om
säkerställande av gränsmärken lämnas till Lantmäteriet.
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INLEDNING
Svenska kraftnät arbetar med att planera för att
bygga en ny 400-kV luftledning mellan station
Hamra i Enköpings kommun och station Överby i Sollentuna kommun, i Uppsala respektive
Stockholms län.
Picea kulturarv har som underkonsulter till
Calluna AB och ÅF Pöyry AB fått i uppdrag
att arbeta med en kulturarvsanalys/kultur
miljö
utredning och arkeologisk inventering
för projektet.
Kraftledningens utredningsområde omfattar en flera hundra meter bred och cirka 50
kilometer lång korridor i Mälardalen, ett av
Sveriges fornlämningstätaste områden med
mycket höga kulturhistoriska värden i form av
odlingslandskap med lång kontinuitet tillbaka
till järnåldern, medeltida kyrkomiljöer, godsoch säteribildningar, med fornlämningar från
tidig neolitikum till historisk tid i form av fossil
åkermark, gravfält, boplatser med mera.
Genom en kombinerad kulturarvsanalys
och arkeologisk inventering belyses områdets
kulturhistoriska värden, skyddsvärda fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar
identifieras och värderas, fornlämningsinformationen kvalitetssäkras, och en helhetsbedömning görs av områdets kulturmiljövärden.
Utredningen är tänkt att svara mot vad
Länsstyrelserna skulle krävt i form av en arkeo
logisk utredning (”steg 1”), och vad Länsstyrelserna också ställt som krav i myndighetssamrådet: att en kulturmiljöutredning behöver
genomföras som ska ligga till grund för val av
korridor och att denna korridor ska utredas avseende fornlämningar.

kräver el. El är en förutsättning för matlagning,
uppvärmning, kommunikationer, resor, arbete,
matproduktion med mera.
Dagens samhälle kräver mer och mer el. Elproduktionen byggs ut kraftigt i Sverige, bland
annat genom ny vindkraft i norra delen av landet. Många städer växer och ny befolkning och
nya industrier och verksamheter kräver mer el.
För att kunna överföra all el från producent till konsument krävs att begränsningar i
elnätet byggs bort. Samhället har höga krav på
en säker elförsörjning utan avbrott och som
tillgodoser efterfrågan. Särskilt överförings
kapaciteten mellan norra Sverige och södra
delarna av landet påverkar priset på el. Sverige
har ett åldrande transmissionsnät och många
kraftledningar och stationer behöver bytas ut.
Även nya ledningar behöver tillkomma för att
förstärka överföringskapaciteten. Idag bygger
och förnyar Svenska kraftnät ett stort antal
kraftledningar för att säkerställa att samhällets
elförsörjning för framtida krav.
Projektet Hamra-Överby syftar till att förnya och förstärka överföringskapaciteten av
el till Storstockholm. Kraftledningen planeras
som en 400 kV-luftledning. I samband med
projektet planeras även rivning av två äldre,
220 kV-luftledningar som delvis går i samma
sträckning där den nya planeras.
Svenska Kraftnät har genom ramavtals
upphandlingar tillfört kompetens inom olika
områden. Ett av dessa är miljöområdet vilket
inbegriper såväl naturmiljökompetens/biologisk kompetens liksom kulturmiljökompetens/arkeologisk kompetens. Genom avrop på
ramavtalen erhålls projektspecifik kompetens.
I projektet Hamra-Överby är Pöyry ÅF AB ram
avtalsleverantör på miljöområdet. Som under
konsulter inom natur/kulturmiljö är Calluna
AB leverantör. Picea kulturarv är i sin tur under
konsult åt Calluna AB. Avrop mot ramavtalet
skedde i februari 2019. Under februari 2020 påbörjades arbetet med kulturmiljöutredningen
och den arkeologiska inventeringen.

Bakgrund och syfte

Svenska kraftnät är ett statligt, affärsdrivande verk, med systemansvar för kraftsystemet
i landet och ansvarar, förvaltar och utvecklar
landets transmissionsnät. I dagens sam
hälle
är el en självklarhet. I stort sett alla viktiga
samhällsfunktioner och dagliga verksamheter
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I sin Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) presenterar Svenska kraftnät de ställningstaganden
och viktning mellan kraftledningsprojektet och
kulturmiljövärdena. Denna ligger till grund för
koncessionsansökan och tillståndet från Energimarknadsinspektionen. Arbetet med kultur
arvsanalysen och den arkeologiska inventeringen har följt processen med att ta fram en
lokalisering för kraftledningen. På så vis har
korridoren och ledningsdragningen på ett tidigt
stadium kunnat förändras för att säkerställa att
inga värdefulla kulturmiljövärden påverkas mer
än nödvändigt.
Det är viktigt att poängtera att de ställningstaganden och slutsatser som presenteras i föreliggande rapport är Picea kulturarvs resultat av
kulturarvsanalysen och den arkeologiska inventeringen. Detta inbegriper bedömningar av
konsekvenser och effekter på kulturmiljövärden
samt våra förslag till hänsyn och åtgärder.

Sammanställningen som presenteras i Kulturarvsanalysen innehåller:
• Redovisning av områdets kända kulturhistoriska
värden på nationell, regional och lokal nivå.
• Redovisning av lagskyddade värden, till exempel
riksintresseområden för kulturmiljö, kulturreservat, byggnadsminnen och fornlämningar.
• Översiktlig kulturhistorisk karaktärisering som
lyfter fram områdets väsentliga särdrag och
speglar tidsdjupet från förhistoria till nutid.

Kulturarvsanalysen bidrar vidare till att:
• Identifiera den ur kulturmiljöperspektiv mest lämpliga
och genomförbara utformningen av kraftledningen.
• Redovisa effekter och konsekvenser för de kulturmiljöer eller objekt/företeelser och visuella samband
som direkt eller indirekt berörs av exploateringen.
• Identifiera skyddsåtgärder och lämpliga åtgärder
för att minimera intrång, bibehålla och/eller
stärka kulturmiljöer.

Som delmoment för att ta fram underlag till
både Kulturarvsanalysen och den arkeologiska
inventeringen har en omfattande kart- och
arkivstudie genomförts. Denna studerar den
historiska markanvändningen inom och intill
utredningsområdet.
Att förstå den historiska markanvändningen är viktigt för att kunna beskriva kulturlandskapet, varför det ser ut som det gör idag, vilka
värden som har kontinuitet och är viktiga för att
även i framtiden kunna förstå landskapet. Historiska kartor och annat arkivmaterial är även
mycket viktigt för att tidigt identifiera platser
i landskapet som kan hysa fornlämningar och
övriga kulturhistoriska lämningar. I kartorna
finns information om hur människor brukat
marken, vad kartograferna och lantmätarna
ansett viktigt under olika perioder. De utgör
viktiga pusselbitar och informationsbärare för
att kunna identifiera lämningar i landskapet.

Kulturarvsanalys

I sitt svar på myndighetssamrådet har Länsstyrelserna i Uppsala och Stockholms län bedömt
att en kulturmiljöutredning behöver tas fram.
I den här rapporten kallas kulturmiljöutredningen framgent för kulturarvsanalys.
Syftet med kulturarvsanalysen är att på ett
strukturerat sätt behandla kulturmiljöfrågor
inför fortsatt planering och samråd i projekt
Hamra-Överby. Namnet ”Kulturarvsanalys”
tillämpas bland annat av Trafikverket i framtagandet av väg- och järnvägsplaner och har
blivit ett viktigt verktyg för att på ett tidigt
stadium identifiera, karaktärisera och värdera
kulturmiljövärden i ett område. Detta arbetssätt har även tillämpats i uppdraget för projekt
Hamra-Överby.
I Kulturarvsanalysen genomförs en sammanställning av samtliga kända kulturmiljövärden inom och i närområdet av utredningsområdet så att dessa bättre kan hanteras enligt
lagstiftning och föreskrifter i den fortsatta
planeringsprocessen.

Syftet med kart- och arkivstudien är att:
• Ta fram underlag som kan användas för att
bedöma påverkan på kulturlandskapets
värden med ett historiskt perspektiv.
• Ta fram underlag inför den arkeologiska inventeringen.
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Arkeologisk inventering
Ett viktigt syfte med utredningen är att den
ska ta fram underlag avseende ovan mark syn
liga fornlämningar inom utredningsområdet.
Detta sker genom arkeologisk inventering.
Den arkeologiska inventeringen är ett
viktigt moment eftersom alla fornlämningar
är skyddade enligt Kulturmiljölagen (KML).
Svenska kraftnät behöver i sin ansökan redo
visa påverkan på fornlämningar och övriga
kulturhistoriska lämningar, och eventuellt ansöka om tillstånd till att göra ingrepp i fornlämningarna. För att inte fornlämningar ska
skadas behöver alla fornlämningar inom utredningsområdet identifieras. I uppdraget
ingår även att värdera lämningarna och var generell och särskild hänsyn behöver tas.
Fornlämningar är äldre lämningar efter
människors verksamheter genom historien.
I lagen används begrepp som ”forna tider”,
”tillkommit genom äldre tiders bruk” och
”varaktigt övergiven”. Till fornlämningar
räknas äldre gravar och begravningsplatser,
resta stenar, runstenar, hällristningar; kors
och minnes
vårdar; tingsplatser, kultplatser,
handelsplatser med mera; lämningar efter förhistoriska boplatser och äldre gårdar samt tidiga industrihistoriska lämningar; och ruiner
efter borgar, slott, kloster, kyrkor, försvars
anläggningar; lämningar efter dåtida kommunikationer såsom färdvägar och broar, väg- och
sjömärken, gränsmärken; fartygslämningar.
Enligt dagens lagstiftning och den antikvariska
praxis som råder ska en lämning uppfylla tre
”rekvisit” för att klassas som fornlämning:

Övergivenhetsrekvisitet: Lämningen ska vara varaktigt
övergiven. Med det menas att den har övergetts och
inte kan börja brukas igen. En övergiven gård där
byggnaderna fortfarande står kvar kan med andra
ord inte vara en fornlämning.

Som stöd för att förklara en lämning som fornlämning används rekvisiten och vägledningen
från Riksantikvarieämbetet. De lämningar som
inte uppfyller alla rekvisiten registreras som övriga kulturhistoriska lämningar. De har ett lägre
lagskydd men omfattas av miljöbalkens generella hänsynsregler. Det kan till exempel röra
sig om bebyggelselämningar som inte uppfyller
åldersrekvisitet, till exempel husgrunder efter
sena 1800-talets obesuttna befolkning, eller att
det är relativt moderna företeelser.
Den arkeologiska inventeringen syftar även
till att kvalitetssäkra informationen om redan
kända fornlämningar. I Sverige hade Riksantik
varieämbetet ansvar för den landsomfattande
Fornminnesinventeringen. Denna myndighetsgren lades dock ned i början av 2000-talet.
Det finns därför stora kunskapsluckor kring
de redan kända fornlämningarna. Ofta är det
lägesinformationen och skadebeskrivningarna
som behöver uppdateras. Många gånger är den
tidigare lägesangivelsen fel, och kan ibland avvika upp till 100 meter från det faktiska läget.
Vid genomförande av den arkeologiska
inventeringen ska även nyupptäckta fornlämningar avgränsas inom utredningsområdet.
I uppdraget ingår även att peka ut områden där
en eventuell arkeologisk utredning behöver
genomföras. En sådan utredning, beslutas av
Länsstyrelsen enligt 2 kap KML och syftar till
att identifiera under mark dolda fornlämningar. Under den arkeologiska inventeringen sker
inte några grävarbeten. Det är därför omöjligt
att identifiera till exempel stenåldersboplatser
som aldrig avsätter några spår på markytan.

Åldersrekvisitet: Den ska vara en lämning efter
människors verksamhet under forna tider. Detta
är en flytande tidsgräns och bedöms från fall till
fall. För att uppfylla rekvisitet ska lämningen vara
en rest från en handling som inte är vanligt förekommande idag.
Bruksrekvisitet: Det innebär att lämningen ska ha ”tillkommit i samband med verksamheter, sedvänjor,
tekniker eller metoder som inte längre är allmänt
förekommande.”
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Figur 2. Utdrag ur GSD-Sverigekartan (© Lantmäteriet). Översiktskarta med utredningsområdet och
kulturarvsanalysens indelning markerade.

Utredningsområdet

Utredningsområdet består av en cirka 50 kilometer lång och 200 till 1000 meter bred korridor, beläget i ett geografiskt område som kan
beskrivas som Mälarslätten. Utredningsområdet startar vid station Hamra, i Enköpings kommun, cirka 13 kilometer nordöst om Enköping
och 3 kilometer väster om Örsundsbro. Utredningsområdet följer en befintlig 220 kV-kraftledning som sträcker sig åt sydöst från station
Hamra, igenom Bålsta, Upplands-Bro, Upplands-Väsby kommuner ner till station Överby
i Sollentuna kommun, figur 1 och figur 2.

Utredningsområdet sträcker sig över ett
större område där topografin varierar, från
det utbredda slättlandskapet i den nordvästra
delen till ett mer kuperat landskap i den sydöstra delen. För att hantera utredningsområdet i rapporten har det delats upp i tre delar;
1)
Hamra – Bälsunda,
2)
Bälsunda –
Håbo-Tibble, 3) Håbo-Tibble – Överby, figur
2 – figur 5. Respektive del presenteras nedan i
Kulturarvsanalysen.
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Figur 3. Utdrag ur GSD-Terrängkartan (© Lantmäteriet). Översiktskarta över delområde 1,
Hamra – Bälsunda, som visar utpekade kulturmiljöer och objekt i kulturmiljöregistret.
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Figur 4. Utdrag ur GSD-Terrängkartan (© Lantmäteriet). Översiktskarta över delområde 2,
Bälsunda – Håbo-Tibble, som visar utpekade kulturmiljöer och objekt i kulturmiljöregistret.
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Figur 5. Utdrag ur GSD-Terrängkartan (© Lantmäteriet). Översiktskarta över delområde 3,
Håbo-Tibble – Överby, som visar utpekade kulturmiljöer och objekt i kulturmiljöregistret.
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Metod
Kulturarvsanalys
Arbetet inleddes med inläsning och en arkiv
studie av hittills framtaget material gällande
kulturmiljövärden samt vilka arkeologiska
insatser som gjorts. Under arkivstudien granskades historiska kartor över hela utrednings
området, från 1600-talets geometriska kartor
och de följande skifteskartorna till härads
kartorna med sina fastighetsgränser samt Sveriges geologiska undersöknings (SGU) första
kartering av jordarter- och bergarter, hydrografi samt fornlämningar. I de fall materialet
visade sig ha noteringar om företeelser som
kunde peka på dolda lämningar, så som lägen
hetsbebyggelse, gårds- och bytomter eller
gravfält, rektifierades dessa kartor. Detta bear
betades till ett underlag som användes för den
arkeologiska inventeringen.
Även höjd/laserdata granskades för att
analysera synliga lämningar till exempel fossil
åkermark, husgrunder etcetera. Vidare utfördes en analys av ortnamnen bland annat
med hjälp av den digitala ortnamnskatalogen hos Institutet för språk och folkminnen
(SOFI) samt sökning på jordregisterenheterna i Svenskt Diplomatariums huvudkartotek
(SDHK) och Det medeltida Sverige (DMS).
En sammanställning av samtliga kända
kulturhistoriska värden gjordes kompletterat
med relevant data från Kulturmiljöregistret
(KMR), SGU, Lantmäteriet, Riksarkivet med
mera. Landskapet beskrivs utifrån dess historiska karaktär och hur det används idag. De
utpekade värdena bedömdes och värderades
avseende känslighet och vilken påverkan projektet ger.
Därefter utvärderades den föreslagna exploateringens påverkan och konsekvenser för
de identifierade kulturvärdena med hjälp av
GIS-analyser och fältbesök. I samband med
utvärderingen urskildes lämpliga åtgärder för
att minimera intrång och bibehålla och/eller
stärka kulturmiljöer.

I sista skedet framställdes en preliminär bedömning avseende påverkan, tillsammans med
rekommendationer inför den fortsatta planeringsprocessen.

Arkeologisk inventering
Under fältarbetet inventerades hela korridoren
till fots. Inventeringen utfördes i etapper under
perioden 4 maj till 2 december 2020 med ett
större uppehåll under sommaren. Varierande
förutsättningar så som bredd på korridoren och
tillgång till försvarets övningsområde betydde
att inventeringen behövde utföras i etapper i
olika delar av utredningsområdet. Beroende på
förutsättningar och etapp arbetade mellan två
och fyra arkeologer för att i 10 –50 meter breda
slag täcka hela utredningsområdet. På grund
av den begränsade tillgången till försvarets övningsområde fick sista etappen utföras kring
månadsskiftet november–december 2020.
Påträffade lämningar mättes in, fotograferades och beskrevs enligt Riksantikvarieämbetets praxis. Flera påträffade lämningar
analyserades och bearbetades i samband med
registreringen i Fornreg, genom att exempelvis
kontrollera mot historiska kartor och uppskattade strandlinjeförskjutningar för att stödja
bedömningen av fornlämningsstatus. I samband med inventeringen besöktes alla sedan
tidigare kända fornlämningar i korridoren.
Beroende hur aktuell den tidigare fornminnesinformationen bedömdes vara har de mätts in,
fotograferats samt beskrivits på nytt, i syfte att
kvalitetssäkra och hålla informationen i KMR
uppdaterad. I vissa fall har det funnits anledning att helt omarbeta tidigare registreringar.
Till exempel har tidigare enskilt registrerade
gravar på några platser slagits ihop för att bilda
nyregistreringar av gravfält.
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Avgränsningar
Kulturarvsanalys

Arkeologisk inventering

För att kunna göra en övergripande bedömning
och karaktärisering behandlade kultur
arvs
analysen kända kulturmiljöobjekt upp till en
kilometer ifrån utredningsområdet. För kartoch arkivstudien studerades varje jordbruks
enhet som sammanfaller med utrednings
området, figur 6. På så vis har kulturarvsanalysen
kunnat kontextualisera alla kultur
historiska
värden inom utredningsområdet i omgivningen och det berörda landskapet. Det material
som studerats i kart- och arkivstudien är omfattande, likaså mängden begrepp. En ordlista
har därför sammanställts, se bilaga 2. Kart- och
arkivstudien genomsyrar delarna och analysen
i hela rapporten. Av de historiska kartorna som
rektifierades i samband med kart- och arkiv
studien presenteras ett urval i rapporten. Detta
upplägg har gjorts för att underlätta läsningen
av rapporten.
På grund av utredningsområdets längd,
cirka 50 kilometer, delades sträckan in i tre
delar, figur – figur 5. I kulturarvsanalysen gjordes en fördjupad studie av dessa, där kultur
miljöernas särdrag kunde analyseras för varje
delområde.
Kulturarvsanalysen har avgränsats så att
den färdiga analysen beskriver riksintressen
för kulturmiljövården, kommunalt utpekade
kulturmiljöer, kulturreservat, kulturhistorisk
bebyggelse, historisk markanvändning, medel
tida kyrkor och kyrkomiljöer, fornlämningar
och övriga kulturhistoriska lämningar, med
mera. Kulturarvsanalysen tar inte upp bio
logiskt kulturarv. Den typen av värden har bedömts tas upp i naturvärdesinventeringen som
Calluna AB utfört.

Under fältarbetet inventerades hela korridoren
till fots. Särskilt vikt lades vid ytor och områden som pekats ut under arkivstudien. Ungefär
en tredjedel av utredningsområdet (cirka 500
hektar) bestod av åkermark som inventerades mer extensivt. Den intensivt inventerade
delen av utredningsområdet utgjordes framför allt av impediment och berg i anslutning
till åkermarker, men i den sydöstra delen av
utredningsområdet inventerades även områden med mer utpräglad skogs- och hällmark.
Poten
tialen att hitta sedan tidigare okända
fornlämningar uppskattades som hög i de delar
av utredningsområdet som klassats som intensiva. För åkermarken bedömdes möjligheten
att påträffa nya synliga fornlämningar vara
betydligt mindre. Fokus lades på impediment
och randområden samt platser som pekats ut
under arkivstudien.
Fältarbetet avgränsades så att lämningar
kopplade till sena 1800-talets och 1900-talets
jordbruk, så som yngre gärdesgårdar, gränsmärken, odlingsrösen och åkermark inte mättes in
som lämningar, med några få undantag. I dessa
fall har i stället noteringar gjorts i fält, till exempel gällande gränsmärken i aktiva gränser
(som har ett kulturhistoriskt värde men som
inte är skyddade av Kulturmiljölagen). Under
inventeringen gjordes även bedömningar av påverkan på andra utpekade intressen för kultur
miljövården samt en bedömning av påverkan på
kulturlandskapet generellt.
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Figur 6. Kartan visar en översikt av jordbruksenheterna i de historiska kartakter som studerats inom
avgränsningen. Vissa glapp förekommer i materialet längs med utredningsområdet, men för många
platser finns flera generationer av historiska kartakter.
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KULTURARVSANALYS
Kulturarvsanalysen behandlar ett cirka 150 kvadratkilometer stort område som omger utredningsområdet, figur 2 – figur 5. Först beskrivs
generella och övergripande uttryck och aspekter
som gäller hela området. Därefter fördjupas och
specificeras kulturarvsanalysen genom att titta
närmre på var och en av de tre delområdena.
Här beskrivs varje delområdes förutsättningar
och kulturmiljöuttryck i kronologisk ordning,
vilket avslutas med en beskrivning av den historiska bebyggelsen och markanvändningen i
respektive delområde. Sist i kulturarvsanalysen
redovisas utpekade och skyddade kulturmiljövärden inom hela utredningsområdet.

landhöjningen har människor med tiden kunnat bebo och bruka de lägre partierna i det
landskap vi ser idag.

Naturgeografiska
förutsättningar
Alla landskap i Sverige har omformats av inlandsisen och dess avsmältning. Isen har brutit, skavt och slipat hela berggrunden. Genom
avsmältningen och sedimenteringen som följt
har isen och vattnet bildat de geologiska förutsättningar som utgör den grund landskapet
växer fram i. För Mälarslätten innebär den
efterföljande och ännu pågående landhöjningen att förutsättningarna dessutom fortsätter
att förändras än idag genom en långsam uppgrundning och strandförskjutning.
Uppland tillhör de landskapen som på grund
av den tunga isens inverkan på jordskorpan
länge låg kvar under Östersjön, även långt efter
isens tillbakagång. Kombinationen av ett relativt flackt landskap och samtidigt kraftig landhöjning betyder att området därefter har, i geologiska termer, förändrats mycket snabbt och
dramatiskt. Via landhöjningen steg de högsta
punkterna i Mälarslätten ur havet först för ungefär 7000 år sedan, och området förblev en del
av ytterskärgården under ett par tusen år efter
det. För ungefär 5000 år sedan utgjorde en stor
del av Uppland fortfarande en öppen skärgård.
Under de senaste årtusendena har skärgården
sedan så småningom ”vuxit ihop”, och Mälarslätten har med tiden tagit formen som fastland genomsyrat av ett nätverk av vattendrag.
Figur 7 visar ett möjligt förlopp. Dessa förutsättningar innebär att de allra äldsta spåren i
dagens kulturlandskap i regel härstammar från
bronsåldern. Sammantaget har höjdförhållandena och landhöjningens inverkan varit helt
avgörande för både det förhistoriska och historiska kulturlandskapets framväxt.

Övergripande beskrivning

I generella termer ingår det aktuella utredningsområdet i en kulturgeografisk region
som kan kallas för Mälarslätten (Länsstyrelsen
Stockholm 2015 s. 16). Regionen karaktäriseras av större jordbruksslätter som inramas av
höjdpartier och vattendrag. Särskilt utmärkande för regionen är också traditionen av storskaligt jordbruk, med en ännu hög närvaro av
storgårdar och adliga gods.
Slätterna och dalgångarna i området är
därmed starkt påverkade av ett intensivt historiskt och modernt jordbruk, vilket betyder
att äldre inslag i kulturlandskapet ibland kan
finnas gömda under åkrarna. De flesta synliga och kända förhistoriska lämningarna
återfinns i stället på åkerholmarna, höjd
lägena och bergen – oftast utmed kanterna av
de uppodlade slätterna. Inte sällan har dessa
partier en gång legat i direkt anslutning till
vattnet, för att sedan även ansluta till lerjordar
och våtmarker nere i dalgångarna. Många av
de tidigaste kulturlämningarna kommer från
tiden då området började få karaktären av en
skyddad innerskärgård som blev hem för allt
fler människor. Genom den ständigt pågående
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Figur 7. Utdrag ur Strandnivåkartan (©SGU) för uppskattning av strandlinjeförskjutningen i området. Visar ungefärliga strandnivåer mellan 6000 och 1000 BP (ca. 4000 f.Kr. och 1000 e.Kr.). Svart markering visar utredningsområdet.
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Bronsåldern och
de äldsta spåren

Äldre järnålder

Vad gäller de tidiga kulturspåren av människor
i området finns mycket information att ut
läsa direkt från de registrerade lämningarna i
Kultur
miljöregistret (Fornsök 2021). Inventeringen som utförts har naturligtvis bidragit
både till tolkningen av kulturmiljön och direkt
till själva registret, men en samlad analys av alla
kända lämningar i området hjälper oss att sätta
de individuella lämningarna i sitt samman
hang. Tiden från bronsåldern och framåt finns
väl representerad bland lämningarna i området, vilket ger oss en god möjlighet att beskriva
den förhistoriska utvecklingen i landskapet.
De allra äldsta spåren som har hittats i landskapet finns sannolikt bland de lösfynd som
framför allt gjorts i områdets nordvästligaste del.
I åkrarna här har enstaka flint- och stenverktyg
hittats som kan ha lämnats av människor som
vistades i området på stenåldern.
Under bronsåldern blir det både möjligt
och attraktivt för en större befolkning att etablera sig i området. Människor bebor då mer
eller mindre permanenta boplatser, och förutsättningarna fanns för den tidens småskaliga
åkerbruk. Boskapsskötsel utgjorde huvuddelen
av jordbruket, men sannolikt var även jakt och
fiske länge en viktig del av bronsåldersbefolkningens försörjning. De typiska bronsålderslämningarna är talrika och finns på flera håll
i området. Lämningarna utgörs framför allt av
rösen, skålgropslokaler och skärvstenshögar,
vilka ofta förekommer tillsammans i kluster. På
så vis kan man börja ana hur och var människor
har levt i landskapet under denna period.
I några fall har även själva bronsålderns boplatser upptäckts och undersökts genom grävning. Översiktligt verkar skyddade, vattennära
(men torra) platser med tillgång till utbredda
ler- och våtmarker ha varit gynnsamma.

Nästa tidsskikt som kan urskiljas bland fornlämningarna är den äldre järnåldern. Lämningstyper, utbredning och levnadsstrategier
förblir sannolikt relativt oförändrade under
mycket av yngsta bronsåldern och äldsta järn
åldern. Bland annat finns exempel från området på bronsåldersboplatser som fortsatt brukas
långt in på järnåldern. Men andra förhistoriska
företeelser i landskapet kan också särskilt lyftas
fram som representanter för den äldre järn
åldern, bland annat på grund av var de ligger.
Ensamliggande stensättningar in
dikerar till
exempel att området som helhet börjar brukas
och bebos mindre selektivt under perioden.
De cirka 300 ensamliggande stensättningarna utgör dessutom en av de absolut vanligaste
lämningstyperna i området.
Under en stor dela av äldre järnåldern är
jordbruket extensivt och största delen näringen tillförs genom röjgödsling. Odling och
lövtäkt med bete fördes över ett oregelbundet
större område som bildade ett mosaiklandskap utan varaktiga markslagsgränser. I figur 8
utgör detta inledningen av det förhistoriska
jordbruket, längst till vänster i diagrammet.
Efter hand utvecklas ett mer komplext jordbruk, vilket eventuellt kan förklaras av att en
klimatförsämring tvingar fram förändringen.
En central faktor i utvecklingen är att man börjar stalla djur under vintern. I förlängningen
innebär förändringen att insamling av vinterfoder, gödsel och permanenta åkrar blir en del
av jordbruket. Till denna förändring av jord
bruket hör lämningstypen stensträngar som
förekommer i denna del av landet. Stensträngar
är resterna efter förhistoriska hägnadssystem,
och representerar en mycket tidig permanent
markindelning där odlingsmark skiljs från betesmark. Stensträngarna förekommer sporadiskt i hela området.
Folkvandringstiden kan ses som en brytningstid som sker mellan äldre och yngre
järnålder. Perioden infaller kring romarrikets
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Figur 8. Jordbrukets utveckling från förhistorisk tid till idag (Tollin 2004).
fall och brukar generellt beskrivas som en omvälvande tid. I det aktuella utredningsområdet märks detta framför allt genom att många
element i dagens kulturlandskap har rötter till
tiden efter folkvandringstid. I området finns
dock flera exempel på platser med kontinuitet som överskrider folkvandringstid, till äldre
järnåldern. En lämningstyp som traditionellt
associeras direkt med den oroliga folkvandringstiden är fornborgarna, av vilka det finns
två exempel i området.

och de gårds- och bystrukturer som kom att
prägla kulturlandskapet under historisk tid.
På så vis växte former fram under den yngre
järnålderns förlopp som är grunden för hur
kulturlandskapet i stort ser ut än idag. Konkret innebär det att en stor del av gårdarna
och bebyggelsen som finns i området idag har
sina rötter i denna tid. Gravfält, runstenar och
ortnamn vittnar om den långa kontinuiteten
i landskapsutnyttjandet. Stabiliteten i agrar
struktur i området är mycket stor, där otaliga
gårdar, byar, och många gånger hela socknars
bebyggelse ligger på samma platser och med
samma namn som på vikingatiden.
Mot slutet av järnåldern hade östra Mälar
slätten etablerats som ett inflytelserikt central
område, vilket flertalet ”maktprojekt” från
vikingatid och tidig medeltid talar om. Signhildberg (”Fornsigtuna”) och Sigtuna är exempel på platser i anslutning till området som
vittnar om hur tidens samhällselit strävar efter
att etablera maktcentrum med inflytande över
mer än bara den lokala bygden. Ett tiotal kilo
meter bort längs vattenvägarna finns även
platser som Gamla Uppsala och Birka.

Yngre järnålder
och tidig medeltid
Det yngsta förhistoriska skiktet i kulturmiljön
har sitt ursprung i yngre järnålder. Generellt
anses en period av befolkningstillväxt och en
intensifiering av jordbruket följa efter folkvandringstid, vilket dels beror på att landhöjningen nu torrlagt en stor del av landskapet.
Förändringarna påverkade landskapet genom
uppodling mark och omstrukturering och
förtätning av bebyggelsen. Utvecklingen var
starten till den fördelning av jordbruksmark
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Jämfört med andra delar av södra Sverige
kristnas Uppland relativt sent (1100-tal), men
kyrkan och kristendomen kom därefter att inta
en central roll både för den lokala elitens ambitioner och för det medeltida samhället i stort.
Den nya samhällsordningen medförde stora
förändringar som formade och lämnade spår
i det kulturlandskap vi ser idag. Mest självklar
bland dessa är kanske själva kyrkorna i området. I många fall har de tidigaste kyrkorna
uppförts i trä, i anslutning till storgårdar. I det
aktuella området kom dock flera kyrkor att ersättas av stenkyrkor redan tidigt under medeltiden – ett tydligt tecken på det inflytande som
fanns i lokalsamhällets övre skikt. Andra tydliga spår är runstenarna (som oftast kan kopplas
till det tidiga kristnandet) och flertalet forna
biskops-egendomar i anslutning till området
(i Biskopskulla socken, Biskops-Arnö samt
St. Eriks borg på Stäketsholmen).
Under tidig medeltid infördes en rad andra
förändringar som på ett mer generellt plan
präglat kulturlandskapet under historisk tid.
Under perioden sker nämligen sockenbildning, bybildning och introduktionen av tvåsäde – samtliga grundläggande byggstenar i
det historiska landskapets organisation och
jordbruk. Dessa förändringar går idag att
spåra genom företeelser som kommun- och
fastighetsgränser (inklusive gränsmärken),
bebyggelsemönster och markindelning.

(3 –5 gårdar). Emellertid är byarna inte sällan
geometriskt reglerade enligt principen för laga
läge. Framför allt är det fallet med de större byarna. Detta har inneburit att man flyttat enstaka
gårdar och gårdsgrupper till den rektangulära,
reglerade tomten, vilket medfört en stark koncentration av bebyggelsen till en lämplig plats
centralt i inägomarken. På sina håll finns dessa
byar kvar i landskapet än i dag (Öland samt
västra och norra Uppland), men på de flesta
platser har laga skiftet utplånat denna bytyp.
Den medeltida bybildningen, tvåsädes
hägnaden i och med införandet av trädes
systemet och sockenbildning hör i tid ihop.
Man brukar säga att de med stor sannolikhet
är introducerade senast vid 1200-talet. Antagandet bygger på att företeelserna uppträder
tillsammans allt för ofta för att vara en tillfällighet. Var i landskapsrummet trädeshägnaden kan sökas framgår av det historiska
kartmaterialet. Det storskaliga geometriska
kartmaterialet sträcker sig tillbaka till 1600talet. Det är först med den agrara revolution
och skiftesreformerna trädeshägnaden förlorar
sin funktion och man övergår till vallodling.
I det aktuella området var trädessystemet utan
undantag tvåsäde.
Vid 1500-talets mitt grundas ett antal statliga storjordbruk genom Gustav Vasas avelsgårdsprojekt och i samband med det avhystes
ett antal äldre byar och hemman. En ännu mer
omfattande avhysning skedde vid mitten av
1600-talet i och med stormaktstidens säteribildningar, något som var mycket vanligt i det
aktuella området.

Medeltid – 1600-tal

De svenska byarna har inte utvecklats efter något
enhetligt mönster. Vissa drag är dock gemensamma för olika tidevarv och för skilda regioner. Man kan säga att byns beståndsdelar (tomt,
inägomark och utmark) på olika sätt anpassats
till rådande geoekologiska, ekonomiska, tekniska och sociala förhållanden på olika platser.
Östra Mellansverige, det vill säga Öster
götland, Öland, Mälarbygden, Närke och
södra Dalarna, utgör ett enhetligt kulturområde, vilket också avspeglar sig i bytyperna. Den
vanligaste byformen är här den lilla klungbyn

Skiftesreformerna, 1700och 1800-talet och modern tid
Under 1700- och 1800-talen genomgick Sverige tre stora jordreformer, storskiftet, en
skiftet och lagaskiftet, detta för att effektivisera jordbruket. I samband med dessa reformer
upprättades kartor.
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Syftet med Storskiftet, där uppmätningarna
pågick mellan år 1757–1820-tal, var att undan
röja ägosplittringen genom att hålla åkern
samlad. Syftet med Enskiftet, år 1803 –1827, var
att samla varje gårds ägor till ett skifte, såväl
inägo- som utmark. Laga skiftet, som var det
avslutande projektet mellan åren 1827–1926,
innebar utskiftning av byarna. Med detta följde utflyttningstvånget, det vill säga böndernas
skyldighet att flytta ut från byarna och bosätta
sig på de nya skiftena, vilket i och för sig införts med enskiftet år 1827, men endast fått genomslag i södra Sverige. I och med laga skiftet
genomfördes detta i hela Sverige.
I samband med skiftena på 1700- och 1800talen kom många jordbruk att förändra sina
produktionsformer. På byarnas mer marginella
marker låg tidigare många torp och backstugor
vars inbyggare gjorde dagsverken på gårdarna
i byn. Vid laga skiftet annullerades dessa småenheters kontrakt som ofta hamnade på andra
gårdars domäner. I och med detta försvann
många torp och backstugor när de boende avhystes eller flyttade. Efter sekelskiftet 1900 blev
dessa i stor utsträckning friköpta eller övergivna. Detta hänger även ihop med att den obesuttna befolkningen även kunde få det bättre
som arbetare i de framväxande städerna.
Med skiftena och den följande agrara revolutionen förändrades markanvändningen från
inägomarkens indelning i åker och äng, till vall
odling där ingen sådan indelning gjordes. I och
med förändringen försvann ängsbruket, och utmarkerna med sommarbete på skogen övergick
efter hand till odlad skog för massaved.
Under perioden övergick ängsmarken från
halvdomesticerade gräsmarker till odlingsjord där vinterfodret odlades (Petterson 2020).
I många fall övergick ängarna även till att brukas som skogsmark, ofta i samband med sjösänkningar och utdikningar. Arealen odlingsmark var som störst i Sverige vid 1920-talet
och befolkningen på landsbygden var som
störst kring 1870-talet.

Den agrara revolutionen med tillhörande
jordskiften medförde bysamhällets undergång. Efter enskiftet och lagaskiftet fanns inte
längre några byar i agrarfunktionell mening.
Drifts
formerna reducerades till godsdrift i
form av plattgårdar, det vill säga kommersiella
storjordbruk med specialiserad produktion,
moderniserade herrgårdar å ena sidan samt
ensamgårdar på familjebasis å andra sidan.
I och med den agrara revolutionen har byarna splittrats, de tidigare ängsmarkerna har
övergått till odlingsjord och i en del fall även
till skogsproduktion. De fuktiga områdena
har dikats ut. Mindre jordbruk har uppgått i
större enheter och därmed försvunnit ur kartmaterialet. Vissa av dessa enheter kan spåras i
häradskartan från sent 1800-tal, där namn på
försvunna byar och gårdar ännu ligger kvar.

Gränsers beständighet

Kulturlandskapet har förändrats genom historien, tidvis med stora snabba förändringar
och däremellan med längre stabila perioder.
Generellt kan sägas att yttre gränser är mer
stabila än inre gränser, ägogränser är mer stabila än markslagsgränser och teg-gränser. Där
emot kan de lämna fossila spår i landskapet i
form av så kallade linjeelement, vilket är ett
centralt begrepp i arbetet med georeferering,
rektifiering och retrogressiv analys av historiska kartor. Stabiliteten i agrar struktur i
utredningsområdet är mycket stor, där otaliga
gårdar, byar, och många gånger hela socknars
bebyggelse ligger på samma platser och med
samma namn som på vikingatiden. Ett tydligt exempel stabila gränser är ofta ägogränser,
fastighetsgränser vilka finns noga inritade på
häradskartan. Denna karta är en viktig hjälp
vid rektifiering av det storskaliga historiska
kartmaterialet vilket i sin tur är en ovärderlig
källa för att förstå områdets kulturhistoria och
som grund för den arkeologiska inventeringen.
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Del 1 Hamra – Bälsunda
Naturgeografiska
förutsättningar

Inom delområde 1, Hamra – Bälsunda, finns
de högsta partierna i den nordvästliga delen.
Här bildades de bergiga toppar som idag är de
högsta punkterna i landskapet en samling mindre öar och skär tidigt i det generella förloppet,
figur 9. Vid tiden omkring 2000 f.Kr. hade två
större öar bildats, och bestod då av moränklädda
bergspartier med mellanliggande svackor som
fyllts med glacial lera. En av öarna är idag det
cirka sex kilometer långa och till stor del skogbeklädda partiet mellan Taxnäs och Tuna. Den
andra är ett liknande men något större parti
mellan Råby och Skillinge, som kantar den västligaste delen av området. Med tiden grundade
de omkringliggande vikarna och sunden upp,
och omkring år 0 var mycket av den nordvästligaste delen av Hamra – Bälsunda en sammanhängande del av fastlandet. Samtidigt hade en
ny skärgård vuxit fram i den sydöstra delen, där
höjdryggen mellan Hjälstaby och Bälsunda
viken utgjorde en större ö. Sedan dess har vattnet dragit sig tillbaka från de lägsta dalarna och
idag syns den pågående uppgrundningen framför allt vid Alsta sjö, Hjälstaviken och Bälsunda
viken. Inom delområdet innebär förloppet att
en stor del av de äldsta lämningarna finns i
samlade den nordvästra delen. En hel del finns
dock även på höjdryggen mellan Hjälstaby och
Bälsundaviken, längs med dagens Hjälstavägen.

lämnat spår i landskapet. Mot slutet av stenåldern och början på bronsåldern hade dock
landskapet förändrats, och två fyndföremål är
några av de tidigaste spåren vi känner till från
ett mer intensivt brukande av området. Det rör
sig om en flintskrapa som hittats vid Gissele
(se L1944:6359) och en skafthålsyxa som hittats vid Villsberga (L1944:5888). Bägge platser
ligger i den västligaste delen av området och i
marker som torrlades under just denna period.
Särskilt skafthålsyxan kan ses som en indikation på att man vid övergången till bronsålder
hade börjat bruka marken i området.
Under den efterföljande bronsåldern utvecklades den nordvästra delen av Hamra –
Bälsunda till en etablerad jordbruksbygd. Den
glaciala lera som klär höjderna var den tidigaste odlingsmarken, men det var sannolikt de
blöta strandpartierna som utgjorde den största attraktionskraften. Djurskötsel hade som
nämnt en central roll i tidens jordbruk, och på
de allt större lerstränderna fanns goda förutsättningar för bete. Den växande befolkningen
i området återspeglas i den stora mängd fornlämningar som kan associeras med perioden.
Exempelvis finns det i området 92 kända
platser med skålgropar, varav enstaka även har
figurristningar såsom skepp eller människofigurer (så som L1944:6142 och L1944:5735).
Majoriteten av ristningslokalerna och samtliga figurristningar ligger samlade i områdets
nordvästra del, i regel lite mer än 25 meter över
dagens havsnivå och nära de tidigare nämnda
fyndplatserna, figur 10. Under bronsåldern har
de legat långt ner i landskapet, i anslutning till
lermarkerna och vattenvägarna.
Till skillnad från hällristningarna har
rösena anlagts på höga bergskrön och är något
mer utspridda i landskapet. Fem sådana gravar
är kända i området Hamra – Bälsunda. Fyra av
dessa ligger omkring 50 meter över dagens

Bronsåldern
och de äldsta spåren
De första öarna i området förblev små och
karga under hela stenåldern. Det tidiga skärgårdslandskapet var kargt, otillgängligt och
utsatt med tanke på den flacka topografin och
det stora avståndet mellan många utav öarna.
Förmodligen vistades människor bara här tillfälligt för att jaga och fiska, och man har inte
haft permanenta boplatser eller jordbruk som
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Figur 9. Utdrag ur Strandnivåkartan (©SGU) för uppskattning av strandlinjeförskjutningen kring delområde 1.
Visar ungefärliga strandnivåer mellan 6000 och 1000 BP (ca. 4 000 f.Kr. och 1000 e.Kr.). Svart markering
visar utredningsområdet.
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Figur 10. Kartan visar karaktäristiska bronsålderslämningar inom delområde 1. Som grundkarta visas
Strandnivåkartan (©SGU), med uppskattad strandnivå kring 2 000 f.Kr. (övergången stenålder–bronsålder). Vissa lämningar, i huvudsak platser med skålgropar (hällristningar), hamnar här på ”fel” sida
strandlinjen, möjligtvis för att de är tillkomna senare under bronsåldern.
havsnivå, på de högsta platserna i landskapet.
En annan lämningstyp som vanligtvis räknas
till bronsåldern är skärvstenshögar, av vilka
det finns 17 registrerade i området. Detta är
förhistoriska avfallshögar som känns igen
genom den aska och skörbrända sten som ligger kvar i högarna än idag. Skärvstenhögarna
brukar utifrån sitt innehåll associeras med visten och boplatser.
Lämningstypen boplats är i sig dock inte
vanligt förekommande i området. Förmodligen beror det på att de under mark dolda
boplatslämningarna ligger på platser där man
idag inte gräver eller plöjer i någon större
utsträckning. Ett av de större infrastrukturprojekten som genomförts i området under
senare tid har dock medfört en väsentlig förändring av kunskapsläget. I samband med

ombyggnationen av riksväg 55 på 90-talet har
nämligen fyra olika boplatser med kopplingar
till brons- och järnålder hittats och undersökts.
Den äldsta av dessa låg vid Stolptorp och påträffades i anslutning till just skärvstenshögar
(se L1940:4425, Eriksson m.fl. 1997). De äldsta
lämningarna har daterats till äldre bronsålder,
då platsen låg i en skyddad sluttning vid en vik.
På andra sidan viken, vid södra änden av dagens Örsunda, har undersökningar funnit lämningar efter ytterligare en boplats som eventuellt kan vara samtida.
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Äldre järnålder

Yngre järnålder

En något yngre boplats i anslutning till dagens riksväg 55 har hittats vid Värsta. Här har
undersökningarna visat på att boplatsen och
de gravar som funnits på platsen brukades
under hela äldre järnåldern (se L1943:5063,
Aspeborg 2005). Även detta gårdsläge lär först
ha etablerats i anslutning till vatten. En utav de
undersökta gravarna var en stensättning, och
flera liknande gravar som finns kvar på den intilliggande höjden.
Ensamliggande stensättningar är en vanligt
förekommande gravform från yngre brons
ålder och genom hela järnåldern. I delområdet
Hamra – Bälsunda finns runt hundra sådana
registrerade. Ser vi till stensättningarnas läge i
landskapet finns många i samma nordvästliga
del av utredningsområdet som de äldre lämningarna. Till skillnad från rösena ligger de
dock oftast i sluttningar och på mindre höjder,
inte sällan strax under den äldre bronsålderns
strandlinje. Med hjälp av stensättningarna syns
även ett yngre mönster i landskapet, då de i takt
med landhöjningen anlades i allt lägre delar
av landskapet ner mot Hjälsta och Bälsunda.
Under förromersk järnålder bildades här en
sammanhängande avlång ö. På ön etablerades
efter hand nya gårdar och sannolikt har många
av de gravar som här placerats på väl synliga
krönlägen sitt ursprung i denna tidiga jordbrukskolonisation. Här finns även stensträngar
efter det tidiga hägnadssystem som etablerades.
Vid Tuna och Röloppe, mitt i delområdet,
finns ytterligare en intressant miljö med spår
från den äldre järnåldern. Kring platsen ligger
tre skärvstenshögar, nio skålgropslokaler samt
ett stort antal både äldre och yngre järnåldersgravar. Dessa skålgropar ligger något lägre i
landskapet än de andra i området och kan därför ha tillkommit under en yngre fas, i slutet
på bronsåldern och början på äldre järnåldern.
Vid den tiden har de kantat ett sund vid Dumdals dike som anslutit till en vik upp mot dagens riksväg 55.

Folkvandringstiden, som sker i övergången mellan äldre och yngre järnålder, omtalas
traditionellt som en omvälvande period. En
typisk lämning som associeras med perioden
är fornborgar som den som ligger på ett berg
vid Giresta (L1943:4594). Konstruktionen är i
detta fall relativt komplex och består av en inre
och en yttre stenvall med ingång från sydväst.
På flera håll i Hamra–Bälsunda verkar den
äldre jordbruksbygden dock ha varit relativt stabil. Exempelvis har arkeologiska undersökningar vid riksväg 55 i höjd med Noppsgärde visat på
kontinuerlig bebyggelse på platsen från åtminstone äldre järnålder till idag. I den nordvästra
delen av området är det överhuvudtaget tydligt
att de typiska yngre järnålderslämningarna (så
som gravfält) har en nära rumslig koppling till
lämningar från tidigare perioder. I viss mån
kan detta bero på att förhistoriska lämningar
över lag bevarats på platser som inte påverkats
av det moderna jordbruket.
En sista sak att notera från det förhistoriska
kulturlandskapet är runstenarna. I delområdet
Hamra – Bälsunda finns tio kända runstenar
och liksom runstenar generellt har många utav
dem en direkt koppling till det äldre vägnätet.
Stenarna är intressanta på det sättet att de
tydliggör den ökande betydelsen av landväga
kommunikationer, särskilt då flera av dessa
leder finns intill äldre tiders vattenvägar som
föregick dem.

Historisk tid,
Fröslunda socken
Fröslunda socken förekommer första gången i
ett brev från år 1314. Under följande århundraden ägde, förutom adeln, även Uppsala Domkyrka flera gårdar i socknen. Redan i slutet av
1500-talet fanns det flera frälsegårdar och två
säterier: Hamra och Taxnäs i Fröslunda socken. Flera av byarna har reglerats troligen redan
under medeltid. Laga skifte på 1800-talet
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Stora och Lilla Kvek

påverkade i viss mån bebyggelsen och somliga
gårdar utflyttades. En by som har bevarat sin
radbykaraktär är bland annat Stora Kvek.

Stora Kveks by ligger på en mot söder vettande morän höjd cirka 500 meter norr om Frös
lunda kyrka. Mot söder och väster finns stora
åkermarker och mot norr ett brutet landskap
med skogsklädda moränhöjder.
Stora Kvek förekommer i de skriftliga källorna
i mitten av 1300-talet. Vid tiden för storskiftet
bestod byn, som var en tätbebyggd radby,
av åtta skattegårdar. Storskiftet på inägorna
genomfördes så sent som år 1820. Vid laga
skiftets genomförande på 1850-talet var antalet gårdar elva. En av gårdarna ägdes av lands
hövding Robert von Kraemer och de övriga
gårdarna av skattebönder. Av gårdarna erhöll
sex utflyttningsskyldighet.
På storskifteskarta upprättad 1771, akt B2010:1 och B20-11:1, framgår att Stora och Lilla
Kvek inte längre ligger i ägoblandning, inägorna är här utskiftade. Den tidigare ängsmarken
och delar av utmarken har övergått till odlingsmark idag. I dagens Stora Kvek finns tre gårdar
kvar på sina ursprungliga bytomter. Stora Kvek
(2:34), som ägs av Upplands fornminnes
förening och hembygdsförbund, var en gång
den största i byn.

Hamra säteri och Lilla Kvek 1742,
säteri med det underlydande
torpet Lunden
Hamra (Hamra 1:4, 1:6) ligger på den västra
sluttningen av en nordsydlig höjdrygg vars
högsta punkt når över 50 meter över havet.
Bergsryggen vetter brant mot den dalgång
som i norr öppnar sig mot Alstasjön. Inom
fastigheterna finns stora åkermarker och hävdade betesmarker.
Hamra omtalas i skriftliga källor år 1326.
Under medeltiden nämns Hamra som säteri. Säteriet innehades under senare delen av
1500-talet av Peder Larsson. Han fick även
Landsberga kronoby i Biskopskulla socken i
förläning. Peder Larsson var även fogde under
några år över” arv och eget” under Ekolsund.
I början av 1600-talet testamenterades gården
till Erland Uddeson. Efter dennes död gick gården på 1600-talet först till släkten Månesköld
och sedan släkten Silversparre. Slutligen förvärvades säteriet av Knut Tornhielm, vars arvingar hade godset ännu i början av 1700-talet.
På den geometriska kartan över Hamra
säteri och Lilla Kvek noteras åker- och ängsmark samt utmark. De arealer som samman
faller med utredningsområdet är brukade av
det underlydande torpet Lunden och Stora
Kvek. Lilla Kvek och Stora Kvek hade vid
denna tid ägoblandning av sin åkermark. Det
enda kända exemplaret av en storskalig historisk uppmätning över säteriet är upprättad
1742 och förvaras på gården Hamra.
Stora delar av den tidigare ängsmarken har
i dag övergått till odlingsmark

Torslunda
Torslunda gård (Fröslunda 3:20) ligger på sydsluttningen av en moränhöjd cirka 250 meter
sydöst om Fröslunda kyrka. Söder om gården
i dalgången utbreder sig stora åkermarker och
mot norr skogsklädda moränhöjder. Torslunda
skattehemman köptes år 1645 av Simon Rosen
berg som utverkade säterifriheten i slutet av
1650-talet för denna såväl som för sina övriga
egendomar inom socknen (Fröslunda by och
Klockarbordet). På 1690-talet sålde arvingarna
Torslunda till Knut Törnhielm, vars måg Aron
Silvius sedermera ärvde gården.
På arealavmätningen från 1820, akt 03-frl51, framgår att den tidigare ängsmarken numera
övergått till ren odlingsjord men gränserna mot
skogsmarken är i stort sett desamma, figur 11.
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Figur 11. Väster om gårdsläget vid Torslunda finns en hällristningslokal och en runristning. Utredningsområdet passerar enligt arealavmätningen 1820, akt 03-frl-51, Torslunda utmark där en stensättning (L2020:10668) och en lägenhetsbebyggelse (L2020:10672) påträffades vid inverteringen 2020.

Knyllinge
Knyllinge (Knyllinge 2:1), avmätningskartan
1709, akt B20-9:1, ligger på en moränhöjd
cirka 700 meter sydväst om Fröslunda kyrka,
omgiven av åkermark, figur 12. Byn som ursprungligen bestod av två gårdar förekommer
i de skriftliga källorna redan år 1298. Enligt
frälselängden från år 1562 fanns i byn ett frälse
tillhörande Sten Eriksson i Stennäs. I slutet av
1500-talet förekommer även ett mantal kyrko
hemman i byn. Byn som ursprungligen bestod av två gårdar förekommer i de skriftliga
källorna redan år 1298. Enligt frälselängden
från år 1562 fann s i byn ett frälse tillhörande

Sten Eriksson i Sten näs. I slutet av 1500-talet
förekommer även ett mantal kyrkohemman
i byn. Vid tiden för laga skiftet på 1840-talet
bestod byn av två gårdar. Komministergården
och det s k Lilla hemman. På häradskartan
förekommer dessa som Stora respektive Lilla
Knyllinge. Ingen av gårdarna erhöll utflyttningsskyldighet men byns utmarker delades
mellan Torslunda säteri, Brunna, Stora Kveks
och Varsta byar, vilka sedan gammalt hade sina
utjordar i Knyllinge. I dag finns bara en gård
kvar i Knyllinge, nämligen det före detta komministerbostället (Knyllinge 2: 1).
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Figur 12. Nordväst och väst om byn Knyllinge finns två registrerade gravfält (L1943:3747,
L1944:5928), på ett avstånd av 210 respektive 370 meter. Dessa ligger dock på de närliggande
byplaserna Eneberga respektive Lilla Berg. Men efterledet -inge i Knyllinge hör till de äldsta bland de
svenska bebyggelsenamnstyperna. Vilket antyder att byn kan ha koppling till någon av dessa. Rivningskorridoren skär enligt avmätningskartan 1709, akt B20-9:1, en linda ”bestående av dybotten”
samt en åkerteg i sydöst.
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Figur 13. Noppsgärde by är noterad på storskifteskartan 1759 med littera 11 A-F, akt B20-15:1. Ett
yngre järnåldersgravfält (L1943:3575) är beläget 120 meter nordväst om byplatsen. Detta visar att
byn har en tydlig kontinuitet ner i yngre järnåldern. Mellan byplatsen och gravfältet står en runsten
(L1943:3498), dock ej på ursprunglig plats. Inskriptionen lyder ”Ärnvid de läto resa denna sten ...”.
Rivningskorridoren skär byns åkergården direkt söder om byplatsen.

Noppsgärde
Noppsgärde är vid storskifte, enligt akt B20-15:1
upprättad år 1759, en samlad reglerad by med
5 brukarfamiljer om 2 mantal krono tillsammans, brukare A-D 19 1/6 öresland och brukare
E-F 17 1/6 öresland, figur 13. Åkergärdet bestod
av två gärden och trädessystemet var tvåsäde,

vilket gäller för hela Östra Mellansverige. Övriga markslag var hårdvall- och sidvallängar,
hagar och vretar. Enligt arkeologiska resultat
finns en platskontinuitet för gårds/bytomten åtminstone sedan yngre järnålder.
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Historisk tid,
Biskopskulla socken

Ramsta

Sannolikt har även många adelssläkter ägt gårdar i Biskopskulla socken under 1300- och
1400-talet men det är först under 1500-talet
adelns jordinnehav är bättre dokumenterar.
Enligt frälselängden år 1562 fanns det sju
frälsegårdar i socknen. Tre av dessa var säterier
nämligen Homsta, Vrå och Värsta. Homsta tillhörde släkten Fincke, Vråsläkten Eriksson och
Värsta släkten Cruus. Under 1600-talet tillkom
Landsberga säteri samt ytterligare sju gårdar
som tillföll adeln.

Byn består av 1 mantal om 18 öresland och
2 utjordar vardera om 2 öresland, figur 15. Den
har två brukare bonden Mats Ersson, 2/3 mantal om 12 öresland och bonden Erik Olsson, 1/3
mantal om 6 öreland.
Byns marker utgörs av ett kuperat landskap
med stora åker- och hagmarker i öster och
norr samt större skogsklädda moränhöjder
i väster. Trakten är rik på fornlämningar och
utgör en del av det rika hällristningsområdet
i Enköpings kommun. Ristningar finns främst
på Viggeby, Kälkesta, Berg och Rönna ägor.
Totalt finns inom byns område ett 50-tal lokaler med älvkvarnsytor. Den märkligaste ristningen är belägen på en plan häll invid gården
Stora Berg. Förutom älvkvarnar finns en rad
av 25 människofigurer, samtliga med ring
formade kroppar.
Håga och Ramsta är två gamla byenheter
belägna i omedelbar anslutning till varandra.
Bebyggelsen ligger på en höjdrygg omgiven av
åkermarker i sydvästra delen av socknen. Håga
by är omnämnd första gången år 1387 och Ramsta by år 1599. Under 1700-taler bestod båda av
två gårdar. Vid tiden för laga skiftet på 1840-talet
redovisar Håga och Ramsta byar tillsammans
med Lilla Berg och Kälkesta byar, på samma sätt
som Görlinge och Gissle byar. Håga och Ramsta
bestod då av var sina skattehemman.
På denna kartakt, B4-16:5, korsar utredningsområdet Ramstas norra åkertegar. Direkt
norr därom gränsar Lilla Bergs gårdstomt med
delvis ännu stående timmerbyggnader.

Görlinge
Görlinge ligger på en höjdrygg på södra sidan
av vägen mellan Fröslunda och Biskopskulla
kyrkor, figur 14. Dalgången vid vilken gården
ligger har säkerligen utgjort en viktig kommunikationsled under forntiden. På norra sidan
av dalgången cirka 300 meter nordöst om
Görlinge, på Hamra 1:1 i Fröslunda socken,
ligger ett gravfält från järnålder bestående av
tre runda stensättningar, sex resta stenar och
en runsten. Runstenens (U 808) inskrift lyder:
”Gisl och Ingemund, goda unga män lät göra
minnesmärket efter Halvdan, sin fader och
efter Ödis sin moder. Gud hjälpe nu väl hennes
själ.” Vem som har ristat stenen omtalas inte,
men hela den rika kompositionen med djurslingor talar for att stenen har ristats av Balle.
Görlinge finns omnämnt år 1298. Vid stor
skiftet i slutet av 1700-talet bestod Görlinge
som redovisas tillsammans med Gissle, av två
gårdar, vilka båda var rusthåll. Byn hade ett
dragontorp och ett soldattorp. Vid tiden för
laga skifte på 1840-talet fanns fortfarande två
gårdar kvar, ingen erhöll utflyttningsskyldighet. Gårdarna slogs samman under 1800-talet.
Markanvändningen har förändrats genom
att den tidigare ängsmarken brukas som odlingsmark idag. De arealer som genomkorsas
av rivningskorridoren på den historiska kartan,
akt 03-bis-08, består av åker- och ängsmark.
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Figur 14. Görlinge by som avbildas på storskifteskartan 1801, akt 03-bis-57, ligger invid tvåsädes
hägnadens norra ände direkt norr om rivningskorridoren. Gårdstomt littera ”A” korsas i södra
änden av korridoren vilken löper vidare genom hela inägan. Görlinge är ett namn med rötter i
äldre järnålder och närmaste gravfält ligger ca 220 meter östnordöst om bytomten. Görlinge och
Gissle byar (den södra delen) är karterade på samma karta.

Lilla Berg
Håga och Lilla Berg utgör en by enligt 1763
års storskifteskarta, figur 16. Den består av
13/8 mantal om 24 öresland, nämligen Håga av
1 mantal och 13 öresland i byn förutom ut
jordar i Ramsta och Kelkesta samt Lilla Berg av
3/8 mantal om 11 öresland. Det förra ägs av Jan
Andersson och det senare av Lars Janssson och
Erik Ersson.

På Lilla Bergs gårdstomt finns ännu delvis
stående timmerbyggnader, både mangårdsbyggnad och uthus, figur 17. Utrednings
området passerar alldeles intill, strax söder
om gårdstomten.
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Figur 15. På storskifteskartan från 1793, akt B4-16:5, sammanfaller rivningskorridoren med Ramstas ängar, benämnd” Tors ängen”. I övrigt korsar korridoren endast några åkertegar i norra delen
av ägorna. Ramsta by ligger ca 400 meter söder om korridoren. Kartan täcker även den plats som
Lilla Berg finns markerad på Laga skifteskartan men inte på storskifteskartan. Inga kända lämningar eller yngre järnåldersgravfält finns i närheten av byplatsen. Däremot, direkt norr om rivnings
korridoren finns ett yngre järnåldersgravfält (L1944:5928), se Lilla Berg.
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Figur 16. På Laga skifteskartan från 1842, akt 03-bis-84, finns Lilla Berg karterad tillsammans med
Ramsta by, Kälkesta by och Håga by. I hagen i direkt anslutning till Lilla Berg ligger ett yngre järn
åldersgravfält (L1944:5928) som visar på att här sannolikt legat en yngre järnåldersgård. I området
som täckt av kartaktens södra delar finns också ett flertal hällristningar och älvkvarnar.

Figur 17. Lilla Bergs gårdstomt med delvis stående timmerbyggnader. Fotoriktning mot nordöst.
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Historisk tid, Giresta socken
I huvudsak fick dagens odlingslandskap i Gire
sta socken sina generella former under övergången vikingatid - medeltid. Bebyggelsens
läge, fördelning mellan inägo- och utmarker
speglar den strukturomvandling som agrarlandskapet genomgick under denna period.
Giresta förekommer första gången i ett brev
skrivet av hertig Magnus år 1275. När han
valdes till kung anslog han jord bland annat i
Girestaby och Mälby till ett kanonikat i Upp
sala Domkyrka.
Girestaby och Mälby utgjorde två av
biskopens huvudgårdar i området, de låg
strategiskt placerade i förhållande till vatten
vägar längs Lårstaviken och Örsundaån. Båda
gårdarna indrogs dock till kronan strax efter
1527. Giresta är en av flera socknar i Lag
unda härad som präglats starkt av frälsetiden.
På 1550-talet var merparten av socknens jord
i adelns ägo. Det fanns sju frälse hemman av
vilka fyra: Bärby, Lårsta (Bielkesta), Staby och
Vista utgjorde säterier tillhörande Bielke-ätten.
Under mitten av 1600-talet tillkom ytterligare
två frälsehemman genom köp, nämligen Bärby
och Gire
staby. Girestaby var egentligen ett
gammalt frälse men hade indragits till kronan
redan i början av 1600-talet.

Ture Pedersson (Bielke) men innehades på,
I630-talet av Matthias Soop. Denne köpt 1639
även skattehemmanet och bildade ett säteri,
Stora Staby, av båda gårdarna under 1640talet. Under 1700-talet hade gården flera ägare
bland annat släkterna Sparre, von Post och Falkenberg. Vid 1800-talets första årtionden kom
Staby till släkten Edmans ägor.
Vid 1800-talets början bestod Staby av två
gårdar, Övre och Nedre gården. Gårdens bostadshus var grupperade kring gårds
planen.
Norrut bakom bostadshuset fanns lilla och
stora parken. Väster därom låg bränneri och
brygghus, samt en ladugård, söderut mot
landsvägen en salpeterlada. Åkrarna var samlade runtom bebyggelsen och söderut mot dalgången låg ängarna. Norr om gården vid de
skogsklädda moränbackarna fanns ett 10-tal
underlydande torp. Staby är idag ett välbevarat
gods med intressant bebyggelse. Huvudbyggnaden är från första hälften av 1700-talet.
Hela den före detta ängsmarken och delar
av utmarken brukas idag som odlingsmark, i
övrigt skog. På den del av den tidigare utmarken som idag korsas av utredningsområdet
finns ett femstenarör och en stensättning med
kantkedja, rivningskorridoren i söder korsar
den tidigare ängsmarken.

Staby

Historisk tid, Hjälsta socken

Staby säteri (Staby 1:1) ligger på en mot söder
sluttande moränhöjd med utsikt över det
flacka odlingslandskapet som breder ut sig i
dalgången mot Litslena socken. Stabys ägor
domineras i norr av skogsklädda moränmarker. Området runt gården och söderut mot
den flacka dalgången mot Litslena utgörs av
åker och hagmark. Staby gård nämns första
gången i ett brev av Magnus Gregersson från
år 1298. Gården tillhörde ursprungligen ärkebiskopsstolen men drogs in till kronan i slutet
av 1520-talet. Under 1560-talet bestod Staby av
två gårdar, dels ½ mantal frälse, dels 1 mantal kronoskatte. Den förra gården tillhörde

Tuna
Tuna var vid ägodelningen 1728, enligt akt
B27-10:1, en samlad reglerad by bestående av
10 hemman, värderad till 9 3/8 mantal: 4 Skatte,
13/8 krono och 4 frälse, 128 1/6 öresland. Vid
storskifte 1764, akt B27-10:2, har antalet hemman ökat till 20 och värderingen minskat till
7 ½ mantal medan öresland är detsamma,
128 1/6. Åkern bestod av två gärden och trädes
systemet var tvåsäde med en fägata i söder
mot Tunalund, figur 18. Övriga markslag var
hårdvall- och sidvallängar, lindor, hagar och
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Figur 18. Historisk karta som visar Tuna by med de kringliggande yngre järnåldersgravfälten vilka kan
visa på tidigare gårdslägen innan bybildningen. Tuna ägodelning 1728, akt B27-10:1.
utmark. Intill byplatsen, strax norr därom finns
noterat på de historiska kartorna backstugor
och soldattorp. I utrednings
området, cirka
900 meter nord-nordväst om byplatsen påträffades rester efter ett flertal lägenhetsbebyggelser. Inom ägorna kring byplatsen finns
yngre järnåldersgravfält på fyra platser med
ett avstånd av 400–800 meter. Vilket antyder
platsen för yngre järnåldersgårdar. Däremot
finns inga äldre lämningar registrerade i anslutning till byn.
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Del 2 Bälsunda – Håbo-Tibble (Övergran sn
– Håbo-Tibble sn eller Fiskbrunna – Lövsta)
Naturgeografiska
förutsättningar

Bronsåldern och
de äldsta spåren

I stora drag är de naturgeografiska förutsättningarna desamma som i delområdet Hamra
–Bälsunda. En stor del av delområdet utgörs
av ett relativt flackt landskap, bestående av
postglacial lera med spridda, flacka bergs- och
moränimpediment. I söder kantas det flacka
landskapet av det högre och mer kuperade
partiet kring Håbo häradsallmänning och
dess östliga förlängning. I nordöst kantas det
även av större och mindre höjdpartier utmed
Bondkroken – Håtunaviken – Sigtunafjärden.
I den nordvästligaste delen av delområdet
dominerar ett högre och delvis kuperat parti
mellan Bälsundaviken och Ryssviken. Längs
Ryssvikens östra strand löper Rölundaåsen,
en markerad ås bestående isälvssediment som
spolades ut under inlandsisens tillbakagång.
Vid cirka 2 000 f.Kr. var den flackare delen av
delområdet Bälsunda –Håbo Tibble fortfarande en bred fjärd som kantades av öar, figur 19.
I den sydöstligaste delen av delområdet bildades en stor vik fylld med mindre öar kring dagens
Håbo-Tibble. Rölundaåsen hade vid den här
tiden stigit ur havet som en avlång ö. Vid omkring år 0 hade landhöjningen torrlagt mycket
av fjärden så att Håtunaviken– Sigtunafjärden
hade skiljts ifrån Ryssviken– Stora Ullfjärden.
Området kunde dock fortfarande beskrivas
som innerskärgård, och Sigtunafjärdens vikar
nådde fortfarande ända in till Håtuna kyrka,
Kvarnnibble och Hållunda.

I stora drag motsvarar fornlämningsbilden i
delområde 2 den i delområde 1. För Bälsunda
– Håbo Tibble ligger centralområdet för bronsålderns kulturbygd i södra delen, vid Kvarnnibble och Killinge. Här har man även hittat två
av de fyra bronsyxor som är kända från Upplands-Bro kommun (Prenzlau-Enander 1991,
s 13). Platsen har redan kring 2000 f.Kr. utgjort
ett gynnsamt läge intill Mälarens vatten, med
odlingsbar mark kring moränhöjderna, fuktiga betesmarker samt en sjö eller våtmark som
runnit ut i en bäck. De äldre registrerade fornlämningarna här utgörs framför allt skärvstenshögar och skålgropslokaler, figur 20, men även
enstaka stensättningar och minst en boplats
kan höra till denna tid.
Ett annat område där detta äldsta skikt i
kulturmiljön kan hittas ligger i delområdets
nordvästra del, på höjdpartiet väster om Ryssviken, Rölundaåsen och de högre partierna
bort mot Kolsta. Här ligger de kända lämningarna glesare och omfattar i huvudsak skålgropslokaler. Särskilt utmärkande för denna
del av området är gravrösena på Rölunda
åsen, figurristningen vid Katrinedal (fotsulor,
L1941:9532) samt en stenxya som hittats vid
Kolsta (L2016:2812). Fyndet, en del av en
så kallad skafthålsyxa, är sannolikt ett spår
efter det tidigaste jordbruket som inleddes på
platsen under bronsåldern.
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Figur 19. Utdrag ur Strandnivåkartan (©SGU) för uppskattning av strandlinjeförskjutningen kring delområde 2.
Visar ungefärliga strandnivåer mellan 6000 och 1000 BP (ca. 4 000 f.Kr. och 1000 e.Kr.). Svart markering
visar utredningsområdet.
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Figur 20. Kartan visar karaktäristiska bronsålderslämningar inom delområde 2. Som grundkarta visas
Strandnivåkartan (©SGU), med uppskattad strandnivå kring 1000 f.Kr. (yngre bronsålder).

Äldre järnålder
Den äldre järnålderns spår är inte lika rumsligt
särpräglade i Bälsunda –Håbo som i föregående
delområde, de finns nämligen på ungefär
samma platser som bronsålderslämningarna.
En möjlig förklaring är att mycket av land
skapet ännu låg under vatten århundradena
innan Kristi födelse och att människor därför främst vistades kring de platser som hade
börjat nyttjas redan under bronsåldern. En
typisk lämningskategori som indikerar detta
är stensträngar, som till stor del återfinns på
samma platser som bronsålderslämningarna.
Höjdförhållandena och fornlämningsbild
en pekar dock på att ett par platser ”nyetableras” under perioden, utan direkt koppling till
bronsålderns kulturlandskap. Höjderna väster
och söder om Håtuna kyrka är sådana platser.
Här har de stora gravfälten sannolikt sina rötter

i den äldre järnåldern. Eventuellt har även vissa
av lämningarna kring Helgesta i områdets sydöstligaste del lika gamla anor.

Yngre järnålder
Delområdet Bälsunda–Håbo är synnerligen
rikt på spår från yngre järnålder i form av både
fornlämningar och ortnamn. Tillsammans indikerar de en stor folkökning och förtätning av
bygden under perioden. Enligt ett resonemang
som Prenzlau-Enander (1991, s. 19) presenterar
kan man utifrån gravfälten kring Håtuna uppskatta att antalet gårdar i socknen fördubblades under Vendeltiden. En del av utvecklingen beror sannolikt på att en allt större del av
den låglänta lerslätten i området blir tillgänglig
genom landhöjningen under yngre järnålder.
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Figur 21. Foto taget från Håtuna kyrka, mot den övervuxna ”Långbacken”. Vid tiden kring 500 e.Kr.
utgjorde en del av dalen fortfarande en grund vik. Viken gick då fram till där väg 269 korsar dalen
idag, och mynnade ut till vänster i bild. I bakgrunden syns även den befintliga kraftledningen.
Fotoriktning mot sydväst.
Typiska lämningar från denna tid är de stora
gravfälten, gravhögarna och runstenarna.
Lämningarna förekommer längs hela sträckan,
med vissa urskiljbara koncentrationer och
mönster. Mest påtagligt är det band av järn
ålderslämningar som grovt sett följer dagens
väg 269, från Rölunda i nordväst till Frötuna
i söder. Särskilt nämnvärd är gravfältet ”Långbacken” (L2016:2006) som ligger i närheten av
Håtuna kyrka. Gravfältet är med sina över 170
gravar det största i Upplands-Bro kommun
och ligger på en markerad höjd i dalgången.
Sannolikt gick Håtunaviken ända in till platsen
när man började anlägga gravarna, figur 21.

Till exekutorer utses Kristina av Rikaby, Nils av
Vitbohärad, Ulf Kettilbjörnsson och Sven skrivare” (SDHK nr: 3331)
Vid medeltidens slut redovisas gården
Kvällösa i jordeboken som en stadgeutjord
(stadgeutjord, en typ av kronoutjord) under
Väppeby (senare benämnt Väckeby) samt
ett stadgehemman och en kyrkojord (DMS
Band 1. Uppland 10). Vid storskiftet 1762 låg
den som ett torp under Väckeby (lämning
L2020:11097), figur 22. Slutligen, någon gång
efter Enskiftet 1818, har Väckeby lagts under
säteriet Nyborg. Namnet Kvällösa finns ej med
på moderna kartor.
På storskifteskartan år 1762, akt B32-39:1,
över Väckeby–Kvällösa utjord är platsen noterad som ”Qvällös torp”, där finns också en
backstuga. Åkern brukades i tvåsäde på två
gärden och delades av Säteriet Nyborg samt
Väckeby (ingen karta påträffad). Utjordstorpet
tilldelas en mindre åkervret vid torpplatsen, en
mindre del av östra åkergärdet samt en beteshage. Vid ”Kvällösa torp och Kvällösa gärdet”,
cirka 100 meter väster om topplatsen ligger
ett yngre järnåldersgravfält. Detta antyder att
torpplatsen Kvällösa kan vara den medel
tida gårdstomten med kontinuitet ner i yngre
järnålder. Gården läggs under Väppeby senast
på 1540-talet.

Historisk tid vid
Kvällösa och Nyborg

Kvällösa gård omtalas redan år 1325 i ett
medeltida brev, där står att läsa: ”Elena, hustru
till Andreas i Kvidlösa, testamenterar penningar till dominikanbrödernas kloster i Sigtuna,
där hon väljer sin grav, samt till bland annat
S:t Pers kyrka i Sigtuna, S:t Pers gille därstädes,
Helgeandshuset i Stockholm, hospitalet i Enköping, franciskanbröderna i Stockholm, Enköping och Uppsala, systerdottern Ragnhild.
Hon pantsätter 4½ örtugland i Kvidlösa till
säkerhet för fullgörandet av detta testamente.
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Figur 22. Karta över torpet Qvällösa år 1762. Det långsmala gärdet till vänster kallas Qvällösa
gärdet (LMS Väckeby B32-39:1, år 1762).
Nyborg är en sätesgård (storgård) med rötter i
medeltiden, då benämnd Nyby. Ett Nyby finns
omnämnt i ett medeltida brev från år 1303, och
där står att läsa: ”…Emund och Inge i Nyby…”
(SDHK nr: 1994). Säteriet har två närliggande
mindre yngre järnåldersgravfält som kan visa
på kontinuitet ner i yngre järnåldern (Prenzlau-Enander 1991, s. 33 och 79), avståndet till
dessa är dock drygt 500 meter. På enskiftes
kartan över säteriet Nyborg, akt B32-24:4, vid
platsen för en hage, litt. 57, finns noterat: ”de
hagarna där Väckeby hustomter förr varit belägna” och avståndet till gravfältet är då bara
drygt 100 meter vilket även här kan visa på en
kontinuitet ner i yngre järnåldern.
Nyborg omfattar vid enskiftet cirka 180
tunnland, trädessystemet har varit tvåsäde, övriga markslag är ängar och utmark. På ägorna
fanns ett flertaltorp och backstugor. Byarna
Väckeby och Skällberga, öster om herrgården,
blir någon gång efter enskiftet avhysta och
läggs unders säteriet, figur 23. Ortnamnstypen
-by har varit produktiv under en mycket lång
tid, från forntiden och in i nyare tid. I senare

forskning har det hävdats att namntypens
äldsta företrädare går tillbaka ända till romersk
järnålder (Kr.f.–400 e.Kr.).

Historisk tid, Håtuna socken

Håtuna sockens jordbruksbygd och karaktäriseras av ett för Stockholms län ovanligt
stort uppodlat slättlandskap. Det är uppbrutet
här och var av moränbackar där bebyggelsen
ligger. Centralt i det utpräglade herrgårdslandskapet ligger den medeltida sockenkyrkan. Bebyggelsen är till största delen av äldre karaktär
och förutom herrgårdarna finns välbevarade
gårdar, torp och arbetarbostäder inom området. Håtuna socken har flest runstenar bland
kommunens socknar. Ortnamnet Håtuna
vittnar om att platsen har varit betydelsefull
centralort. Allmänt anses att gårdar med tuna
namn ingått i forntidens administration, exempelvis som hövding- eller småkungasäten.
Håtuna kungsgård är belagd från tidig medeltid i de skriftliga källorna. Här utspelades till
exempel Håtunaleken år 1306. Alla dagens
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Figur 23. Nyborg på häradskartan, akt J112-84-22, troligen 1860-tal. Här syns namnen på avhysta
enheter, bland annat Väckeby.
gårdar i Håtuna, som under medeltiden till
stora delar tillhörde kronan, finns omtalade i
de medeltida skrifterna.
Under 1600-talet övergick majoriteten av
gårdarna i adelns ägo och omvandlades till
säterier. Denna godsbildning resulterade i att
kringliggande mindre gårdar och byar avhystes, främst under 1800-talet, i samband med
att statarsystemet infördes. Ett flertal övergivna bytomter efter byarna Väckeby, Övernibble,
Skällberga och Bjursta ligger öster om herr
gården Nyborg. Dagens stora åkerslätter är
synliga tecken på 1800-talets storgodsdrift.

På kungsgården Håtuna uppfördes under
slutet av 1100-talet Håtuna kyrka som en liten
stenkyrka med absid och torn i väster. Medeltida kyrkor med torn har ofta initierats och bekostats av kungamakten, vilket är sannolikt här
med tanke på den betydelsefulla kungsgården,
som också har socknens namn.
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Historisk tid,
Håbo-Tibble socken
Tibble socken i Håbo härad fick genom kungligt brev år 1885 ändrat namn till Håbo-Tibble
socken (Lagerstedt, T 1973). Trakten kring
Håbo-Tibble medeltida kyrka utgör den centrala bygden i socknen. Här utbreder sig en slätt
som fortsätter in i Håtuna socken. Landskapet
sluttar mot norr så att de högre partierna ligger
i södra delen. Där begränsas odlingslandskapet
av större berg- och moränhöjder. Den bördiga
jorden brukas av ett tiotal gårdar utspridda i
landskapet. Håbo-Tibbleområdet ingår i ett för
kulturmiljövården riksintresseområde. Nätet
av småvägar är i områdets norra del i huvudsak
detsamma som för 150 år sedan.
Sockenkyrkan är byggd i ett par omgångar. Äldst är koret, som under 1200-talets första
hälft sannolikt uppfördes som ett kapell.
Så gott som samtliga gårdar i den centrala bygden i socknen har anor från järnåldern.
Särskilt intressant och ovanligt är att gårds- och
bybebyggelsen har klarat sig undan säteribildningen och herrgårdsbyggandet under 1600och 1700-talen. Socknen Håbo-Tibble har alltid dominerats av självägande bönder och alla
dagens gårdar har mer eller mindre behållit en
gårdskaraktär från början av 1900-talet.

Bålsta, finns rester efter den äldre landsvägen.
Här står också en runsten på ursprunglig plats
med texten ”Gyrid och Sigvard och Sigfast reste
stenen efter Vifast, sin fader”. Under en kort
period under medeltiden var Önsta sätesgård
för en adelsman, men därefter har gården ägts
av självägande bönder (skatte) fram till 1700talet, då det omvandlades till herrgård. Ur
1500-talets jordeböcker framgår att det låg flera
gårdar inom området: Önsta, Skysta och Klöv
samt den större gården Vallby. Skysta införlivades med Önsta gård i slutet av 1700-talet för
att därefter avhysas helt under 1800-talet. Inom
området ligger flera välbevarade före detta arbetarbostäder och torp uppförda under 1800talet vilka idag nyttjas som sommarbostäder.

Håbo-Tibble
Tibble kyrkby består av en samlad bebyggelse
med en kyrka byggd på 1200-talet. Byn är reglerad. Enligt 1708 års ägodelning fanns på södra
sidan byvägen 1 skatte, 3 fr, 1 kyrkoutjord. På
norra sidan vägen i kyrkbyn låg 2 torp, 3 backstugor, 1 fattigstuga. I södra delen av ägorna
fanns även ett torp som gjorde dagsverken till
Lövstagård. Trädessystemet var tvåsäde med
åker i tre gärden om totalt cirka 100 tunnland,
28 öresland. Ängsmark bestod av både hård-,
kärr- och mossvall. Ytterligare fanns 3 backstugor och ett soldattorp på utmarken, tillsammans med svedjeland. I den östra del av
inägomarken, i linje med sädeshägnaden, fanns
ett mindre yngre järnåldersgravfält omgivet
av åkergärden på båda sidor. Detta antyder att
möjligen en yngre järnålders
boplats funnits
här. Namnbildningar med fornsvenska. *nybyle
´nybygge, nybebyggelse´och fornsvenska *thkbyle ´tätbebyggelse´ har sina rötter i järnåldern.

Önsta
Önsta är en välbevarad herrgård i gustaviansk
stil från tidigt 1800-tal med tillhörande torp
nordväst om tätorten Bro. Landsvägen mellan
Bro och Håtuna utgör en tydlig gräns mellan
den välbevarade äldre agrara kultur
miljön
Önsta och det moderna industriområdet Skällsta. Önsta gård är en typisk representant för
en mellanstor gård i Upplands-Bro. Bebyggelsen ligger på en moränrygg med en öppen
åkerslätt åt söder och väster och ett småskaligt
sprickdallandskap i norr. På Önsta ägor finns
flera gravfält både från äldre och särskilt yngre
järnålder, tillsammans cirka 170 gravar. I områdets södra del intill den nuvarande vägen mot
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Del 3 Håbo-Tibble – Överby (Håbo-Tibble sn –
Sollentuna sn eller Lerberga – Överby)
Naturgeografiska
förutsättningar
Söder och öster om Håbo-Tibble möter korri
doren högre och betydligt mer kuperade
terrängpartier. Landskapet här formade en relativt tät del av skärgården tidigt i relation till
föregående delområden, redan för cirka 5 000
år sedan, figur 24. Öarna bestod av morän
klädda bergspartier med mellanliggande glacial lera, på samma sätt som i övriga delområden
men med större sammanhängande berg- och
moränmarker, särskilt mot söder och öster.
Vid cirka 1000 f.Kr. hade en stor del av detta
höglänta område redan fått den karaktär det
har idag. I den nordvästra delen hade öarna
mellan Håtuna och Granhammar bildat en
enda stor ö, och Lejondalssjön hade avsnörts
från Mälarhavet. Samtidigt hade den sydöstra
delen av delområdet tagit formen av en stor
berg- och moränbunden udde, omgiven av
Skarven och en idag försvunnen fjärd vid Edssjön och Norrviken. Den yngsta större förändringen inom delområdet har skett kring Västra Ryd och Granhammar där de lägsta, breda
dalarna ännu varit vattenfyllda vid cirka 1000
f. Kr. Här har områdets största sammanhängande slätt sedan succesivt tagit form.

(L2014:5811) vid Västra Ryds kyrka och är med
sina 24 meter i diameter det största gravröset i
Upplands-Bro kommun.
Den annars relativt glesa förekomsten av
typiska bronsålderslämningar tyder på att delområdet saknar platser med ett tidigt intensivt jordbruk. Samtidigt är rösena ett tydligt
spår efter att människor ändå levt i och rört
sig genom området, särskilt i närheten av sjölederna. Ett uppmärksammat fynd från slutet
på bronsåldern som gjorts i området är den
så kallade Granhammarsmannen (registrerad
under L2014:5336, offerplats; Lindström 2009).

Äldre järnålder

Ensamliggande stensättningar är en lämningstyp som förekommer i hela delområdet, förutom
de allra mest otillgängliga bergspartierna. Allt
som allt finns det cirka hundra stycken kända
ensamliggande stensättningar. Tillsammans ger
de en indikation på att området som helhet började utnyttjas mer systematiskt under järnålder,
exempelvis genom att även mindre gynnsamma
lägen började betas, odlas och bebos.
Nästan hälften utav de ensamliggande stensättningarna finns i områdets sydöstligaste del,
på moränhöjderna mellan Överby och Vällsta.
Här finns även en imponerande mängd bevarade stensträngar som i många fall kan associeras med ett omfattande hägnadssystem. Dessutom förekommer enstaka urskiljbara fossila
åkermarker och boplatser (så som L2015:4709
och L2015:5584). Sammantaget indikerar lämningarna att platsen varit mycket intensivt brukad relativt tidigt under järnåldern. Sannolikt
har närheten till den forna Edsfjärden varit en
bidragande faktor till att platsen varit attraktiv
att leva på.

Bronsåldern och
de äldsta spåren
De utpräglade bronsåldersmiljöer som finns
i övriga analyserade områden saknas i del
området Håbo Tibble–Överby. I den nordvästligaste delen, kring korsningen mellan väg
269 och Håbo-Tibblevägen, finns en liten samling bronsålderslämningar. Dessa utgörs av ett
röse (L2016:1716), en skålgrop (L2013:9926)
och en boplats (L2019:3159). I övrigt förekommer framförallt rösen på några olika platser i
området. En av dessa finns inom ett gravfält
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Figur 24. Utdrag ur Strandnivåkartan (©SGU) för uppskattning av strandlinjeförskjutningen kring delområde 3.
Visar ungefärliga strandnivåer mellan 6000 och 1000 BP (ca. 4 000 f.Kr. och 1000 e.Kr.). Svart markering
visar utredningsområdet.
En liknande men betydligt glesare konstellation
av järnåldersspår finns vid de tidigare nämnda bronsålderslämningarna i delområdets
nordvästligaste del, kring korsningen mellan
väg 269 och Håbo-Tibblevägen. Här finns även

lämningar efter en eventuellt förhistorisk föregångare till väg 269 (L2020:136). Bland annat
indikerar boplatslämningen L2019:3159 att
platsen har en lång brukningskontinuitet som
sträcker sig tillbaka till bronsåldern.
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Figur 25. Lämningarna efter Smedstorpet är ännu väl synliga och ligger vackert belägna invid en
åker. Fotoriktning mot väst.

Yngre järnålder

betydelse under yngre järnåldern. Det är möjligt att den efterhand ökande tillgången till den
tidigare sjöbotten bidragit till denna utveckling.

Till de yngre förhistoriska lämningarna i området hör ett trettiotal kända gravfält. Många
utav dessa finns på samma två platser som
konstellationerna med de karaktäristiska äldre
järnålderslämningarna, i områdets ytterändor.
Med hjälp av gravfälten kan även en annan
struktur anas då det finns ytterligare två platser
som utmärker sig genom dessa lämningar. Den
första ligger vid Lövsta, norr om Lejondalssjön.
Här tyder gravfältens sammansättning och
mängden ensamliggande stensättningar på att
platsen etablerades som jordbruksbygd relativt
tidigt under järnåldern. Den närliggande fornborgen (L2016:1803) kan även den ses som en
indikation på platsens betydelse vid tiden strax
innan yngre järnålder.
Den andra platsen är Västra Ryd och Granhammar. Här finns några av delområdets
största gravfält tillsammans med en uppsättning ensamliggande stensättningar, gravhögar
och samtliga runstenar. Många av lämningarna här är av en yngre typ än vid Lövsta, vilket
kan vara ett tecken på att platsen fått en ökande

Historisk tid
Smedstorpet, Håbo-Tibble socken
Smedstorpet är ett exempel på ett torp som blir
avstyckat och övergår till att bli en självständig
ekonomisk enhet. På häradskartan, upprättad
1859 akt 112-75-2, finns Smedstorpet, strax
nordväst om Lövsta i Håbo-Tibble socken,
noterat med litt. Jt., vilket enligt teckenförklaringen betyder jordtorp. Innehavaren av
ett jordtorp betalade helt eller delvis sin lega
i dagsverken till huvudgården (Förvaltningshistorisk ordbok). Men på laga skifteskartan
över Önsta, akt B30-35:2 upprättad år 1832,
finns en notering ”Smedstorps skog” där Önsta
ägorna gränsar mot Lövsta i NÖ. Smedstorpet
har antagligen vid denna tid blivit tilldelade en
egen del skog. Detta antyder att Smedstorpet
fungerat som en egen enhet och mer fungerarat som en jordlägenhet. Den nya lagstiftning
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Figur 26. Lövsta gård finns redovisad på en storskalig karta från 1749, akt B30-20:1, där rågången
och inägogränsen ritats ut samt fyra underlydande torp. Kring lövsta gård finns en fornborg
(L2016:2026) och ett flertal yngre järnåldersgravfält (L2016:1787, L2016:1914, L2016:2026,
L2016:1161, L2016:1934, L2016:1161) vilket tydligt visar på kontinuitet ner i järnåldern.
som kom i samband med laga skiftet 1827 gav
hemmansägarna rätt att stycka av och sälja
mark av lågt värde i praktiken kunde man alltså frånsälja torp vilket tidigare varit förbjudet
(Gadd 2000, s. 355).

om gården. Det mesta av åkermarken är idag
igenlagd. Sedan 1967 ägs gården av staten
och ingår i Svea Livgardes övningsområde. På
åkerholmar i det före detta odlingslandskapet i
gårdens närhet ligger sex mindre gravfält två av
dessa kan dateras till äldre järnålder de övriga
till yngre järnålder. Första gången Lövsta omtalas i skriftliga källor år 1311 och från 1500talet finns uppgifter om att gården tillhört
Gustav Vasas far. År 1531 tillhör den Gustav
Vasa själv som under reformationen övertog
mycket av kyrkans jord. Lövsta säteri bildades
år 1648 och ägs därefter av ett flertal frälseätter
fram till början av 1900-talet. Det har funnits
flera torp underlydande gården, figur 26.

Lövsta, Håbo-Tibble socken
Lövsta säteri är ett karaktäristiskt exempel på
en anspråkslös svensk herrgårdsanläggning,
som väl har bibehållit sin enkla 1700-tals
karaktär. Det är en ensamliggande gård i södra
delen av Håbo-Tibble socken, i ett småskaligt
sprickdalslandskap omgivet av mycket skog.
Den gamla landsvägen mellan socknarna
Västra Ryd och Håbo-Tibble gick strax norr
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Figur 27. Historisk karta, ägomätning från 1731, akt A20-38:1 som visar Vällsta gårdstomt med
stensättningar samt i det nordvästra åkergärdet ett gravfält, vilket pekar på kontinuitet ner i yngre
järnåldern, och möjligen ett närliggande äldre gårdsläge.

Roparudden, Ed socken

några meter ovanför nuvarande vattenyta. Enligt fastighetsägare närmast vattnet har det nuvarande bostadshuset flyttats dit 1929.

Mitt i rivningskorridoren på udden vid Tärn
sunds östra strand, cirka meter 400 norr om
Törndal i Ed socken, finns rester efter en ropsten. Den har utgjort anläggningsplatsen vid
färjeläget som anslöt vid en tidigare krog på
västra stranden vid Tärnsund i Västra Ryd
socken, nu riven. Roparudden finns noterad
på moderna kartor samt belagt tillbaka till år
1729, men har troligen äldre anor. Den lilla
höjdrygg som sticker ut i vattnet är belägen

Vällsta, Ed socken
Vällsta gård bestod 1731 av ett enstaka Frälsehemman värderat till 1 mantal. Åkermarken
brukades i tvåsäde och omfattande cirka 43
tunnland i tre gärden, figur 27. I övrigt fanns
hård- och starrvallsäng, samt hagmark. På utmarken låg tre torp under Vällsta. På tomten är
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Figur 28. Kartan visar en översikt av riksintressen för kulturmiljövården i förhållande till utredningsområdet.
påträffat rester efter ett yngre järnåldersgravfält, endast några stensättningar är påträffade
vid arkeologisk undersökning samt härdar.
Mitt i det nordvästra åkergärdet finns ytter
ligare ett gravfält med 26 gravar. Detta pekar på
kontinuitet ner i yngre järnåldern. Namnefterledet -sta visar på en mycket tidig namnform.

48

Utpekade och skyddade kulturmiljövärden
Riksintressen för kulturmiljövården

YTTERGRAN-ÖVERGRAN [C 65],
UPPSALA LÄN, HÅBO KOMMUN

Utredningsområdet berör tre riksintressen för
kulturmiljövården som regleras enligt 3 kap. 6
§ miljöbalken (Riksantikvarieämbetet 2021),
se nedanstående beskrivningar och figur 28:

Riksintresset finns mitt i utredningsområdet,
vid Ryssviken och Rölundaåsen. Den utpekade
kulturmiljön omfattar ett nästan 18 kvadrat
kilometer stort område, huvudsakligen bestående av de äldre bygderna längs med Stora- och
Lilla Ullfjärden samt Ryssviken. Riksintresset
motiveras och beskrivs enligt följande:

ÖRSUNDAÅNS DALGÅNG [C 50],
UPPSALA LÄN, ENKÖPINGS KOMMUN
Riksintresset finns i utredningsområdet nordvästligaste del, nordväst om riksväg 55. Den
utpekade kulturmiljön omfattar ett cirka 33
kvadratkilometer stort område och består i huvudsak av det öppna slättlandskapet i anslutning till Örsundaån. Riksintresset motiveras
och beskrivs enligt följande:

Motivering:
Förhistoriska kommunikationsmiljöer och
fornlämningsmiljöer från bronsålder och
järnålder som tillsammans med kyrko
miljöer, bymiljöer och herrgårdsmiljöer
speglar områdets utveckling och kommunikationsmönster och det tydliga sambandet
mellan landsväg och farled. (Kommunikationsmiljö; vägmiljö/farledsmiljö, fornlämningsmiljö, bymiljö, herrgårdsmiljö, torp,
kyrkomiljö, sockencentrum, kvarnmiljö).

Motivering:
Odlingslandskap utmed viktig forntida
kommunikationsled med ett rikt innehåll
av fornlämningar och herrgårdsmiljöer av
medeltida ursprung. (Fornlämningsmiljö,
Kyrkomiljö, Kvarnmiljö).

Uttryck för riksintresset:
Bronsåldersrösen och järnåldershögar
utmed vattenfarled via Ullfjärden och Ryssviken. Ålderdomligt vägnät på Uppsalaåsen
med gravhögar, däribland kungshögarna
vid Rölunda och Överhassla. Runstenar,
bland annat Ingvarsstenarna vid Varpsund och Ekilla. Fornborg vid Sandvik invid
farled. Skärvstenshögar, hällristningar,
skålgropar, rösen och stensättningar från
bronsålder. Gravfält och enstaka gravar
från äldre och yngre järnålder invid historiska bytomter. Romanska kyrkor från
1100-talet i Yttergran och Övergran med
klockargård, bygdegård och skolor. Brunnsta radby. Backa hättkvarn. Katrinedals och
Viks herrgårdar med torp, arbetarbostäder
och övergivna bytomter. Grans gård med
gästgiveri och tingsplats. Byggnadsbestånd
från 1700-1800-talen. Öppna vyer och
siktlinjer som gör det möjligt att uppleva
fornlämningarnas, kyrkornas, byarnas och
herrgårdarnas placering i landskapet och
som skapar förståelse för områdets utveckling som jordbruksbygd.

Uttryck för riksintresset:
Skärvstenshögar från bronsålder, husgrundsterrasser från äldre järnålder, hällristningar vid Viggeby, vägsträckning
markerad av fyra runstenar, Biskopskulla,
Fröslunda och Nysätra medeltidskyrkor,
Höja säteri, Landsberga och Ryda kungsgårdar med medeltida ursprung, senare
tiders herrgårdar, bl.a. Taxnäs, välbevarade
bymiljöer bl.a. Stora Kveks 1700-talsgård
samt kvarnar utmed Lillån.
Cirka 120 hektar av utredningsområdet sammanfaller med riksintresseområdet. Uttryck
för riksintresset som finns inom utredningsområdet är herrgårdsmiljön vid Hamra, de välbevarade bymiljöerna vid Stora Kvek och Görlinge samt flertalet fornlämningar, i synnerhet
lämningarna av bronsålderskaraktär vid Villsberga i utredningsområdets västligaste del. Utredningsområdet ligger även i nära anslutning
till Fröslunda kyrka.
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Cirka 35 hektar av utredningsområdet samman
faller med riksintresseområdet. De uttryck för
riksintresset som finns inom utredningsområdet är framför allt Ryssviken och Rölundaåsen
(en del av Uppsalaåsen), som är delar av områdets historiska och förhistoriska kommunikationsnät. Gravfältet på Rölundaåsens krön,
L1943:7862, tillhör de fornlämningar som beskrivs som uttryck för riksintresset.

placerade på moränbackar. Tjusta by med
fyra generationer skolbyggnader och andra
byggnader för bl.a. handel och hantverk.
Håtuna och Håbo-Tibble 1200-talskyrkor.
Cirka 150 hektar av utredningsområdet
sammanfaller med riksintresseområdet. Många
av riksintressets uttryck finns närvarande inom
utredningsområdet. Till dessa kan räknas: Fornlämningsmiljön, särskilt gravfälten L2016:2006,
L2016:2098, L2016:1628 och L2016:1541 samt
den täta äldre fornlämningsmiljön mellan
Kvarnnibble och Killinge. Herrgårdsmiljön,
som är synnerligen påtaglig vid Aske (allé, arbetarboställen). Karak
täristiska gårdar och
byar vid Kvarnnible, Norränge/Blåsenhus/Röd
huvud och Önsta. Utredningsområdet ligger
även i nära anslutning till 1200-talskyrkorna i
både Håtuna och Håbo-Tibble.

HÅTUNA – HÅBO-TIBBLE [AB 35],
STOCKHOLMS LÄN, UPPLANDS-BRO
KOMMUN
Riksintresset finns mitt i utredningsområdet,
mellan Håtuna och Håbo-Tibble. Den utpekade kulturmiljön omfattar ett cirka 34 kvadratkilometer stort område, bestående av slättlandskapet mellan Håtunaviken/Sigtunafjärden i
nordöst och bergsområdet kring Håbo häradsallmänning i sydväst. Riksintresset motiveras
och beskrivs enligt följande:

Regionalt utpekade kulturmiljöer

Motivering:
Centralbygd med förhistorisk bruknings-och bosättningskontinuitet från ett
forntida stormannalandskap med anknytning till kungamakten, karaktäristiska bebyggelselägen, dominerande herrgårdar
och medeltida kyrkor. (Fornlämningsmiljö,
Bymiljö, Kyrkomiljö, Herrgårdslandskap).

För kulturmiljöer av regionalt intresse finns
ingen gemensam resurs eller publicerad information för utredningsområdet. För Stockholms
län har ingen övergripande sammanställning
eller strategi kring särskilda kulturmiljöer kunnat hittas, men frågan är aktuell i regionen (Region Stockholm 2021).
Länsstyrelsen i Uppsala län har publicerat
geografisk information från en sammanställning av regionalt utpekade kulturmiljöer från
80-talet. Informationen beskrivs som ”Områden av regionalt intresse för kulturmiljövården/
Kulturminnesvårdsprogram”, från ”Bygd att
vårda”, 1987 och ”Kulturminnesvårdsprogram
Heby kommun”, 1986 (Länsstyrelsen Uppsala
2018). Dessa motsvarar till viss del riksintressen för kulturmiljövård, men exempelvis är
En 16: Hjälsta-Husby-Sjutolft en yta som utredningsområdet sammanfaller med som inte
motsvaras av ett riksintresse, se figur 29.
Sammantaget framstår informationen kring
regionalt värdefulla kulturmiljöer som otillgänglig och inaktuell, varför den endast redo
visas översiktligt i den här rapporten.

Uttryck för riksintresset:
Bronsåldersrösen i områdets södra del och
ett tiotal järnåldersgravfält som vittnar om
den äldsta bosättningen. Särskilt märkligt
är fornlämningskomplexet ”Fornsigtuna”
vid Signhildsberg med stor husgrund efter
halliknande byggnad, flera husgrundsterrasser och den mäktiga Signhilds kulle,
troligen en kungsgård med hamn-, marknads-och samlingsplats som etablerats
redan vid slutet av äldre järnåldern. Herrgårdarna Håtunaholm, Signhildsberg och
Aske gård med ekonomibyggnader, parkanläggningar, alléer, torp och arbetarboställen samt det av godsdriften präglade
landskapet. Gårdar och byar karaktäristiskt
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Figur 29. Kartan visar en översikt av de kulturmiljöer som publicerats av Länsstyrelsen i Uppsala län i
förhållande till utredningsområdet. Även riksintressen för kulturmiljövården är utritade för att illustrera de överlapp som finns.

Lokalt utpekade kulturmiljöer

På den kommunala nivån finns en stor mängd
information kring värdefulla kulturmiljöer. Informationen finns framtagen och publicerad i
form av kulturmiljöprogram eller liknande projekt, vilka utgör planeringsunderlag för de olika
kommunerna. Relevanta publikationer är Från
Mälarvik till skogsbygd: landsbygdens kultur
miljöer i Enköpings kommun (Enköpings
kommun 1993), Håbo–Mälarbygd att förvalta
(Upplandsmuseet 2013) samt Upplands-Bro

Kulturhistoriska miljöer och Fördjupat kulturmiljöprogram för Upplands-Bro kommun
(Prenzlau-Enander 1991 och 2000). Under
lagen är av varierande ålder och aktualitet, men
är detaljerade och värdefulla i planeringen. Utredningsområdet berör ett flertal lokalt utpekade kulturmiljöer, belägna i Enköping, Håbo och
Upplands-Bro kommuner, se nedanstående beskrivningar och figur 30.
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Figur 30. Kartan visar en översikt av de lokalt utpekade kulturmiljöer som studerats i samband med
kulturarvsanalysen. Även riksintressen för kulturmiljövården är utritade för att visa hur nationellt,
regionalt och lokalt utpekade värden många gånger sammanfaller.
BISKOPSKULLA KYRKOMILJÖ M.M.,
ENKÖPINGS KOMMUN 34
Den utpekade kulturmiljön finns i den väst
ligaste delen av utredningsområdet, väster om
Hamra. har lyfts fram på grund av den stora
mängden fornlämningar, kombinerat med ett
ålderdomligt odlingslandskap och bebyggelse
som besuttit samma delar av landskapet under
tusentals år. Särskilt framhävs höjden och
bronsålderslämningarna vid Villsberga, som
den västligaste delen av utredningsområdet till
viss del sammanfaller med.

HAMRA, ENKÖPINGS KOMMUN 44
Kulturmiljön har pekats ut dels på grund av
fornlämningsbilden, dels på grund av själva
Hamra som har en mycket lång historia som
säteri. I området menar man att den tidigaste
bosättningen kan vara från bronsålder; i omgivningen finns lämningar från både bronsoch järnålder och i en åker har man hittat delar
av en typisk holkyxa från bronsålder. Hamra
finns omtalat i skriftliga källor redan 1326 och
har sedan dess haft en lång rad av adliga ägare.
Den norra delen av det utpekade området
52

HJÄLSTA KYRKOMILJÖ,
ENKÖPINGS KOMMUN 55

sammanfaller med utredningsområdet, och här
finns framför allt de äldre kulturlämningarna så
som förhistoriska gravar och skålgropar.

Kulturmiljön omfattar de flacka höjder i det
öppna landskapet kring Hjälsta och Ör, norr
om Hjälstavägen. Höjdområdet kallas för just
Hjälsta och Örs backar och är rikt på spår
från både äldre och yngre järnålder. Byarna
som föregått bebyggelsen vid Hjälsta och Ör
är belagda i skrift till medeltiden, men har antagligen koppling tillbaka till de närliggande
gravfälten och andra förhistoriska lämningar.
I Hjälsta finns en senmedeltida kyrka (föregångaren har sannolikt legat söder om byn)
och vid Tunalund finns bevarade byggnader i
form av gästgivaregård och tingshus från 1700talet (Lagunda tingsplats, tidigast omnämnt
1298). Utredningsområdet sammanfaller med
den utpekade kulturmiljöns norra del, där flera
gravfält och stensättningar ligger.

STORA KVEK,
ENKÖPINGS KOMMUN 46
Stora Kvek, som ligger strax öster om Hamra,
har på liknande sätt uppmärksammats på grund
av fornlämningsbild och bebyggelsekontinuitet. Även Stora Kvek är känt från medeltida
dokument, och på 1800-talet fanns här en stor
radby. Eftersom några av gårdarna finns kvar
på sina ursprungliga tomter kan dessa räknas
till de äldre bevarade gårdsbildningarna i hela
länet. Utredningsområdet sammanfaller med
den nordligaste delen av den utpekade kulturmiljön, strax norr om den historiska bykärnan.
GÖRLINGE, ENKÖPINGS KOMMUN 35
Strax söder om Hamra ligger Görlinge. Det utpekade området har lyfts fram på grund av den
bevarade historiska bebyggelsen, som även här
har åtminstone medeltida anor, tillsammans
med samlingen med fornlämningar från yngre
järnålder på norra sidan av dalgången. Det karaktäristiska, historiska gårdsläget är fortfarande bebyggt, och namnet antyder gården kan
ha etablerats redan under äldre järnålder. Här
sammanfaller utredningsområdet med den
södra kanten av själva gårdstomten.

SKRIKJÄDRA OCH VIREBORG,
HÅBO KOMMUN 157–159
Strax söder om kommungränsen EnköpingHåbo finns Skrikjädra (f.d. by), som tillsammans med tillhörande torp tagits upp som
objekt i Håbo kommuns kulturmiljöprogram.
Här ligger fokus på den historiska bebyggelsen, som bär typiska drag för mellansvenska
gårdar. Av de två torp som historiskt legat
under Skrikjärdra är Vireborg (som haft flera
olika namn) fortfarande bebyggt medan Bergtorpet sedan länge är övergivet. Utredningsområdet samman
faller med den nordöstra
delen av området, där Bergtorpet och delar av
Vireborg finns.

RÖNNA, HÅGA OCH RAMSTA,
ENKÖPINGS KOMMUN 37
Denna utpekade kulturmiljö ligger väster
om riksväg 55 och framför allt söder om utredningsområdet. Kulturmiljön omfattar ett
större område med flera äldre gårdar i ett
öppet historiskt odlingslandskap. Området är
synnerligen rikt på fornlämningar, särskilt i
form av hällristningar (inklusive figurristningar), men som även väl representerar hela det
förhistoriska spannet fram till yngre järnålder.
Här tangerar utredningsområdet den utpekade miljöns nordöstra kant. Eventuellt kan även
lämningarna kring Lilla Berg räknas till detta
sammanhängande kulturmiljöområde.

KATRINEDALS PERIFERI,
HÅBO KOMMUN 142–151
Vid Ryssvikens västra strand finns den stora
herrgården Katrinedal. Norr om herrgården
och intill utredningsområdet finns en utbredd
samling lägenhetsbebyggelse och mindre historiska jordbruksenheter som i regel hört till
Katrinedal. Bland de utpekade objekten finns
en stor mängd torp ifrån 1800-talet. Samtliga
ingår i en relativt välbevarad kulturmiljö med
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småskaligt bruk som annars till stor del har
försvunnit från landskapen kring utredningsområdet. Utredningsområdet passerar söder
om mycket av den utpekade bebyggelsen, men
sammanfaller med den västra delen av kulturmiljöområdet (bland annat Bastängen).

delen når utredningsområdet den särskilt utpekade äldre fornlämningsmiljön vid Killinge
och Kvarnnibble. Totalt sammanfaller cirka
200 hektar av utredningsområdet med den utpekade kulturmiljön.
HÅBO-TIBBLE,
UPPLANDS-BRO KOMMUN 3
Området som utpekas utgörs av den centrala
bygden i Håbo-Tibble socken. Kulturmiljön
har lyfts upp som särskilt värdefull framför allt
på grund av sin välbevarade bondbebyggelse. Till skillnad från det intilliggande Håtuna
präglas Håbo-Tibble inte av storgårdsdrift,
utan omtalas som den del av Upplands-Bro
kommun som bäst bevarat en småskalig bondbygd. I den södra delen finns en koncentrerad fornlämningsmiljö med många bevarade
äldre fornlämningar som visar bygdens äldsta
förhistoriska rötter. Dessutom beskrivs Håbo-Tibble kyrka som kyrkan den med tydligast
bevarad medeltidskaraktär i kommunen. Utredningsområdet korsar kulturmiljöns centrala delar, strax norr om Håbo-Tibble kyrka, och
sammanfaller med ett par gårdar.

RÖLUNDA, HÅBO KOMMUN 114
Vid Rölunda, på östra sidan Ryssviken och Rölundaåsen, har både Rölunda gård och den intilliggande fornlämningsmiljön lyfts upp som
viktiga. Bland fornlämningarna finns bland
annat ett flertal gravfält och karaktäristiska
gravhögar från järnåldern, men även runstenar.
Den historiska bebyggelsen är välbevarad och
besitter även den ett högt kulturmiljövärde.
Utredningsområdet passerar över Rölunda
åsen, som utgör den västra delen av detta landskapsrum. Här finns ett anmärkningsvärt gravfält, högst upp på krönet, som utgör en del av
den beskrivna kulturmiljön.
HÅTUNA, UPPLANDS-BRO KOMMUN 1
Den utpekade kulturmiljön består av ett stort
område och omfattar nästan all jordbruksmark
i Håtuna socken. Området utgörs av ett stort,
sammanhängande slättlandskap med en inslag
som belyser områdets långa historia och kultur
prägel. Saker som framhävs som värdebärande
är bland annat: Den äldsta fornlämningsmiljön
kring Killinge i områdets södra del, där den
betydande järnåldersbygden kring Håtuna har
sina rötter. ”Fornsigtuna”, Signhildsberg, som
anses vara en förhistorisk kungsgård och före
gångare till Sigtuna. Håtuna kyrka och med
tillhörande bebyggelse (Prästgård, en av länets
få bevarade tiondelador, brandstation, skola).
Herrgårdarna och storgårdsdriften som präglat
det historiska och samtida jordbrukslandskapet
(Nyborg, Håtunaholm, Signhildsberg, Aske).
Den utpekade kulturmiljön visar på ett
kontinuerligt, intensivt brukande av landskapet
sedan bronsålder, oftast präglat av samhälls
elitens inflytande och intressen. Utredningsområdet passerar igenom det utpekade området, från Nyborg till Tjusta. I den sydligaste

KUNGSÄNGENS ÖVNINGSFÄLT,
UPPLANDS-BRO KOMMUN 43 M. FL.
I Fördjupat kulturmiljöprogram för Upplands-Bro kommun (Prenzlau-Enander 2000)
riktas särskild uppmärksamhet till Kungsängens övningsfält som helhet. Texten riktas
framför allt till konsekvenserna av statens exploatering och av områdets förvaltning som
övningsfält. Här har en stor del av den historiska bebyggelsen förfallit och rivits under de
senaste 50 åren. Vissa delar av området är bättre bevarade än andra och besitter i många fall
även höga kulturmiljövärden. De särskilt ut
pekade områdena som sammanfaller med utredningsområdet redovisas var för sig nedan.
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TÄRNSUND, UPPLANDS-BRO KOMMUN
(SAKNAR BETECKNING)

LÖVSTA, UPPLANDS-BRO KOMMUN 5
Direkt norr om Lejondalssjön ligger Lövsta.
Det centrala elementet som pekas ut i kultur
miljön är själva herrgården Lövsta. Lövsta
har en lång och väldokumenterad historia
och välbevarad 1700-talskaraktär. Dessutom
omges herrgården av ett småskaligt men rikt
fornlämningslandskap, framför allt av äldre
järnålderskaraktär. Här finns ett flertal gravfält och stensättningar, men även en fornborg.
Utredningsområdet korsar de centrala delarna
av den utpekade miljön, över två gravfält och
direkt söder om själva herrgården.

I Tärnsund, vid Skarven, finns en utpekad
kulturmiljö som omfattar ett mindre område.
Platsen har uppmärksammats på grund av att
det där har funnits en sjökrog. Platsen utgör
en god naturhamn i den viktiga historiska
huvudleden mellan Mälaren och Uppsala/Sigtuna. Tärnsund finns omnämnt i skrift redan
på 1400-talet, och eventuell har även sjökrogen
haft anor till medeltiden. Platsen har ett högt
kulturhistoriskt värde på grund av sjökrogen
och kopplingen till det äldre, vattenburna
kommunikationsnätet. Den sista sjökrogen
revs vid millennieskiftet. Utredningsområdet passerar över själva Tärnsund och direkt
norr om platsen för sjökrogen. På andra sidan
Skarven finns en plats med namnet Roparudden som eventuellt kan ha en direkt koppling
till verksamheten vid Tärnsund.

KYRKBYN I VÄSTRA RYD, SUNDBY
OCH LERBERGA, UPPLANDS-BRO
KOMMUN 35
Norr om Granhammar, mitt i övningsfältet,
finns den utpekade kulturmiljön Kyrkbyn i
Västra Ryd, Sundby och Lerberga. Västra Ryds
kyrka, som har anor från 1200-talet, beskrivs
tillsammans med den omkringliggande kyrkbyn som ett äldre sockencentrum av centralt
värde för den utpekade miljön. Omkring Västra Ryd ligger ett öppet kulturlandskap med
höga visuella värden. I omgivningen finns
också bevarad historisk bebyggelse från 17och 1800-talen, men även exempelvis resterna av ödebyar. Dessutom är kulturmiljön rik
på fornlämningar som belyser platsens kontinuerliga bruk sedan förhistorisk tid. Strax
nordöst om kyrkan finns bland annat Upplands-Bro kommuns största gravröse. Utredningsområdet sammanfaller med den utpekade kulturmiljöns södra del, strax söder om
Västra Ryds. Här finns den sydligaste delen av
det äldre sockencentrat, norra änden av Lerbergas bebyggelse, en övergiven bytomt, två
järnåldersgravfält samt delar av det öppna och
ålderdomliga jordbrukslandskapet.

Kulturmiljöregistret

Inom en kilometer från utredningsområdet
finns över 1300 objekt av olika slag registrerade i Riksantikvarieämbetets kulturmiljö
register (Fornsök 2020). Av dessa är 187 belägna inom utredningsområdet, de beskrivs i
korthet nedan. För en djupare diskussion och
redovisning av lämningarna hänvisas till den
beskrivande texten i Kulturarvsanalysen ovan,
samt Arkeologisk inventering och bilaga 1.
De 187 registrerade objekten inom utredningsområdet består av 116 fornlämningar,
46 övriga kulturhistoriska lämningar, 11 möjliga fornlämningar, samt 10 objekt som saknar
antikvarisk bedömning och 4 som inte utgör
kulturhistoriska lämningar. Bland fornlämningarna utgör stensättningar och gravfält
de vanligaste lämningstyperna, figur 31. Generellt sett kan dessa kopplas till järnålderns
jordbruksexpansion.
Bland de övriga kulturhistoriska lämningarna är rester av historisk bebyggelse (lägenhetsbebyggelse och husgrund, historisk tid)
vanligast förekommande. Många av dessa är
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Figur 31. Diagrammet visar en sammanställning av objekt i Kulturmiljöregistret som finns inom
utredningsområdet, ordnad efter lämningstyper och de antikvariska bedömningar dessa har.
lämningar efter torp och byggnader som användes i det historiska jordbruket och som mist
sin betydelse under de senaste 100–150 åren.
Vissa objekt har tidigare registrerats som
möjliga fornlämningar. I regel är dessa lämningar efter historisk bebyggelse där det inte
gått att fastställa om lämningarna uppfyller
kraven för att bedömas som fornlämning. Sista
kategorin avser lämningar som är undersökta
och borttagna, eller andra objekt om inte kan
bedömas som kulturhistoriska lämningar.
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Tidigare
arkeologiska undersökningar
Utredningsområdet omfattning innebär att ett
flertal arkeologiska undersökningar sker och
har skett inom och i anslutning till området.
Några av de mer omfattande undersökningarna som gjorts inom utredningsområdet är
de som föregick ombyggnaden av riksväg 55,
söder om Örsundsbro. På 90-talet undersöktes
fyra olika förhistoriska boplatser i anslutning
till det aktuella utredningsområdet. Vid några
av dessa påträffades omfattande lämningar
från förhistorisk bebyggelse, och mycket av boplatslämningarna kunde dateras till bronsålder
och äldre järnålder.
Inom utredningsområdet finns idag ett
antal pågående och nyss avslutade arkeologiska
uppdrag:
Vid Pläntbacka (Enköpings kommun) och
gravfältet L1943:7030 planeras en schaktningsövervakning. (länsstyrelsen Uppsalas diarienummer: 431-7462-2020).
Invid Rölundaåsen (Håbo kommun) har en
arkeologisk utredning nyss genomförts (länsstyrelsen Uppsalas diarienummer: 431-13662019), dock finns ännu ingen rapport ifrån
undersökningarna.
2017 utfördes en arkeologisk utredning i
en korridor längs med väg 269 (Upplands-Bro
kommun) och vidare upp mot Sigtuna, tvärs
det aktuella utredningsområdet (länsstyrelsen
Stockholms diarienummer: 431-32540-2016).
I samband med utredningen registrerades nio
nya fornlämningar. Bland annat påträffades en
förhistorisk boplats under utredningsgrävning
(Beckman-Thoor 2017)
På västra sidan av väg 269, vid Håbo
härads
allmänning (Upplands-Bro kommun),
undersöktes ett större område 2019 (läns
styrelsen Stockholms diarienummer: 43138401-2019). Bland annat kunde utredningen
visa på boplatser från stenålder och hålvägar
som visar att kommunikationsstråket mellan
Håbo-Tibble och Bro går tillbaks till förhistorisk tid (Beckman-Thoor 2019).

Vid Törndal (Upplands Väsby kommun) planeras en arkeologisk utredning vid en fossil
åkermark, L2017:304 (länsstyrelsen Stockholms diarienummer: 431-9708-2019).
På Västra sidan av bergtäkten i Vällsta
(Upplands Väsby kommun) utfördes en arkeo
logisk utredning (länsstyrelsen Stockholms
diarienummer: 431-35342-2019). Under utredningen kunde endast två historiska gränsmärken hittas (Ramström 2019).
Invid Överby kraftstation (Sollentuna kommun) utfördes 2014 en arkeologisk utredning
(länsstyrelsen Stockholms diarienummer:
4311-7424-2014). Inga fornlämningar påträffades under utredningen (Lindblom 2014).
I övrigt ansluter utredningsområdet i sydöst till två andra aktuella arkeologiska utredningar på uppdrag av Svenska kraftnät.
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ARKEOLOGISK INVENTERING
Karaktäristiska lämningar

Den arkeologiska inventeringen redovisas
nedan på två olika sätt. Under Resultat redo
visas det totala inventeringsresultatet översiktligt. Under Karaktäristiska lämningar lyfts ett
urval av inventeringsresultatet upp i syfte att belysa hur resultatet passar in i och fördjupar kunskapen om kulturmiljön i utredningsområdet.

I syfte att bearbeta och överskådliggöra resultatet av den arkeologiska inventeringen har vi
valt att lyfta fram (i första hand nyregistrerade)
lämningar som varit karaktäristiska för resultatet. Lämningarna redovisas dels geografiskt,
dels tematiskt.

Resultat

Delsträckor

Under utredningen har 60 nya lämningar inventerats och registrerats i Kulturmiljöregistret. Därutöver har inventeringen resulterat i att
beskrivningen, bedömningen och uppgifterna
kring ytterligare 36 tidigare registrerade lämningar uppdaterats. Idag finns totalt 187 lämningar av olika slag registrerade i utredningsområdet. Samtliga inventerade lämningar
redovisas i bilaga 1.
De inventerade lämningarna har mätts in,
beskrivits och bedömts enligt Riksantikvarieämbetets praxis. Bland de nyregistrerade lämningarna har 32 bedömts som fornlämning,
26 som övrig kulturhistorisk lämning, en som
möjlig fornlämning och en som ej kulturhistorisk lämning.
Tidsinnehållet för de inventerade lämningarna sträcker sig åtminstone från yngre bronsålder fram till 1900-talets början. De representerar rester efter ett historiskt landskap och
visar på utvecklingen av jord- och skogsbruk
i det centrala området strax norr om Mälaren
under flera tusen år.
De vanligaste lämningstyperna har varit
stensättning (16 stycken) samt lägenhets
bebyggelse och husgrund, historisk tid (totalt 20
stycken). I övrigt har några lämningstyper skiljt
ut sig genom att vara synnerligen viktiga för
tolkningen av den förhistoriska kulturmiljön,
trots att de bara utgjort ett mindre antal av de 60
nyinventerade lämningarna. Lämningstyperna
är gravfält (2), röse (1), hällristning (1) samt
hägnad och fossil åkermark (3 respektive 2,
samtliga av förhistorisk karaktär).

På grund av utredningsområdet längd och
varierade landskapskaraktär presenteras de
karaktäristiska lämningarna i tre delområden
motsvarande de som används för kulturarvs
analysen, se figur 2–figur 4. Meningen är också
att underlätta läsarens orientering i materialet
samt knyta an till den bredare kulturarvsanalysen. Inom den utredda korridoren har varje
delsträcka haft en relativt enhetlig karaktär enligt följande:
Del 1 – Följer till stor del flacka höjdpartier som
omgärdas av sammanhängande, uppodlade slättmarker. Delsträckan karaktäriseras av omväxlande
jord- och skogsbruksmark (rivningskorridoren dock
till största del förlagd till jordbruksmarken).
Del 2 – Följer till stor del ett lägre beläget slättområde.
Delsträckan har en karaktär av stora samman
hängande jordbruksmarker.
Del 3 – Består av ett betydligt mer kuperat landskap
än förgående delar. Delsträckan domineras av
häll- och skogsmark.

Fördelningen av nyinventerade lämningar är
relativt jämn med 23, 14 och 23 lämningar
inmätta i respektive del. Att något färre lämningar påträffats i del 2 beror sannolikt både
på att en stor del av sträckan utgörs av öppen
åkermark och på att området är relativt väl
inventerat sedan tidigare.
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Tidsskikt

För att lättare förstå förändringen och utvecklingen av kulturlandskapet utifrån de olika lämningstyperna har vi grupperat dessa i fyra tidsskikt. Samtliga nyinventerade lämningar kan
associeras med tidsskikten. Nedan utgör tidsskikten en ungefärlig kontext för lämningarna.
Tidsskikten har formulerats enligt följande:
Yngre bronsålderns och äldre järnålderns spår –
representeras av rösen, ensamliggande sten
sättningar, skålgropar, stensträngar och fossil
åkermark (Celtic fields, förhistoriska skålade
små åkerytor).
Den yngre järnålderns stereotypa gravskick –
representeras av gravfält med runda
stensättningar och högar.

Figur 32. På ett krönläge på berget, vid en
kraftledningsstolpe väster om station Hamra
hittades cirka 13 skålgropar inknackade i
berget. Berget var starkt vittrat och skål
groparna var svåra att se. De var fördelade på
tre grupper med tre–nio i varje. En svag fördjupning i berget kan anas innanför fingrarna.

Medeltida bebyggelselämningar – representeras
av syllstensgrunder och lämningar vid byoch gårdslägen samt historiskt arkivmaterial.
Tidigmodern lägenhetsbebyggelse – representeras
av syllstensgrunder efter torp och backstugor
samt historiskt arkivmaterial.

Majoriteten av de nyregistrerade lämningarna kan inordnas i det äldsta och yngsta av
tidsskikten, men resultatet berör samtliga
tidsskikt. Tidsskikten är även väl representerade i varje delområdes vidare kulturmiljö, se
Kulturarvsanalys.

som den del av bronsålderns kulturlandskap.
De ligger vanligtvis i anslutning till de samtida
jordbruksmarkerna och farlederna.
L2020:10659 BESKRIVNING:
Skålgropsförekomst, 12×5 m (NO-SV), bestående av cirka 13 skålgropar. Dessa är 3–6
cm i diam och 0,5–1 cm dj. Skålgroparna är
fördelade på 3 grupper; en grupp om 3, en
skålgrop 5 m S om denna samt 9 st ytter
ligare 8 m S. Belägna på krön av starkt vittrat berg, intill kraftledningsstolpe.

Del 1 Hamra – Bälsunda
Skålgrop

Skålgropar (eller älvkvarnar), en lämningstyp
som hör till det allra äldsta tidsskiktet, påträffades i ledningssträckans nordligaste del,
L2020:10659. Platsen ligger på krönet av ett
berg vid Hamra och är en av de högst belägna
i utredningsområdet (42 meter över havet),
figur 32. Sett tillsammans med fornlämningsbilden i närområdet så hör skålgroparna
sannolikt till den stora samling hällristningar
och gravar som tillkom kring Villsberga och
Stora Berg under yngre bronsålder och äldre
järnålder. Skålgropslokaler som denna kan ses

Röse
Röset L2020:10985 är ett bra exempel på en
tidig gravform och är troligen från yngre bronsålder-äldre järnålder. Lämningstypen kan höra
ihop med både ensamliggande stensättningar,
skålgropar, stensträngar och så kallade Celtic
fields. Just detta röse kan framstå som lite avsides i områdets fornlämningsbild, men läget
är egentligen typiskt. L2020:10985 ligger högst
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Lägenhetsbebyggelse
och husgrunder

upp på en höjd (cirka 50 meter över havet,
söder om Stora Bärby) med utblick över en av
områdets tidigaste brukade lerslätter.

Ett exempel på lägenhetsbebyggelse är
L2020:11090 som påträffades i höjd med
Stensborg, cirka 750 meter nordväst om Tuna,
figur 34. Lämningen består av grunderna efter
ett boningshus och en lada med källare i ena
änden. På grund av att läget varit bebyggt
redan i mitten på 1700-talet har bebyggelsen
bedömts som fornlämning.

L2020:10985 BESKRIVNING:
Röse 6 m i diam och 1 m h, bestående av
0,3–0,7 m st stenar. Tydlig kantkedja i S.
Utrasad i N.

L2020:11090 BESKRIVNING:
Torplämning, ca 50×30 m (VNV-ÖSÖ),
bestående av 1 husgrund med spisröse och
en ladugårdsruin. Husgrunden är 16×9 m
(NÖ-SV) och 0,3–0,5 m h av mestadels
vällagd natursten varav några huggna samt
delvis gjuten. Spismursröse i norra delen,
4 m diam, med tegelsten i ytan. Trappsteg
på synliga stenar i grundens långsida. Ladugårdsruinen är 19×7 m (NV–SÖ) och
0,2–1,3 m h av vällagd natursten och med
källargrop i NV delen. Källargropen är 7×7
m med ingång från NV. Uthusgrunden har
tegelrester i ytan.

Figur 33. Fotot visar fyra större stenar som
ligger på rad, en del av L2020:11093. Foto
riktning mot nordöst.

Referens:
Tuna Ägodelning 1728 LMS aktnr. B27-10:1.
Tuna Storskifte 1764 LMS B27-10:2 (Backstuga).

Hägnad/stensträng
L2020:11093 och L2020:11238 utgör goda exempel på stensträngar, figur 33. Lämningarna
ligger mellan Vettesta och Til i delområdets
södra del. Stensträngar har vanligtvis en datering till äldre järnålder, och läget antyder i
detta fall att de kan ha tillkommit århundradena efter år noll. Denna lämningstyp påträffades
också i delområde 3.
L2020:11093 BESKRIVNING:
Stensträng, 75 m l (NV-SÖ), bestående av
gles, enkel rad av 0,4-0,7 m st stenar.
L2020:11238 BESKRIVNING:
Stensträng, 115 m l (NNV-SSÖ), 0,6–0,9 m
br. och 0,2–2 m h. Stensträngen består av
övertorvade 0,4–1,2 m st stenar. På några
ställen ingår upp till 4 m st flyttblock.
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Figur 34. Lägenhetsbebyggelse L2020:11090 består av resterna efter ett torp. Idag är husgrunder efter
bostadshus, ladugård och jordkällare synliga. Bebyggelsen finns med redan på en karta från 1728,
då som backstuga. Under åren har bebyggelsen skiftat från backstuga, till torp, och under 1900-talet
utgjorde det en egen liten fastighet, som till slut inte bar sig ekonomiskt.

Del 2 Bälsunda – Håbo-Tibble
Ensamliggande stensättning
L2020:11094 är en ensamliggande stensättning och är troligtvis bland de äldre lämningarna som påträffades i delområde 2, figur 35.
Sannolikt har graven anlagts för att vara synlig från sundet som fanns vid Bälsunda under
äldre järnålder. Ett par (tidigare kända) liknande stensättningar finns på andra sidan dåtidens
sund, strax norr om denna lämning.

Figur 35. Stensättningen L2020:11094 är cirka
6 m i diameter och 0,6 m hög. Graven ligger
söder om ett äldre sund vid Bälsunda, och har
sannolikt varit väl synlig under äldre järnålder.

L2020:11094 BESKRIVNING:
Stensättning, 6 m diam och 0,6 m h, bestående av stenpackning med 0,4–0,6 m stora
stenar. Tydlig kantkedja av 0,5–1,0 m l
stenar. Graven är inte särskilt övertorvad.
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Gravfält
Ett exempel på en lämning från områdets yngre
järnåldersbygd är gravfältet L2020:11098. Gravfältet ligger i ett typiskt läge, utsträckt längs
kanten på ett flackt moränparti, 500 meter
söder om Värsta. Det består av 4 högar och
32 runda stensättningar, några med kantkedja, vilket är typiskt för yngre järnålderns gravskick. Gravfältet har hört till en intilliggande
gård, sannolikt det numera försvunna Kvällösa
eller dess föregångare.
L2020:11098 BESKRIVNING:
Gravfält, ca 250×40 m (NV-SÖ) bestående
av minst 36 fornlämningar. Dessa utgörs
av 4 högar och 32 runda stensättningar.
Högarna är 6–9 m diam och 0,6–1,7 m h.
Två av högarna har en grop i mitten, 1,5–3
m diam. Stensättningarna är 5–8 m diam
och 0,2–0,5 m h. Några av stensättningarna har kantkedja, 0,2 m h, av 0,3–0,5 m l
stenar. Gravfältets utbredning och det exakta antalet gravar är svårt att avgöra då
hela gravfältet har markberetts och planterats med granskog.

Figur 36. Kvällösa torp återfinns på en
storskifteskarta över Väckeby från 1762 (akt
B32-39:1). Kvällösa är belagt redan år 1325.
Jämför med figur 22.
L2020:11097 BESKRIVNING:
Torplämning, 90×70 m (NNV–SSÖ), enligt
1762 års storskifteskarta. I områdets södra
del finns en jordkällare, 6×5 m (NO–SV)
1,5 m h bestående av vallar med öppning åt
NO, antydan till kallmurade insidor.

By/gårdstomt, lägenhetsbebyggelse
och husgrund samt brunn/källa

Referenser:
Qvällösa torp, Väckeby Storskifte 1762
LMS B32-39:1.
Det medeltida Sverige Band 1. Uppland 10, Håbo
härad, Sigtuna stad, s. 60f & 76f (Riksarkivet 2014)

Direkt intill gravfältet L2020:11098 påträffades
en torplämning som sticker ut från det typiska;
Kvällösa torp, L2020:11097. Kvällösa är belagd
redan år 1325, och var då ett medeltida hemman. Senast vid Storskiftet 1762 övergick dock
Kvällösa till att läggas under Väckeby som ett
ej mantalssatt torp, se figur 22 samt figur 36.
Väckeby lades i sin tur under Nyborg säteri,
och varken Kvällösa eller Väckeby återfinns på
moderna kartor. Sammantaget utgör förloppet
ett tydligt exempel på förändringar som skett
i kulturlandskapet under historisk tid, inte
minst i samband med säteribildningarna.

En lite mera typisk torplämning för området
är Bergtorpet, L2020:11095. Lämningen ligger
på höjden strax norr om gården Skrikjädra, är
kraftigt övervuxna av slån, enbuskar och sly.
Lämningen utgörs av en liten, av stenmurar
avgränsad dalgång och inne i sly kan eventuellt
rester efter stensyllar för byggnader skymta.
Där finns även två kallkällor eller brunnar, och
i anslutning till dessa ligger äldre övergiven
åkermark, figur 37. Bergtorpet tillhör en äldre
generation av torpbebyggelse och var en av två
torp under just Skrikjädra.
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Figur 37. Översikt mot över L2020:11095, lägenhetsbebyggelsen ”Bergtorpet”. Platsen var mycket
överväxt av slån, enbuskar och sly, och det var svårt att identifiera ingående lämningar. Bergtorpet
finns med på en karta över gården Skrikjädra från 1685. Fotoriktning mot öster.

Del 3 Håbo-Tibble – Överby

L2020:11095 BESKRIVNING:
Torplämning, 120×80 m (NV–SÖ), enligt 1685 års geometriska avmätning.
I områdets NV del finns två nära varandra liggande kallkällor, 4x4 m respektive 3x3 m, med utlopp mot Ö.
I kanterna finns äldre virke. Tomten begränsas i SÖ av stenhägnad men saknar i
övrigt tydlig begränsning. Ev. rester av husgrunder i form av enstaka syllstenar längs
med stenhägnaden. Marken runt om är
tydligt kulturpåverkad med äldre åkermark
stadd i igenväxning.

Ensamliggande stensättning
Åter igen kan en ensamliggande stensättning utgöra exempel på en lämning från det
äldsta tidsskicket. För delområde 3 passar
L2020:11026 som en god representant. Stensättningen ligger på en stenbunden höjd i en
sydsluttande moränbacke, strax norr om Lövsta. Förmodligen har den legat i anslutning
jordbruksbygden som etablerades i området
under äldre järnålder.
L2020:11026 BESKRIVNING:
Stensättning, rund, ca 4 m diam och 0,5 m h,
bestående av 0,1–0,3 m st stenar. I S kanten
syns även större stenar, ca 0,7–1,0 m st.

Referens:
Bergtorpet, Skrikjädra geometrisk avmätning
år 1685 LMS aktnr A11:57.

63

Fossil åker, hägnad/stensträng
I områdets södra del påträffades fossila
åkrar som sannolikt hör till den äldre järn
ålderns jordbrukslandskap, L2020:10663 och
L2020:10666, figur 38. Lämningarna utgörs av
två små blockformiga tegar med svagt skålade
ytor, även kända som Celtic fields. Totalt omfattar de några hundra kvadratmeter. De fossila
åkrarna ligger i sydsluttningen av en liten höjdrygg vid Mälarvägen.
L2020:10663 BESKRIVNING:
Fossil åkermark, ca 25×18 m (Ö–V), bestående av 1 svagt skålad, blockformig, åker
yta. Längs kanterna finns röjningssten. I N
kanten antydan till åkerhak.

Figur 38. Direkt öster om Mälarvägen vid Vällsta
har två ytor med fossil åkermark, L2020:10663
och L2020:10666 registrerats. Dessa är små
blockformiga tegar med svagt skålade ytor. På
bilden är L2020:10663 och den tidigare åkern i
mitten av bilden. Fotoriktning mot öster.

L2020:10666 BESKRIVNING:
Fossil åkermark, ca 25×18 m (Ö–V), bestående av 1 svagt skålad, blockformig, åker
yta. Längs kanterna finns röjningssten. I N
kanten antydan till åkerhak.
Till detta äldre jordbrukslandskap hör även en
stensträng, L2020:10667, som löper intill de två
åkerytorna, figur 39. Stensträngen består av
en enkel rad med sten. Syftet var att inhägna
odlingsmarken och sannolikt kompletterades
stensträngen med en träkonstruktion under
tiden den var i bruk som hägnad.
L2020:10667 BESKRIVNING:
Stensträng, 100 m l (NNV–SSÖ), 0,6–1 m
br och 0,2–0,4 m h, bestående av kraftigt
övertorvade 0,2–1,0 m st stenar.

Gravfält, stensättning

Vid gravfältet Domarbacken, Vällsta, ändrades
bedömningen av en tidigare registrerad lämning. Gravfältet (registrerat som L2017:684) är
ett typiskt yngre järnåldersgravfält, med eventuellt något äldre rötter. Direkt intill gravfältet,
men på andra sidan av Kolartorpsvägen, finns
stensättningen L2017:927 som tidigare bedömts
som möjlig fornlämning. Med tanke på närheten
till och likheten med lämningarna på gravfältet
bedömdes L2017:927 som fornlämning.

Figur 39. Fotot visar en utrusad och övertorvad
del av L2020:10667, ungefär mitt i den registrerade lämningen. Bortom enarna kan fortsättningen av stensträngen anas som enstaka
större stenar som sticker upp i det höga gräset.
Fotoriktning mot nordnordöst.
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L2017:927 BESKRIVNING:
Stensättning, rund, 3 m i diam och 0,2 m
h. Övertorvad med i ytan talrika stenar,
0,2–0,3 m st.

Lägenhetsbebyggelse och hägnad
Mellan Näshagen och Långvreten påträffades
en lägenhetsbebyggelse, L2020:11018. Lämningen utgörs av en torpgrund i form av en
stensyll som är sammanbyggd med en stengärdesgård. Strax intill ansluter en igenväxt åkeryta. Läget och lämningen är typiska för den
yngre och oftast relativt kortlivade torpbebyggelse som etableras i området under 1800-talet.

Figur 40. Ett exempel på ett större gränsmärke
är ett så kallat femstenarör. Vid gränsen mellan
Stora Bärby, Furulund med flera byar hittades
ett sådant. Femstenarör byggdes för det mesta
där flera fastighetsgränser sammanstrålade.
I och med att gränsmärket fortfarande markerar gränsen registreras det inte som vare sig
fornlämning eller övrig kulturhistorisk lämning.
Det är däremot skyddat enligt Brottsbalken och
får inte rubbas.

L2020:11018 BESKRIVNING:
Torplämning, 40×30 m (NÖ–SV), utsträckning enligt Laga skifteskartan. Består av 1
husgrund, 7×5 m (NÖ–SV) och 0,5 m h.
Husgrunden består av stensyll med 0,4–1
m st stenar och ligger mellan väg och övervuxen åker i områdets norra del. Husgrundens NV sida är inbyggd i stengärdesgården vilken utgör aktiv fastighetsgräns idag.
Referens:
Önsta Laga skifte 1832 LMS B30-35:2, Önsta utjord.

Gränsmärke

Rågångsmarkeringar, eller gränsmärken, förekommer nästan alltid som stenkonstruktioner.
Vissa, viktigare gränsmärken är konstruerade
som vällagda femstenarör (fyra hörn och en
mittsten), figur 40. Många består dock av enklare små stenrösen, vilka bara ibland har en
rest mittsten. De markerar fastighetsgränser
som ofta kan följas tillbaka till medeltiden.
Ett exempel på gränsmärke är L2020:10675
som påträffades intill bergtäkten vid Rydholm,
figur 41.

Figur 41. Inom delområde 3 registrerades ett
mindre gränsmärke, L2020:10675, strax intill
bergtäkten vid Rydholm. Arkeolog Benjamin
Grahn Danielson mäter in och beskriver gränsmärket.

L2020:10675 BESKRIVNING:
Gränsmärke, 2×1 m (NV–SÖ), 1,1 m h,
bestående av 0,2–0,7 m st stenar i 5 lager,
ingen tydlig visare.
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KULTURHISTORISK VÄRDERING
Det omfattande utredningsområdet berör
en stor del av den västra Mälarslätten, som
är skådeplats, eller åtminstone bakgrund, för
mycket av den traditionella, nationella historieskrivningen i Sverige och ingår i ett traditionellt
kärnområde som omfattar Sigtuna, Uppsala,
Stockholm och hela Mälardalen. Kulturmiljön
här består av alla de element som man kan
vänta sig i en jordbrukande centralbygd med
lång historia; storslaget jordbrukslandskap,
gods, gårdar, torp, skogar, ålderdomliga landsvägar och farleder, medeltida kyrkor och fornlämningar av alla dess slag. Kulturarvsanalysen,
kartstudien och den arkeologiska inventeringen har visat på att alla dessa beståndsdelar finns
väl representerade inom utredningsområdet.
Rapporten har kontextualiserat de individuella inslagen och lämningarna i ett bredare
kulturhistoriskt perspektiv, inriktat på områdets utveckling från bronsålder till historisk
tid. Många lämningar och andra drag i landskapet är även upptagna som specifika värden
i olika utpekade kulturmiljöer, så som riksintressen för kulturmiljövården och kultur
miljöer som beskrivs i de olika kommunernas
kulturmiljöprogram.
Nedan ges en övergripande kulturhistorisk värdering där lämningstyperna som finns
inom utredningsområdet bedöms avseende
vetenskapligt och pedagogiskt värde. Bedömningsskalan är kvalitativ och värdena anges
som låg, medelhög och hög.

Mälarslättens kulturmiljö, där de förekommer
mycket frekvent och oftast kan visa på en tydlig
brukningskontinuitet i landskapet. Många av
gravarna har höga vetenskapliga och pedagogiska värden. Detta beror på att läge, konstruktion och innehåll kan berätta mycket om
förhistoriska förutsättningar och förhållanden,
samtidigt som själva gravarna kan vara väl
synliga, ha ett högt upplevelsevärde och tydligt
visa spår efter förhistorians människor. Eventuellt kan ensamliggande stensättningar, till
skillnad från gravfält, i allmänhet sägas ha ett
något lägre pedagogiskt värde (medelhögt) då
de oftast är svårare att upptäcka och förstå.

Historisk bebyggelse

Den näst vanligaste kategorin lämningar utgörs av historisk bebyggelse (42 objekt). I
kategorin ingår gårds- och bytomter, lägenhetsbebyggelse (torp och backstugor) och enskilda husgrunder, men även exempelvis källor
och brunnar som hör till den historiska be
byggelsen. Många av dessa lämningar hör till
1800-talets jordbruk och befolkningsexpansion, och har ett relativt lågt vetenskapligt värde.
Eftersom torpen många gånger kan kopplas till
herrgårdarna och storgårdarnas verksamhet
och jordbrukslandskap, är de dock ett viktigt
inslag i kulturmiljön. I den bemärkelsen kan
många av lämningarna ses som typiska för
den här delen av landet och speglar en specifik
historisk epok som format landskapet under
de senaste århundradena. De har ett medelhögt pedagogiskt värde eftersom de illustrerar
förhållandena i och förutsättningarna för de
storskaliga jordbruken innan mekaniseringens tid. I enstaka fall kan lämningarna även
besitta höga vetenskapliga värden på grund av
sin ålder. Så är fallet för Qvällösa, L2020:11097,
och Väsby, L2014:5897, som bägge utgör lägen
för medeltida gårdar.

Gravar och gravfält

De vanligaste lämningarna inom utredningsområdet är de olika gravarna och gravfälten
(70 objekt), företrädesvis bestående av stensättningar. Lämningstyperna är vanliga även
utanför området och går att hitta i stora delar
av landet. Gravarna i allmänhet och järnåldersgravfälten i synnerhet är dock ett signum för

66

Antikvarisk
bedömning

Hällristningar

Ytterligare en relativt vanlig lämningskategori
är hällristningar (19 objekt). Inom utredningsområdet är alla kända hällristningar skålgropsförekomster av relativt enkel typ som förekommer i många delar av landet. Den individuella
skålgropsförekomsten besitter ett lågt vetenskapligt och pedagogiskt värde, då enskilda
skålgropar inte belyser forntiden på något särskilt sätt och dessutom är svåra att iaktta i detta
område. Däremot utgör de tillsammans ett
värdefullt spår som kan visa tydligt vilka delar
av landskapet som varit viktiga för forntidens
människor.

Inventeringen har resulterat i att 60 nya lämningar har registrerats i KMR. Av dessa utgör
32 fornlämningar, 26 övriga kulturhistoriska lämningar, en möjlig fornlämning och en
ej kulturhistorisk lämning. De består av flera
olika lämningstyper och är i stort sett samstämmiga med den vidare fornlämningsbilden
som är känd i landskapet. Lämningarna representerar ett långt tidsspann, från bronsålder
till modern tid, och visar på en lång brukningskontinuitet i landskapet. En stor mängd
bebyggelselämningar ingår bland de nyregistrerade lämningarna och belyser den utbredda
och varierade lägenhetsbebyggelsen i slättlandskapets periferi. Många av dessa uppfyller inte
rekvisiten för fornlämningar, men bedöms som
viktiga för att förstå den lokala kulturhistorien
och det historiska jordbruket som format dagens kulturlandskap.
Nedan definieras Picea kulturarvs rekommendationer för vilken hänsyn som bör iakttas
för lämningarna i utredningsområdet. Vidare har utredningsområdet bedömts avseende
potentiella boplatslägen och andra under mark
dolda fornlämningar. 17 ytor har bedömts som
lämpliga att utredas vidare, till exempel genom
en arkeologisk utredning steg 2.
Vid två fornlämningar (L1941:9276 och
L2016:1775) har grova skador påträffats under
inventeringen, och i dessa fall kommer polisanmälan att göras (och kopior på anmälan med
underlag lämnas till respektive Länsstyrelsen).
Efter inventeringen är de kända och synliga lämningarna så pass välavgränsade att det
inte ska råda tvekan om de kommer bli påverkade eller ej. För bevarandet av fornlämningar
gäller även ett så kallat fornlämningsområde
som omger själva den registrerade lämningen.
Fornlämningsområdet utgörs av ett så stort
område på marken som behövs för att bevara
fornlämningen och ge den tillräckligt utrymme

Stensträngar
och fossil åkermark
Inom utredningsområdet finns även flera
stycken stensträngar. Stensträngarna är typiska för den här delen av landet och är de tidigaste synliga lämningarna efter hägnader i
jordbrukslandskapet. Varje stensträng är en
ledtråd till hur den förhistoriska markanvändningen kan ha sett ut på en viss plats och bär
därför ett högt vetenskapligt värde. Stensträngarna är svåra att uppfatta i landskapet, men
vet man vara man ska titta kan de ha ett högt
pedagogiskt värde. I utredningsområdet finns
även fossila åkermarker, flera i anslutning till
stensträngar. Lämningstypen är ovanlig och
svårupptäckt, och bedöms ha ett högt vetenskapligt värde men medelhögt pedagogiskt
värde (beroende på synbarhet).
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med hänsyn till dess art och betydelse. Fornlämningsområdets storlek avgörs av länsstyrelsen och beslutas från fall till fall.
Fornlämningar är skyddade enligt 2 kap.
Kulturmiljölagen och övriga kulturhistoriska
lämningar skyddas även genom miljöbalkens
generella hänsynsregler, där stor vikt läggs vid
hänsyn till kulturlämningar och kulturmiljöer.
Begäran om arkeologisk utredning och an
sökan om ingrepp i fornlämningar lämnas till
länsstyrelsen. Det är bara länsstyrelsen som
kan fatta beslut om antikvariska åtgärder enligt
2 kap. Kulturmiljölagen.
Gränsmärken i aktuell gräns är skyddade enligt 14 kap. 8 § brottsbalken. Ansökan
om säkerställande av gränsmärken lämnas till
Lantmäteriet.

vilka åtgärder som är nödvändiga för att fornlämningar inte ska skadas och vilka antikvariska åtgärder som krävs ifall att ingrepp i fornlämning inte går att undvika. I och med att
projektet är beläget i två län, Uppsala län och
Stockholms län, bör det efterfrågas ett gemensamt samrådssvar från de båda länsstyrelserna.
Det är viktigt att länsstyrelserna samordnar
sina svar och ger samstämmiga bedömningar, så inte projektet får olika krav beroende på
vilken sida av länsgränsen arbetet kommer ske.

Särskild hänsyn

Alla lämningar i utredningsområdet har bedömts i frågan om särskild hänsyn. Generellt
sett har sammanhållna fornlämningsmiljöer
och platser med höga upplevelsevärden bedömts motivera särskild hänsyn, så att dessa
värden inte förstörs genom exempelvis stolp
placering. På dessa platser rekommenderas ett
skyddsavstånd som går utöver det som gäller
vid generell hänsyn, för att ge fornlämningsmiljöerna ett lämpligt skydd. Särskild hänsyn rekommenderas även på vissa ställen där
stolpar ska rivas. I dessa fall är det lämpligt att
undvika markarbeten genom att kapa stolpar
och låta fundamenten ligga kvar.

Generell hänsyn

I det fortsatta arbetet med planering av projektet bör samtliga planerade kraftlednings
stolpar justeras så att fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar inte påverkas.
Ett rekommenderat skyddsavstånd om minst
10 meter till övrig kulturhistorisk lämning och
20 meter till fornlämning bör hållas. I några
fall krävs att det visas ytterligare försiktighet
och särskild hänsyn.
Samtliga lämningar bör markeras med
snitsel
band innan avverkning och framtida
markarbeten. Rivning av befintliga stolpar
inom samma avstånd ska föregås av en an
sökan om tillstånd för ingrepp i fornlämning
hos respektive länsstyrelse. I samband med
uppförandet av den nya kraftledningen är det
mycket viktigt att tillfälliga körvägar, arbetsytor och uppställningsplatser för material även
håller samma skyddsavstånd till lämningarna.
I de fall skyddsavstånd inte kan hållas men lämningen ej blir direkt påverkad bör lämningarna
förses med någon form av fysiskt skydd.
Vidare samråd med länsstyrelsen enligt
2kap. §10 Kulturmiljölagen rekommenderas.
I samrådet kommer länsstyrelsen att bedöma

Lämpliga ytor för
arkeologisk utredning steg 2
Hela utredningsområdet har även bedömts avseende lämpliga ytor for arkeologisk utredning
(steg 2). 17 ytor har lyfts upp som lämpliga att
gå vidare till en eventuell arkeologisk utredning
enligt 2 kap. Kulturmiljölagen, se figur 42–
figur 64. Detta är platser där det inte tydligt gått
att avgöra utbredningen av lämningarna eller
områden där det kan förväntas finnas lämningar dolda under markytan (till exempel boplatser), och där fördjupade arkeologiska utredningar bör föregå andra markingrepp. Observera att
det alltid är länsstyrelsen som beslutar vilka
arkeologiska åtgärder som är nödvändiga.
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Figur 42. Kartan visar området vid Högstena och Villsberga, någon kilometer sydväst om kraft
stationen i Hamra. Fornlämningsmiljön här är av särskilt högt värde och innehåller många av traktens
äldsta fornlämningar i en samlad miljö, utpekad i ett riksintresse för kulturmiljövården. Vid rivning av
stolparna längst åt väster bör särskild hänsyn iakttas, och det är lämpligt att helt undvika markarbeten
på och intill den flacka höjden. Inom markerat område vid Högstena bedöms det, utifrån topografi och
fornlämningsbild, vara troligt att det kan förekomma under mark dolda fornlämningar. Här föreslås
att en arkeologisk utredning steg 2 föregår eventuella markarbeten.
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Figur 43. Kartan visar höjdområdet i Tuna skog, vid Fridhem. På krönet av berget ligger röset
L2020:10985 som påträffades under den arkeologiska inventeringen. Lämningens art och placering
motiverar särskild hänsyn. Skyddsavståndet (50–70 m) omfattar hela det bergskrön som röset är beläget
på. Inga stolpar bör placeras inom skyddsavståndet för att undvika påverkan på fornlämningsmiljön.
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Figur 44. Kartan visar höjdområdet i Tuna skog, vid Eriksborg. Inom markerat område bedöms det
vara troligt att det kan förekomma under mark dolda fornlämningar. En eventuell arkeologisk utredning steg 2 bör genomföras som sökschaktning för att söka efter fynd och anläggningar, företrädesvis
material som kan kopplas till förhistoriska boplatser. Ytan utgör ett bra boplatsläge utifrån terräng,
topografi och fornlämningsbild.
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Figur 45. Kartan visar fornlämningsmiljön vid Pläntbacka, Tuna. Här motiverar de karaktäristiska
järnåldersgravarna särskild hänsyn. Skyddsavstånden omfattar de höjder som gravarna ligger på.
Inga stolpar bör placeras inom skyddsavstånden för att undvika påverkan på fornlämningsmiljön.
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Figur 46. Kartan visar Hjälstaby med intilliggande fornlämningsmiljö. Området är upptaget som en
lokalt utpekad kulturmiljö. Järnåldersgravfältet L1943:6872 ligger i ett typiskt läge på en mindre höjd,
omgärdad av åkermark. Här motiverar det karaktäristiska gravfältet särskild hänsyn. Skyddsavståndet
omfattar den höjd som gravfältet ligger på. Inom en större yta bedöms det dessutom, utifrån topografi
och fornlämningsbild, vara troligt att det kan förekomma under mark dolda fornlämningar. Här föreslås att en arkeologisk utredning steg 2 föregår eventuella markarbeten.
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Figur 47. Kartan visar föreslaget område för arkeologisk utredning steg 2, utmed den flacka höjd som
Vängsta med omgivande fornlämningsmiljö besitter. Ytan utgör bra boplatsläge utifrån topografi och
fornlämningsbild.
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Figur 48. Kartan visar föreslaget område för arkeologisk utredning steg 2, utmed den flacka höjdryggen
mellan Vängsta och Eneby. Med sadellägen och väldränerade marker utgör ytan bra boplatsläge utifrån
topografi och fornlämningsbild. Dessutom kan gravar förekomma på impedimentet mitt i ytan. Vid
gravfältet L1943:1948 motiveras särskild hänsyn. Här rekommenderas ett skyddsområde som omfattar
åsen som gravfältet ligger på, i syfte att undvika påverkan på fornlämningsmiljön.
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Figur 49. Kartan visar det lätt kuperade landskapet mellan Eneby och Til. Här har två bevarade
stensträngar påträffats under den arkeologiska inventeringen, L2020:11238 och L2020:11093. De är
av en art som motiverar särskild hänsyn, med ett skyddsavstånd som omfattar de små impediment de
ligger på. Intill L2020:11093 omfattas även stensättningen L1943:1349, som bör ses som en del av
fornlämningsmiljön som motiverar särskild hänsyn.
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Figur 50. Kartan visar Bälsunda med omgivande fornlämningsmiljö. De karaktäristiska gravfälten
L1943:1112 L1943:1374, som ligger på mindre höjder med utblick över den forna viken, motiverar särskild hänsyn. Skyddsavstånden omfattar de höjder som gravarna ligger på. Stolpplacering och mark
arbeten bör undvikas inom skyddsavstånden för att inte orsaka påverkan på fornlämningsmiljön.
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Figur 51. Kartan visar höjdområdet vid Grönlund, Bastängen, mellan Biskops-Arnö och Övergran.
Gravfältet L1941:9115 är av en art och placering som motiverar särskild hänsyn. Skyddsavståndet omfattar det bergskrön som gravfältet är beläget på. Inga stolpar bör placeras inom skyddsavståndet för att
undvika påverkan på fornlämningsmiljön.
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Figur 52. Kartan visar föreslaget område för arkeologisk utredning steg 2, utmed lerjordarna uppe
på höjdpartiet mellan Biskops-Arnö och Övergran. Topografin och fornlämningsbilden indikerar ett
sannolikt boplatsläge, eventuellt med äldre (sten/bronsålders) datering. Dessutom kan fler gravar
förekomma på den flacka åsen mitt i ytan. Vid stensättningarna L1941:9387 m.fl. motiveras särskild
hänsyn. Här rekommenderas ett skyddsområde som omfattar den lilla markerade höjd som gravarna
ligger på, i syfte att undvika påverkan på fornlämningsmiljön.
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Figur 53. Kartan visar Rölundaåsen och Ryssviken, med delar av den tillhörande fornlämnings
miljön. Gravfältet L1943:7862 är av en unik art och har en prominent placering i detta speciella och
utpekade kulturlandskap. Platsen motiverar särskild hänsyn. Skyddsavståndet omfattar krönet av
Rölundaåsen, som gravfältet är beläget på. Inga nya stolpar bör placeras inom skyddsavståndet och
markarbeten bör undvikas.
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Figur 54. Kartan visar randområdet nordväst om Nyborg. På grund av granplantering är upplevelsevärdet av denna komplexa fornlämningsmiljö begränsad och motiverar därför inte särskild hänsyn.
Däremot föreslås arkeologisk utredning steg 2 inom markerat område. Inom ytan finns en sammanhängande fornlämningsmiljö från åtminstone yngre järnålder och framåt. Här är det troligt att
fler gravar och andra anläggningar finns under markytan. Eventuellt kan även lämningar efter en
gårdstomt från yngre järnålder/tidig medeltid finnas i områdets västra del.
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Figur 55. Kartan visar ett mindre höjdområde vid väg 269, strax söder om Håtuna kyrka. Platsen,
som är upptagen i ett riksintresse för kulturmiljövården har utgjort en centralbygd i järnålderns kultur
landskap. Idag finns bland annat en samling gravfält, belägna vid områdets höjdpunkter. Av dessa
är L2016:2006 särskilt utpekat, och utgör kommunens största gravfält. Tillsammans med gravfälten
2016:2098 och 2016:1628 bör särskild hänsyn iakttas. Detta innebär att nya stolpar inte bör placeras
på höjderna och markingrepp bör undvikas, i syfte att inte förvärra påverkan på fornlämningsmiljön
och kulturmiljön i stort. Dessutom föreslås arkeologisk utredning steg 2 föregå samtliga markarbeten i
markerat område, som ansluter till höjderna. Här bedöms det som troligt att påträffa fynd och anläggningar som kan kopplas till järnålderslämningarna eller en eventuell boplats.
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Figur 56. Kartan visar området vid Håtuna kraftstation. Här var det på grund av stängsel och aktivt
bete inte möjligt att närmre besiktiga lämningarna under den arkeologiska inventeringen, varför en
arkeologisk utredning steg 2 föreslås inom markerat område. Platsen hör dessutom ihop med den utpekade, rika järnåldersmiljön kring Håtuna, varför det är möjligt att påträffa fler lämningar inom det
markerade området.
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Figur 57. Kartan visar den komplexa kulturmiljön kring Kvarnnibble och Killinge. Bland fornlämningarna finns en stor mängd av de äldsta lämningarna i trakten, och fornlämningsmiljön är en viktig del
av riksintresset för kulturmiljövården. Området som föreslås för arkeologisk utredning steg 2 ansluter
till denna. En bäck löper genom området och möter i norr en forntida havsvik som gått upp i dalen
norrifrån. Sett till topografin och fornlämningsbilden utgör ytan ett bra boplatsläge, men det är även
troligt att det kan förekomma andra under mark dolda fornlämningar. I den norra delen utgör stensättningar, skålgropslokaler och skärvstenshögar en sammanhållen fornlämningsmiljö på en flack höjd
utmed bäckfåran/dalgången. Där motiveras särskild hänsyn för att undvika påverkan på fornlämningsmiljön.
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Figur 58. Kartan visar området kring Håbo-Tibble kyrka. Här föreslås en arkeologisk utredning steg 2
vid den höjd som fornlämningen L2016:1187 m.fl. ligger på. Inom det markerade området är det troligt
att det kan förekomma andra under mark dolda fornlämningar, varför en fördjupad utredning bör
föregå markingrepp.
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Figur 59. Kartan visar ett randområde där väg 269 möter bergsområdet kring Håbo häradsallmänning.
Vägen följer en grusås och en dalgång som fungerat som färdväg upp till de högre belägna delarna av
landskapet sedan forntiden. I närområdet finns både stenålders- och bronsålderslämningar samt rester
av de förhistoriska färdvägarna (till exempel hålvägen 2020:136). Inom det markerade området är det
troligt att det kan förekomma boplatser eller andra under mark dolda fornlämningar, varför en för
djupad utredning bör föregå markingrepp.
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Figur 60. Kartan visar Lövsta med omgivande fornlämningsmiljö, som ingår i en lokalt utpekad kulturmiljö. Vid L2016:1802 finns en unik och välbevarad yngre fornlämning efter Smedstorpets gårdstomt.
Denna motiverar särskild hänsyn med ett skyddsområde som omfattar det närmsta landskapsrummet,
med åkermarken som angränsat till gården. Direkt intill motiverar gravfältet L2016:1161 ett skyddsavstånd som omfattar höjdryggen som fornlämningen ligger på. Vid L2016:1934 föreslås att en arkeo
logisk utredning steg 2 föregår eventuella markarbeten. Inom det markerade området är det utifrån
fornlämningsbild och topografi troligt att det kan förekomma fler gravar eller andra under mark dolda
fornlämningar.
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Figur 61. Kartan visar det småbrutna kulturlandskapet på västra sidan av Västra Ryds kyrka. Detta
komplexa kulturlandskap har en lång kontinuitet och är utpekat i kommunala kulturmiljöprogram.
Vid L2014:6003 finns ett större, välbevarat gravfält som motiverar särskild hänsyn. Skyddsavståndet
omfattar den flacka höjdrygg som gravfältet ligger på. Inga stolpar bör placeras inom skyddsavståndet
och markarbeten bör undvikas, i syfte att undvika påverkan på fornlämningsmiljön. Det föreslagna
området för arkeologisk utredning steg 2 består av ett forntida strandläge med god havsvikarna i området. Platsen utgör ett bra boplatsläge utifrån topografin, men sett till fornlämningsbilden kan även
andra under mark dolda fornlämningar förekomma.
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Figur 62. Kartan visar det något mer öppna kulturlandskapet på östra sidan av Västra Ryds kyrka.
Väster i kartbilden visas den östra delen av det föreslagna området för arkeologisk utredning steg 2 som
beskrevs i figur 61. Öster i kartbilden visas ytterligare ett föreslaget område för arkeologisk utredning
steg 2. Här indikerar kartstudien och topografin att det kan finnas under mark dolda lämningar efter
en medeltida by, Väsby. Se även L2014:5897.
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Figur 63. Kartan visar området kring Roparudden och Törndal, invid Skarven. Det föreslagna området
för arkeologisk utredning steg 2 omfattar området med fossil åkermark, L2017:304, och Roparudden.
L2017:304 utgör en svåravgränsad fornlämning, och det är troligt att lämningen är mycket större och
att lämningar finns under markytan. Dessutom bör Roparudden ses som en del av de forna viktiga farlederna över vatten, med direkt koppling till den utpekade kulturmiljön vid Tärnsund på andra sidan
Skarven. Närmast Roparudden kan det därmed förekomma andra under mark dolda lämningar med
koppling till farleden.
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Figur 64. Kartan visar Vällsta gård med omgivande kulturmiljö. Gravfältet L2017:684 är av en art
och placering som motiverar särskild hänsyn. Skyddsavståndet omfattar den flacka höjd som gravfältet är beläget på. Inga stolpar bör placeras inom skyddsavståndet för att undvika påverkan på
fornlämningsmiljön.
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Konsekvenser och åtgärder

Vidare berör utredningsområdet utpekade
värden inom Örsundaåns dalgång [C 50] vid
gårdsmiljön Görlinge och vid fornlämningsmiljön vid Villsberga. Här riskerar eventuella
åtgärder både visuell och direkt fysisk påverkan på de utpekade värdena. I dagsläget planeras dock bara rivning på dessa platser, men fysisk påverkan kan ändå uppstå på de utpekade
värdena i samband med arbetet. De potentiella
konsekvenserna är då att utpekade värden som
ingår i riksintresset skadas eller förstörs, framför allt i fornlämningsmiljön vid Villsberga.
Eftersom det inte planeras någon ny anläggning på dessa platser kommer ingen negativ visuell påverkan att uppstå, utan det är snarare en positiv visuell påverkan som uppstår i
och med rivningen av den gamla kraftledningen. Rivningsarbetet kan dock resultera i fysisk
påverkan på fornlämningarna vid Villsberga,
och skadar eller förstör i så fall en del av fornlämningsmiljön som ingår i riksintresset. Det
är därför mycket viktigt att följa rekommendationerna om hänsyn och detaljplanera arbetena så att skada inte uppstår.
Vid Yttergran-Övergran [C 65] beskrivs
Ryssviken och Rölundaåsen som uttryck för
kulturmiljön, då de utgör kommunikations
miljö och viktiga delar av det historiska och
förhistoriska farleder. För dessa delar av landskapet innebär de planerade åtgärderna en
visuell påverkan. Karaktären kan förändras
och/eller de visuella uttrycken försvagas för de
utpekade värdena.
Även för detta utpekade värde har de befintliga kraftledningarna redan inneburit en visuell påverkan på kulturmiljön. De planerade
åtgärderna kommer sannolikt inte att förändra
eller förvärra detta förhållande. Kraftledningar och stolpar kommer att byggas på en plats
som redan domineras av tidigare kraftledningar. Beroende på omfattningen av de planerade
insatserna är det lämpligt att utreda eventuella
kumulativa effekter.
Ytterligare ett uttryck för Yttergran-Övergran [C 65] som berörs är gravfältet på Rölundaåsens krön. Här innebär etablerandet av

Konsekvenser och effekter
Utredningsområdet är till stor del förlagt till
ytor som redan är påverkade av de befintliga
kraftledningarna. Andra delar är inte tidigare
påverkade, och till dessa riktas därför särskild
uppmärksamhet. Påverkan på de utpekade
kulturmiljöerna och kulturlandskapet generellt kommer till stor del bestå i visuell påverkan genom den nya kraftledningen. Detta
gäller både riksintressena för kulturmiljövård
och de lokalt utpekade kulturmiljöerna. På
flera platser finns det även risk för direkt fysisk påverkan på särskilda kulturmiljövärden
såsom fornlämningar och andra kulturhistoriska lämningar.

Konsekvenser för
riksintressen för kulturmiljövård
Den utredda korridoren berör tre riksintressen
för kulturmiljövård. Vid varje riksintresse finns
utpekade värden som riskeras att påverkas av
de planerade åtgärderna:
För Örsundaåns dalgång [C 50] är bymiljön
kring Stora Kvek ett utpekat värde. Visuell påverkan uppstår i och med att åtgärderna planeras direkt intill den utpekade miljön. De potentiella konsekvenserna i samband med den
visuella påverkan är att det utpekade värdet
bevarade bymiljöer påverkas och riksintresset
som helhet minskar i värde.
De befintliga kraftledningarna har redan
inneburit en visuell påverkan på kulturmiljön.
De planerade åtgärderna kommer sannolikt inte att förändra eller förvärra detta för
hållande. Kraftledningar och stolpar kommer
att byggas på en plats som redan domineras av
tidigare kraftledningar. Det är med andra ord
inte fråga om någon omfattande förändring
mot idag, och påtaglig skada på riksintresset
är sannolikt inte aktuellt. Beroende på omfattningen av de planerade insatserna bör kumulativa effekter utredas mer.
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kraftledningar en visuell påverkan, och potentiellt även fysisk påverkan på själva lämningen.
Beroende på utformningen kan karaktären förändras och/eller de visuella sambanden försvagas för uttrycket, och delar av uttrycket kan även
skadas eller förstöras i samband med arbetet.
Åter igen gäller att det utpekade värdet
redan är visuellt påverkat av de befintliga
kraftledningarna, ett förhållande som i stort
sannolikt inte kommer att förändras. För detta
avgränsade värde kan den visuella påverkan
dock förvärras något, beroende på den exakta
utformningen av en ny kraftledningen. Vid en
eventuell direkt fysisk påverkan kan åtgärderna dessutom skada eller förstöra en del av fornlämningsmiljön som ingår i riksintresset. Det
är därför viktigt att följa hänsynsrekommendationerna och att detaljplanera arbetet så att
skada inte uppstår.
För Håtuna – Håbo-Tibble [AB 35] berörs
flera av de centrala uttrycken av utrednings
området. Ett av uttrycken är herrgårdslandskapet, vilket i första hand riskerar att utsättas
för visuell påverkan kring Aske. Inom området finns även specifika element som kan räknas som en del av uttrycket, nämligen en allé
och en samling före detta arbetarboställen. För
dessa kan de planerade åtgärderna dessutom
innebära en mer direkt fysisk påverkan.
Eftersom det i dagsläget endast planeras rivning i denna del av utredningsområdet kommer
projektet inte innebära någon negativ påverkan på uttrycket för riksintresset. Vid rivning
av den befintliga kraftledningen kommer uttrycket snarare att gynnas genom att det visuella
sammanhanget i framtiden blir ännu starkare.
Ett annat uttryck för Håtuna – Håbo-Tibble
[AB 35] är den karaktäristiska placeringen av
gårdar och byar i landskapet. För detta uttryck
riskeras inte någon direkt påverkan (läget för
bebyggelsen kommer inte att förändras), utan
det är framför allt det rumsliga och visuella
sambandet som kan påverkas. Därmed kan
karaktären förändras och/eller de visuella sambanden försvagas för de utpekade värdena beroende på var framtida kraftledningar går.

Vid Önsta kan snarare en positiv effekt förväntas,
då det i dagsläget endast planeras rivning i den
delen av utredningsområdet. Vid bebyggelsen
kring Norränge/Blåsenhus/Röd
huvud har en
visuell och rumslig påverkan redan skett i och
med de befintliga krafteldningarna. Detta förhållande kan dock förändras eller förvärras,
beroende på den utformning som den nya anläggningen får. Vid Kvarnnibble kan de visuella
sambanden försvagas av att en ny kraftledning
byggs, särskilt då denna kan hamna mellan bebyggelsen och väg 269, varifrån många personer
iakttar och upplever landskapet.
Även de medeltida kyrkomiljöerna utgör
ett uttryck för Håtuna – Håbo-Tibble [AB
35]. Varken Håtuna eller Håbo-Tibble riskerar någon direkt påverkan av de planerade åtgärderna, men de rumsliga och visuella sam
banden kan påverkas. Kyrkornas ålder innebär
att de utgör en rumslig länk från det historiska landskapet till förhistorians bygder som är
viktig för att förstå bosättningskontinuiteten.
Länken och därmed riksintresset kan försvagas
genom att kraftledningar och stolpar bryter av
de rumsliga och visuella sambanden.
Vid Håbo-Tibble kan snarare en positiv
effekt förväntas, då det i dagsläget endast planeras rivning i den delen av utredningsområdet.
Här kommer kyrkans plats i jordbruks- och
fornlämningslandskapet att kunna upplevas
bättre. Vid Håtuna är sambandet med grav
fälten och bebyggelsen söder om kyrkan redan
påverkat av de befintliga kraftledningarna. Här
kan den nya kraftledningen, beroende på utformning, förvärra förhållandet, men även
leda till minskad påverkan om rekommendationerna följs.
Till sist beskrivs även fornlämningsmiljön
i allmänhet och järnåldersgravfälten i synnerhet som ett uttryck för Håtuna – Håbo-Tibble
[AB 35]. På flera platser i utredningsområdet
riskeras både visuell/rumslig påverkan och direkt fysisk påverkan på fornlämningsmiljön
och gravfälten. Påverkan uppstår på grund
av kraftledningens placering och utformning,
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Vid Hamra, Enköpings kommun 44 riskeras fysisk påverkan på fornlämningar i det utpekade
områdets norra del. Delar av detta värde kan
skadas av den planerade kraftledningen och i
samband med det planerade anläggnings- och
rivningsarbetet.
Vid Stora Kvek, Enköpings kommun 46 riskeras visuell påverkan på den utpekade kultur
miljön. Sannolikt kommer effekterna inte skilja
sig påtagligt jämfört med den påverkan som
idag finns från de befintliga kraftledningarna.
Vid Görlinge, Enköpings kommun 35 riskeras fysisk påverkan på själva gårdstomten.
Sanno
likt kommer rivningsarbetet inte ge
någon fysisk effekt på gårdstomten. Rivningen av kraftledningen kommer även ge en viss
positiv visuell effekt på den historiska be
byggelsemiljön.
Vid Rönna, Håga och Ramsta, Enköpings
kommun 37 riskeras ingen fysisk påverkan.
Rivningsarbetet kommer inte ha någon fysisk
effekt på kända värden. Rivningen av kraft
ledningen kommer även ge en viss positiv visuell effekt på kulturmiljön.
Vid Hjälsta kyrkomiljö, Enköpings kommun 55 riskeras både visuell och direkt fysisk
påverkan på fornlämningsmiljön som ingår i
den utpekade kulturmiljön. Sannolikt kommer
effekterna på de visuella sambanden dock inte
vara påtagligt förändrade ifrån de som den befintliga kraftledningen ger. Delar av de fysiska
lämningarna kan dock skadas av den planerade kraftledningen och i samband med det planerade anläggnings- och rivningsarbetet.
Vid Skrikjädra och Vireborg, Håbo kommun 157–159 riskeras både visuell och fysisk
påverkan på torplämningen Bergtorpet i områdets norra del. Sannolikt kommer den visuella effekten inte vara påtagligt förändrad
ifrån den som den befintliga kraftledningen
ger. Delar av de fysiska lämningarna kan dock
skadas av den planerade kraftledningen och
i samband med det planerade anläggningsoch rivningsarbetet.

men ytterligare direkt fysisk påverkan kan
även uppstå i samband med både uppförande
och rivande.
För delar av utredningsområdet planeras
endast rivning av befintliga kraftledningar.
För dessa delar kan därför en positiv effekt
på fornlämningsmiljöns visuella och rumsliga samband förväntas. Däremot betyder rivningsarbetet att en del lämningar kan komma
att fysiskt skadas eller förstöras, vilket ger en
negativ effekt på riksintresset. På andra platser
kommer kraftledningar att bytas ut och ges ny
utformning. För de platserna beror den visuella och rumsliga effekten för fornlämningsmiljön på den exakta utformningen av den
nya kraftledningen. Dessutom kan placeringen, tillsammans med både anläggnings- och
rivningsarbetet, komma att fysiskt skada eller
förstöra delar av fornlämningsmiljön på dessa
platser. Till denna kategori hör i synnerhet
gravfälten söder om Håtuna kyrka. I ytter
ligare en del av utredningsområdet planeras
endast ny kraftledning, vilket ger negativa
effekter på fornlämningsmiljöns visuella och
rumsliga samband. Särskilt negativ blir denna
effekt för den äldre fornlämningsmiljön Killinge och Kvarnnibble, som utgör ett viktigt
led i motivationen förhistorisk bruknings- och
bosättningskontinuitet. Där utöver kan placeringen och byggandet av kraftledningen direkt skada eller förstöra lämningar som ingår
i fornlämningsmiljön.

Konsekvenser för
lokalt utpekade kulturmiljöer
Den utredda korridoren berör 14 lokalt utpekade kulturmiljöer. Vid flera av dessa finns utpekade värden som riskeras att påverkas av de
planerade åtgärderna:
Vid Biskopskulla kyrkomiljö m.m., Enköpings kommun 34 riskeras framför allt fysisk påverkan på bronsålderslämningarna vid
Villsberga. Delar av detta värde kan skadas i
samband med det planerade rivningsarbetet.
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Vid Katrinedals periferi, Håbo kommun 142–
151 riskeras visuell påverkan på den utpekade
miljöns västra delar. Sannolikt kommer effekten dock inte vara förändrad ifrån den som den
befintliga kraftledningen ger.
Vid Rölunda, Håbo kommun 114 riskeras
visuell påverkan på kulturmiljön och fysisk påverkan på gravfältet på Rölundaåsen. Sannolikt
kommer den visuella effekten inte vara förändrad ifrån den som den befintliga kraftledningen
ger. Delar av de fysiska lämningarna kan dock
skadas av den planerade kraftledningen och i
samband med det planerade anläggnings- och
rivningsarbetet.
Håtuna, Upplands-Bro kommun 1 och
Håbo-Tibble, Upplands-Bro kommun 3 motsvarar i stort sett riksintresset för kulturmiljö
vården Håtuna – Håbo-Tibble [AB 35], för vilket konsekvenser och effekter diskuteras ovan.
Det är dock värt att nämna att Håtuna, Upplands-Bro kommun 1 omfattar ytterligare en
bit av kulturlandskapet i utredningsområdets
nordvästliga riktning. Här riskeras både visuell
och direkt fysisk påverkan på fornlämningsmiljön som ingår i den utpekade kulturmiljön.
Sannolikt kommer effekterna på de visuella
sambanden dock inte skilja sig åt jämfört med
de som den befintliga kraftledningen ger. Delar
av de fysiska lämningarna kan dock skadas av
den planerade kraftledningen och i samband
med det planerade anläggnings- och rivningsarbetet. För Håbo-Tibble, Upplands-Bro kommun 3 kommer rivningen av kraftledningarna
dessutom innebära en positiv visuell effekt på
det den utpekade bondbebyggelsen.
Vid Lövsta, Upplands-Bro kommun 5 riskeras visuell påverkan på herrgårdsmiljön
samt visuell och fysisk påverkan på fornlämningsmiljön. Sannolikt kommer effekterna inte
skilja sig åt jämfört med de som den befintliga
kraftledningen ger. Delar av de fysiska lämningarna kan dock skadas av den planerade
kraftledningen och i samband med det planerade anläggnings- och rivningsarbetet.

Vid Kyrkbyn i Västra Ryd, Sundby och Ler
berga, Upplands-Bro kommun 35 riskeras visuell påverkan på det öppna kulturlandskapet
och kyrkomiljön. Dessutom riskeras visuell och
fysisk påverkan på fornlämningsmiljön och en
övergiven bytomt. Sannolikt kommer effekterna inte skilja sig åt jämfört med de som den befintliga kraftledningen ger. Delar av de fysiska
lämningarna kan dock skadas av den planerade
kraftledningen och i samband med det planerade anläggnings- och rivningsarbetet.
Vid Tärnsund, Upplands-Bro kommun riskeras visuell påverkan på den utpekade kultur
miljön. Sannolikt kommer de visuella effekterna inte skilja sig åt jämfört med de som den
befintliga kraftledningen ger.

Konsekvenser för
fornlämningar och andra
kulturhistoriska lämningar
Många av de 187 lämningar som finns registrerade inom utredningsområdet kan komma
att påverkas i samband med de planerade insatserna. I samband med den arkeologiska inventeringen har dessa bedömts och värderats
avseende kulturhistoriskt värde och rekommenderad hänsyn, se Antikvarisk bedömning.
Om fornlämningar och övriga kultur
historiska lämningar förstörs påverkas kulturmiljön och landskapet negativt. Vid påverkan
på fornlämningar kommer krav ställas om till
exempel arkeologiska undersökningar enligt
2 kap. Kulturmiljölagen. Men en arkeologisk
undersökning ersätter inte värdet som fornlämningen har i landskapet. Det blir i så fall
fråga om en degenering av kulturlandskapet
som på något sätt bör ersättas.

Åtgärder
Avseende fornlämningar redovisas föreslagna
hänsynsåtgärder under antikvarisk bedömning.
Avseende påverkan på land
skapets kultur
miljövärden bör anpassningar av projektet ske
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så att siktlinjer bevaras, att visuell påverkan på
utpekade miljöer inte ökar, och att anpassningar av projektet sker.
Därefter bör Svenska Kraftnät genomföra
åtgärder som kompenserar den påverkan som
sker, exempelvis i form av att stärka övriga
kulturvärden genom att hålla kulturlandskapet
öppet. Det kan till exempel handla om att stötta
lantbruket genom att ersätta lokala lantbrukare
för att de med djur ska hålla kulturmiljöerna i
kraftledningsgatorna öppna och betade. Det är
också värt att nämna att rivningen av de äldre
kraftledningarna kommer att ha en positiv
effekt på det berörda öppna kulturlandskapet.
Beslut kring krav och åtgärder bör samrådas
med Länsstyrelserna.
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Bilagor
Bilaga 1. Lämningstabell
Lämningstyp

Beskrivning

Antikvarisk
bedömning

Händelse

Föreslagen
åtgärd

L1940:4425

Boplatsområde

Boplats, undersökt och borttagen, ca 60x65 m
(NÖ-SV). Boplatsen bestod av 3 anläggningskoncentrationer, en i NV delen av området,
en NV om skärvstenshög RAÄ Fröslunda 30:1,
en under skärvstenshög RAÄ Fröslunda 30:2
samt spridda anläggningar i området.
Anläggningarna bestod totalt av 19 stolphål, 4
störhål, 9 nedgrävningar, 3 härdar, 3 skärvstenskoncentrationer, 11 kulturlager, 2 mörkfärgningar, 1 stenpackning och 1 sotlager.
Stolphålen var 0,2-1,25 m st och 0,1-0,34 m
dj. 6 stolphål var stenskodda. Möjligen kan de
stenskodda stolphålen i NÖ delen av området
ingått i ett tvåskeppigt hus med en mittrad av
takbärande stolpar.
Härdarna var runda till oregelbundna, 0,671,02x0,5-0,9 m st och 0,01-0,13 m dj. Skålformade till plana i profil med fyllningar av sotig
lera och silt samt skärvsten i två av härdarna.
På boplatsen påträffades fynd av keramik,
bränd lera, kvarts, slipsten i bergart, hälleflinta
samt brända ben.
2 av härdarna C14-daterades till 790-520 f Kr
(1 sigma) - 2500±55 BC resp. 760-480 f Kr (1
sigma) - 2460±80 BC.
I området fanns även 2 skärvstenshögar, RAÄ
Fröslunda 30:1 och 30:2.
Boplatsen fortsätter med största sannolikhet
Ö och V om det undersökt området. (RAÄ dnr
321-1574-2007).

Ingen
antikvarisk
bedömning

Besiktigad

–

L1940:4835

Husgrund,
historisk tid

Husgrund, rektangulär, 4,5 x 3,0 m (ÖSÖ-VNV),
spridda syllstenar, intill 0,4 m h av 0,3-0,95 m
st stenar.

Övrig kulturhistorisk
lämning

Besiktigad

Generell
hänsyn

Husgrund,
historisk tid

Område med husgrunder, 30 x 10 m (SSÖNNV). På området är 2 husgrunder.
Den ena husgrunden är i den N delen av området, rektangulär, 7,5 x 5,0 m (N-S), 0,1-0,5 m
h av 0,2-1,1 m st stenar. Sammanhängande
syllstenrad i den V och N kanten annars spridda syllstenar.
Den andra husgrunden är i S delen av området, kvadratisk, 2,5 x 2,5 m, enradiga syllstenar, 0,1-0,4 m h av 0,2-0,85 m st stenar.

Övrig kulturhistorisk
lämning

Besiktigad

Generell
hänsyn

Möjlig fornlämning

Besiktigad

Generell
hänsyn

Lämning Nr

L1940:4840

Torplämning 40 x 30 m (Ö-V). På området är
3-4 husgrunder,
Husgrund, 8,5 x 6 (N-S), ramp i Ö, 3 x 1,3
L1940:4937

Lägenhetsbebyggelse

Husgrund, 10 x 6,5 , spisröse, 3 x 3, 0,2 m h,
sten
Husgrund, 20 x 7 (Ö-V), 0,1-0,3 m h, delvis
stenfylld. Denna är troligen den som finns
angiven på 1950-talsekonomen
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Lämning Nr

L1940:4960

L1940:6287

L1941:8992

L1941:9086

L1941:9115

Lämningstyp

Beskrivning

Antikvarisk
bedömning

Händelse

Föreslagen
åtgärd

Lägenhetsbebyggelse

Husgrund, svåravgränsad, troligen ca 10 m l,
5 m br (Ö-V). Spisröse efter S väggen, närmast
runt, 4 m diameter, 0,3 m h, rikligt med äldre
tegel synligt i ytan.
Omedelbart V om lämningen är en nyupptagen grop, 2 x 1,3 m (N-S), ca 0,7 m dj, upptagen vid stubbtäkt. Kring denna är tämligen
rikligt med tegel.

Möjlig fornlämning

Besiktigad

Generell
hänsyn

Husgrund,
historisk tid

Husgrund med källargrop, rektangulär, ca
7x4 m (NV-SÖ) bestående av enstaka syllstenar och en källargrop i SÖ delen som är
utsprängd ur berget. Källarrummet är 3,5 x 3
m (NV-SÖ), 1,2 m dj med kallmurade innerväggar av 0,2-0,6 m st stenar, öppning i SÖ, 1,3 m
br och ev rester av spisröse i NÖ, 1,5 x 1,2 m
(NV-SÖ). Kring husgrunden finns även enstaka
taktegel.

Övrig kulturhistorisk
lämning

Uppdaterad

Generell
hänsyn

Lägenhetsbebyggelse

Bebyggelselämning ca 120x80 m (NV-SÖ)
bestående av två husgrunder och röjda ytor.
1) Husgrunden är 9x4 m (NNV-SSÖ). Markerad medgrundsten intill 0,2 m h. I mitten är
ett skorstensröse. 3 m diamoch 0,4 m h, vari
rikligt med tegelflis syns. Beväxt med en tall. 2)
Husgrunden är 6x5 m (ÖNÖ-VSV). Markerad
med grundstenar intill 0,3 m h. Beväxt med en
krusbärsbuske. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig
eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Möjlig fornlämning

Besiktigad

Generell
hänsyn

Hällristning

Älvkvarnsförekomst 0.3 x 0.1 m (VNV-ÖSÖ)
bestående av 2älvkvarnar 3 - 4 cm i diam och
0.5 cm dj. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller
inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Övrig kulturhistorisk
lämning

Besiktigad

Generell
hänsyn

Gravfält

Gravfält, 25x15 m (NÖ-SV), bestående av ca
5 fornlämningar. Dessa utgöres av runda,
fyllda stensättningar, 5-7 m diam, 0,2-0,3 mh.
Fyllning av 0,4-1 m st stenar. Ett par stensättningar har restav kantkedja, 0,2-0,5 m h, av
0,4-1 m l stenar. Stensättningarnaär utrivna,
flera nästan helt utspridda, varför antalet
fornlämningar är svårbestämbart. Ett stort
antal stenar är utrullade utför den V kanten av
bergshöjden. Gravfältet är beväxt med några
tallar och granar samt barrbuskar. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan
saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även
Inventeringsbok.

Fornlämning

Besiktigad

Särskild
hänsyn
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Lämning Nr

L1941:9276

L1941:9387

L1941:9786

L1941:9787

Lämningstyp

Beskrivning

Antikvarisk
bedömning

Händelse

Föreslagen
åtgärd

Gravfält

1) Gravfält, ca 200x120 m (ÖNÖ-VSV), enl
1951 års inv bestående av ca 40 fornlämningar. Dessa utgörs av 7 högar och 33 runda
stensättningar. Högarna är 7-13 m diam och
0,7-1,5 m h. I ytan enstaka stenar, 0,2-0,5 m
st. Tre har gropar i mitten och kanterna, 1-4
m st och 0,3-0,8 m dj. Stensättningarna är 3-9
m diam och 0,1-0,5 m h. Övertorvade med i
ytan (vanligen) enstaka till talrika stenar, 0,20,4m st. Fyra har grop i mitten, 1-2 m diam
och 0,1-0,2 m dj. Tre har kantkedja, 0,1-0,3 m
h, av 0,3-0,5 m l stenar. I NV hörnet finns rester av modern husgrund. 1979 kunde endast
20-25 anläggningar återfinnas pga växtlighet.
2020 kunde samtliga högar men endast ca 10
stensättningar observeras pga växtlighet.

Fornlämning

Uppdaterad

Generell
hänsyn

Stensättning

1) Stensättning, rund, 6 m diam 0,2 m h. Övermossad med i ytan enstaka stenar 0,5-0,8 m
st. Kantkedja delvis utrasad, 0,3-0,7 m h, av
0,6-1,2 m st l stenar och block. Bevuxen med
en gran. 1 m N15cg V om nr 1 är: 2) Stensättning, 7 m diam och 0,3 m h. Övertorvad. I mitten en liggande sten med spetsig överdel, 1,2
m l, 0,8m h, 0,2 m tj. Bevuxen med en gran.
Överlagd med kvistar. 3 m N 10cg V om nr
2 är: 3) Stensättning?, 5 m diam och 0,2 mh.
Övertorvad. I mitten en grop, 1,5 m diam 0,3
m dj. Bevuxen med en granplanta. Överlagd
med kvistar. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig
eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Fornlämning

Besiktigad

Särskild
hänsyn

Stensättning

1) Stensättning, rund, 6 m diam 0,2 m h. Övermossad med i ytan enstaka stenar 0,5-0,8 m
st. Kantkedja delvis utrasad, 0,3-0,7 m h, av
0,6-1,2 m st l stenar och block. Bevuxen med
en gran. 1 m N15cg V om nr 1 är: 2) Stensättning, 7 m diam och 0,3 m h. Övertorvad. I mitten en liggande sten med spetsig överdel, 1,2
m l, 0,8m h, 0,2 m tj. Bevuxen med en gran.
Överlagd med kvistar. 3 m N 10cg V om nr
2 är: 3) Stensättning?, 5 m diam och 0,2 mh.
Övertorvad. I mitten en grop, 1,5 m diam 0,3
m dj. Bevuxen med en granplanta. Överlagd
med kvistar. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig
eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Fornlämning

Besiktigad

Särskild
hänsyn

Stensättning

1) Stensättning, rund, 6 m diam 0,2 m h. Övermossad med i ytan enstaka stenar 0,5-0,8 m
st. Kantkedja delvis utrasad, 0,3-0,7 m h, av
0,6-1,2 m st l stenar och block. Bevuxen med
en gran. 1 m N15cg V om nr 1 är: 2) Stensättning, 7 m diam och 0,3 m h. Övertorvad. I mitten en liggande sten med spetsig överdel, 1,2
m l, 0,8m h, 0,2 m tj. Bevuxen med en gran.
Överlagd med kvistar. 3 m N 10cg V om nr
2 är: 3) Stensättning?, 5 m diam och 0,2 mh.
Övertorvad. I mitten en grop, 1,5 m diam 0,3
m dj. Bevuxen med en granplanta. Överlagd
med kvistar. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig
eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Fornlämning

Besiktigad

Särskild
hänsyn
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Antikvarisk
bedömning

Händelse

Föreslagen
åtgärd

Fornlämning

Uppdaterad

Generell
hänsyn

Gravfält

Gravfält, 85x30 (ÖNÖ-VNV), bestående av ca
10 fornlämningar. Dessa utgörs av 2 högar
och ca 8 runda stensättningar. Högarna är 6
och 8 m diam, 0,8 resp, 0,6 m h. I ytan enstaka
stenar, 0,1-0,5 m st. En hög har delvis synlig
fotkedja i V och NV, 0,1 m h, av 0,2-0,8 m l
stenar. De runda stensättningarna är 4-6 m
diam och 0,1-0,4 m h. Övertorvade med i ytan
enstaka stenar, 0,1-0,4 m st. Två stensättningar har kantkedja, 0,1-0,2 m h, av 0,2-0,7 m l
stenar. Några stensättningar är ytskadade och
på några är odlingssten uppkastad. Området har varit föremål för odling. Gravfältet är
tätbevuxet med sly och slånbär, och kunde
inte besiktigas vid senaste fältbesöket (202005-12).

Fornlämning

Uppdaterad

Särskild
hänsyn

Stensättning

Stensättning?, rund, 8 m diam, fylld, 0,4 m
h. Fyllningen övertorvad med i ytan enstaka
stenar 0,2-0,4 m st. Bevuxen med några tallar.
Grav?. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad.
Information kan saknas, vara felaktig eller
inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Fornlämning

Besiktigad

Särskild
hänsyn

Gravfält

Gravfält 45x35 m (NV-SÖ) bestående av 7
fornlämningar. Dessa utgöres av 1 hög och 6
runda stensättningar. Högen är 6 m diam och
0,6 m h. De runda stensättningarna är 3-7 m
diam och 0,1-0,3 m h. Övertorvade med i ytan
enstaka 0,2-0,6 m st stenar. En av anläggningarna är osäker. Gravfältet är tätbevuxet med
sly och slånbär, och kunde inte besiktigas vid
senaste fältbesöket (2020-05-12).

Fornlämning

Uppdaterad

Särskild
hänsyn

L1943:1412

Fornlämningsliknande lämning

1) Stensättningsliknande lämning, rund, 14
m diam, fylld, 0,25 mh. Fyllningen övertorvad
med i ytan talrika stenar, 0,3-0,7 m st. I SV delen en grop, 1,5 m diam, 0,6 m dj. Kantskadad
i NV. Sannolikt gammal uthusgrund. 18 m Ö
20cg S om stensättningen ligger 2) Stensättningsliknande lämning, 7-8 m diam, 0,5 m h.
I ytan enstaka stenar, 0,5 m st. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan
saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även
Inventeringsbok.

Övrig kulturhistorisk
lämning

Besiktigad

Generell
hänsyn

L1943:1433

Hällristning

Skålgropsförekomst, 0,3x0,5 m (VNV-ÖSÖ),
bestående av 2 skålgropar. Dessa är 4-6 cm
diam och 0,5 cm dj.

Fornlämning

Uppdaterad

Generell
hänsyn

Lämning Nr

L1943:1111

Lämningstyp

Runristning

Beskrivning
Runsten, ljusgrå granit, 1,95 m hög, 1,05 m
bred (N-S), 0,55 m tjock. Nästan rektangulär
sida med svagt rundad topp. Ristningen på Ö
sidan. Runhöjd 7-8 cm. Beväxt med lava. Sten
lutar något åt V (ca 30cg).
Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:”... lät resa stenen efter Anund, sin fader,
och efter ..., sin moder. Gud hjälpe deras själ.”
Lagades och restes 1946.
Uppmålad 2002.

L1943:1112

L1943:1349

L1943:1374
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Lämning Nr

Lämningstyp

Beskrivning

Antikvarisk
bedömning

Händelse

Föreslagen
åtgärd

L1943:1694

Fornlämningsliknande lämning

Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se
även Inventeringsbok.

Övrig kulturhistorisk
lämning

Besiktigad

Generell
hänsyn

Fornlämningsliknande lämning

1) Stensättningsliknande lämning, rund, 4
diam 0,3 m h övertorvad med i ytan enstaka
stenar, 0,1-0,5 m st. Bevuxen med en enbuske. 14 m V 14cg N om nr 1: 2) Stensättningsliknande lämning, rund,4 m diam, 0,22
m h. övertorvad med i ytan enstaka stenar,
0,1-0,3m st. Troligen odlingsrösen. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan
saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även
Inventeringsbok.

Övrig kulturhistorisk
lämning

Besiktigad

Generell
hänsyn

L1943:1788

Fornlämningsliknande lämning

1) Stensättningsliknande lämning, rund, 4
diam 0,3 m h övertorvad med i ytan enstaka
stenar, 0,1-0,5 m st. Bevuxen med en enbuske. 14 m V 14cg N om nr 1: 2) Stensättningsliknande lämning, rund,4 m diam, 0,22
m h. övertorvad med i ytan enstaka stenar,
0,1-0,3m st. Troligen odlingsrösen. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan
saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även
Inventeringsbok.

Övrig kulturhistorisk
lämning

Besiktigad

Generell
hänsyn

L1943:1861

Fornlämningsliknande lämning

Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se
även Inventeringsbok.

Övrig kulturhistorisk
lämning

Besiktigad

Generell
hänsyn

Fornlämningsliknande lämning

Stensättningsliknande lämning, 5 m diam,
0,25 m h. Beväxt med 2tallar. Rev 1980.
Besiktningen försvårad genom att området
delvisär belamrat med avfall. Beskrivningen är
inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas,
vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Övrig kulturhistorisk
lämning

Besiktigad

Generell
hänsyn

Gravfält

Gravfält, 50x25 m (NNV-SSÖ), bestående av
ca 10 fornlämningar. Dessa utgörs av 9 runda
stensättningar och 1 stenblock på underliggare. De runda stensättningarna är 4-7 m diam,
0,1-0,3 m h. Övertorvade med i ytan enstaka
stenar, 0,1-0,5 m st. De flesta har kantkedja,
0,1-0,4 m h, av 0,2-0,8 m l stenar. En har grop
i mitten, 2 m diam, 0,1 m dj. Stenblocket på
underliggare är närmast parallellepipediskt
med plan översida, 1,3x1,2 m, 0,5 m tj. Underliggarna, tre st, är 0,3-0,6 m l och 0,2-0,3 m h.

Fornlämning

Uppdaterad

Särskild
hänsyn

Källa med
tradition

Offerkälla, närmast rund, ca 1 m diam, vattenståndet 0,1 m. Runt källans vägg jordfasta
stenar, 0,5-1 m h, 0,4-0,9 m br. I källans mitt
en klumpsten, 0,5x0,4 m och 0,2 m h. Källans
kantstenar omflyttade och delvis raserade.
Mycket dy, kring källan växer al. Utlopp mot
N. Vattenstånd vid revideringen 1980 (sommartid) ca 0,05-0,1 m. Känd på orten som
trefaldighetskälla.

Övrig kulturhistorisk
lämning

Uppdaterad

Generell
hänsyn

L1943:1787

L1943:1876

L1943:1948

L1943:3887
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Lämning Nr

L1943:3958

L1943:3959

L1943:4481

L1943:4555

L1943:4987

Lämningstyp

Beskrivning

Antikvarisk
bedömning

Händelse

Föreslagen
åtgärd

Röse

1) Röse, 11 m diam, intill 1 m h. Fyllning av
0,3-0,8 m st stenar. I mitten en grop, 4 m
diam, 0,7 m dj. utrivet i kanterna. Beväxt
med 1 björk samt några barrträd. Intill och
N om nr 1: 2) Stensättning?, rektangulär, 6-3
m (Ö-V) fylld 0,3 m h. fyllning av 0,4-0,6 m st
stenar. Grav? 8 m SSÖ om nr 1 är en osäker
stensättning, borttagen vid kraftverksbyggnad.
Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se
även Inventeringsbok.

Fornlämning

Besiktigad

Generell
hänsyn

Stensättning

1) Röse, 11 m diam, intill 1 m h. Fyllning av
0,3-0,8 m st stenar. I mitten en grop, 4 m
diam, 0,7 m dj. utrivet i kanterna. Beväxt
med 1 björk samt några barrträd. Intill och
N om nr 1: 2) Stensättning?, rektangulär, 6-3
m (Ö-V) fylld 0,3 m h. fyllning av 0,4-0,6 m st
stenar. Grav? 8 m SSÖ om nr 1 är en osäker
stensättning, borttagen vid kraftverksbyggnad.
Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se
även Inventeringsbok.

Fornlämning

Besiktigad

Generell
hänsyn

Husgrund,
historisk tid

Bebyggelselämningar inom ett 50x40 m st
område (N-S) återfinns tre husgrunder ca 9x6,
8x6 samt 4-5 m st. Möjligen finns ytterligare
en uthusgrund ca 4x4 m. Området beväxt
med blandskog, inslag av kulturväxter.

Övrig kulturhistorisk
lämning

Uppdaterad

Generell
hänsyn

Lägenhetsbebyggelse

Bebyggelselämningar inom ett 50x30 m (N-S)
finns en manbyggnad ca 6x5 m. Området
är bevuxet med blandskog, stort inslag av
kulturväxter, fruktträd. Vid fältbesök 2020
var platsen täckt med schaktmassor och inga
lämningar kunde observeras.

Fornlämning

Uppdaterad

Generell
hänsyn

Boplatsområde

Boplats, undersökt och borttagen, ca 340x1852 m (N-S). Inom boplatsen påträffades totalt
557 anläggningar. Dessa utgjordes av 377
stolphål, 70 härdar, 104 gropar/nedgrävningar, 4 kokgropar, 1 vägbank, 1 stenpackning
samt kulturlager. 11 hus och ett antal hägnader framkom bland stolphålen. Datering äldre
och yngre järnålder. (26 av anläggningarna
framkom vid förundersökningen år 1994).

Ingen
antikvarisk
bedömning

Besiktigad

-
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Lämning Nr

L1943:6872

L1943:6934

L1943:6935

L1943:6954

Lämningstyp

Beskrivning

Antikvarisk
bedömning

Händelse

Föreslagen
åtgärd

Gravfält

Gravfält, 130x35-45 m (VNV-ÖSÖ) bestående
av ca 40 fornlämningar. Dessa utgöres av ca
39 runda stensättningar och 1 rektangulär
stensättning. Av de runda stensättningarna
är 6 st 2-6 m diam och0,2-0,3 m h. De har
fyllning av 0,3-0,7 m st stenar, i enstaka fall
intill 1,2 m st stenar. Fem har kantkedja intill
0,5 m h av 0,3-1,0 m l stenar. Den tydligaste i
centrala delen har två stensättningar alldeles
intill kanten, möjligen utbyggnader. En är 2 m
diam och 0,1 m h, anlagd intill N kanten av ett
block, 1,5 m st och 1,0 m h. Övertorvad med i
ytan talrika stenar, intill 0,3 m h.Kantkedja, intill 0,2 m h, av 0,3-0,4 m l stenar. På gravfältet
finns ett flertal block i övrigt. Den rektangulära
stensättningen,i V delen, är 10x8 m (Ö 35cg
N-V 35cg S) och 0,4-0,6 m h. Fyllning av 0,3-0,9
m st stenar. I V delen är 2 block, 2,5-3 m st.
Kantkedja, intill 0,4 m h, av 0,4-1,0 m l stenar.
Hörnsten im S, 0,6m h, 1,0 m br och 1,0 m tj.
Intill och SV om gravfältet är en terassering en
30 m l och 6 m br. På gravfältet är dessutom
några stensättningar, 10-15 m l. Odlingsterass. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad.
Information kan saknas, vara felaktig eller
inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Fornlämning

Besiktigad

Särskild
hänsyn

Stensättning

Stensättning, rund, 5 m diam och 0,25 m
h. Övertorvad med i ytan talrika 0,2-0,6 m
st stenar. Stensättningen har delvis synlig
kantkedja, 0,2-0,3 m h av 0,4-0,7 m l stenar.
Otydlig i V. I NV kanten är ett block, 1,1m l, 0,5
m br (Ö-V) och 0,6 m h. Beväxt med en tall
och ett tiotal enbuskar. Beskrivningen är inte
kvalitetssäkrad.

Fornlämning

Uppdaterad

Generell
hänsyn

Gravfält

Gravfält, ca 80x50 m (Ö-V), bestående av
minst 13 runda stensättningar, 3-7 m diam
och 0,1-0,5 m h. Övertorvade med i ytan enstaka eller talrika 0,1-0,4 m st stenar. Tre har
kantkedja, 0,1-0,5 m h av 0,3-1,5 m l stenar.
En har grop i mitten, 1 m diam och 0,1 m dj.

Fornlämning

Uppdaterad

Generell
hänsyn

Fornlämningsliknande lämning

Stensättningsliknande lämning, rund ca 10 m
diam, 0,2 m h. övertorvad kantkedja 0,1-0,2 m
h, av 0,2-0,5 m l stenar. Mittgrop, 2,5m diam,
0,3 m dj. Ytskadad. Bevuxen med några enbuskar. Möjligenkvarngrund. Beskrivningen är
inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas,
vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Övrig kulturhistorisk
lämning

Besiktigad

Generell
hänsyn
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Lämning Nr

L1943:7015

L1943:7030

L1943:7086

Lämningstyp

Beskrivning

Antikvarisk
bedömning

Händelse

Föreslagen
åtgärd

Terrassering

Gravfält, 130x35-45 m (VNV-ÖSÖ) bestående
av ca 40 fornlämningar. Dessa utgöres av ca
39 runda stensättningar och 1 rektangulär
stensättning. Av de runda stensättningarna
är 6 st 2-6 m diam och0,2-0,3 m h. De har
fyllning av 0,3-0,7 m st stenar, i enstaka fall
intill 1,2 m st stenar. Fem har kantkedja intill
0,5 m h av 0,3-1,0 m l stenar. Den tydligaste i
centrala delen har två stensättningar alldeles
intill kanten, möjligen utbyggnader. En är 2 m
diam och 0,1 m h, anlagd intill N kanten av ett
block, 1,5 m st och 1,0 m h. Övertorvad med i
ytan talrika stenar, intill 0,3 m h.Kantkedja, intill 0,2 m h, av 0,3-0,4 m l stenar. På gravfältet
finns ett flertal block i övrigt. Den rektangulära
stensättningen,i V delen, är 10x8 m (Ö 35cg
N-V 35cg S) och 0,4-0,6 m h. Fyllning av 0,3-0,9
m st stenar. I V delen är 2 block, 2,5-3 m st.
Kantkedja, intill 0,4 m h, av 0,4-1,0 m l stenar.
Hörnsten im S, 0,6m h, 1,0 m br och 1,0 m tj.
Intill och SV om gravfältet är en terassering en
30 m l och 6 m br. På gravfältet är dessutom
några stensättningar, 10-15 m l. Odlingsterass. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad.
Information kan saknas, vara felaktig eller
inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Övrig kulturhistorisk
lämning

Besiktigad

Generell
hänsyn

Gravfält

Gravfält, 95x50 m (NNV-SSÖ), bestående av
10 fornlämningar. Dessa utgöres av 1 hög
med brätte, 2 högar och ca 7 runda fyllda
stensättningar. Högen med brättet är 18 m
diam, 1,5 m h. Själva högenär 8 m diam och
1 m h, brättet 5 m br, 0,5 m h. I ytan enstaka
stenar, 0,3-0,8 m st. Kantkedja runt brättet, 0,1-0,4 m h av 0,3-0,8 m l stenar. Delvis
raserad. I mitten av högen en grop, 3x2 m,0,5
nm dj, fylld med stenar, 0,4-1 m st. Omges av
gamla odlingar.Högarna är 10 resp 6 m diam,
1,25 resp 0,7 m h. I ytan talrika resp enstaka
stenar, 0,2-1 m st. Den mindre högen har
ett par block i kanten, 1-2 m st. En har grop
i mitten, 1,5 m diam och 0,4 mdj. De runda
stensättningarna är 2,5-6 m diam, 0,1-0,25 m
h. Övertorvade med i ytan enstaka eller talrika
stenar, 0,2-1 m st. Några stensättningar har
jordfasta stenar i mitten eller kanten, 1,5-3 m
st. Fyra stensättningar har kantkedja, 0,1-0,6
m h, av 0,3-1m l stenar. Området har varit
föremål för odling. Gravfältet är bevuxet med
enbuskar. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller
inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Fornlämning

Besiktigad

Särskild
hänsyn

Skärvstenshög

Skärvstenshög, rund, 8 m diam och 0,6 m h.
Övertorvad med i ytanenstaka stenar, 0,3-0,4
m st. I V delen ett block, 2,5x1,5 m (NV-SÖ och
1,0 m h. I kanten enstaka 0,8-1,0 m st block.
Vid provstick framkommer skärvsten, 0,05-0,1
m st. Beväxt med några enbuskar. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan
saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även
Inventeringsbok.

Fornlämning

Besiktigad

Generell
hänsyn

107

Lämningstyp

Beskrivning

Antikvarisk
bedömning

Händelse

Föreslagen
åtgärd

Gravfält

Gravfält, 140x65 m (N-S), bestående av ca 20
fornlämningar. Dessa utgöres av 1 hög, ca
15 runda stensättningar samt 4 rektangulära
stensättningar. Högen belägen i S delen, är 7
m diam och 0,5 mh. Något avplanad. I mitten
en grop, 1 m diam och 0,3 m dj. Antydan till
kantkedja intill 0,2 m h av 0,3-0,5 m l stenar.
De rundastensättningarna, är 3-7 m diam och
0,1-0,2 m h. övertorvade. Ettpar är högliknande. En i N delen är ytskadad och har talrika
stenar i ytan, 0,4-0,8 m st. En 0,9 m st utgör
möjligen mittsten. Den har kantkedja, 0,1-0,25
m h, av 0,4-0,9 m l stenar. Några har en grop
i mitten, 0,5-1 m diam och 0,1-0,3 m dj. Några
är osäkra.De rektangulära stensättningarna,
kunde ej iaktagas med säkerhet,möjligen
belägna i S:e delen 1951 års beskrivning:
3x2-5x2,5 m och 0,1 m h. övertorvade med i
ytan enstaka stenar 0,1-0,3 m st. Kantkedja,
0,1-0,2 m h, av 0,2-0,6 m l stenar. Gravfältet
beväxt med barrträd. N kanten har berörts av
ledningsarbeten (Raä rapport1978:6) Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan
saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även
Inventeringsbok.

Fornlämning

Besiktigad

Generell
hänsyn

L1943:7225

Grav markerad av sten/
block

1) Rest sten 0,9 m h 0,7 m br (N-S) och 0,5
m tj, 50 m N 10cg Öom 1 är: 2) Rest sten 0,6
m h 0,6 m br (Ö-V) och 0,3 m tj. 43 m Ö40cg
S om 2 är: 3) Rest sten 0,5 m h 0,6 m br (Ö
10cg N-V 10cg S) och 0,4 m tj. 4 m Ö om 3 är:
4) Rest sten 0,4 m h 0,6 m br (N-S) och 0,3 m
tj. 21 m N 10cg V om 4 är: 5) Rest sten 0,4 m
h 0,6 mbr (N 20cg V-S 20cg Ö) och 0,3 m tj. I
sluttningen mot åkern S härom finns gamla
odlingar röjningar samt mindre terrasseringar. Dessutom flera klumpformiga stenar som
kan utgöra rester av fornlämningar. Området
är beväxt med tämligen kraftig barrskog.
Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se
även Inventeringsbok.

Fornlämning

Besiktigad

Särskild
hänsyn

L1943:7303

Stensättning

Stensättning, rund, 7 m diam och 0,3 m h.
Övertorvad med i ytan talrika stenar, 0,1-1
m st. Kantkedja, 0,1-0,3 m h, av 0,4-0,6 m l
stenar.

Fornlämning

Uppdaterad

Generell
hänsyn

L1943:7327

Naturföremål/-bildning med
bruk, tradition eller
namn

Jordfast sten, 1,2 m l, 0,8 m br, 0,1 m h. Flat
översida, i vilken finnes naturliga närmast
rektangulära, gropar med kanter runtom,
tillkomna genom vittring av lösare partier i
stenen. Uppges ha använts som offersten (Se
exc). Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad.
Information kan saknas, vara felaktig eller
inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Övrig kulturhistorisk
lämning

Besiktigad

Generell
hänsyn

Lämning Nr

L1943:7102
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Lämning Nr

L1943:7862

L1943:7981

L1944:5442

L1944:5977

Lämningstyp

Beskrivning

Antikvarisk
bedömning

Händelse

Föreslagen
åtgärd

Gravfält

Gravfält, 90x25 m (NNÖ-SSV), bestående av
ca 70 fornlämningar. Dessa utgörs av ca 10
runda och ca 60 rektangulära stensättningar.
De senare är 4-6 m l, 2-4 m br och 0,3-0,5 m
h. De är övertorvade med i ytan småsten och
enstaka till talrika stenar, 0,2-0,3 mst. Flertalet
har tydlig kantkedja, 0,3-0,5 m h av 0,4-0,7 m l
stenar. Några har resta hörnstenar, intill 0,65
m h. Några är omgivna av kantrännor, 0,5-1,0
m br. Ett par har mittstenar, 0,3-0,4 m st. De
runda stensättningarna är 4-5 m diam, 0,2-0,4
m h. De är övertorvade. Ett flertal stensättningar i gravfältets SV del är skadade och
stenen är omplockad. Anm. De rektangulära
stensättningarna ligger i ett par fall i grupper
om 3-4 anläggningar. I några fall förekommer
även närmast rektangulära anläggningar
eller ”bryggor” mellan de olika oregelbundna
grupperna. Alla dessa av bådakategorierna
har räknats som enskilda anläggningar. De
rektangulära stensättningarna kan ibland
genom enstaka kantkedjestenars förskjutning
utåt i långsidorna ha fått rundad form. Därför
är det svårt att avgöra exakta antalet av varje
typ. Troligen har ursprungligen gravfältets
anläggningar helt dominerats av de rektangulära.

Fornlämning

Uppdaterad

Särskild
hänsyn

Stensättning

Stensättning(?) rund 4,5 m diam och 0,2 m h.
Övertorvad. I mitten en grop 3 m diam och
0,2 m dj. Beväxt med en gran en tall och två
björkar. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad.
Information kan saknas, vara felaktig eller
inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Fornlämning

Besiktigad

Generell
hänsyn

Boplatsvall

Boplatsvall, 13 m diam. Vallen är 2-5 m br och
0,5-1 m h. I V ärett block i vallen, 2 m diam
och 1,7 m h. Dess inre sida är skörbränt och
sprucket. Mot S är vallen öppen så att den
får en närmast hästskoform. Vid provstick
framkom svart jord och skärvsten. Beväxt
med 5 granar och buskar. Påförd odlingssten
i kanterna. Utrymmet innanför vallen är 9x6
m (N-S) och har något ojämn yta. Vallen kan
utgöra en hyddgrund men är troligast en
urschakaktad skärvstenshög. Se skiss i boken!
Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se
även Inventeringsbok.

Fornlämning

Besiktigad

Generell
hänsyn

Hällristning

1) Älvkvarnsförekomst, 0,8 m diam, bestående
av 5 älvkvarnar. Deär 6-10 cm diam och 0,5-1
cm dj. Vittrade och osäkra. Belägna påovansidan av block, 2 m diam och 1 m h. 7 m SV om
nr 1 är: 2) Stensträng. Denna ansluter till raä
nr 43. (Se 43!) Se skiss i boken! Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan
saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även
Inventeringsbok.

Fornlämning

Besiktigad

Särskild
hänsyn
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Lämningstyp

Beskrivning

Antikvarisk
bedömning

Händelse

Föreslagen
åtgärd

Hällristning

Älvkvarnsförekomst, flat, jordfast sten,
1,2x0,85 m och intill 0,1 m h. Ytan är 1x0,65
m (N-S). Förekomsten består av 12 älvkvarnar,
4-6 cm diam, 0,5-1,5 cm dj. Beskrivningen är
inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas,
vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Fornlämning

Besiktigad

Särskild
hänsyn

Hägnad

Stensättning, rund, 6 m diam och 0,3 m h. Fyllning bestående av0,4-0,8 m st stenar. Beväxt
med 1 gran och några enbuskar. Mot NNV
utgår en stensträng, 20 m l, 1 m br och 0,3 m
h. Stensträngen består av 0,3-1 m st stenar. I
strängens N del är stenarna arrangerade som
skalmur, 1 m br. I mittpartiet är älvkvarnstenen raä nr169. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig
eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Fornlämning

Besiktigad

Särskild
hänsyn

Stensättning

Stensättning, rund, 6 m diam och 0,3 m h. Fyllning bestående av0,4-0,8 m st stenar. Beväxt
med 1 gran och några enbuskar. Mot NNV
utgår en stensträng, 20 m l, 1 m br och 0,3 m
h. Stensträngen består av 0,3-1 m st stenar. I
strängens N del är stenarna arrangerade som
skalmur, 1 m br. I mittpartiet är älvkvarnstenen raä nr169. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig
eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Fornlämning

Besiktigad

Särskild
hänsyn

L1944:6190

Stensättning

Stensättning, rund, 6 m diam och 0,4 m h.
Övertorvad med i ytantalrika stenar, 0,2-0,4
m st. Delvis synlig kantkedja, 0,2-0,3 mh av
0,4-0,7 m l stenar. Beväxt med barrträd och
enbuskar. Flacktvälvd profil. Delvis påförd
odlingssten i kanten. Beskrivningen är inte
kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara
felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Fornlämning

Besiktigad

Särskild
hänsyn

L2013:5327

Hägnad

Stenmur, ca 90 m l (NNV-SSÖ), 2 m br och intill 0,6 m h av 0,3-0,6 m st kallmurade stenar.
Måttligt övermossad.

Övrig kulturhistorisk
lämning

Besiktigad

Generell
hänsyn

Lägenhetsbebyggelse

Torp eller backstuga, 40x20 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 2 husgrunder och röjningsrösen.
Den norra grunden omedelbart Ö om stigen
är bostadhuset, 5x4 m (NNV-SSV). Tre av
väggarna är ingrävda i SV-sluttningen (öppen
mot SSV) dessa är 0,6-1 m h och stensatta av
0,4-1 m st stenar, varav fertalet är huggna. I
husgrundens NÖ hörn är spisröse, 1x1 m och
1 m av 0,4-0,6 m st naturstenar. I björk växer
i grunden.
SÖ om och högre upp i sluttningen är en källargrund, 2,5x2,5 m (NNÖ-SSV) och 1,5-1,7 m
dj, väggarna är kallamurad av rundade stenar.
I SSV avgrränsas stomen av ett större röjningsröse, 4 m diam och i V av en sten/jordvall. Den senare är 10 m l, 3-5 m br och intill
0,7 m. På tomten växer en stor ek.

Övrig kulturhistorisk
lämning

Besiktigad

Generell
hänsyn

Lämning Nr

L1944:6045

L1944:6184

L1944:6185

L2013:7393

110

Lämningstyp

Beskrivning

Antikvarisk
bedömning

Händelse

Föreslagen
åtgärd

L2013:7400

Lägenhetsbebyggelse

Torp, 30x20 (NNÖ-SSV) bestående av en
jordkällare och en terrass. Jordkällaren belägen i den N delen är sammanlagt 10x5 m st
(VSV-ÖNÖ). Den består av en grop i V, 4x3 m
och 1,5 m dj, med en öppning och gång mot
Ö, 5 m l, 2 m br och 0,3-1 m dj - djupast mot
gropen. Väggarna är kallmurade av 0,3-0,7 m
st naturstenar. I källaren växer en gran och
sly. I SV delen avgränsas tomten av en stenmur/terrass, 18 m l (N-S), 1-2 m br, 0,4-0,7 m
h, kallmurad av natursten. I den S kanten av
terrassen är evetuellt rester av ytterligare en
husgrund bestående av enstaka eventuella
syllstenar. Här är också syrener och en bit av
en slipsten, enstaka uppställda större block,
varav en eventuell gränssten?, 1x1,5 och 1 m
h.

Möjlig fornlämning

Besiktigad

Generell
hänsyn

L2013:9924

Färdväg

Hålväg, 17 m l, intill 2 m br och 0,2 m dj. Korsas av brukningsväg. Framkom vid arkeologisk
utredning 2017. (RAÄ-2018-1421)

Fornlämning

Besiktigad

Generell
hänsyn

L2013:9925

Stensättning

Stensättning, 6x4 m st och 0,3 m h, kantkedja
0,2 m h av 0,2-0,4 m st stenar. Hörnsten, 0,3
m h. Övertorvad. Framkom vid arkeologisk
utredning 2017. (RAÄ-2018-1421)

Fornlämning

Besiktigad

Generell
hänsyn

Offerplats

Fyndplats för offerfynd?, bestående av 1 kranium och skelettdelarsamt ett flertal atrefakter,
däribland 1 flintstycke, enl.uppg. funnen vid
täckdikning. Förvaras på SHM. inv. nr 24.965.
T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell.
Se även Inventeringsbok.

Övrig kulturhistorisk
lämning

Besiktigad

Generell
hänsyn

Bytomt/
gårdstomt

1) Gravfält, ca 140x100 m (N-S), bestående av
ca 65 fornlämningar.Dessa utgöres av 2 högar, 55 runda stensättningar och 8 restastenar.
Högarna, belägna i mellersta delen är 8 resp
14 m diamoch 0,8-1,5 m h. I ytan småstenar
och sandblandad jord. De rundastensättningarna är 3-8 m diam (vanl 4-6) och 0,1-0,6 m h
(vanl0,1-0,3 m). Övertorvade med i ytan enstaka stenar, 0,2-0,3 m st.Sju har mittgrop eller
insjunkning, 1-2 m diam och 0,1-0,3 m dj.Fyra
har delvis kantkedja, 0,2-0,4 m h, av 0,3-0,6 m
l stenar.Flera har kant- och ytskador. Några
är otydliga spår av äldrebebyggelse? Ett par
i NV delen kan möjligen vara kvadratiskaeller
rektangulära. De resta stenarna är 0,5-1,2 m
h och spridda.Gravfältet berörs i Ö och NV
av täkt, i S av tomtmark: gårdsplanöverlagrar
sannolikt ytterligare anläggningar, av vilka en
delkan utgöra lämningar efter äldre bebyggelse. Se nr 2! 2)Bebyggelseplats (övergiven
bytomt). Enl. lantm. åkt (nedan) harsannolikt
helt eller delvis inom gränserna för nr 54:1
legat detäldsta Svedjesta. På a Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan
saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även
Inventeringsbok.

Möjlig fornlämning

Besiktigad

Generell
hänsyn

Lämning Nr

L2014:5336

L2014:5342
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Lämning Nr

L2014:5886

L2014:5897

L2014:6003

L2014:6048

Lämningstyp

Beskrivning

Antikvarisk
bedömning

Händelse

Föreslagen
åtgärd

Lägenhetsbebyggelse

Bebyggelselämningar, härrörande från bostadshus och tre uthus.Grunderna är övertorvade och beväxta med högt gräs. På tomtenväxer ett antal fruktträd. Beskrivningen är inte
kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara
felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Möjlig fornlämning

Besiktigad

Generell
hänsyn

Bytomt/
gårdstomt

Möjlig plats för borttagen äldre gård Väsby
med äldsta belägg 1538. Laga skifteskarta
1909 anger å littera Bb, markerande Väsby
1:3 möjligt läge. Ej bes. 1979. 2020 kunde inga
lämningar hittas på platsen.

Möjlig fornlämning

Uppdaterad

Generell
hänsyn

Gravfält

1) Gravfält, ca 140x100 m (N-S), bestående av
ca 65 fornlämningar.Dessa utgöres av 2 högar, 55 runda stensättningar och 8 restastenar.
Högarna, belägna i mellersta delen är 8 resp
14 m diamoch 0,8-1,5 m h. I ytan småstenar
och sandblandad jord. De rundastensättningarna är 3-8 m diam (vanl 4-6) och 0,1-0,6 m h
(vanl0,1-0,3 m). Övertorvade med i ytan enstaka stenar, 0,2-0,3 m st.Sju har mittgrop eller
insjunkning, 1-2 m diam och 0,1-0,3 m dj.Fyra
har delvis kantkedja, 0,2-0,4 m h, av 0,3-0,6 m
l stenar.Flera har kant- och ytskador. Några
är otydliga spår av äldrebebyggelse? Ett par
i NV delen kan möjligen vara kvadratiskaeller
rektangulära. De resta stenarna är 0,5-1,2 m
h och spridda.Gravfältet berörs i Ö och NV
av täkt, i S av tomtmark: gårdsplanöverlagrar
sannolikt ytterligare anläggningar, av vilka en
delkan utgöra lämningar efter äldre bebyggelse. Se nr 2! 2)Bebyggelseplats (övergiven
bytomt). Enl. lantm. åkt (nedan) harsannolikt
helt eller delvis inom gränserna för nr 54:1
legat detäldsta Svedjesta. På a Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan
saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även
Inventeringsbok.

Fornlämning

Besiktigad

Särskild
hänsyn

Röse

1) Röse, ca 6 m diam, ca 0,6 m h. Röset, vars
yta är ojämn ochnågot övermossad, består
av i allmänhet 0,3-0,5 m st stenar.Belamrat
med ris. Ca 18,5 m NÖ om nr 1 är nr: 2) Röse,
närmastrund, ca 7 m diam och 0,75 m h, bestående av 0,3-0,5 m ststenar, tämligen jämnt
material. I mitten finns en grop, närmastoval, 5x1,5 m st och 0,5 m dj (Ö-V). I S kanten
finnes en störresten, möjligen uppstickande
bergsklack. Belamrat med ris. Iområdet NÖ
om ovanstående finnes några smärre röjningsrösen. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller
inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Fornlämning

Besiktigad

Generell
hänsyn
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Lämningstyp

Beskrivning

Antikvarisk
bedömning

Händelse

Föreslagen
åtgärd

L2014:6049

Röse

1) Röse, ca 6 m diam, ca 0,6 m h. Röset, vars
yta är ojämn ochnågot övermossad, består
av i allmänhet 0,3-0,5 m st stenar.Belamrat
med ris. Ca 18,5 m NÖ om nr 1 är nr: 2) Röse,
närmastrund, ca 7 m diam och 0,75 m h, bestående av 0,3-0,5 m ststenar, tämligen jämnt
material. I mitten finns en grop, närmastoval, 5x1,5 m st och 0,5 m dj (Ö-V). I S kanten
finnes en störresten, möjligen uppstickande
bergsklack. Belamrat med ris. Iområdet NÖ
om ovanstående finnes några smärre röjningsrösen. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller
inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Fornlämning

Besiktigad

Generell
hänsyn

L2014:6137

Fornlämningsliknande bildning

Naturbildning, belamrad med odlingssten.
1979 Belamrad med diverseris och buskar.
Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se
även Inventeringsbok.

Ej kulturhistorisk
lämning

Besiktigad

-

Grav markerad av sten/
block

Borttagen rest sten, numera kullfallen, och
avslagen i två delar.Stenens längd är ca 2,7 m
(Ö-V), ca 0,75 m br och ca 0,5 m tj.Stenen är
sannolikt kullfallen mot V.Den är avslagen ca
1,1 mnedanför den ursprungliga toppen. Kunde ej med säkerhet bestämmas1979, 5 block
fanns inom området dock inga som stämde
med ovanangivna uppgifter. Borttagen i och
med den nya sträckningen avlandsvägen. T
Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se
även Inventeringsbok.

Ingen
antikvarisk
bedömning

Besiktigad

-

Gravfält

Skogsmark. Gravfält, ca 90x45 m st, NNV-SSÖ,
bestående av ca 15 fornlämningar. Dessa utgörs av runda stensättningar, 4-8m diam, 0,20,5 m h. Då dessa är starkt skadade, är deras
begränsning oklar. Den tydligaste stensättningen ligger i gravfältets Ö del. Den är 7 m
diam och 0,5 m h. En, ev två har grop i mitten,
1 m diam och 0,2 m dj. Tre har oklar kantkedja, 0,1-0,2 m h, av 0,3-0,5 m l stenar. Samtliga
stensättningar är övertorvade och bevuxna
med barrskog. I gravfältets norra del finns en
kulle, som möjligen är rest av en skadad hög.
På gravfältets nordligaste del, omedelbart Ö
om en väg, är stensättningarna starkt skadade. Möjligen kan några av de på denna del av
gravfältet belägna stensättningarna har varit
ursprungligen kvadratiska eller rektangulära.
Det SV partiet V om vägen är helt igenväxt och
belamrat med skräp. Vid fältbesök 2020 var
förutsättningarna ytterligare försämrade pga
ett motionsspår som numera går tvärs över
gravfältet.

Fornlämning

Uppdaterad

Generell
hänsyn

Bytomt/
gårdstomt

1)Borttaget torpställe. Inga spår därav 1979.
Intill nr 1 var:2)Borttagen fornlämning? på H
Alms översiktskarta markerad med nr45. Ej
återf 1979. T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig
eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Ingen
antikvarisk
bedömning

Uppdaterad

-

Lämning Nr

L2014:6160

L2014:6365

L2016:1021
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Lämningstyp

Beskrivning

Antikvarisk
bedömning

Händelse

Föreslagen
åtgärd

Stensättning

1)Stensättning, rund, ca 7 m diam, ca 0,3 m h.
Fyllningen, somdelvis är övertorvad, har i ytan
talrika stenar, som i allmänhetär 0,3-0,5 m st.
Otydlig och oregelbunden kantkedja, 0,2-0,3
m h,av 0,4-0,6 m st stenar. Bevuxen med 1 tall
och 1 bladbuske. Ca 12m N 5cg Ö om nr 1 är:
2)Stensättning, närmast rund, ca 4 m diam,ca
0,2 m h. Fyllning av stenar, 0,4-0,7 m st. Delvis
övertorvad.Ca 0,5 m ÖNÖ om nr 2 är: 3)
Stensättning? rund, ca 3,5 m diam, ca0,2 m h.
Klar begränsning. Övertorvad. Bevuxen med
1 tall. Nr 3ingår ev i nr 2 som kan vara större
anl. över 6 m st. Platån S omnr 1 bär tämligen
tjockt jordlager och bör kontrollundersökas.
Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se
även Inventeringsbok.

Fornlämning

Besiktigad

Särskild
hänsyn

L2016:1076

Hällristning

1)Stensättning, rund, ca 7 m diam, ca 0,3 m h.
Fyllningen, somdelvis är övertorvad, har i ytan
talrika stenar, som i allmänhetär 0,3-0,5 m st.
Otydlig och oregelbunden kantkedja, 0,2-0,3
m h,av 0,4-0,6 m st stenar. Bevuxen med 1 tall
och 1 bladbuske. Ca 12m N 5cg Ö om nr 1 är:
2)Stensättning, närmast rund, ca 4 m diam,ca
0,2 m h. Fyllning av stenar, 0,4-0,7 m st. Delvis
övertorvad.Ca 0,5 m ÖNÖ om nr 2 är: 3)
Stensättning? rund, ca 3,5 m diam, ca0,2 m h.
Klar begränsning. Övertorvad. Bevuxen med
1 tall. Nr 3ingår ev i nr 2 som kan vara större
anl. över 6 m st. Platån S omnr 1 bär tämligen
tjockt jordlager och bör kontrollundersökas.
Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se
även Inventeringsbok.

Fornlämning

Besiktigad

Särskild
hänsyn

L2016:1078

Gravfält

Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se
även Inventeringsbok.

Ingen
antikvarisk
bedömning

Besiktigad

-

Fornlämningsliknande lämning

Stensättning?, närmast rund, 9-10 m diam
och 0,4-0,6 m h.Övertorvad. I mitten grop, 4
m diam och 0,75 m dj. I botten ettblock, 1,5
m st. Kring kanten återstår vall, 2-3 m br och
intill0,6 m h. I SÖ-S yttre kanten av denna
finns 0,3-0,4 m l stenar.Stängsel (NÖ-SV) i NV
kanten. Ytligt provstick utvisar småstenoch
sandblandad jord. 2 m NNV därom är en
oregelbundenförhöjning, ca 10 m diam och
0,2-0,3 m h. Övertorvad, ngt ojämnyta med
småsten och sandjord. Elstolpar i N kanten.
50-100 m SÖdärom och i SSÖ-sluttning finns
ca 5 låga förhöjningar, 3-5 mdiam och 0,1-0,2
m h med i ytan enstaka 0,1-0,3 m st stenar
Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se
även Inventeringsbok.

Ingen
antikvarisk
bedömning

Sammanslagning

-

Lämning Nr

L2016:1075

L2016:1080
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Lämningstyp

Beskrivning

Antikvarisk
bedömning

Händelse

Föreslagen
åtgärd

Stensättning

Stensättning?, närmast rund, 9-10 m diam
och 0,4-0,6 m h.Övertorvad. I mitten grop, 4
m diam och 0,75 m dj. I botten ettblock, 1,5
m st. Kring kanten återstår vall, 2-3 m br och
intill0,6 m h. I SÖ-S yttre kanten av denna
finns 0,3-0,4 m l stenar.Stängsel (NÖ-SV) i NV
kanten. Ytligt provstick utvisar småstenoch
sandblandad jord. 2 m NNV därom är en
oregelbundenförhöjning, ca 10 m diam och
0,2-0,3 m h. Övertorvad, ngt ojämnyta med
småsten och sandjord. Elstolpar i N kanten.
50-100 m SÖdärom och i SSÖ-sluttning finns
ca 5 låga förhöjningar, 3-5 mdiam och 0,1-0,2
m h med i ytan enstaka 0,1-0,3 m st stenar
Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se
även Inventeringsbok.

Ingen
antikvarisk
bedömning

Sammanslagning

-

Fornlämningsliknande lämning

Högliknande lämningar, som utgöres av gamla
myrstackar återfannsej vid rev inv 1979. En
ny myrstack finns nu på platsen. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan
saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även
Inventeringsbok.

Ingen
antikvarisk
bedömning

Uppdaterad

-

L2016:1098

Kvarn

Kvarngrund efter väderkvarn, rund, ca 7 m
diam och 0,5 m h. Bestående av en enkel rad
stenar, 0,5-1,2 m st. Några stenar har synliga
borrhål.

Övrig kulturhistorisk
lämning

Uppdaterad

Generell
hänsyn

L2016:1100

Övrigt

Borttagen fornlämning? på H Alms översiktskarta markerad med nr 45. Ej återfunnen
1979. Ej återfunnen 2020.

Ingen
antikvarisk
bedömning

Uppdaterad

-

L2016:1160

Stensättning

Stensättning, närmast rund, ca 5-6 m diam
och 0,2 m h. Gles fyllningen.

Fornlämning

Besiktigad

Generell
hänsyn

Gravfält

Grafält, ca 75x20 m (NNÖ-SSV), bestående av
7 runda stensättningarenl. ovan individuella
beskrivningar. 1) Stensättning, rund, ca 7m
diam och ca 5 m h. Fyllningen, vars yta är
ojämn samt någotövertorvad, består uteslutande av 0,2-0,4 m st stenar.Kvarstående
rester av kantkedja, 0,35-0,6 m h och 0,75-1,1
m ststenar. Ett par av dessa är kantställda.
Kantkedjan är bästbevarad i SV-V-N. Kantkedjan och material ut fyllningen harfallit ut i
stensättningens S del. Beväxt med två rönnar
och enbjörk. Ca 16 m S om nr 1 är 2) Stensättning,röseliknande, rund,ca 6 m diam och ca
0,3 m h. Fyllningen, vars kantpartier delvisär
övertorvade, består av 0,25-0,5 m st stenar.
Fyllningens ytaär smågropig och ojämn,
0,2-0,3 m dj. Mittgrop 1 m diam och 0,2 mdj.
Delvis synlig kantkedja av 0,1-0,3 m h och
0,3-0,4 m lstenar. Stensättningen har delvis
oklar begränsning. Beväxt medtvå aspar.
Ca 4 m S 20cg Ö om nr 1 är 3) Stensättning,
närmastrund, ca 4,5 m diam, och ca 0,2 m h.
Fyllningen, varsyta ärojämn, samt till stor del
över Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad.
Information kan saknas, vara felaktig eller
inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Fornlämning

Besiktigad

Särskild
hänsyn

Lämning Nr

L2016:1081

L2016:1093

L2016:1161
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Lämning Nr

L2016:1167

L2016:1187

L2016:1219

L2016:1309

Lämningstyp

Beskrivning

Antikvarisk
bedömning

Händelse

Föreslagen
åtgärd

Lägenhetsbebyggelse

Torplämning, 90x30 m (NV-SÖ), bestående av
en husgrund med spismursröse, en källargrund och en ladugårdsgrund. Husgrunden
är 7x5 m (Ö-V), 0,9 m h och består av en kallmurad grund med spismursröse i NV hörnet,
3x3 m, 0,5 m h. 16 m Ö om husgrunden är
jordkällare, 10x8m (Ö-V) 0,5 m h med källargrop 4x3 m, 1,5 m dj, med kallmurade väggar
av 0,1-0,5 m st stenar och ingång från S. ca 20
m SÖ om jordkällaren ladugårdsruninen, 24x7
m (Ö-V,) 0,4 m h bestående av kallmurad del i
Ö (8x7 m) och glesare syllstensrad i V.

Övrig kulturhistorisk
lämning

Uppdaterad

Generell
hänsyn

Terrassering

1) Vallomgiven grop (grundlämning?), närmast
rund, intill 6 m diamoch 0,9 m dj. Vall kring
kanten, 2 m br och 0,25-0,4 m h. I Nkanten
av vallen enstaka stenar, 0,3 m st. På botten
gammaltvirke. Nr 1 ligger i N delen (hörnet) av
2) Platå, 35x28 m(NV-SÖ) och 0,4-0,7 m över
omgivningen. Begränsas i NV-NÖ-SV avterrasskanter, 0,2-0,4 m h, med ställvis skoning
av sten,tydligast i NV. Även NV om och nedanför den NV terrasskanten ärtvå svaga, mot NV
sluttande troligen naturliga terrasser.Lämpligt
boplatsläge, terrasskanterna ger ålderdomligt
intryckoch bör R-markeras i NV. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan
saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även
Inventeringsbok.

Fornlämning

Besiktigad

Generell
hänsyn

Hällristning

1)Stensättning, rund, ca 7 m diam, ca 0,3 m h.
Fyllningen, somdelvis är övertorvad, har i ytan
talrika stenar, som i allmänhetär 0,3-0,5 m st.
Otydlig och oregelbunden kantkedja, 0,2-0,3
m h,av 0,4-0,6 m st stenar. Bevuxen med 1 tall
och 1 bladbuske. Ca 12m N 5cg Ö om nr 1 är:
2)Stensättning, närmast rund, ca 4 m diam,ca
0,2 m h. Fyllning av stenar, 0,4-0,7 m st. Delvis
övertorvad.Ca 0,5 m ÖNÖ om nr 2 är: 3)
Stensättning? rund, ca 3,5 m diam, ca0,2 m h.
Klar begränsning. Övertorvad. Bevuxen med
1 tall. Nr 3ingår ev i nr 2 som kan vara större
anl. över 6 m st. Platån S omnr 1 bär tämligen
tjockt jordlager och bör kontrollundersökas.
Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se
även Inventeringsbok.

Fornlämning

Besiktigad

Särskild
hänsyn

Minnesmärke

Minnessten, granit, ca 3,0 m h (N 40cg Ö-S
40cg V), 1,3 m br, 0,75m tj. Ristningen vänd
mot V 40cg N. Står inkilad bland stenarjämns
med marken. På stenens Ö 40cg S sidan är
en eldstad.Troligen gjord av rastande bilister.
Inskrift: CARL WEJEN18 25/10 87 Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan
saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även
Inventeringsbok.

Övrig kulturhistorisk
lämning

Besiktigad

Generell
hänsyn
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Lämning Nr

L2016:1385

L2016:1400

L2016:1403

L2016:1476

Lämningstyp

Beskrivning

Antikvarisk
bedömning

Händelse

Föreslagen
åtgärd

Hällristning

1)Stensättning, rund, ca 7 m diam, ca 0,3 m h.
Fyllningen, somdelvis är övertorvad, har i ytan
talrika stenar, som i allmänhetär 0,3-0,5 m st.
Otydlig och oregelbunden kantkedja, 0,2-0,3
m h,av 0,4-0,6 m st stenar. Bevuxen med 1 tall
och 1 bladbuske. Ca 12m N 5cg Ö om nr 1 är:
2)Stensättning, närmast rund, ca 4 m diam,ca
0,2 m h. Fyllning av stenar, 0,4-0,7 m st. Delvis
övertorvad.Ca 0,5 m ÖNÖ om nr 2 är: 3)
Stensättning? rund, ca 3,5 m diam, ca0,2 m h.
Klar begränsning. Övertorvad. Bevuxen med
1 tall. Nr 3ingår ev i nr 2 som kan vara större
anl. över 6 m st. Platån S omnr 1 bär tämligen
tjockt jordlager och bör kontrollundersökas.
Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se
även Inventeringsbok.

Fornlämning

Besiktigad

Särskild
hänsyn

Fornlämningsliknande lämning

1) Stensättning (?), oregelbundet rektangulär,
ca 8x5 m st (V 15cgN-Ö 15cg S), och ca 0,2 m
h. Fyllningen, som är något övertorvad,består
av 0,15-0,4 m st lösa stenar. Vid kanten mot N
och Ö ärnågra stenar, 0,4-0,8 m st och 0,2-0,4
m h, som dock icke bildarnågon tydlig kantkedja. Begränsning oklar, särskilt vid ”hörnet”i
SV. Beväxt med två lövbuskar. Ca 11 m N 30cg
Ö om NÖ hörnet avnr 1 är 2) Stensättningsliknande lämning, närmast rund,, ca 4-5 mdiam
och ca 0,2 m h. Fyllningen består av 0,2-0,6
m st stenar.Begränsning oklar. Sannolikt
naturbildning. Beväxt med någralövbuskar.
Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se
även Inventeringsbok.

Möjlig fornlämning

Besiktigad

Generell
hänsyn

Gravfält

Gravfält, ca 65x25 m st (NV-SÖ) bestående av
10 fornlämningar. Dessa utgörs av 1 rest sten,
2 högar, 6 runda stensättningar och 1 oval
stensättning. Den resta stenen är 1,1 m h, 0,6
m br och 0,25 m tj med ojämna kanter. Belägen i NV delen. Högarna är 7 m diam och 0,6
m h. I en av högarna är en källargrop utgrävd,
se L2020:11023. De runda stensättningarna är 2,5-8 m i diam och 0,2-0,5 m h. Alla är
övertorvade. En har i mittblock, 0,55x0,35
m st och 0,35 m h. En har grop i mitten, 2 m
diam och 0,2 m dj. Två är mycket otydliga och
osäkra. S delen påverkad av sentida bebyggelse. I samband med dikesrensingar år 1987
framkom utefter en sträcka av ca 50 m längs
gamla landsvägen ett kulturlager med sot, kol
och skärvsten.

Fornlämning

Uppdaterad

Generell
hänsyn

Hägnad

Stensträng, ca 40 m l (NÖ-SV), enskiktad och
enradig, 0,5m br och 0,5 m h, av 0,3-0,6 m st
stenar. I SV uttunnas den i riktning mot ett
block.

Fornlämning

Uppdaterad

Generell
hänsyn
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Lämning Nr

L2016:1488

L2016:1541

L2016:1555

Lämningstyp

Beskrivning

Antikvarisk
bedömning

Händelse

Föreslagen
åtgärd

Lägenhetsbebyggelse

Bebyggelselämningar inom ett 120x50 m st (N
10cg V-S 10cg Ö)område, bestående av lämningaarna efter (1) 1 boningshus, (2o3) 2uthus, (4) 1 jordkällare och (5) 1 grop. Röjd mark
och fruktträd. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig
eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Möjlig fornlämning

Besiktigad

Generell
hänsyn

Gravfält

Gravfält, ca 100x35 m st (NV-SÖ), bestående
av ca 18fornlämningar. Dessa utgöres av 6
högar och 12 rundastensättningar. Den sydligaste högen, som är störst är ca 15 mdiam
och ca 2-2,5 m h. De övriga är ca 7-10 m diam
och ca 0,4-1,5m h. 1 har i mitten grop, 1 m
diam och 0,3 m dj. 1 har 2 gropar imittpartiet
1,5 m diam och 0,2 m dj resp 2x1 m st och 0,3
m dj. 2har mittpartiet avplanat 2 m diam resp
1,5 m diam. Den senare harnågon antydan
till insjunkning. De runda stensättningarna är
ca3-11 m diam och ca 0,2-0,3 m h. Övertorvade. 2 är delvisövertorvade med 0,1-0,3 m
ststenar synliga i ytan. 2 har delvissynlig kantkedja av 0,2-0,3 m h och 0,2-0,8 m l stenar. 2
fåranses som osäkra. De har i regel kantkedja.
T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell.
Se även Inventeringsbok.

Fornlämning

Besiktigad

Generell
hänsyn

Skärvstenshög

Skärvstenshög?, rest av. Av högen står nu
ett ca 7 m lång (N 40cgV-S 40cg Ö), intill 3 m
br och ca 1 m h partiav dess V del.Högen,
som troligen är en kokstenshög, innehåller
skärvigastenar, 5-15 cm st. I ytan av krönet
framkom sparsamt medskärvsten, i övrigt
mest småsten, vilken troligen uppmakats frånvägen. Indikationerna jämte tidigare uppgifter
motiverar dockR-markering. Lämpligt boplatsläge. Jfr nr 136, 200 m NNÖ däromsamt raä nr
13, 14, 16:2, 47 och 176. Högen betecknas på
Hellmanskarta med fornl nr 209. OBS! De på
Hellmans karta som fornl nr207 och 208 betecknade företeelserna är oregelbundna och
ytterstotydliga förhöjningar i markytan, vilka ej
kan bestämmas till sinart utan undersökning.
Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se
även Inventeringsbok.

Fornlämning

Besiktigad

Generell
hänsyn

118

Lämningstyp

Beskrivning

Antikvarisk
bedömning

Händelse

Föreslagen
åtgärd

Gravfält

1)Gravfält, ca 40x25 m st (NV-SÖ), bestående
av ca 12fornlämningar. Dessa utgöres av runda stensättningar 3.-6,5 mdiam, 0,2-0,4 m h.
De flesta är helt övertorvade och därförhögliknande. 2 av dem har i ytan stenar, 0,3-0,4 n st.
Fyra hardelvis synliga kantkedjor av 0,1-0,4 m
h och 0,05-0,1 m l stenar.En har i mitten grop,
0,5 m diam och 0,1 m dj. Gravfältet ärbeväxt
med tall, björk en och rönn. Den mittersta
delen är öppen.Ca 11 m SÖ om den sydligaste fornlämningen är en stensträng,gående i
riktning Ö 30cg N-V 30cg S. Den är enkel och
består av0,4-0,75 m st stenar. Enl.uppg. utgör
stensträngen gränslinjenmellan Råby och
Norränge forna ägor. Se nr 2! 10 m SSÖ om
nr 1och i Ö-sluttning är: 2)Stensträng, ca 40 m
l (NÖ-SV), beståendeav en enkel rad enskiktade stenar, 0,3-0,6 m st.I SV uttunnas deni
riktning mot ett block. 20 m SÖ om nr 2 är: 3)
Förhöjning,oregelbunden, ca 15x10 m (NVSÖ) och 0,2-0,4 m h. I ytan 0,1-0,3m st stenar.
Två gropar, 2-3 m st och 0,25 m dj. Börkontrolleras. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad.
Information kan saknas, vara felaktig eller
inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Fornlämning

Besiktigad

Generell
hänsyn

Fornlämningsliknande bildning

Stensättning (?), oregelbundet rektangulär, ca
8x5 m st (V 15cgN-Ö 15cg S), och ca 0,2 m h.
Fyllningen, som är något övertorvad, består
av 0,15-0,4 m st lösa stenar. Vid kanten mot
N och Ö är några stenar, 0,4-0,8 m st och
0,2-0,4 m h, som dock icke bildar någon tydlig
kantkedja. Begränsning oklar, särskilt vid ”hörnet” i SV. Beväxt med två lövbuskar.

Ej kulturhistorisk
lämning

Uppdaterad

-

Gravfält

Gravfält, 80x30 m (NNV-SSÖ), bestående av
minst 10 fornlämningar. Dessa utgörs av 1
hög och 9 runda stenstättningar. Högen är
7 m diam, 0,5 m h och har grop i mitten, 1 m
diam och 0,4 m dj. Stensättningarna är 3-5 m
diam och 0,2-0,3 m h. Övertorvade med i ytan
enstaka till talrika stenar.

Fornlämning

Uppdaterad

Särskild
hänsyn

L2016:1644

Hällristning

1)Gravfält, ca 55x30 m st (N-S) bestående av
ca 11 fornlämningar.Dessa utgöres av 3 högar
och ca 8 runda stensättningar. Högarnaär
ca 5-8 m diam och 0,3-1 m h. De är övertorvade, med enstaka, iytan synliga stenar, ca
0,3-0,6 m st. Stensättningarna är ca3,5-5 m
st och 0,1-0,2 m h. Övertorvade med i ytan
synligastenar, 0,2-0,5 m st. V om gravfältet
är i svacka en: 2)Platå, ca10x7 m (Ö-V) och
0,3 m h. Övertorvad. Ställvis sten i kanterna.
Provstick gav sandblandad jord. Grund?. T
Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se
även Inventeringsbok.

Fornlämning

Besiktigad

Generell
hänsyn

L2016:1711

Stensättning

Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se
även Inventeringsbok.

Fornlämning

Besiktigad

Generell
hänsyn

Lämning Nr

L2016:1563

L2016:1610

L2016:1628
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Lämning Nr

Lämningstyp

Beskrivning

Antikvarisk
bedömning

Händelse

Föreslagen
åtgärd

L2016:1712

Stensättning

Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se
även Inventeringsbok.

Fornlämning

Besiktigad

Generell
hänsyn

Stensättning

1) Stensättning, rund, ca 4 m diam, fylld, ca
0,3 m h. Fyllningen,vars yta är ojämn, består uteslutande av stenar, 0,2-0,4 m st.Till
större delen nu otydlig kantkedja, 0,2-0,3 m
h, av 0,4-0,7 mst stenar. Bevuxen med sly. 6
björkstubbar. 17-18 m Ö 15cg S omnr 1 och
2 m Ö 15cg S om el-ledn. stolpe (Ö, av trä) är
sannolikt2) Stensättning?, nu till större delen
övertäckt, enl 1951 årsinv, rund, ca 4 m diam,
fylld, ca 0,2 m h. Fyllningen, vars ytaär något
övertorvad, består uteslutande av stenar,
0,2-0,3 m st.På flera ställen vid kanten finnes
större stenar, 0,4-0,6 m st,vilka dock icke bilda
någon tydlig kantkedja. I mittpartiet är enoregelbunden svacka, ca 1x1 m st och ca 0,15 m
dj. Bevuxen med 2björkar. Av nr 2 syns endast
en 1-2 m br del i Ö, i övrigt d v si mitten och i
V-NV, täcks den av upplagd jord- och stenhög
frånstolphål till elledningen, 2-3 m diam och
0,4 m h. Denna lämningöverensstämmer med
läget tidigare och dess begränsning i Ö ärdelvis otydlig men ändock klar. Beskrivningen är
inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas,
vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Fornlämning

Besiktigad

Generell
hänsyn

Stensättning

1) Stensättning, rund, ca 4 m diam, fylld, ca
0,3 m h. Fyllningen,vars yta är ojämn, består uteslutande av stenar, 0,2-0,4 m st.Till
större delen nu otydlig kantkedja, 0,2-0,3 m
h, av 0,4-0,7 mst stenar. Bevuxen med sly. 6
björkstubbar. 17-18 m Ö 15cg S omnr 1 och
2 m Ö 15cg S om el-ledn. stolpe (Ö, av trä) är
sannolikt2) Stensättning?, nu till större delen
övertäckt, enl 1951 årsinv, rund, ca 4 m diam,
fylld, ca 0,2 m h. Fyllningen, vars ytaär något
övertorvad, består uteslutande av stenar,
0,2-0,3 m st.På flera ställen vid kanten finnes
större stenar, 0,4-0,6 m st,vilka dock icke bilda
någon tydlig kantkedja. I mittpartiet är enoregelbunden svacka, ca 1x1 m st och ca 0,15 m
dj. Bevuxen med 2björkar. Av nr 2 syns endast
en 1-2 m br del i Ö, i övrigt d v si mitten och i
V-NV, täcks den av upplagd jord- och stenhög
frånstolphål till elledningen, 2-3 m diam och
0,4 m h. Denna lämningöverensstämmer med
läget tidigare och dess begränsning i Ö ärdelvis otydlig men ändock klar. Beskrivningen är
inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas,
vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Fornlämning

Besiktigad

Generell
hänsyn

L2016:1768

L2016:1769
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Lämning Nr

L2016:1774

Lämningstyp

Antikvarisk
bedömning

Händelse

Föreslagen
åtgärd

Fornlämning

Uppdaterad

Generell
hänsyn

Gravfält

Gravfält, ca 110x75 m (NV-SÖ), bestående
av ca 40 fornlämningar. De utgörs av runda,
fyllda stensättningar, av vilka 3 är större än
de övriga. De tre större runda, fyllda stensättningarna är 7-8 m diam, ca 0,3-0,4 m h,
av 0,2-0,7 m st stenar. En av dessa kan vara
närmast kvadratisk? Den har 12m l sidor (N
10cg V-S 10cg Ö) (V 10cg S-Ö 10cg N), övriga
sidor 0,4 m h. Delvis övertorvad med i ytan
talrika stenar, 0,2-0,8 m st. Delvis tydlig kantkedja. Något N om mitten är en klumpsten, ca
1,5 m st. Övriga stensättningar är 3-7 m diam,
0,2-0,3 m h. De flesta helt övertorvade, några
med enstaka till talrika stenar i ytan, 0,2-0,4
m st. Tre har mittstenar? 0,3-0,5 m st. Två har
svag mittgrop. Den resta stenen finnes i gravfältets NÖ del (utmärkt på fotokartan). Den är
ca 1,0 m h. Huvudsakligen rektangulära sidor,
0,4-0,7 m br. (Ca 7 m Ö28cg N om denna är
en klumpsten, ca 1,0 m st. Omedelbart NÖ
därom är några enstakastenar, 0,3-0,7 m st).
Ett par anläggningar lätt yt- och kantskadade.
2020 var hela gravfältet markberett och planterat med gran.

Fornlämning

Uppdaterad

Generell
hänsyn

Hällristning

1)Stensättning, rund, ca 7 m diam, ca 0,3 m h.
Fyllningen, somdelvis är övertorvad, har i ytan
talrika stenar, som i allmänhetär 0,3-0,5 m st.
Otydlig och oregelbunden kantkedja, 0,2-0,3
m h,av 0,4-0,6 m st stenar. Bevuxen med 1 tall
och 1 bladbuske. Ca 12m N 5cg Ö om nr 1 är:
2)Stensättning, närmast rund, ca 4 m diam,ca
0,2 m h. Fyllning av stenar, 0,4-0,7 m st. Delvis
övertorvad.Ca 0,5 m ÖNÖ om nr 2 är: 3)
Stensättning? rund, ca 3,5 m diam, ca0,2 m h.
Klar begränsning. Övertorvad. Bevuxen med
1 tall. Nr 3ingår ev i nr 2 som kan vara större
anl. över 6 m st. Platån S omnr 1 bär tämligen
tjockt jordlager och bör kontrollundersökas.
Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se
även Inventeringsbok.

Fornlämning

Besiktigad

Särskild
hänsyn

Runristning

Beskrivning
Runsten, granit, 1,75 m hög, 1,6 m bred vid
basen (Ö 40 cg N-V 40cgS), 0,75 m bred i toppen, ca 0,4 m tjock. På den åt S 40cg Ö vettande delen är runslingor i form av ormdrakar,
inramande ett malteserkors. Runhöjd ca 0,08
m. Vid basen av runstenen är inkilade stenar,
0,1-0,8 m stora. Enligt Upplands runinskrifter
hittades stenen 1927 och restes följande år
på fyndplatsen, vilken av allt att döma var
stenens ursprungliga.
Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:”Gerbjörn och Gyller och Joger och ... resa
stenen efter Germund bonde.”
Hittad 1927.
Rest 1928.

L2016:1775

L2016:1782
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Lämning Nr

L2016:1802

L2016:1807

L2016:1813

L2016:1851

Lämningstyp

Beskrivning

Antikvarisk
bedömning

Händelse

Föreslagen
åtgärd

Bytomt/
gårdstomt

Gårdstomt, 80x35 m (Ö-V), bestående av 1
husgrund efter boningshus, 1 husgrund efter
ekonomilänga och 1 källargrund.
Boningshusgrunden ligger i tomtens V del och
är 8x7 m (Ö-V), 1 m h. Den består av en enkel
stensyll av 0,2-0,5 m st stenar, med enstaka
>1 m st stenar och terrassering på S sidan.
Husgrunden efter ekonomilängan ligger i
tomtens Ö del och är 28x7 m (Ö-V), ca 1 m h
och består av 3 sektioner i fil. Den västligaste
sektionen består av en stensyll med 0,2-0,5
m st stenar. De två övriga sektionerna består
av en gles stensyll av 0,5-1,5 m st stenar.
Grunden har även en inre rumsindelning.
Källargunden ligger i tomtens V del, är 9x7 m
(N-S) och består av en jordvall, 0,5 m h, och
en grop, 3x2 m och 1 m dj, med ingång från
S. Gårdstomten ligger i en S sluttning och
avgränsas i S av en terrasskant.

Fornlämning

Uppdaterad

Särskild
hänsyn

Hällristning

1)Stensättning, rund, ca 7 m diam, ca 0,3 m h.
Fyllningen, somdelvis är övertorvad, har i ytan
talrika stenar, som i allmänhetär 0,3-0,5 m st.
Otydlig och oregelbunden kantkedja, 0,2-0,3
m h,av 0,4-0,6 m st stenar. Bevuxen med 1 tall
och 1 bladbuske. Ca 12m N 5cg Ö om nr 1 är:
2)Stensättning, närmast rund, ca 4 m diam,ca
0,2 m h. Fyllning av stenar, 0,4-0,7 m st. Delvis
övertorvad.Ca 0,5 m ÖNÖ om nr 2 är: 3)
Stensättning? rund, ca 3,5 m diam, ca0,2 m h.
Klar begränsning. Övertorvad. Bevuxen med
1 tall. Nr 3ingår ev i nr 2 som kan vara större
anl. över 6 m st. Platån S omnr 1 bär tämligen
tjockt jordlager och bör kontrollundersökas.
Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se
även Inventeringsbok.

Fornlämning

Besiktigad

Särskild
hänsyn

Gravfält

1)Gravfält, ca 55x30 m st (N-S) bestående av
ca 11 fornlämningar.Dessa utgöres av 3 högar
och ca 8 runda stensättningar. Högarnaär
ca 5-8 m diam och 0,3-1 m h. De är övertorvade, med enstaka, iytan synliga stenar, ca
0,3-0,6 m st. Stensättningarna är ca3,5-5 m
st och 0,1-0,2 m h. Övertorvade med i ytan
synligastenar, 0,2-0,5 m st. V om gravfältet
är i svacka en: 2)Platå, ca10x7 m (Ö-V) och
0,3 m h. Övertorvad. Ställvis sten i kanterna.
Provstick gav sandblandad jord. Grund?. T
Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se
även Inventeringsbok.

Fornlämning

Besiktigad

Generell
hänsyn

Lägenhetsbebyggelse

Torplämning, ca 70x20 m (NNÖ-SSV), bestående av 1 boningshusgrund, 1 uthusgrund
och 1 källargrund. Boningshusgrunden är 8x6
m (NNÖ-SSV). Cementerad grund ram 0,2 m h
och 0,1 m br. I ÖSÖ delen raserad tegelmurad
skorstensmur. Uthusgrunden är 4x3 m (N-S),
bestående av tuktade kallmurade 0,25 m h
och 0,4-1,0m l stenar. Belamrad med tegel
och skrot. Källargrunden är 4x2,5m (ÖSÖVNV) och ca 2 m dj. Väggarna är kallmurade
med 0,2-0,4 m st stenar. Belamrad med skrot.

Fornlämning

Uppdaterad

Generell
hänsyn
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Lämning Nr

L2016:1877

L2016:1913

L2016:1928

L2016:1933

L2016:1934

Lämningstyp

Beskrivning

Antikvarisk
bedömning

Händelse

Föreslagen
åtgärd

Hällristning

Skärvstenshög, ca 5 m diam och 0,3 m h.
Vid provstick i N och SVoch SSÖ rikligt med
skärvsten. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller
inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Fornlämning

Besiktigad

Särskild
hänsyn

Fornlämningsliknande bildning

Stensättningsliknande bildning, närmast
rund, ca 7 m diam och 0,2m h. Fyllning delvis
övertorvad av 0,2-0,4 m st stenar. Beväxtmed
en ekbuske. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller
inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Ej kulturhistorisk
lämning

Besiktigad

-

Stensättning

1)Stensättning, rund, ca 7 m diam, ca 0,3 m h.
Fyllningen, somdelvis är övertorvad, har i ytan
talrika stenar, som i allmänhetär 0,3-0,5 m st.
Otydlig och oregelbunden kantkedja, 0,2-0,3
m h,av 0,4-0,6 m st stenar. Bevuxen med 1 tall
och 1 bladbuske. Ca 12m N 5cg Ö om nr 1 är:
2)Stensättning, närmast rund, ca 4 m diam,ca
0,2 m h. Fyllning av stenar, 0,4-0,7 m st. Delvis
övertorvad.Ca 0,5 m ÖNÖ om nr 2 är: 3)
Stensättning? rund, ca 3,5 m diam, ca0,2 m h.
Klar begränsning. Övertorvad. Bevuxen med
1 tall. Nr 3ingår ev i nr 2 som kan vara större
anl. över 6 m st. Platån S omnr 1 bär tämligen
tjockt jordlager och bör kontrollundersökas.
Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se
även Inventeringsbok.

Fornlämning

Besiktigad

Särskild
hänsyn

Stensättning

1) Stensättning, rund, ca 4 m diam och ca 0,3
m h. Övertorvad medi ytan enstaka stenar, ca
0,3 m st. 2m utanför kanten i N växeren tall.
Ca 2 m S om nr 1 är 2) Stensättning? rund, ca
5 m diam,fylld, ca 0,3 m h. Helt övertorvad. I N
kanten tre stenar, -0,2 mh och 0,3-0,5 m l. Kan
vara rest av kantkedja. I NV kanten går enstig.
SV kanten är skadad p.g.a. vändplan. Nr 2 ger
färskareintryck. Beväxt med två tallar. Form
och material talar delvismot fornlämning,
läget och närheten till andra fornlämningar(nr78) motiverar dock R-markering. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan
saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även
Inventeringsbok.

Fornlämning

Besiktigad

Generell
hänsyn

Gravfält

1) Gravfält, ca 110x25 m (NNV-SSÖ), bestående av 15fornlämningar. Dessa utgöras av
runda stensättningar. De är 6 mdiam, 0,2-0,7
m h. De är övertorvade med i ytan talrika
stenar,0,2-0,3 m st. Stensättningarna är
högliknande (tre stycken) ochflacka. S delen
överväxt med brännässlor och svårbesiktad.
15-25m S därom och i NÖ delen av kraftledningsgata finns: 2) 2-3stenanhopningar, 3-6 m
st och 0,2-0,4 m h, av 0,1-0,6 m ststenar. Ger
intryck av att vara upplagda i sen tid. Börkontrolleras. Gammal, övergiven vägbank i ÖSÖ
kanten. T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller
inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Fornlämning

Besiktigad

Generell
hänsyn

123

Lämning Nr

L2016:1942

L2016:2005

Lämningstyp

Beskrivning

Antikvarisk
bedömning

Händelse

Föreslagen
åtgärd

Stensättning

1)Stensättning, rund, ca 7 m diam, ca 0,3 m h.
Fyllningen, somdelvis är övertorvad, har i ytan
talrika stenar, som i allmänhetär 0,3-0,5 m st.
Otydlig och oregelbunden kantkedja, 0,2-0,3
m h,av 0,4-0,6 m st stenar. Bevuxen med 1 tall
och 1 bladbuske. Ca 12m N 5cg Ö om nr 1 är:
2)Stensättning, närmast rund, ca 4 m diam,ca
0,2 m h. Fyllning av stenar, 0,4-0,7 m st. Delvis
övertorvad.Ca 0,5 m ÖNÖ om nr 2 är: 3)
Stensättning? rund, ca 3,5 m diam, ca0,2 m h.
Klar begränsning. Övertorvad. Bevuxen med
1 tall. Nr 3ingår ev i nr 2 som kan vara större
anl. över 6 m st. Platån S omnr 1 bär tämligen
tjockt jordlager och bör kontrollundersökas.
Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se
även Inventeringsbok.

Fornlämning

Besiktigad

Särskild
hänsyn

Fornlämning

Besiktigad

Särskild
hänsyn

Grav- och
boplatsområde

a) Gravfält, ca 330x150 m (NNV-SSÖ), bestående av ca 175fornlämningar. Dessa utgöres av 34 högar, 123rundastensättningar, 1
kvadratisk och ca 10 rektangulärastensättningar, 4 terrasser, 1 treudd, 1 runsten, 1
rest sten och1 stensträng. Högarna är 5-12
m diam och 0,4-1,2 m h. Fyra harmittgrop.
En har kantränna, 1 m br och 0,2 m dj. De
rundastensättningarna är 3-10 m diam (vanl.
4-7 m) och 0,1-0,5 m h(vanl. 0,1-0,3 m). Övertorvade med i ytan enstaka till talrika0,2-0,4
m st stenar. Ett par har mittsten /-block. Sex
harinsjunkning. Tolv har helt eller delvis synlig
kantkedja. Denkvadratiska stensättningen,
belägen i mitten, är 13 m S (N 35cgV-S 35cg
Ö) och 0,7 m h. Kantkedja, 0,4 m h, av 0,5-0,9
m lblock. De rektangulära stensättningarna,
flertalet i ÖNÖ delen,är4,8 x 3-5 m (Skilda
längdriktningar) och 0,2-0,4 m h. Övertorvademed i ytan 0,2-0,3 m st stenar. Kantkedjor,
delvis gemensamma,0,2-0,4 m h, av 0,3-0,7 m
l b Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell.
Se även Inventeringsbok.

Fornlämning

Besiktigad

Särskild
hänsyn

Skärvstenshög

Skärvstenshög, ca 5 m diam och 0,3 m h.
Vid provstick i N och SVoch SSÖ rikligt med
skärvsten. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller
inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Fornlämning

Besiktigad

Särskild
hänsyn

Runristning

Runsten, ca 1,85 m hög, 0,9 m bred (N20gV20gÖ) och 0,5 m tjock. Runhöjd 7 cm.
Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:”Gervi och Gulla reste denna sten efter
Anund, sin fader. Han blev död österut med
Ingvar. Gud hjälpe Anunds ande.”
Uppmålad 1988.

L2016:2006

L2016:2096
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Lämningstyp

Beskrivning

Antikvarisk
bedömning

Händelse

Föreslagen
åtgärd

Gravfält

Gravfält, 85x30 m (NNÖ-SSV), bestående av
minst 8 fornlämningar. Dessa utgörs 6 högar
och 2 runda stensättningar. Högarna är 5-10
m diam och 0,5-1 m h. 2 av högarana har
grop i mitten, 1,5-2 m diam och 0,3-0,5 m dj.
Stensättnignarna är 5-10 m diam och 0,2-0,5
m h. Områdets norra del är starkt påverkad
av byggnader och verksamheter under historisk tid och ligger intill befintlig bebyggelse,
varför typ och antal ingående lämningar är
osäkert.

Fornlämning

Uppdaterad

Särskild
hänsyn

L2016:2181

Fornlämningsliknande lämning

1)Gravfält, ca 40x25 m st (NV-SÖ), bestående
av ca 12fornlämningar. Dessa utgöres av runda stensättningar 3.-6,5 mdiam, 0,2-0,4 m h.
De flesta är helt övertorvade och därförhögliknande. 2 av dem har i ytan stenar, 0,3-0,4 n st.
Fyra hardelvis synliga kantkedjor av 0,1-0,4 m
h och 0,05-0,1 m l stenar.En har i mitten grop,
0,5 m diam och 0,1 m dj. Gravfältet ärbeväxt
med tall, björk en och rönn. Den mittersta
delen är öppen.Ca 11 m SÖ om den sydligaste fornlämningen är en stensträng,gående i
riktning Ö 30cg N-V 30cg S. Den är enkel och
består av0,4-0,75 m st stenar. Enl.uppg. utgör
stensträngen gränslinjenmellan Råby och
Norränge forna ägor. Se nr 2! 10 m SSÖ om
nr 1och i Ö-sluttning är: 2)Stensträng, ca 40 m
l (NÖ-SV), beståendeav en enkel rad enskiktade stenar, 0,3-0,6 m st.I SV uttunnas deni
riktning mot ett block. 20 m SÖ om nr 2 är: 3)
Förhöjning,oregelbunden, ca 15x10 m (NVSÖ) och 0,2-0,4 m h. I ytan 0,1-0,3m st stenar.
Två gropar, 2-3 m st och 0,25 m dj. Börkontrolleras. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad.
Information kan saknas, vara felaktig eller
inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Möjlig fornlämning

Besiktigad

Generell
hänsyn

L2016:2363

Hällristning

Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se
även Inventeringsbok.

Fornlämning

Besiktigad

Särskild
hänsyn

L2016:2416

Stensättning

1) Stensättning, rund, ca 4 m diam och ca 0,3
m h. Övertorvad medi ytan enstaka stenar, ca
0,3 m st. 2m utanför kanten i N växeren tall.
Ca 2 m S om nr 1 är 2) Stensättning? rund, ca
5 m diam,fylld, ca 0,3 m h. Helt övertorvad. I N
kanten tre stenar, -0,2 mh och 0,3-0,5 m l. Kan
vara rest av kantkedja. I NV kanten går enstig.
SV kanten är skadad p.g.a. vändplan. Nr 2 ger
färskareintryck. Beväxt med två tallar. Form
och material talar delvismot fornlämning,
läget och närheten till andra fornlämningar(nr78) motiverar dock R-markering. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan
saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även
Inventeringsbok.

Fornlämning

Besiktigad

Generell
hänsyn

L2016:2492

Hällristning

Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se
även Inventeringsbok.

Fornlämning

Besiktigad

Generell
hänsyn

Lämning Nr

L2016:2098
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Lämningstyp

Beskrivning

Antikvarisk
bedömning

Händelse

Föreslagen
åtgärd

L2016:2558

Övrigt

1) Gravfält, ca 110x25 m (NNV-SSÖ), bestående av 15fornlämningar. Dessa utgöras av
runda stensättningar. De är 6 mdiam, 0,2-0,7
m h. De är övertorvade med i ytan talrika
stenar,0,2-0,3 m st. Stensättningarna är
högliknande (tre stycken) ochflacka. S delen
överväxt med brännässlor och svårbesiktad.
15-25m S därom och i NÖ delen av kraftledningsgata finns: 2) 2-3stenanhopningar, 3-6 m
st och 0,2-0,4 m h, av 0,1-0,6 m ststenar. Ger
intryck av att vara upplagda i sen tid. Börkontrolleras. Gammal, övergiven vägbank i ÖSÖ
kanten. T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller
inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Möjlig fornlämning

Besiktigad

Generell
hänsyn

L2016:2630

Hällristning

Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se
även Inventeringsbok.

Fornlämning

Besiktigad

Generell
hänsyn

L2016:2666

Gravfält

Gravfält, ca 85x35 m st (NNV-SSÖ), bestående av ca 25fornlämningar. Dessa utgöres
av 2 högar samt runda, fylldastensättningar. Högarna är 4-9 m diam, ca 0,5-0,7 m
h.Övertorvade. De två mindre är kraftigt
toppskadade. Av de rundastensättningarna
är två röseliknande. De tangera varandra och
ärca 7 m diam, 0,3 m h. Delvis övertorvade
med i ytan talrikastenar, 0,2-0,7 m st. Övriga
stensättningar är 2,5-6 m diam, ca0,1-0,3 m
h. Övertorvade med i ytan enstaka stenar,
0,2-0,3 m st.Några har mittgrop. Ett par delvis
kantkedja, 0,1-0,2 m h, av0,3-0,4 m l stenar.
Stora delar av markytan övertäckta av ris
ochstammar efter avverkning. 1979 kunde
ses ca 20 anläggningar,flertalet låga och delvis
otydliga. En del skadade. Gravfältet ärbeväxt
med blandskog, huvudsakligen tall samt med
undervegetationav enbuskar. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan
saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även
Inventeringsbok.

Fornlämning

Besiktigad

Generell
hänsyn

L2016:2988

Hällristning

Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se
även Inventeringsbok.

Fornlämning

Besiktigad

Särskild
hänsyn

L2016:3054

Hällristning

Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se
även Inventeringsbok.

Fornlämning

Besiktigad

Generell
hänsyn

L2016:3127

Hällristning

Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se
även Inventeringsbok.

Fornlämning

Besiktigad

Generell
hänsyn

Lämning Nr

126

Lämningstyp

Beskrivning

Antikvarisk
bedömning

Händelse

Föreslagen
åtgärd

L2016:3221

Grav- och
boplatsområde

Borttaget gravfält med boplatslämningar, ca
25-30 m st.Införframdragning av nya vägen
Bro-DHituna påträffades vid besiktningav
stakning 4-5 låga stensättningar (dnr 3804/68
ATA). Efteravtorvning och undersökning av en
ca 600 m2 st yta framkom totalt17 anläggningar, ? 9 rundade stensättningar, 1,4-5,5
m diam, 1treudd, 6 m s, 2 oregelbundna
stensättningar, 3,5-4,5 m st. Fyrabrandlager
gav lerkärl och pärlor mm. En härd och ett
par groparmed ? skärvsten och djurtänder
indikerar boplats. Undersöktaav P O Ringquist. 1979 kunde inga ytterligare spår ses. T
Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se
även Inventeringsbok.

Ingen
antikvarisk
bedömning

Besiktigad

-

L2016:3290

Hällristning

Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se
även Inventeringsbok.

Fornlämning

Besiktigad

Generell
hänsyn

Fornlämning

Besiktigad

Generell
hänsyn

Lämning Nr

Fossil åkermark. Inom ett område, 180x120
m (NNÖ-SSV) är minst 200 fornlämningar. De
är 190 röjningsrösen, 1 stensträng och ca 10
åkerytor.
Röjningsrösena är 1-3 m diam och 0,1-0,5 m
h. I regel är dessa tämligen löst lagda med
blandat stenmaterial, 0,1-0,5 m st stenar.
Ofta är de lagda kring eller vid fasta block.
Ett mindre antal i Ö delen av området ger ett
ålderdomligt intryck och är något nersjunkna
i marken. Dessa är delvis av sk hackerörkaraktär.

L2017:304

Område
med fossil
åkermark

En stensträng är i N delen av området. Den är
ca 50 m l (NNV-SSÖ), 1-2 m br och 0,1-0,2 m
h. Den vinklar möjligen mot ÖSÖ några meter.
Ansluter i N till markväg.
I centrala och N delen av området samt mot
Ö nära fortfarande öppna gräsytor är närmare 10 röjda ytor som kan ha ärjats i äldre tid.
Några i Ö är lätt skålformade, 10-20 m diam
och intill 0,2-0,3 m dj. Några i centrala och N
delen av området, på bägge sidor om markväg som skär området, är närmast terrassformade och har sannolikt odlats i senare tid.
Ny beskrivning i samband med besiktning år
2018. (RAÄ dnr RAÄ-2018-2221)
- - Äldre beskrivning:
Röjningsröse/-område, ca 100x100 m, bestående av ca 46 rösen. Röjningsrösena fanns
redan markerade på ek. kartan i samband
med inventeringen.

127

Lämningstyp

Beskrivning

Antikvarisk
bedömning

Händelse

Föreslagen
åtgärd

Gravfält

Gravfält, ca 120x60-75 m (NÖ-SV) bestående
av ca 26 fornlämningar. Dessa utgörs av 5
högar, 18 runda stensättningar, 1 rektangulär
stensättning, 1 närmast kvadratisk stensättning och en stensträng. Högarna är 7-10 m i
diam och 0,8-1 m h. Samtliga har i ytan enstaka stenar, 0,2-0,4 m st. De runda stensättningarna, varav några är högliknande, är 4-8 m i
diam och 0,2-0,6 m h. Övertorvade. Flertalet
har i ytan enstaka stenar, 0,2-0,6 m st. Några
har gles, delvis övertorvad, kantkedja. Enstaka
har mittgrop, 2-2,5 m diam och 0,2-0,5 m
dj, eller något ojämn yta. Den rektangulära
stensättningen som är belägen i gravfältets S
del, är 9x3,5 m (Ö-V) och 0,3 m h. Övertorvad,
med i ytan enstaka stenar, 0,2-0,4 m st. Den
verkar vara indelad i två sektioner. Gles, delvis
övertorvad kantkedja. Den närmast kvadratiska stensättningen (formen något osäker) är
belägen i gravfältets SV del, är 5x5 m (NÖ-SV)
och 0,2 m h. Övertorvad med i ytan enstaka
stenar, 0,2-0,4 m st. Den har ställvis gles, delvis övertorvad, kantkedja. Stensträngen som
avgränsar gravfältets NÖ del, är 18 m l.

Fornlämning

Uppdaterad

Särskild
hänsyn

L2017:8732

Röse

Röse, 4 m diam och 0,5 m h. Stenarna är
0,2-0,4 m st och till stordel skarpkantade,
ett par block är intill 0,8 m st. Mittgrop, 1
mdj och 0,25 m dj. Ställvis spår av lagd kant.
Kring kantenutkastade stenar. Två ungtallar,
tre ungbjörkar. 2-5 m S därom ärspår av
äldre stentäkter i bergytan, från vilka rösets
materialsannolikt tagits! Beskrivningen är inte
kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara
felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Fornlämning

Besiktigad

Generell
hänsyn

L2017:926

Stensättning

Stensättning, närmast rektangulär, 4,5 x 3
m (N-S) och 0,2 m h. Övermossad fyllning av
0,2-0,6 m st stenar. I NÖ delen är tre block,
0,7-1,1 m st. Ytan smågropig.

Fornlämning

Uppdaterad

Generell
hänsyn

L2017:927

Stensättning

Stensättning, rund, 3 m i diam och 0,2 m h.
Övertorvad med i ytan talrika stenar, 0,2-0,3
m st.

Fornlämning

Uppdaterad

Särskild
hänsyn

Lägenhetsbebyggelse

Torplämning, ca 25x25 m (N-S) enligt Häradsekonomiska kartan. I områdets V del finns en
källargrund, 6x6 m (Ö-V) med murade insidor.
Tomten ligger till största del i kraftledningsgata och saknar tydlig begränsning.

Övrig kulturhistorisk
lämning

Nyregistrerad

Generell
hänsyn

L2020:10659

Hällristning

Skålgropsförekomst, 12x5 m (NO-SV), bestående av ca 13 skålgropar. Dess är 3-6 cm i
diam och 0,5-1 cm dj. Skålgroparna är fördelade på 3 grupper; en grupp om 3, en skålgrop
5 m S om denna samt 9 st ytterligare 8 m S.
Belägna på krön av starkt vittrat berg, intill
kraftledningsstolpe.

Fornlämning

Nyregistrerad

Generell
hänsyn

L2020:10660

Stensättning

Stensättning, oval, 3,5x3 m (O-V) bestående av
0,3-1 m stora stenar. Tydlig kantkedja S och V
bestående 0,3-1,0 m stora stenar.

Fornlämning

Nyregistrerad

Generell
hänsyn

L2020:10661

Stensättning

Stensättning, oval, 3x5 m och 0,3-0,5 m h.
Bestående av enstaka stenar i ytan 0,3-1,5 m
stora.

Fornlämning

Nyregistrerad

Generell
hänsyn

Lämning Nr

L2017:684

L2020:10647
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Lämningstyp

Beskrivning

Antikvarisk
bedömning

Händelse

Föreslagen
åtgärd

L2020:10663

Fossil åker

Fossil åkermark, ca 25x18 m (Ö-V), bestående
av 1 svagt skålad, blockformig, åkeryta. Längs
kanterna finns röjningssten. I N kanten antydan till åkerhak.

Fornlämning

Nyregistrerad

Generell
hänsyn

L2020:10665

Härd

Härd, rund, 1 m i diam och 0,2 m h. Ofylld. Bestående av stenkrets med 0,2-0,4 m st stenar.

Övrig kulturhistorisk
lämning

Nyregistrerad

Generell
hänsyn

L2020:10666

Fossil åker

Fossil åkermark, ca 13x13 m (N–S), bestående
av 1 svagt skålad, blockformig, åkeryta. Längs
kanterna finns röjningssten.

Fornlämning

Nyregistrerad

Generell
hänsyn

L2020:10667

Hägnad

Stensträng, 100 m l (NNV-SSÖ), 0,6-1 m br och
0,2-0,4 m h, bestående av kraftigt övertorvade
0,2-1,0 m st stenar.

Fornlämning

Nyregistrerad

Generell
hänsyn

L2020:10668

Stensättning

Stensättning, rund, 5 m diam och 0,3 m h.
Stensättningen har delvis synlig kantkedja,
0,4-0,7 m stora stenar.

Fornlämning

Nyregistrerad

Generell
hänsyn

Husgrund,
historisk tid

Husgrund efter lada, 30x25 m (Ö-V), bestående av 3 syllstensrader och två ramper.
Syllstensraderna består av glest placerade
0,6-0,9 m st stenar. Ramperna, som ligger
på N respektive S långsidorna, är 7x7 m och
1-1,2 m h och består av kallmurade 0,1-0,4 m
st stenar.

Övrig kulturhistorisk
lämning

Nyregistrerad

Generell
hänsyn

Gränsmärke

Gränsmärke, bestående av röse med visarsten, 1 m i diam och 0,9 m h, av 0,3-0,4 m
st kantiga stenar. Visarstenen är 0,1x0,05 m
(SV-NÖ), 0,2 m h. Utrasad i NÖ.

Övrig kulturhistorisk
lämning

Nyregistrerad

Generell
hänsyn

L2020:10672

Lägenhetsbebyggelse

Torplämning, ca 20x20 m (NO-SV), bestående
av 4 husgrunder. Vid besiktning i fält kunde
ett flertal grunder i form av stenrader urskiljas, men närmare detaljer kunde inte urskiljas
pga nyröjt sly som helt täckte marken. Enligt
karta från 1820 platsen för Stoltorpet.

Fornlämning

Nyregistrerad

Generell
hänsyn

L2020:10673

Gränsmärke

Gränsmärke, 2x1 m (NV-SÖ), 1 m h, bestående av röse med 0,2-0,5 m st stenar upplagda
i 3 skift

Övrig kulturhistorisk
lämning

Nyregistrerad

Generell
hänsyn

L2020:10675

Gränsmärke

Gränsmärke, 2x1 m (NV-SÖ), 1,1 m h, bestående av 0,2-0,7 m st stenar i 5 lager, ingen
tydlig visare.

Övrig kulturhistorisk
lämning

Nyregistrerad

Generell
hänsyn

Brunn/kallkälla

Kallkälla. Enligt karta över Törndal fr 1729 ska
det på platsen finnas en kallkälla. Idag finns
en brunn på platsen (inom tomt till bostadshus) med ett vattenhål bredvid. Lämningen
gick ej att besiktiga närmre.

Övrig kulturhistorisk
lämning

Nyregistrerad

Generell
hänsyn

Lägenhetsbebyggelse

Torplämning, 80x25 m (NV-SÖ), bestående av
1 husgrund och 1 källargrund. Husgrunden
ligger i SÖ delen och är 9x5 m (NV-SÖ) och
består av huggna syllstenar och spismursröse,
2x2 m, 0,5 m h, med rikligt med tegel i ytan.
Källargrunden ligger i NV delen, är 7x4 m (NVSÖ), 2 m h och består av murade väggar med
huggna stenar och rester av ett välvt tegeltak
och har öppning i SÖ. 14 m åt S finns minst 4
st huggna syllstenar, varav tre står på rad med
2 m mellanrum.

Övrig kulturhistorisk
lämning

Nyregistrerad

Generell
hänsyn

Lämning Nr

L2020:10669

L2020:10671

L2020:10676

L2020:10677
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Lämningstyp

Beskrivning

Antikvarisk
bedömning

Händelse

Föreslagen
åtgärd

L2020:10678

Lägenhetsbebyggelse

Torplämning, 36x15 m (NV-SÖ), bestående av
2 husgrunder och 1 källargrund. Ena husgrunden är 10x7 m (NV-SÖ) och består av stensyll
med källargrop i NV delen och spismursröse,
2,5x2,5 m, 0,5 m h, i SÖ delen. Andra husgrunden är 7x4 m (NV-SÖ) och är stenfylld.
Källargrunden är 6x4 m.

Övrig kulturhistorisk
lämning

Nyregistrerad

Generell
hänsyn

L2020:10716

Gränsmärke

Gränsmärke, upprest sten, 0,4 m h, 0,5 m br
(N-S) och 0,3 m dj. Står på kant av berghäll.

Övrig kulturhistorisk
lämning

Nyregistrerad

Generell
hänsyn

L2020:10842

Stensättning

Stensättning, rund, 4 m diam, 0,3 m h med i
ytan talrika 0,2-0,5 m stora stenar. Antydan till
kantkedja i V. Utrasad i SÖ.

Fornlämning

Nyregistrerad

Generell
hänsyn

L2020:10844

Husgrund,
historisk tid

Husgrund, 4x4 m (Ö-V), 0,5 m h, bestående
av 0,5-1,0 m st stenar. Husgrundens Ö sida är
rundad.

Övrig kulturhistorisk
lämning

Nyregistrerad

Generell
hänsyn

L2020:10981

Stensättning

Stensättning, oval, 3 m l, 2,5 m br och 0,3 m h
bestående av en tydlig kantkedja av 0,2-0,7 m
l stenar. mitten är delvis stenfylld.

Fornlämning

Nyregistrerad

Generell
hänsyn

L2020:10983

Husgrund,
historisk tid

Husgrund efter hölada, ca 8x5 (N-S), bestående av ca 0,8 m st hörnstenar. Endast syllstenarna i Ö vägglinjen kunde återfinnas vid
fältbesöket. Enligt ägomätning från 1731 plats
för hölada.

Fornlämning

Nyregistrerad

Generell
hänsyn

L2020:10985

Röse

Röse 6 m i diam och 1 m h, bestående av
0,3-0,7 m stora stenar. Tydlig kantkedja i S.
Utrasad i N.

Fornlämning

Nyregistrerad

Särskild
hänsyn

L2020:10986

Härd

Härd, rund, 1,3 m i diam och 0,2 m h. Ofylld.
Bestående av stenkrets med 0,2-0,3 m st
stenar.

Övrig kulturhistorisk
lämning

Nyregistrerad

Generell
hänsyn

L2020:10987

Brunn/kallkälla

Kallkälla, rund, ca 2 m i diam. Källan är stenkantad, med ett större block i NV hörnet.
källan är relativt djup, vattnet klart men löv
ligger i. Utlopp i S.

Övrig kulturhistorisk
lämning

Nyregistrerad

Generell
hänsyn

L2020:10990

Stridsvärn

Skyttevärn, 4,4x3 m (NNÖ-SSV) bestående av
kallmurad vägg i NNV, 1,5x4 m, 0,7 m h och
en grop, 3,5x2 m (NNV-SSÖ), 0,5 m dj. I ena
kanten finns ett flyttblock.

Övrig kulturhistorisk
lämning

Nyregistrerad

Generell
hänsyn

L2020:10991

Stensättning

Stensättning, i det närmaste kvadratisk 3x3 m
och 0,3 m h. med i ytan talrika synliga stenar,
0,2-0,4 m st. Stensättningen har kantkedja
bestående av 0,2-0,6 m stora stenar.

Fornlämning

Nyregistrerad

Generell
hänsyn

Plats med
tradition

Plats med tradition och namn. Enligt nutida karta samt belagt tillbaka till 1729 kallas
udden för Roparudden, dvs. ett färjeläge där
man kunnat ropa efter färjan. Den namngivna
platsen har troligen äldre anor och namnet
kan vara knutet till den lilla höjdrygg som idag
ligger några meter ovanför vattenytan.

Övrig kulturhistorisk
lämning

Nyregistrerad

Generell
hänsyn

Lägenhetsbebyggelse

Torplämning bestående en husgrund, ca
5x3,5 m (Ö-V), bestående av en syllstensrad
på krön av kulle. Tomten begränsas i S av
stenhägnad. På 1700-talet övergår torpet till
en backstuga, se kartreferenser.

Fornlämning

Nyregistrerad

Generell
hänsyn

Lämning Nr

L2020:10995

L2020:10999
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Lämning Nr

Lämningstyp

Beskrivning

Antikvarisk
bedömning

Händelse

Föreslagen
åtgärd

L2020:11001

Brunn/kallkälla

Källa, rest av, nu grävd damm. Belagd på karta
från Storskifte Tuna 1764 LMS aktnr B27-10:2.

Övrig kulturhistorisk
lämning

Nyregistrerad

Generell
hänsyn

L2020:11010

Husgrund,
historisk tid

Husgrund, 6x6m (N-S), bestående av 0,20,5 m st stenar i ett skift. ca 1 m st stenar i
hörnen. Hör ev till torpet ”Haga” i häradsekonomiska kartan.

Övrig kulturhistorisk
lämning

Nyregistrerad

Generell
hänsyn

L2020:11015

Stensättning

Stensättning, rund, 7m i diam, 0,6 m h. med
grop i mitten, 1,5m diam och 0,5m dj.

Fornlämning

Nyregistrerad

Generell
hänsyn

L2020:11018

Lägenhetsbebyggelse

Torplämning, 40x30 m (NÖ-SV), utsträckning
enligt Laga skifteskartan. Består av husgrund,
7x5 m (NÖ-SV) och 0,5 m h. Husgrunden består av stensyll med 0,4-1 m st stenar och ligger mellan väg och övervuxen åker i områdets
norra del. Husgrundens NV sida är inbyggd i
stengärdesgården som utgör fastighetsgräns.

Övrig kulturhistorisk
lämning

Nyregistrerad

Generell
hänsyn

L2020:11019

Brott/täkt

Grustäkt, 50x35 m (NV-SÖ) och ca 2 m dj. Helt
övertorvad.

Övrig kulturhistorisk
lämning

Nyregistrerad

Generell
hänsyn

Gränsmärke

Gränsmärke bestående av ett röse och en
visarsten. Röset är 1 m i diam och 0,7 m h,
uppfört i tre lager sten. Visarstenen är 0,7
m h, 0,4 br och 0,2 m tj. En rostig ståltråd är
knuten runt visarstenen.

Övrig kulturhistorisk
lämning

Nyregistrerad

Generell
hänsyn

L2020:11023

Lägenhetsbebyggelse

Torplämning, 45x40 m (VNV-ÖSÖ), bestående av 1 källargrund och 1 husgrund efter
ladugård. Källargrunden är 6x5 m (NNÖ-SSV),
0,8 m h, bestående av murad grund av sten
och tegel, med ingång från SÖ. Källargrunden är ingrävd i en gravhög som ingår i
ingår i gravfältet L2016:1403. Husgrunden
efter ladugård är 10x5 m (N-S) och består av
sten och betong, med i V delar av en gjuten
foderränna. Tomten avgränsas i N och S av
mindre diken. Läget markerat ”Bs” (backstuga) på Häradsekonomiska kartan. Enligt en
uppgiftslämnare ska byggnaderna på platsen
ha rivits på 1940-talet.

Övrig kulturhistorisk
lämning

Nyregistrerad

Generell
hänsyn

L2020:11025

Stensättning

Stensättning, rund, 4 m i diam, 0,2 m h, bestående av 0,1-0,3 m st stenar.

Fornlämning

Nyregistrerad

Generell
hänsyn

L2020:11026

Stensättning

Stensättning, rund ca 4 m i diam, upp till 0,5
m h, bestående av 0,1-0,3 m st stenar. I S kanten syns även större stenar, ca 0,7-1,0 m st.

Fornlämning

Nyregistrerad

Generell
hänsyn

L2020:11029

Husgrund,
historisk tid

Jordkällare, 5x3 m (NÖ-SV) och 0,8 m h.
Kallmurade väggar. Ingång från NV. Platsen är
markerad ”Fattighus” på Häradsekonomiska
kartan.

Övrig kulturhistorisk
lämning

Nyregistrerad

Generell
hänsyn

L2020:11087

Husgrund,
historisk tid

Jordkällare, rest av, 5x5 m (Ö-V) och 0,5 m h.
Rester av kallmurade väggar, bestående av
0,4–0,7 m st stenar. Botten fylld med stenar.
Ingång från V.

Övrig kulturhistorisk
lämning

Nyregistrerad

Generell
hänsyn

L2020:11021
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Lämningstyp

Beskrivning

Antikvarisk
bedömning

Händelse

Föreslagen
åtgärd

L2020:11090

Lägenhetsbebyggelse

Torplämning, ca 50x30 m (VNV-ÖSÖ), bestående av 1 husgrund med spisröse och
en ladugårdsruin. Husgrunden är 16x9 m
(NÖ-SV) och 0,3–0,5 m h av mestadels vällagd
natursten varav några huggna samt delvis
gjuten. Spismursröse i norra delen, 4 m diam,
med tegelsten i ytan. Trappsteg på synliga
stenar i grundens långsida. Ladugårdsruinen
är 19x7 m (NV-SÖ) och 0,2–1,3 m h av vällagd
natursten och med källargrop i NV delen.
Källargropen är 7x7 m med ingång från NV.
Uthusgrunden har tegelrester i ytan.

Fornlämning

Nyregistrerad

Generell
hänsyn

L2020:11091

Stensättning

Stensättning 3 m in diam och 0,3 m h. bestående av 0,3 m st stenar. kanterna av 0,3-0,5 m
st stenar. mittgrop ca 1,5 m i diam.

Fornlämning

Nyregistrerad

Generell
hänsyn

L2020:11092

Stensättning

Stensättning oval 4x5 m st och 0,5 m h.
bestående av talrika i ytan 0,4-0,7 m stora
synliga stenar.

Fornlämning

Nyregistrerad

Särskild
hänsyn

L2020:11093

Hägnad

Stensträng, 75 m l (NV-SÖ), bestående av gles,
enkel rad av 0.4-0.7 m st stenar.

Fornlämning

Nyregistrerad

Särskild
hänsyn

L2020:11094

Stensättning

Stensättning 6 m i diam och 0,6 m h bestående av stenpackning med 0,4-0,6 m stora
stenar. Tydlig kantkedja av 0,5-1,0 m l stenar.
Graven är inte särskilt övertorvad.

Fornlämning

Nyregistrerad

Generell
hänsyn

L2020:11095

Lägenhetsbebyggelse

Torplämning, 120x80 m (NV-SÖ), enligt 1685
års geometriska avmätning. I områdets NV
del finns två nära varandra liggande kallkällor,
4x4 m respektive 3x3 m, med utlopp mot Ö. I
kanterna finns äldre virke. Tomten begränsas
i SÖ av stenhägnad men saknar i övrigt tydlig
begränsning. Ev. rester av husgrunder i form
av enstaka syllstenar längs med stenhägnaden. Marken runt om är tydligt kulturpåverkad
med äldre åkermark stadd i igenväxning.

Fornlämning

Nyregistrerad

Generell
hänsyn

L2020:11096

Husgrund,
historisk tid

Källargrund, 4x4 m (NV-SÖ) och 0,5 m h, bestående av kallmurad stengrund av ca 0,4-0,5
m st stenar. Öppning i SÖ. Övertorvad.

Övrig kulturhistorisk
lämning

Nyregistrerad

Generell
hänsyn

Lägenhetsbebyggelse

Torplämning, 90x70 m (NNV-SSÖ), enligt
1762 års storskifteskarta. I områdets södra
del finns en jordkällare, 6x5 m (NO-SV) 1,5
m h bestående av vallar med öppning åt NO,
antydan till kallmurade insidor.

Fornlämning

Nyregistrerad

Generell
hänsyn

Gravfält

Gravfält, ca 250x40 m (NV-SÖ) bestående av
minst 36 fornlämningar. Dessa utgörs av 4
högar och 32 runda stensättningar. Högarna
är 6-9 m diam och 0,6-1,7 m h. Två av högarana har en grop i mitten, 1,5-3 m diam. Stensättningarna är 5-8 m diam och 0,2-0,5 m h.
Några av stensättningarna har kantkedja, 0,2
m h, av 0,3-0,5 m l stenar. Gravfältets utbredning och det exakta antalet gravar är svårt att
avgöra då hela gravfältet har markberetts och
planterats med granskog.

Fornlämning

Nyregistrerad

Generell
hänsyn

Lämning Nr

L2020:11097

L2020:11098
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Beskrivning

Antikvarisk
bedömning

Händelse

Föreslagen
åtgärd

L2020:11101

Lägenhetsbebyggelse

Torplämning, 15x5 m (Ö-V), bestående av 1
husgrund med spisröse och en ladugårdsruin.
Husgrunden ligger i Ö delen och är 6x5 m
(Ö-V) med spismursröse, 2x2 m och 0,4 m h
i NV delen. Ladugårdsgrunden ligger direkt
V om husgrunden och är 8x6 m (ÖV). Runt
grunderna ligger handslaget tegel. Torp under
Nyborg 1762.

Fornlämning

Nyregistrerad

Generell
hänsyn

L2020:11104

Lägenhetsbebyggelse

Torplämning, bestående av 1 husgrund, 6x4
m (NV-SÖ) och 0,2 m h. Husgrunden består
av enstaka 0,2-0,4 m st syllstenar. I markytan
rikligt med tegel. Torp under Nyborg 1762.

Fornlämning

Nyregistrerad

Generell
hänsyn

L2020:11105

Fornlämningsliknande bildning

Stensättningsliknande bildning, rund, 4 m i
diam och 0,3 m h. Sannolikt naturbildning.

Ej kulturhistorisk
lämning

Nyregistrerad

-

L2020:11106

Stensättning

Stensättning, oval, 2,5x3 m och 0,4 m h,
bestående av i ytan talrika 0,3-0,6 m st stenar.
I mitten en större klumpsten 1 m h 0,7 m br
och 0,7 m tj.

Fornlämning

Nyregistrerad

Generell
hänsyn

L2020:11107

Stensättning

Stensättning, oval, 2,5x3 m och 0,4 m h,
bestående av i ytan talrika 0,3-0,6 m st stenar.
I mitten en större klumpsten 1 m h 0,7 m br
och 0,7 m tj.

Fornlämning

Nyregistrerad

Generell
hänsyn

L2020:11108

Gravfält

Gravfält, 40x17 m (Ö-V), bestående av 6 fornlämningar. Dessa utgörs av 5 runda stensättningar och 1 klumpsten. Stensättningarna är
3-5 m i diam och 0,3-0,4 m h. Två av stensättningarna har grop i mitten. Klumpstenen
ligger i N delen av området och är 0,6 m h, 0,7
m br och 0,7 m tj.

Fornlämning

Nyregistrerad

Generell
hänsyn

L2020:11236

Stensättning

Stensättning, rund, 3 m i diam och 0,2 m h,
övertorvad med i ytan enstaka 0,3-0,7 m st
stenar. Delvis synlig kantkedja av 0,4-0,7 m st
stenar.

Fornlämning

Nyregistrerad

Särskild
hänsyn

Hägnad

Stensträng, 115 m l (NNV-SSÖ), 0,6-0,9 m br.
och 0,2-2 m h. Stensträngen består av övertorvade 0,4-1,2 m st stenar. På några ställen
ingår upp till 4 m st flyttblock.

Fornlämning

Nyregistrerad

Särskild
hänsyn

Bytomt/
gårdstomt

Gårdstomt, 100x40 m (NV-SÖ), utsträckning
efter laga skifteskartan. Inom området är 1
grund efter boningshus, 2 uthusgrunder och
1 källargrund. Grunden efter boningshus
är 7x7 m (N-S) och består av stensyll med
inrasad timmerstomme. Uthusgrunderna är
10-12x6-7 m (ÖNÖ-VSV) och består av stensyll
med inrasad timmerstomme. Källargrunden
är 5x4 m (N-S), 0,3 m h med kallmurade
innerväggar och ingång från S. Vid besiktningstillfället stod bebyggelselämningarna i
pågående förfall med delvis intakta husväggar
men inrasade tak.

Övrig kulturhistorisk
lämning

Nyregistrerad

Generell
hänsyn

Lämning Nr

L2020:11238

L2020:11243

Summa

187

133

187

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

Bilaga 2
Ordlista
FÖRKORTNINGAR
ATA – Antikvarisk-topografiska arkivet, Riksantikvarieämbetets arkiv över arkeologi
och kulturhistoria
BP – Before Present, tidsangivelse i årtal före nutid (1950), ursprungligen i samband
med användandet av kol-14-metoden för datering
DMS – Det medeltida Sverige, vetenskaplig bokserie som kartlägger medeltida bebyggelse
GIS – Geografiskt informationssystem, programvara för att analysera och presentera
geografiska data och kartor
GSD – Geografiska sverigedata, nationell geodatabas
KML – Kulturmiljölagen, Kulturmiljölag (1988:950), kap. 2 avser fornminnen
KMR – Kulturmiljöregistret, Riksantikvarieämbetets register över lämningar och arkeologiska uppdrag
LM – Lantmäteriet
LMM – Lantmäterimyndigheternas arkiv
LMS – Lantmäteristyrelsens arkiv
MKB – Miljökonsekvensbeskrivning
RAK – Rikets allmänna kartverks arkiv
RAÄ – Riksantikvarieämbetet
SDHK – Svenskt Diplomatariums huvudkartotek, register över medeltida brev
SGU – Sveriges geologiska undersökning
SOFI – Institutionen för språk och folkminnen vid Uppsala universitet med digitalt
ortnamnsarkiv
TIDSPERIODER
Äldre stenålder/mesolitikum – fram till cirka 4000 f.Kr
Yngre stenålder/neolitikum – cirka 4000–1800 f.Kr
Bronsålder – 1800–500 f.Kr
Järnålder – 500 f.Kr–1066 e.Kr
Äldre järnålder – 500 f.Kr–500 e.Kr
Yngre järnålder – 500–1066 e.Kr
Medeltid – 1066 – 1527 e.Kr
ORD OCH BEGREPP, GENERELLT
Fornreg – Registreringsverktyg för kulturmiljöregistret
Fornsök – Sökverktyg för kulturmiljöregistret
Kulturmiljöregistret – Riksantikvarieämbetets register
över lämningar och arkeologiska uppdrag
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ORTNAMNSEFTERLED
* anger att formen är konstruerad
-by
Ortnamn på -by förekommer i alla landsändar. De är talrikast i Mälarlandskapen och
Östergötland. Ortnamnstypen -by har varit produktiv under en mycket lång tid, från
forntiden och in i nyare tid. I senare forskning har det hävdats att namntypens äldsta
företrädare går tillbaka ända till romersk järnålder (0-400 e.Kr.). Namn på -by innehållande personnamn har ansetts vara relativt unga: sådana förekommer bland annat i
Västsverige och Uppland. Gamla bildningar är dock sockennamnen Karleby, Rinkaby
och Tegneby som antas innehålla beteckningar för män i forntida konungars tjänst.
-inge
Ortnamnen på -inge, med växelformen -unge, hör till de äldsta bland de svenska bebyggelsenamnstyperna. De tillkom i huvudsak under förra hälften av första årtusendet e.Kr.
Ändelsen används för att beteckna tillhörighet såsom exempel inbyggarbeteckningar. I
de flesta fall utgår -inge-namnen från smärre lokaliteter, och vanligen har namnen kommit att beteckna gårdar eller byar. Bland namnen finns emellertid också bygdenamn
representerade.
-sta(d)
Näst efter namnen på by är namnen på sta(d) (= plats, ställe) den vanligaste typen av
gamla sammansatta bebyggelsenamn, i Uppland cirka 450 stycken. Man räknar med att
-sta-namnen har kunnat bildas under en lång tidsperiod. Forskningen har visat att det
i hög grad rör sig om ägonamn, där utvecklingen gått stegvis, och -sta(d) helt allmänt
kommit att beteckna en äga och senare en gård. I Sverige verkar produktivitetsperioden
ha haft sin tyngdpunkt i romersk järnålder, och fortsatt fram till och med vendeltid.
-tuna
Ordet tun betyder från början ´gärdesgård, stängsel´ och har på vanligt sätt också kommit att beteckna det inhägnade området. Det står sedan länge klart att --tuna-namn
haft en speciell funktion som namn på centralorter i det förhistoriska samhället. Över
hälften av -tuna-namnen är (eller har varit) osammansatt Tuna, och detta talar för en
utbredd specialfunktion hos namnbärarna. Tuna har uppenbarligen kommit att användas som specifik term med betydelsen ´centralort för territoriell administration´ eller
dylikt. Kärnområdet för -tuna-namnen är Mälarlandskapen med knappt 100 representanter, totalt i Sverige cirka 120. Ett särskilt framträdande drag inom detta område är vidare den nära samhörigheten mellan tuna-namn och -hundaresnamn. Detta är särskilt
påtagligt i frågan om fornsvenska Solændatuna och Solænda hundare och Valændatuna
och Valenda hundare med samma ålderdomliga inbyggarbeteckning i både -tuna och
hundaresnamn. Dessa kombinationer visar att Sollentuna och Vallentuna varit centralorter i respektive hundare. Svårare är det att få grepp om sambandet mellan Håtuna och
fornsvenska Habo(a) hundare (Håbo härad). Som namn på centralorter är Tuna och
namnen på -tuna äldre än -husaby. Det antas att tuna-institutionen uppkommit under
äldre järnålder och spritts vidare under yngre järnålder. Om den vuxit fram ur äldre
ortnamnsskick sträcker sig namntypens rötter därmed ännu längre tillbaka i tiden.
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-torp
Bynamnen på -torp är den till numerär ojämförligt största bland de svenska bebyggelsenamnstyperna som i efterleden innehåller ett bebyggelsebetecknande ord och börjar
uppkomma redan under forntiden. För en övervägande majoritet av -torp-namnen från
skedet före nya tiden kan man anta innebörden ´nybygge, utflyttad gård´. I unga namn
har torp innebörden ´dagsverkstorp´, litet ställe med jordbruk´ eller dylikt. Landskap
som Södermanland och Uppland har med få undantag inga förmedeltida torp-namn.
-tibble, -nibble
Namnbildningar med fornsvenska. *nybyle ´nybygge, nybebyggelse´ och fornsvenska *thkbyle, ´tätbebyggelse´, har sina rötter i järnåldern. De
uppträder idag i flera varianter, till exempel Nibble, Nybble som är östligt orienterat i
Svealand och Götaland repektive Tibble, Tybble som återfinns framför allt i Mälardalen.
AGRARHISTORISKA BEGREPP
Arrondering
De skånska jordägarna strävade särskilt efter att samla sina landbogårdar (arrendegårdar) i nära anslutning till huvudgården, så kallad arrondering. Detta för att i största
möjliga omfattning dra fördel av veckodagsfriheten, ett adelsprivilegium även benämnt
”hoveri”. Detta innebar att de av en adlig godsägares landbor som bodde inom huvudgårdens socken blev befriade från skatter till kronan och militära utskrivningar.
Historiskt har jordbruksreformer som storskifte, enskifte och laga skifte, inneburit
stor omarrondering av jordbruksmark. Arrondering syftar här på åkrarnas läge i förhållande till varandra och de byggnader som arrendatorn använder i sin verksamhet.
I Uppland har omarronderingar skett succesivt i och med de olika skiftesreformerna.
(till fornsv. Mal ’avmätt jordstycke’), medeltida jordvärdering som angav
Byamål
ägarens andel i en by (ett skifteslag) men även i byns oskiftade samfälligheter. Byamål
har vanligen också utgjort delningsgrund vid jorddelning eller skifte av mark. Exempel
på byamål är bol (Sydsverige), attung (Östergötland), markland, öresland, örtugland
(Mellansverige), markelej (Gotland) samt alnar eller stänger, som ursprungligen syftade
på mättekniken vid skifte av jord.
Enskifte
... benämns det skiftessystem för jord som började genomföras i Sverige i slutet av
1700-talet och början av 1800-talet. Det innebar att man försökte sammanföra varje
gårds jordegendomar till en enda enhet, ett enda skifte. Redan i slutet av 1700-talet hade
Rutger Macklean på Svaneholms slott i Skåne beslutat och trots hårt motstånd från bönderna genomfört enskiftet på sitt gods.
Enligt regeln: en bondgård på varje skifte, medförde enskiftet att de gamla byarna
blev uppsplittrade. Bönderna fick i många fall bygga nya gårdar inom de nya skiftenas gränser. Då skiftesreformen visade att produktiviteten ökade, utfärdades 1807 en
förordning om enskiftets genomförande i hela riket, med undantag för Kopparbergs,
Gävleborgs, Västernorrlands och Västerbottens län samt Finland. Då storskifte och enskifte praktiserades parallellt i landet uppstod svårigheter att konsekvent genomföra
enskiftesreformen. År 1827 utfärdades därför en stadga om laga skifte.
För senare modernisering med täckdikning, mekanisering etc. blev enskiftet en viktig förutsättning.
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Frälsehemman
Jord som var befriad från grundskatt till kronan. Under medeltiden fanns två former
av frälsejord: jord tillhörig kyrkliga institutioner (det andliga frälset), ofta kallad kyrkojord, och jord tillhörig adeln (det världsliga frälset), som var skattebefriad i utbyte
mot rusttjänst. Sedan kyrkojorden dragits in till kronan under reformationen återstod
cirka 1540 endast den av adeln ägda jorden som frälsejord; därmed är det oftast endast
denna som avses med benämningen.
Efter att Erik XIV 1562 hade infört säteri- och ladugårdsfrihet, så kallat ypperligt
frälse, fanns det två grader av frälsejord. Allmän frälsejord (i Skåne kallad utsocknes
frälse eller utsocknehemman) var befriad från jordeboksräntan och större delen av
mantalsräntan, medan ypperlig frälsejord, till vilken räknades adelns sätesgårdar samt
till dessa hörande närbelägna gårdar, rå- och rörshemman (i Skåne kallade insocknes
frälse eller insocknehemman), var befriad från så gott som all skatt.
Fram till 1680-talet var jordens frälsestatus knuten till ägarens adelskap. I samband
med reduktionen i slutet av 1600-talet begränsades frälsefriheten till bestämda fastigheter, och frälsejordens utsträckning var därefter i stort oförändrad. Ursprungligen tilläts
endast adel äga frälsejord, men från 1723 fick även ofrälse ståndspersoner, präster och
borgare äga allmän frälsejord, en rättighet som 1789 utsträcktes även till bönderna.
År 1809 tilläts ofrälse personer att också äga ypperlig frälsejord. Större delen av
frälsejorden gick under 1700- och 1800-talen över till att ägas av ofrälse. Den behöll
sin status av frälsejord befriad från grundskatt även sedan den förvärvats av ofrälse
ägare. Efter grundskatternas avvecklande 1885–1903 förlorade begreppet frälsejord så
gott som all praktisk betydelse.
Hemägoblock
... och hemägokretsar, enkelskifte kontra tegskifte. I byar med ofullständig tegblandning
finns ofta tendenser till särägosystem i form av så kallade hemägoblock eller hemägokretsar. Även om ägoblandning föreligger kan varje gård ha huvuddelen eller en stor
del av sin åker samlad i ett hemägoblock i direkt anslutning till bebyggelsen. En grupp
av tegar till en gård kan på liknande sätt skilja ut sig genom att de ligger nära varandra
utan att bilda ett samlat block. Detta har ibland karaktäriserats med ordet ’hemägokrets’
(Erixon 1960, s. 229 ff). Flera byar utan systematisk reglering kan uppvisa en sådan
gruppering av tegarna. Förhållandet har vanligtvis tolkats så att hemägoblocket eller
hemägokretsen skulle vara en rest av ett äldre särägosystem, (Widgren, M. 1997 sid 54).
Insockne
Frälse(hemman) l. hemman l. gods, under säteri lydande frälsehemman, liggande inom
samma socken som säteriet o. åtnjutande i det närmaste lika friheter med detta; veckodagshemman, veckodagsfrälse; motsvarande i det övriga Sv.: rå- och rörshemman resp.
rå- och rörsfrälse.
Jordetal
En jordegendoms storlek uttryckt i markland, öresland, örtugland och penningland.
Värderingen är medeltida och dess ursprung omdiskuterat. Jordetalet förekommer framför allt i Svealandskapen, där det också ger uttryck för byns delningsgrund (se byamål),
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i första hand genom marklandet eller öreslandet. I Närke utnyttjades också örtuglandet
som byamål. En helgård varierade vanligtvis mellan 4–8 öresland. Jordetalens funktion
upphörde i allmänhet i och med det laga skiftet på 1800-talet.
Jordlägenhet
Jordbruk eller mindre jordegendom som utgjorde en självständig ekonomisk enhet. Kameralt avsågs med termen jordlägenhet en gård som var för liten för att sättas i mantal,
men tillräckligt stor för att betala ränta till kronan. Den nya lagstiftning som kom i samband med laga skiftet 1827 gav hemmansägarna rätt att stycka av och sälja mark av lågt
värde. I praktiken kunde man alltså frånsälja torp vilket tidigare varit förbjudet.
Jordnatur
Jordegendoms i äldre jordeböcker angivna egenskap av krono-, skatte- eller frälseegendom. I jordeböckerna hade man under 1500-talet indelat landets hemman i olika kategorier alltefter deras jordnatur, som i sin tur var beroende av äganderätts- och skatteförhållanden. I 1696 års jordebok slog man samman dessa hemmanskategorier till fyra:
kungsgårdar och kungsladugårdar, kronohemman, skattehemman och frälsehemman.
År 1724 sammanfördes de två första kategorierna till en jordnatur, och från den
tiden räknade man med endast tre slags jordegendomar: krono-, skatte- och frälseegendomar. Till jordnaturen krono hänfördes bland annat de jordegendomar som sedan
gammalt hade tillhört kungen eller kronan, såsom Uppsala öd, det vill säga de egendomar vilkas avkastning enligt medeltidslagarna skulle uppbäras av kungen, och de jordegendomar som under beteckningen arv och eget ägdes av kungen personligen och
hans arvingar.
Till jordnaturen krono räknades även de hemman som på kronojord upplåtits åt
enskilda individer. Även de egendomar som tidigare tillhört kyrkan redovisades i jordeböckerna under 1600- och 1700-talen som kronojord. Till skattehemmanen hänfördes
de jordegendomar som innehades av de skattebetalande bönderna, och till frälsehemmanen de jordegendomar som ägdes av frälset och till större eller mindre del var befriade från skatt.
Efter grundskatternas avskaffande i början av 1900-talet saknades redovisning i jordeboken av skattenatur liksom av övriga jordnaturer eftersom de saknade praktisk betydelse för beskattningen. Sedan uppgifterna från jordeboken införts i 1875 års lagfartsoch inteckningsböcker och ett nytt jordregister upprättats 1908 upphörde man att föra
jordebok. Fastigheternas jordnatur överfördes emellertid till de nya fastighetsböckerna.
En fastighets tidigare jordnatursredovisning kan ibland åberopas i tvister om fastigheter
eller om rättigheter till sådana.
En annan indelning av jorden som i äldre tid spelade en väsentlig roll var den i arvejord
och avlingejord. Arvejorden fick man inte fritt testamentera eller skänka bort eller på
annat sätt avyttra, medan man som regel fick fritt disponera över avlingejord, jord som
man själv förvärvat.
Jordtorp
Innehavare av jordtorp, som helt eller delvis betalade sin lega i dagsverken till huvudgårdens innehavare. Jordtorparen erlade mantalspenningar.

177

Kronohemman
Fastighet på jord ägd av kronan. Kronohemman fanns under historisk tid av flera slag.
Alltsedan slutet av 1600-talet var flera tusen svenska fastigheter avdelade som boställen åt officerare och kyrkliga befattningshavare. I vissa delar av landet hade många
kronofastigheter gjorts till rusthåll, kronorusthåll, vars innehavare åtnjöt frihet från
grundskatt som ersättning för att de utrustade och försörjde en krigsrustad ryttare.
På övriga kronohemman, varav vissa kunde vara upplåtna på särskilda villkor, såsom
kronobergsmanshemman, stubbe- och röjselhemman samt sämje- och stadgehemman,
betalade brukaren grundskatt i form av avrad till kronan för brukningsrätten. Ofta var
det bara dessa senare mot avrad upplåtna hemman som avsågs med beteckningen kronohemman. År 1789 infördes s.k. stadgad åborätt till kronohemman, varvid kronobondens besittningsrätt blev ärftlig och mycket säker.
Laga läge
Medeltida term i östra Sverige för fördelning (skifte) av odlingsmark och andra nyttigheter mellan medlemmarna i ett skifteslag. Termens innebörd är att bebyggelse och
odlingsmark lagligen anlagts och indelats i förhållande till bestämmelserna i landskapslagarna. Vid laga läge gällde två tekniska huvudregler: en för ordningsföljden (vanligen
benämnd solskifte) och en för bredd- och ytproportionen mellan grannarna som syftade till att medlemmarna i skifteslagen skulle få sina rätta andelar av byns (skifteslagets)
olika nyttigheter. Man utgick då från byns delningsgrund (se byamål) som anvisade hur
byns samlade tillgångar skulle fördelas på de enskilda gårdarna.
Laga skifte
Benämning på det skiftessystem för jord som infördes genom 1827 års skiftesstadga.
Målsättningen med denna skiftesstadga var i viss mån densamma som hade varit gällande för enskiftesreformen, som började genomföras i Sverige i slutet av 1700-talet
och början av 1800-talet; man ville lägga samman jordägarnas ägor i så få skiften som
möjligt. Varje delägare i en by kunde enligt 1827 års skiftesstadga påfordra skifte, och
skifte kunde företas av jord som hörde till by eller hemman vari två eller flera ägde del.
I princip skulle skiftet omfatta all mark. Vid skiftesförrättningen skulle en ägogradering
äga rum för att åstadkomma en rättvis fördelning av jorden. Den jordägare som vid skiftesförrättningen tilldelades sämre jord kunde kompenseras genom att få en större areal.
Tvistemål rörande skiftena skulle i första instans handläggas av en nyinrättad domstol,
ägodelningsrätten, och i andra och sista instans av Högsta domstolen. Utflyttningstvånget, det vill säga böndernas skyldighet att flytta ut från byarna och bosätta sig på de
nya skiftena, som införts med enskiftet, skulle enligt 1827 års stadga bestå. Dock vidtogs
en del ändringar under årens lopp. En ny skiftesstadga utfärdades 1866 men principerna
från 1827 års stadga gällde till 1928. Resultatet av denna skiftesreform blev att laga skifte
genomfördes i så gott som hela landet. Den 1 januari 1928 ersattes 1866 års skiftesstadga
av 1926 års jorddelningslag som gällde till år 1972 då nuvarande fastighetsbildningsläge
trädde i kraft. Med den lagen avskaffades begreppet laga skifte i svensk fastighetsrätt.
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Mantal
Jordvärderingsmått. Ordet mantal används redan i fornsvenska om antal av män eller
människor. Det återkommer i termer som mantalsregister, mantalslängd, mantalsskrivning. I fastighetssammanhang betecknar 1 mantal ett hemman (en gård) som i början
av 1600-talet ansågs kunna försörja en familj. Man räknade med vad åkrar, ängar, skog
och fiskevatten gav. Mantalsstorleken har däremot inget direkt samband med areal.
Många gårdar var inte så bärkraftiga, utan fick då en mindre mantalsstorlek, till exempel 3/4 mantal. Under 1700-talet kom därtill en uppsplittring av ägor i gång, så att en normalstor gård under tidens gång fick en betydligt mindre mantalsstorlek än en sådan haft
tidigare. Det är fråga om en förskjutning av vilken bärighet som ett mantal ansågs stå för.
I viss mån fick man också gradvis ut mer av jorden i takt med jordbrukets utveckling.
In på 1800-talet är hemmansstorlekar på exempelvis 1/8, 1/16, 1/32 eller 1/64 mantal
vanliga, medan ett hemman på 1 mantal är en klart förmögen gård. Godsegendomar
omfattade flera mantal.
Gårdarna kunde vara skatte-, krono- eller frälsegårdar (blandformer fanns också).
Skattebönder var mer självständiga och i regel mer välbeställda än krono- och frälsebönder som betalade till kronan eller adelsmän för att bruka marken
Mantalspenningar
... är en personlig ordinarie kronoskatt i Sveriges historia. Skatten betalades från 1600talet till 1900-talet av varje person av båda könen utan avseende på inkomst eller förmögenhet, dock var vissa grupper undantagna. Skatten kom att ligga till grund för mantalsskrivningen i Sverige.
Prebende-hemman
... var indragna domkapitelshemman eller gårdar som före Gustav Vasas kyrkoreformation tillhört olika klosterordnar, som på 1600-talet anvisats till avlöning åt en del professorer och lektorer. Vanligen fanns donationsbrev med föreskrifter om deras förvaltning.
Från och med 1914 åtnjöt kyrkofonden inkomsterna av desamma.
Skattefrälsehemman
Under 1600-talet uppkommen, på 1700-talet vedertagen term för donationshemman av
skattenatur, där kronan hade donerat endast hemmanets skatter till en adelsman medan
hemmanet brukades av en (självägande) bonde och hans arvingar som hade bördsrätt
till skattehemmanet. Skattefrälsehemman avskaffades slutgiltigt 1789, då alla bönder
fick rätt att inneha såväl jord som ränta i allmänt frälse.
Skattehemman
Historisk benämning på jord för vilken bönderna betalade skatt. Redan under tidig
medeltid skattebelade kronan den jordbönderna odlat upp och vilken de betraktade
som sin egendom. I senare århundradens jordeböcker registrerades denna jord som
skattejord. Efter grundskatternas avskaffande och sedan man slutat föra jordebok, infördes visserligen de gamla uppgifterna om jordnatur i de nya fastighetsböckerna men
fick en begränsad praktisk betydelse.

179

Skifte
... av jord, jorddelning, äldre benämning på fastighetsbildning på landet. Redan före
den tid när landskapslagarna upptecknades torde en viss uppdelning av marken ha ägt
rum. De äldsta skiftesformerna som vi känner till var forn-, hammar- och bolskifte. I
de medeltida lagarna och i 1734 års lag reglerades skiftesverksamheten genom bestämmelser om solskifte.
Ibland benämns de medeltida skiftesformerna även tegskifte. Vid mitten av 1700talet började man på allvar ifrågasätta den medeltida skiftesindelningens lämplighet.
Genom lagar om storskifte 1749, enskifte 1803 och laga skifte 1827 försökte man förhindra den gamla ägosplittringen och rationalisera och effektivera jordbruket.
Skogelag
Benämning på oskiftad skog som var gemensam för flera primära hemman/byar. I Småland sades att man låg i skogelag med varandra. I Bohuslän och Västmanland fanns begreppet Hamnelag för motsvarande företeelse. Oskiftade skogar för flera primära skifteslag fanns på många olika håll i landet. När dessa så småningom delades genom skifte
fick dessa delningar en särskild rättsverkan. Detta prövades bland annat i ett viktigt prejudicerande mål i Småland som gjorde begreppet Skogelag känt. Detta har härefter lett
till att begreppet Skogelagsdelning blivit en allmänt använd term på denna typ av skiften.
Solskifte
I Östgötalagen även laga läge, ett i främst östra Sverige och Finland tillämpat medeltida system för fördelning av mark i ett skifteslag; det förekom även i Danmark jämsides med bolskiftet. Solskifte innebar utläggning av en bytomt, i vilken rektangulära
gårdstomter lades ut till enkel eller dubbel radby. Bredden på gårdstomten bestämdes
av gårdens storlek eller andel i byn, fastställd genom taxering och uttryckt i ett byamål.
Solskifte har fått sitt namn efter den ordningsprincip som gällde vid tegarnas utläggning: var gård fick sin teg i samma relativa läge som gårdstomten i byn, så att den gård
vars tomt låg längst i söder eller öster på bytomten också fick sina tegar i söder och
öster i varje teglag. Solskifte avsåg både redan odlad mark samt nydelning av tidigare
samfälld mark för åker och äng. Från Magnus Erikssons landslag 1350 var solskiftet den
lagliga skiftesreformen i Sverige, men det kom i praktiken aldrig att genomföras utanför
de ursprungliga provinserna. Solskiftets ordningsprinciper tillämpades dock ännu på
1700-talet vid storskifte. Jämför skifte.
Storskiftet
... inspirerades av en jorddelningsreform i England. Reformen inleddes av riksdagen i
lantmäteristadgan 1749, senare i förordning från 1757, då skiftesvitsord infördes (dvs.
skifte skulle genomföras om en markägare i byn begärde detta). Storskiftet medförde en
omskiftning av åker och äng till färre, större tegar. Målet som uppsattes 1762, högst fyra
skiften i åker och lika många i äng per gård, nåddes inte alltid ens vid förnyade storskiften. Från 1783 kunde enskild gård begära fullständig separation och utflyttning från
byn, ett förebud till enskiftet 1803. Sådan utskiftning föregicks av ägogradering, med
vägning av yta mot jordens godhet.

180

Säteri
Säteri, sätesgård, ursprungligen en lantegendom ägd och bebodd av en frälseman och i
kraft av adelns privilegier befriad från på jorden vilande allmänna skatter (säterifrihet).
Säteriet var ofta huvudgård i ett godskomplex av spridda frälsegårdar. Frälsejord inom
frihetsmilen hade mer exklusiv befrielse från skatter till kronan än egendomar som låg
längre bort. För hävdande av säterifriheten krävdes ståndsmässig byggnad på sätesgården. Efter adelsprivilegiernas upphävande har från 1800-talet benämningen säteri använts om äldre, stora och välbyggda lantgårdar i allmänhet.
Tegskifte
Benämning på en medeltida skiftesform för disponeringen av åkerjorden i en samfällighet, samt ofta även av de samfällda ängs- och skogsmarkerna. En form av denna skiftesform var solskifte. Tegskiftet innebar att hemmanens tidigare separat gärdade åkrar
kring bytomten sammanfördes till vanligtvis två stora gärden med ägoblandning som
följd. Hemmanen fick sin åkerjord inom gärdena enligt sin andel i byamålet, d.v.s. enligt
de kvotandelar som hemmanen hade i byns tillgångar. Vid fördelningen av åkerjorden
mätte man med en mätstång ut åt varje hemman smala tegar vilka i fråga om bredden
stod i proportion till hemmanets andel av byamålet, medan tegarnas längd inte beaktades.
Trädessystem
Ensäde, tvåsäde och tresäde sammanfattas med begreppet trädessystem. När en tredjedel av åkern trädades låg den i regel i tresäde. När hälften av åkern lades i träda låg den
i tvåsäde och när ingen av eller mycket liten del träda användes låg den i ensäde.
Tvåsäde
Även kallat tvåskiftesbruk eller halvsäde, var ett gammalt system inom jordbruket där
åkern vartannat år låg i träda och vartannat år bar säd, vanligen höstsäd eller korn.
Nästan all äng låg inom flera separata inhägnade gärden, som skildes årt av en passage,
som ledde från utmarkenin mot byn. Genom själva åkermarken fanns dock inte någon
egentlig fägata. Förklaringen är den aqtt i ett tvåsädessytem alltid ettdera av de två gärdena låg i träda, och behövde alltså inteskyddas mot betesdjur. Tvåskiftesbruk var ännu
vid mitten av 1800-talet det förhärskande brukningssättet i Mälardalen och i Västernorrlands län samt i vissa delar av Östergötlands och Älvsborgs län, men har liksom
treskiftesbruket fått vika för nyare brukningssystem.
Utflyttningsskyldighet
är en lantmäteriterm som innebär skyldighet för en delägare i en by att ändra läget för sin gårdstomt i samband med ett jordskifte. Termen
användes främst vid lantmäteriförrättningen laga skifte, som infördes in Sverige 1828.
I äldre tid var ägorna som tillhörde en delägare i en by ofta splittrade på många mindre
markområden. För att rationalisera den svenska jordbruksnäringen och åstadkomma
en mer samlad ägostruktur infördes skifteslagstiftning från och med 1700-talets mitt
genom storskifte, som efterhand följdes av enskifte och laga skifte.
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Vallodling
Ängsodling, ängsskötsel, produktion av vallväxter till bland annat foder, bete, energigrödor, anläggning och skötsel av grönytor samt produktion av vallväxtfrö. Vallväxterna
kan utnyttjas i form av bete, skördade och utfodrade i färskt tillstånd, konserverade som
ensilage eller skördade, torkade och lagrade som hö. Odlade växter av främst vallgräs,
klövrar och lusern är här viktiga. Vallodling utnyttjas också för att förhindra förluster av
lättlösliga näringsämnen, exempelvis kväve, som i betydande mängd kan lakas ur från
obevuxen mark och medföra miljöstörningar. Speciella krav ställs på odlingsmaterialets
avkastningsförmåga, kvalitet med avseende på växternas utnyttjande till foder, deras
förmåga till övervintring samt materialets tillväxtrytm, torkresistens och resistens mot
skadegörare.
Slåttervallen ger vanligen högst avkastning under första och andra vallåret, särskilt
om den är klöverrik. Rena gräsvallar kan med fördel ligga kvar i 4–5 år; detsamma gäller
lusernvallar som inte utsatts för svåra klimatiska påfrestningar. Vid anläggning av gräsvallar och gräsytor bör fosfor- och kaliumgödslingen vara relativt riklig. Vid insådd i
skyddssäd kan säden ta överhanden, och kvävegödslingen får här begränsas, särskilt vid
insådd av ärtväxter. Vid kalkning används med fördel magnesiumrik kalk. Vid sådden
bör fröna myllas till 1–2 cm djup, följt av vältning, som gynnar markens vattenhushållning. Genom att så in vallväxter i exempelvis stråsäd kan ogräsproblem lättare bemästras. Skörden från slåttervallen utnyttjas mest som foder, ofta som hö eller ensilage.
Betesvallen kan vara kortvarig eller permanent och kan utnyttjas för exempelvis nötkreatur, hästar, får, getter, svin och hjortar.
Den svenska vallarealen uppgick 1998 till 994 000 ha, varav 764 000 ha slåttervall,
9 000 ha frövall och 221 000 ha betesvall. Andelen slåttervall i förhållande till åkerarealen varierar betydligt i Sverige, från cirka 17 % i Västmanlands län till cirka 85 % i
Jämtlands län.
Ägoblandning
Under högmedeltid infördes det så kallade ”open fields”-systemet i Mälardalen, vilket
var det vanligaste åkersystemet i Östra Mellansverige fram till jordreformerna under
1700- och 1800-tal. Det innebar att tegarna låg i så kallad ägoblandning, sida vid sida i
åkergärdet med en gemensam hägnad omkring. Det förekom även att åkern låg i särägoblock, det vill säga att åkern låg samlad i anslutning till den tillhörande bebyggelseenheten med ett eget hägnadssystem (Sporrong 1985 s.193).
Ägosplittring
Samlingsterm för dåligt arronderat (strukturerat) ägoinnehav inom jord- och skogsbruk. Graden av ägosplittring varierar och har varierat över olika delar av Sverige. Exempel på områden med inslag av stark ägosplittring ända in i vår tid finner vi i Västergötland, Västernorrland, Västerbotten samt framför allt i övre Dalarna, där motståndet
mot omarrondering varit störst. Jorden delades där traditionellt enligt den s.k. likarättseller sämjedelningsprincipen, vilket innebar att alla syskon ärvde jord, även kvinnorna.
Denna sedvana har uråldriga rötter och förbjöds först 1962; därefter har stora statliga
resurser satts in för att komma till rätta med ägoförhållandena. Det svenska lantmäteriet
har, tillsammans med myndigheterna på skogs- och jordbruksområdena, sett som en
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av sina främsta uppgifter att genomföra omstruktureringar för att erhålla geografiskt
samlade och bärkraftiga företag. Trots detta talar mycket för att ägosplittringen i övre
Dalarna kommer att bestå.
I Sverige började man argumentera för en omstrukturering av våra medeltida skiftesformer (jämför bolskifte, solskifte, tegskifte) redan under första delen av 1700-talet.
Jacob Faggot pläderade på 1740-talet i Vetenskapsakademien för en allmän landreform,
något som stadfästes genom storskiftesförordningen 1757 (se storskifte). I till exempel
Södermanland har tidiga privata initiativ tagits till en omstrukturering av ägoinnehavet
för att få större brukningsytor, men under 1800-talet när folkökningen var stor ökade
ägosplittringen på många håll.
Jordägandets fragmentering beror dessutom på att de naturgivna förutsättningarna
i framför allt skogs- och bergsbygder givit upphov till en småskalig ägo- och brukningsstruktur som efter upprepade arvdelningar ofta kan förete tecken på ägosplittring. I Dalarna har det visat sig att dessa små ägor har haft en fastställd funktion inom ramen för
sämjedelningen; ägosplittring kan alltså vara en funktionell del av samhällets organisation. Samtidigt som en fastighet bröts ned genom delning mellan arvingarna, byggdes
nya ägor upp genom att kvinnorna medförde egen jord i boet. De små ägoytorna har
fungerat som brickor i jordfördelningsspelet: de har varit lätta att fördela vid arvskifte
och att byta med andra jordägare för att få en så välarronderad struktur som möjligt på
den egna fastigheten.
Åkerbrukssystem
Ett trädessystem kunde kombineras med olika växtföljder och därmed bli dela av olika
åkerbrukssystem.
Öresland
Jordvärderingsmått. Enhet vid medeltida taxering av jordegendom.
KÄLLOR
Förvaltningshistorisk ordbok (https://fho.sls.fi/)
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