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Övergripande karaktärsbeskrivning Mål för kulturmiljön
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Mål för kulturmiljön: Att utveckla möjligheten att förstå och 
uppleva bruksepoken. Detta innebär att bruksmiljöns kompo 
nenter och sambanden mellan dessa bevaras och att man 
även i fortsättningen kan röra sig ostört i landskapet.

Läsanvisning
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Inledning

Riksantikvarieämbetet och Länsstyrelsen i Södermanlands län 
presenterar här ett kulturhistoriskt planeringsunderlag för Ost
länken. Det ska vara tillämpbart i den fortsatta planeringen av 
Ostlänken som kommer att bli en snabbjämväg mellan Linkö
ping och Stockholm.

Det kulturhistoriska planeringsunderlaget består av två delar. 
Den första delen, övergripande karaktärsbeskrivning, är lämpad 
att för en förstudiesituation. Den andra delen, fördjupad kultur
miljöanalys, är avsedd att användas i en järn vägsutredning. 
Planeringsunderlaget för Ostlänken ska: •

• lyfta fram och tydliggöra värdefulla miljöer
• identifiera nyckelfrågor för kulturmiljön
• identifiera möjligheter att tillvarata och utveckla kultur 

miljö värden
• ge underlag för mål för kulturmiljön
• möjliggöra en samlad bedömning av konsekvenserna för 

kulturmiljön

I samband med kulturmiljöanalysen har vi lyft fram ett antal 
olika kulturmiljövärden som är viktiga i det fortsatta planerings
arbetet. Urvalet av dem grundar sig på följande värdegrunder:

• kunskapsvärde
• upplevelsevärde
• bruksvärde

Med kunskapsvärde avser vi fomlämningars och kulturhistoriska 
miljöers informationsinnehåll. Enskilda lämningar och mer 
samlade miljöer kan ses som en viktig kunskapsbank som berät
tar om historisk utveckling och livsvillkor i äldre tider. De utgör 
även dokument över funktionella och sociala samband samt riter 
och trosföreställningar. Som exempel kan nämnas stenåldersbo- 
platser som visar på fiske och sälfångst i en forntida ytterskär- 
gård. Ett annat exempel är kolbottnar, kolarkojor och gruvhål 
som vittnar om bergsbruk och utmarksnäring under medeltid och 
nyare tid.

När vi talar om upplevelsevärde avser vi visuella men också 
symboliska och identitetsskapande värden. Vetskapen om en 
plats är viktig och man kan uttrycka det som att en plats finns i 
människors mentala karta. Historiska spår i människors närmiljö 
ger en känsla av kontinuitet och trygghet i tillvaron. De skapar

trivsel och en känsla av hemmahörighet på platsen. För att be
skriva upplevelsen av en kulturmiljö är det viktigt att sätta ord på 
de faktorer som skapar identitet, d.v.s. att försöka fånga platsens 
själ. Hit hör de visuella aspekterna men även andra förnimmelser 
som ljud och luktintryck kan bidra till att skapa identitet. Den 
visuella aspekten kan vara beroende av perspektiv och kunskap.

Med bruksvärde avser vi en plats eller ett områdes användning 
idag samt det de kan utvecklas till i framtiden. Kulturmiljön 
representerar stora samhällsinvesteringar i form av byggnader, 
åkermark, vägar etc. Kulturmiljön ingår i förutsättningarna för 
att kunna bo och leva på en plats. Till bruksvärde hör även ett 
områdes betydelse som besöksmål för turism och dess använd
ning för friluftsliv. Många kulturhistoriska miljöer uppvisar 
också en framtida potential för ökad kulturturism.

Det ovan beskrivna sättet att se på kulturmiljön och dess 
värdegrunder har hämtats från den nordiska MKB-modell som 
tagits fram inom Nordiska Ministerrådet (TemaNord 2000:17). 
Arbetssättet med målformuleringar för kulturmiljön ansluter till 
trafikverkens nyutvecklade metod, ”Mål och mått”, för att 
hantera natur- och kulturvärden i infrastruktursektom 
(Vägverket, publikation 2001:50).



Bakgrund

Som utgångsmaterial finns ett metodutvecklingsprojekt, ”Land
skapets historiska dimension - fallstudie Ostlänken genom 
Sörmland” utfört vid Kulturgeografiska institutionen vid Stock
holms universitet och som finansierats av Riksantikvarieämbetet 
och Banverket. Studien är gjord för ett testområde från Tystberga 
till Jönåker i Nyköpings kommun, Södermanland. Målsättningen 
med projektet var att sammanföra landskapets historiska och 
visuella dimensioner genom att fokusera beskrivningarna på de 
historiska sammanhang som är synliga i dagens landskap (Fast 
& Philipson 2002). I den kulturgeografiska rapporten utgick man 
från en bred landskapskorridor från Tystberga till Jönåker, utan 
precisa banaltemativ. Materialet från den tidigare rapporten 
refereras med dess layoutmässiga utformning rakt av i längre 
stycken (sidorna 8-15, 20-28, 32-35, 46-53).

För att fa ett mer komplett planeringsunderlag avseende kultur
miljön har den kulturgeografiska studien kompletterats med 
avsnitt som:

• Förklarar och ger en bild av det förhistoriska landskapet.
• Ger en bild av lokalbefolkningens bruk och upplevelser av 

kulturmiljön.
• Redovisar målformuleringar och konsekvensanalys för 

kulturmiljön.

Denna rapport utgår från de tre alternativa bansträckn ingama, 
det röda - UA a, det blå - UA b och det gröna - UA c banalter- 
nativet såsom de presenterades hösten 2002 i förstudien för 
Ostlänken, etappen Jäma-Linköping. Denna förstudie togs fram 
av ”Nyköping-Östgötalänken AB”.

Övergripande karaktärsbeskrivning
Rapporten är uppdelad i två avsnitt, där den första delen presen
terar kulturmiljön inom testområdet på en översiktlig nivå med

kartillustrationer i skalorna 1:100 000 och 1:200 000. Den över
siktliga nivån har tagits med för att exemplifiera hur man med 
fördel arbetar i en förstudiesituation. En sådan redovisning 
kompletterad med en utvärdering av behov inför kommande 
utredningar skulle ge en god bakgrund och ett gott utgångsläge 
till de fortsatta mer ingående studierna i lokaliseringsutrednings- 
skedet.

Fördjupad kulturmiljöanalys
Den andra delen av rapporten återger två testområden där kultur
miljön beskrivs och analyseras för att kunna fungera som under
lag i en lokaliseringsutredning. Denna del har en högre detalje
ringsgrad och en mer ingående redovisning av såväl fomläm- 
ningar, platser i landskapet, bebyggelse samt de historiska och 
nutida strukturer som tillsammans format dagens kulturlandskap 
samt behandlar även brukarperspektivet. Dessa underlag sam
manfattas i en beskrivning av värdefulla miljöer. Redovisningen 
av kulturmiljön i skedet för en lokaliseringsutredning redovisas i 
skala 1:20 000-1:30 000.



Del 1. Övergripande karaktärsbeskrivning
- underlag för förstudie

Den översiktliga karaktärsbeskrivningen behandlar sträckan 
Tystberga till Jönåker i Södermanland. Den har som mål att:

• Skapa förståelse för dagens landskap genom att beskriva de 
karaktärsdanande grundstrukturerna i landskapet.

Landskapsanalysen presenteras med hjälp av tematiska kartor 
som visar såväl geologiska, förhistoriska, historiska och mer 
moderna processer och strukturer som fonnat kulturmiljön. 
Arbetet utgår från sammanställningar av befintligt kulturhisto
riskt underlagsmaterial samt fåltbesök.

Landskapets övergripande karaktärsdrag presenteras genom 
dessa teman:

• Landskapets riktningar

• Från skärgård till uppodlade dalar

• Övergripande regioner

• Makt, kommunikation, centrala noder

• Vägnät

• Järnväg, samhälle, industri

De presenterade temana beskriver landskapets övergripande 
huvuddrag utifrån förutsättningar och aspekter som på ett avgö
rande sätt format landskapet. De naturgeografiska förutsättning
arna med sprickdalar och Kolmårdens förkastningsbrant har 
angett riktningar i landskapet och skapat avgränsade landskaps
rum.

Inom sprickdalarnas ofta välavgränsade landskapsrum har bo
sättningar och bebyggelse växt fram. Längs med dalgångarnas 
kanter, i nära anslutning till bebyggelsen har färdvägar uppstått 
och utvecklats. I anslutning till större bygder och viktigare färd
vägar uppstod tidiga centralplatser med Husby- och Tuna-namn. 
Den medeltida eriksgatan passerar tätt inpå flera av dessa stor
gårdar. Vid Nyköping möttes flera viktiga vägar under medeltid 
och denna centrala handelsplats blev en viktig centralort där 
kungen var synlig genom Nyköpings hus. Fram till 1800-talets 
senare del kom bebyggelseutvecklingen och kommunikations- 
stråken att till största delen hålla sig inom och följa de av natur
geografin givna ramarna.

I slutet av 1800-talet kom järnvägen och i dess spår följde nya 
geografiska mönster med nya samhällen med centrala service
funktioner och småindustrier. Under 1900-talet medförde bilis
men att den gamla eriksgatans utvecklades till att bli en av lan
dets viktigare vägar, kallad riksettan, och senare E4.

Sammantaget kan Nyköpingsområdet sägas präglas av de många 
dalgångarna. Redan i slutet av stenåldern kan man ana dessa 
dalgångars rumsliga avgränsning där bosättningar, gårdar och 
byar kom att växa fram i kanterna av höjderna. Färdvägar och 
farleder följde bebyggelsen och band samman dalgång med 
dalgång. Den långa kontinuitet som råder i området på ett över
gripande plan avseende kommunikationsvägar och bebyggelse
lägen har varit karaktärsdanande för landskapets utveckling.

Med bakgrund i den övergripande karaktärsbeskrivningen för 
Ostlänken har följande målsättningar inför en kommande 
jämvägsutredning fonnulerats:

Värna om, utveckla och synliggöra landskapets historiska 
karaktär.

• Befintliga kultur- och naturvärden ska vara fortsatt 
avläsbara i miljön.

• Möjliggöra upplevelse av viktiga kulturmiljöer.
• Stärka värdefulla samband mellan kulturmiljöer.
• Värna viktigt arkeologiskt källmaterial.

Möjliggöra fortsatt användning och utveckling av landskapet på 
ett rationellt och positivt sätt.

• Värna om sprickdalslandskapets kulturhistoriska rum så att 
ett rationellt och utvecklande bruk av området är möjligt.

• Skydda och utveckla tätortsnära rekreationsområden med 
historiska kvaliteter.

Stärka och utveckla befintliga tätorter.
• Värna om kulturhistoriska strukturer med betydelse för 

centrumfunkti oner.
• Tätorter ska fortsatt kunna fungera som goda boende

miljöer.



Bilden visar undersökningsområdets topografiska huvudriktningar som 
utgör grunden för landskapets karaktär. Väster om Nyköping är den 
öst-västliga förkastningsbrant som bildar gränsen mot Kolmården- 
skogen söder om Kilaån tydlig i terrängen. I området nordöst om 
Nyköping domineras landskapet av sprickzoner i nordväst-sydöstlig

riktning. Dessa sprickor har sedan genom erosion och vittring bildat 
ett sprickdalslandskap med uppodlade dalsänkor omgivna av bergs
branter.

Dessa topografiska huvudriktningar har inte bara påverkat landska
pets utseende och hur t.ex. vattendragen rinner utan även människans

utnyttjande genom historien. Vägarnas dragning, odlingslandskapets 
utbredning och utseende och bebyggelsens läge i terrängen är 
exempel på kulturella strukturer som direkt påverkats av de geolo
giska förutsättningarna.

8
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En mindre sprickdal i närheten av Svärta, nordöst om Nyköping. 
Odlingsmarken följer sprickdalsterrängen och bildar ofta långsmala 
stråk av uppodlad mark som omges av skogsbeklädda bergskammar.

En horst bildas mellan två parallella sprickor i 
berggrunden där den mellanliggande delen pres
sats upp samtidigt som övriga delar av berget 
sjunker ned. På båda sidor om horsten uppstår 
därför förkastningsbranter.

I sprickdalslandskapet är bebyggelsen och vägarna belägna i dalarnas 
kanter dels för att ta så lite odlingsmark som möjligt i anspråk, dels för att 
undvika eventuell sank mark längst ner i dalgångarna.

Geologiska huvuddrag
Huvuddragen i Nyköpingsområdets berggrund bildades för mel
lan 2 och 1,8 miljarder år sedan då äldre sediment och vulkaniska 
bergarter pressades ner i jordskorpan vid en bergkedjeveckning, 
som sträckte sig genom mellersta Sverige och Finland. Naturens 
nedbrytande krafter kom efterhand att forma bergskedjan till en 
näst intill helt utjämnad yta, ett s.k. peneplan. Genom att berget 
har spruckit och rört sig i olika riktningar har sprickzoner och 
förkastningar uppstått. I området nordöst om Nyköping syns spå
ren av bergskedjeveckningen tydligt i terrängen. Landskapet domi

neras här av sprickzoner i nordväst—sydöstlig riktning som bildar 
ett sprickdalslandskap. Dalsänkorna och bergsbranterna är ett 
resultat av att berget vid veckningen fått sprickor som eroderats.

Väster om Nyköping är den topografiskt mest framträdande 
spricklinjen den öst-västliga förkastningsbrant som bildar gränsen 
mot Kolmårdenskogen söder om Kilaån. Kolmården är ett nio mil 
långt och ett par mil brett berg som sträcker sig från Östersjön i 
öster till sjön Roxen i väster. Berget är en horst på 80-113 meter 
över havet. En horst bildas mellan två parallella sprickor där den

mellanliggande delen pressats upp samtidigt som landskapet i 
övrigt har sänkts. Förkastningsbranter uppstår därför på båda sidor 
om horsten. Kolmårdens södra förkastningsbrant stupar brant ner 
mot Bråviken och den norra sluttar ned mot den gravsänka som 
utgör Kiladalen och Nyköpingsslätten.

Området mellan Stigtomta och Nyköpingsån är genomdraget av 
ett system av sprickdalar och en kraftig spricklinje går från Ny
köping över Stigtomta. Dessa sprickor är dock täckta av lager med 
sand, grus och lera varför de inte framträder topografiskt i land-

I Kiladalen utgör Kolmårdens förkastningsbrant mot norr en markant 
gräns mellan jordbruksbygden och skogen. Bilden visar odlingsland
skapet i den dalsänka som bildats norr om förkastningsbranten.
I sänkans botten rinner Kilaån. Norr om ån stiger landskapet succes

sivt som i trappsteg uppåt. Här har topografin gett upphov till en bred 
och långsträckt dalgång där odlingsmarken har kunnat breda ut sig. 
Dalgången har närmast karaktären av slättbygd genom avsaknaden 
av begränsande skogshöjder.

Bebyggelsen är placerad på impediment och moränhöjder och vägarna 
löper genom odlingsmarken, ofta i ägogränser.

9
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skapet. Sprickornas struktur och riktning har lagt grunden till 
landskapets senare utveckling. De har påverkat hur jordarter av
lagrats vid bland annat inlandsisens avsmältningsfaser, och de har 
skapat möjligheter för människan att utnyttja landskapet vid olika 
tider i historien.

Berggrundens sammansättning
Berggrunden i undersökningsområdet består mestadels av urberg- 
arterna granit och gnejsgranit och bildades för ca 2 miljarder år 
sedan. Bergarter och malmer av ekonomisk betydelse finns i 
undersökningsområdet huvudsakligen nordost om Nyköping. Här 
går ett jämmalmförande stråk (leptitgnejs) från strax norr om 
Nyköping till Sjösa. Utanför undersökningsområdet, söder om 
Kiladalen, finns förekomster av bland annat järn- och koppar
malm.

Från berggrundskartan Södermanlands län. 1984. SGU serie Ah7.
© Sveriges geologiska undersökning (SGU). Medgivande: 30-781/2002.

Diabas 

■ Granit 

Gnejsgranit

■i Grünsten
□ Leptitgnejs

M ■ Urkalksten (mer/ mindre)
i 1 Sedimentgnejs

Skillnaden i topografi mellan området väster och området öster om 
Nyköping framkommer tydligt vid en jämförelse av områdenas 
höjdprofiler. Bild A visar en profil dragen från Kolmården och norrut. 
Kiladalens slättbetonade karaktär och trappstegsklättringen upp mot 
malmarna är tydlig.

Kolmården

70 m

Tuna Kyrka 

Kilaån

E4:an
Larslundsmalmens början

Järnvägen mot Eskilstuna 
Larslundsmalmens slut

Järnvägen mot 
Norrköping

Stockholmstorp
Björka

0 m
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Höjdmodellen över undersökningsområdet åskådliggör landskapets 
varierande topografi. På bilden har de två profilerna märkts ut. Svarta 
linjer är järnvägar och röda vägar.

På bild B, som visar en höjdprofil dragen strax öster om Nyköping, 
syns sprickdalslandskapets betydligt ojämnare topografi.

B
Nyköping
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På en övergripande skalnivå kan området delas in i fyra huvudsakliga 
karaktärsområden. Jordbruksbygden består av ett större slätt
område som sträcker sig längs Kilaåns och Nyköpingsåns dalgångar. 
Regionen delas i mitten av skogsklädda malmar och begränsas i 
söder av Kolmårdens förkastningsbrant. Här vidtar mellanbygden 
som utgör ett skogsrikt höglandsområde med småskalig odlingsmark.

I övergångsbygden har sprickdalsterrängen skapat en splittrad 
topografi med odlingsbälten i dalgångarna, som omväxlande bryts av 
mellanliggande skogsklädda höjder. I skogsbygden längre österut 
övergår landskapet i ett moränrikt skogsområde. Jordbruks- och 
övergångsbygderna utmärks av förhistorisk bebyggelsekontinuitet 
med bybebyggelse vid medeltidens slut. Bebyggelsemönstret i

jordbruksbygden är relativt förtätat och består av både tätorter och 
agrar bebyggelse av varierande omfattning. I övergångsbygden har 
säteribildning och bruksdrift givit upphov till en glesare bebyggelse
struktur. De moränrikare markerna i mellan- och skogsbygderna 
utgör i huvudsak tidigmedeltida expansionsområden där bebyggel
sen främst består av torp.
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Från kombinerade jord/bergkartan Nyköping. 1867. SGU serie Aa 23.
© Sveriges geologiska undersökning (SGU). Medgivande: 30-781/2002.

Övergångsbygden,skogsbygden
Landskapet i övergångsbygden växlar mellan uppodlade dalgångs- 
stråk och högre liggande skogsområden. Bebyggelsen ligger mesta
dels uppdragen i sluttningar vid dalgångarnas ytterkanter. Bruks
driften, som tog sin början under 1600-talet, har till stor del präglat 
bebyggelsemönstret i regionen. Genom förvärv av gårdar och avhys- 
ningar av byar skapades stora bruksegendomar, vilket resulterade i 
en gles och utspridd bebyggelsestruktur. I den angränsande skogs
bygden dominerar barrskogen. Den fåtaliga bebyggelsen i området 
utgörs främst av torp.

Jordbruksbygden
Jordbruksbygden utmärks av sammanhållna odlingsmarker som emellanåt bryts av skogsklädda impediment. Bebyg
gelsen är i allmänhet belägen på moränhöjder centralt i odlingsmarken (se t.ex. Blacksta på kartan). Regionen är 
förhållandevis tätbebyggd med både jordbruksfastigheter av varierande storlek och samhällen med villabebyggelse.
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Mellanbygden
Mellanbygden omfat
tar det skogrika hög
landsområdet på Kol- 
mårdsmassivet. Vid 
sprickbildningar i 
berggrunden före
kommer småskalig 
odlingsmark (överst). 
Bebyggelsen utgörs i 
huvudsak av torp 
(mitten). Under me
deltid bröts järn- och 

kopparmalm i området. Framväxten av bergslagen i Kolmården skedde 
genom en expansion av nyodlingar på en huvudgårds ägor. Spår av 
tiden som bergslagsbygd syns idag bland annat genom ortnamn, 
bebyggelsestruktur och förekomst av slaggvarpar (nederst).

Malmarna
Stigtomta, Larslunds och Skavsta malmar utgör stora 
barrskogsklädda områden i den öppna jordbruks
marken. Malmarna formades vid inlandsisens av
smältning. Isälvsmaterial som grus, sand och 
grovmo avsattes vid isranden av smältvattnet. Mal
marna har historiskt nyttjats för olika former av 
takter. På Larslundsmalmen anlades bland annat ett 
stickspår för vagnsfrakt av grus i samband med att 
järnvägen byggdes i början av 1900-talet. Idag 
förekommer skyddsområden för grus- och vatten
täkter. Dessutom används malmarna för areal- 
krävande verksamheter, som exempelvis plantskola 
och flygplats.

Jordbruksbygd
Jordbruksbygden utgörs av den större egentliga slättbygden i 
undersökningsområdet i anslutning till dalgångarna som sträcker 
sig längs Kilaån och Nyköpingsån. Jordbruksbygden karaktärise
ras av sammanhållna odlingsmarker som emellanåt bryts av ensta
ka skogsklädda impediment. Regionen begränsas i söder av Kol
mårdens förkastningsbrant. I de centrala delarna avskiljs Nykö- 
pingsslätten från Kiladalen av större barrskogsområden på Stig
tomta, Larslunds och Skavsta malmar. Malmarna är en rest av 
den mellansvenska israndszonen, som bildades när inlandsisen 
under en period avstannade i avsmältningen. Malmarna består 
främst av isälvsmaterial, i huvudsak grus, sand och grovmo.

Övergångsbygd, mellanbygd, skogsbygd
Omgivningen i övergångsbygden består omväxlande av skogs
områden och odlingsstråk. Regionen kännetecknas av en över
gång mellan jordbruksbygden i väster och skogsbygden i öster. 
De uppodlade dal gångsstråken inom området kan betecknas som 
utlöpare av jordbruksbygden. Däremot har sprickdalssystemet i 
övergångsbygden begränsat odlingsmarkens utrymme vilket med
fört en jämförelsevis splittrad åkerareal. Odlingsmarken följer 
sprickdalamas riktning och bryts av mellanliggande skogsklädda

höjder. Mellanbygden präglas av ett skogrikt höglandsområde. 
Sprickbildningar i bergrunden på Kolmårdsmassivet har givit 
upphov till en småskalig odlingsmark som ligger högre i förhål
lande till de uppodlade dalgångarna norr om förkastnings- 
branten. I skogsbygden dominerar barrskogen med inslag av 
skogshyggen, våtmarker och berg i dagen.

Historiska nyttjandemönster
Skiftningarna mellan skogsklädda moränmarker och bördiga 
dalgångsstråk har resulterat i olika former av resursutnyttjande 
och bosättningsmönster. Jordbruks- och övergångsbygderna ut
märks av förhistorisk bebyggelsekontinuitet och präglades vid 
medeltidens slut av bybebyggelse. Kontinuiteten avspeglas 
bland annat genom ett äldre ortnamnsskikt som kan kopplas till 
gårdarna belägna i de uppodlade dalgångsstråken. De morän- 
rikare marker som vidtar i mellan- och skogsbygden utgör i 
huvudsak tidigmedeltida expansionsområden. Detta visas genom 
förekomsten av ett yngre ortnamnsbestånd som indikerar tidig
medeltida nyodlingar. Sannolikt har namnformerna ursprungli
gen betecknat ägor som bland annat nyttjats som betesmarker 
under förhistorisk tid men senare bebyggts permanent.
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Förekomsten av malmförande bergarter i området ledde till malmbrytning och bruks
drift under historisk tid. Ortnamn med anknytning till bruksdriften vittnar om verksam
hetens omfattning som i huvudsak är knuten till mellan- och övergångsbygderna.
I mellanbygden bildades under medeltid Nävebergs bergslag. Det medeltida bergsbru
ket var kopplat till en feodal struktur med en jordägande frälseklass och underställda 
landbor som ansvariga för driften. Bergslagen i Kolmårdenskogama växte således fram 
genom en expansion av nyodlingar på en huvudgårds ägor. Den medeltida småskaliga 
driften gav vika för bruksdrift av industriell karaktär under 1500-1600-talen. Under 
denna tid framträder ett betydande järnbruk vid Svärta gård beläget i övergångsbygden. 
Brukskomplexet omfattade flera hemman inom området och den angränsande skogs
bygden.

Bebyggelsestruktur
Bebyggelsen i jordbruksbygden är i allmänhet belägen på moränhöjder och impedi
ment centralt i odlingsmarken, medan den i mellan- och övergångsbygderna främst 
ligger i dalgångarnas ytterkanter i randzonen mot skogsmarken. Jordbruksbygden är 
i jämförelse med övriga regioner förhållandevis tätbebyggd. Här förekommer både 
jordbruksfastigheter av varierande storlek och samhällen med villabebyggelse. I över
gångsbygden har däremot säteribildningen under 1600-talet påtagligt fonnat bebyg
gelsemönstret. Flera gårdar inom området har legat under Sjösa och Svärta och be
byggelsen består mestadels av torp och jordbruksgårdar. Mellanbygden uppvisar ett 
glesare bebyggelsemönster främst bestående av torpbebyggelse. I skogsbygden har 
däremot flera torp försvunnit och bebyggelse förekommer idag endast ställvis.

Funktionella samband
Den rumsliga fördelningen mellan slättbygd och skog skiljer sig mellan de olika regio
nerna. Detta förhållande gör att man inte kan betrakta regionerna som fristående från 
varandra. Det finns funktionella samband mellan områdena, vilket bland annat avspeg
las i ägostrukturen. Behovet av utmark i den åkerdominerade jordbruksbygden har 
lett till att byarnas ägogränser sträcker sig uppåt Kolmårdenskogama i söder och de 
skogsklädda malmama i norr. I övergångsbygden har utmarksresursema däremot 
funnits inom regionen, med följden att ägo gränserna här visar ett annat mmsligt möns
ter. Samtidigt avspeglas jämbmkens krävande tillgång på utmarksresurser genom de 
ägor som sträcker sig in i skogsbygden.

Den övre kartan visar en varierande landskapsstruktur mellan de olika regionerna, vilket 
bland annat speglas av ortnamnsbeståndet i området. Jordbruks- och övergångsbygderna 
kännetecknas av förhistorisk bebyggelsekontinuitet medan mellan- och skogsbygden utgör 
tidigmedeltida kolonisationsområden. Förekomsten av järn- och kopparmalm ledde till malm
brytning och bruksdrift främst i mellan- och övergångsbygderna. Den nedre kartan speglar 
de funktionella samband som funnits mellan delområdena. Hemmansgränserna från Härads
ka rtan (uppmätt 1900) visar hur gränserna sträcker sig från jordbruksbygden in mot Kolmår- 
denskogarna i söder och malmama i norr. I övergångsbygden har behovet av utmark för 
bruksdrift lett till stora ägofigurer in mot skogsbygden.

TystbergaTacksjön

Masugnen

o Stigtomta

Nyköping
Jönåker o

Kilaån O

Fadadammen
▲ ortnamn m. ankn. till bergsbruk 
• y. ortnamn (-torp,-sätter,-boda) 
o ä. ortnamn (-a,-by,-inge,-sta)

4 Kilometer

Pilthyttedammen Näveberg

I <Gälkhyttedammen Ai

/ Skavsta]

Nyköping
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Från skärgård till uppodlade dalar
Stenålder

I Mellansverige spänner stenåldern över ca 8000 år. Det är en tid 
som kännetecknas av fa och sporadiska spår. Till skillnad från 
senare delar av förhistorien finns inga lämningar som syns ovan 
mark. Det är framför allt fynd av stenyxor som visar att landska
pet tidigt var fullt utnyttjat av människan. Merparten av dessa 
fynd har kommit fram i samband med odlingsarbeten under 
1800-talet. Därav kommer att fynden är få från den höglänta

skogsmarken i området. Det är dock i dessa områden som vi kan 
förvänta oss att återfinna ett stort antal boplatser och aktivitets- 
platser från stenålder.

Stenålderslandskapet är ett idag dolt och till stora delar okänt 
landskap. För att förstå detta landskap är strandlinjekartor till 
stor hjälp.

Efterhand som inlandsisen smälte undan frilädes landmassor.
I Nyköpingstrakten bestod dessa under de första sjutusen åren 
främst av öar.

De platser som först stack upp ur havet är de områden som idag 
ligger högst i terrängen, ofta i skogsmark. Den första större 
landmassan torde i Nyköpingstrakten ha torrlagts omkring 6000

De ljusa partierna visar landområden omkring 5000 f.Kr, då strand
linjen låg 42-47 meter över dagens havsnivå. Inga kända boplatser i 
området finns från perioden men däremot enstaka lösfynd av trind- 
yxor. Fynden antyder att det är troligt att det finns okända boplatser. 
Strandlinjekarta beräknad med en numerisk modell utvecklad vid 
SGU. © Sveriges Geoloqiskundersökningar (SGU). Medgivande:
Dnr 30-1313/2002.

hav och sjöar 5000 BC 

- bansträckning

Omkring 3000 f.Kr, då stranden låg mellan 27 och 30 meter över 
dagens havsnivå, har området karaktär av innerskärgård med större 
öar. I området finns även flera fornsjöar. De flesta kända stenålders- 
boplatserna i området härrör från denna tid. Det rör sig om stora 
strandnära jaktboplatser, sk gropkeramiska boplatser. Strandlinje
karta beräknad med en numerisk modell utvecklad vid SGU.
© Sveriges Geologiskundersökningar (SGU). Medgivande: Dnr 30-1313/2002

hav och sjöar 3000 BC 

~ bansträckning
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f.Kr. när havet låg ca 50 meter över dagens havsnivå. Under 
senare delen av jägarstenåldern (senmesolitikum), ca 5000 f.Kr. 
låg havsnivån 42^47 meter högre än idag. Hela östra Mellansve
rige utgjorde då en skärgård med mer sammanhängande landmas
sor i de högt belägna områdena i Sörmlands mellersta delar och 
med Kolmården som en östlig utlöpare av fastlandet. Däremellan 
fanns ett ösystem med ögrupper, kobbar och mindre skär i öppna 
fjärdar. Det skogsklädda höj dpartiet öster om Svärtaåns dalgång 
var denna skärgårds sista utpost mot havet. Området ligger upp 
till 65 meter över dagens havsnivå. Sörmlands inre sjösystem 
kan ses som en reminiscens av den forna skärgårdsmiljön.

Klimatet under jägarstenålder var betydligt varmare än idag och 
vegetationen frodades. Ekblandskog med ek, alm, ask och lind 
växte i inlandet. I skärgårdsmiljön var växtligheten kargare. 
Näringsfånget bestod av sälfångst och fiske samt insamling av 
växter och rötter. Boplatserna låg i anslutning till stranden. Bo
platserna från denna tid är i regel små och ligger i skyddade 
lägen mellan bergen. Stora ytomfattande boplatser med mer 
varierad fyndbild förekommer dock. Fyndmaterialet består på de 
små boplatserna främst av slagen kvarts medan en mer varierad 
fyndbild, med t.ex. ben av säl och fisk, knackstenar, eldpåverkad 
sten från eldstäder m m finns på de större platserna. De stora bo
platserna har tolkats som basboplatser, medan de mindre fynd- 
lokalema kan vara rester från mer tillfälliga vistelser, t.ex. jakt
expeditioner.

I Nyköpingstrakten finns inga kända boplatser från jägarstenål
der. Förutsättningar att hitta lokaler från sen jägarstenålder finns 
framför allt i de dåvarande ösystemen öster och väster om 
Svärtaåns dalgång och på horsten i Kolmården. Dessa områden 
ligger idag i skogsmark.

Ungefär tusen år senare under den äldre bondestenåldern (tidig- 
neolitikum 3900-3300 f.Kr.) skedde omdaningar i samhället 
med ideologiska och sociala förnyelseprocesser. Detta tog sig 
bl.a. uttryck i uppkomsten av jordbruk i östra Mellansverige.

Under denna tid verkar inlandet tas alltmer i anspråk och boplat
ser finns längs flacka åssluttningar ibland långt från havet. Sam
tidigt med j ordbruksboplatsema förekommer även kustanknutna 
jaktboplatser. Jordbruket har sannolikt inte i första hand haft en 
ekonomisk betydelse utan förändringen har baserats på ny ideo
logi. Inte förrän under bronsåldern antas jordbruket ha haft en 
dominerande betydelse för ekonomin. Jordbruk indikeras i

fyndmaterialet genom bl.a. 
keramik till förvaring av säd, 
brända fröer och mal stenar. 
Därutöver finns också bearbetad 
bergart och flinta, bl.a. tunnack- 
iga yxor. En ny föreställnings
värld avspeglas också genom 
depåfynd av stora tunnackiga 
flintyxor, något som visar på 
offer till högre makter.

I Nyköpingstrakten har betydan
de landmassor frilagts omkring 
4000 BC, vid övergången mellan 
jägar- och bondestenålder. Skav- 
stamalm och Larslundsmalm, 
där de topografiska variationerna 
är små, har torrlagts medan 
landtillväxten varit av mindre 
omfattning vid horsten mot 
Kolmården. Strandlinjen låg 
mellan 34 och 38 m.ö.h. Från 
äldsta bondestenålder är bland 
annat den undersökta boplatsen 
vid Sörby öster om Nyköping.

När den sörmländska landmassan började höja sig ur havet, 5000 f.Kr., hade området karaktär av 
ytte rs kärgård.

Den mellersta delen av yngre stenålder (mellanneolitikum 
3300-2300 f.Kr.) kännetecknas generellt av en återgång till den 
marina ekonomin med stora och fyndrika boplatser i strandnära 
skyddade lägen. Man livnärde sig på bl.a. sälfångst och annan 
jakt och man höll även vildsvin. De s.k. gropkeramiska boplat
serna förkommer i stort antal längs Östersjökusten. Boplatserna 
ligger ca 25-30 meter över havet, på en nivå som var strandnära 
för mellan 4000 och 4500 år sedan. I Nyköpingstrakten finns 
flera exempel på gropkeramiska boplatser, bland annat Rogsta 
hage i Tystberga och Skälkulla vid Sjösa. Parallellt med de 
fyndrika, strandnära bosättningarna har jordbruk även förekom
mit i inlandsmiljö.

Stenålderns senaste del, senneolitikum (2300—1800 f.Kr.), har i 
södra Skandinavien en tydligt definierad materiell kultur med 
enkla skafthål syxor, flint- och benverktyg samt keramik. Jord
bruk och boskapsskötsel antas ha spelat en större roll än under 
tidigare perioder. Perioden är dock svårgripbar i östra Mellan
sverige. Det faktum att senneolitiska dateringar eller fynd ofta

kommit fram i samband med undersökningar av boplatser från 
tidigare eller senare perioder tyder på platskontinuitet. Vid un
dersökningar för Skavsta flygplats påträffades slagen kvarts som 
kunde dateras till senneolitikum. I Nyköpingsområdet har sen
neolitiska skafthålsyxor hittats vid jordbruksarbete i östra delen 
av Kiladalen och på Larslunds- respektive Stigtomtamalmen non
om dalgången.

Bronsålder
Bronsålderns början brukar sättas till ca 1800 f.Kr. och var en 
period då samhället genomgick stora ekonomiska och sociala 
förändringar. De kända lämningar som berättar om bronsåldern 
är skärvstenshögar, som ofta relateras till boplatser, gravar och 
ristningar i form av älvkvarnar och figurristningar. Boplatser 
från bronsålder är nästan helt okända, men kan dock anas genom 
föremål sfynd och de synliga lämningarna.



I Nyköpingstrakten har förändringarna ett direkt samband med de 
förutsättningar som landtillväxten skapade och det nya landskap 
som växte fram. De landområden som frilädes under slutet av 
stenåldern och bronsåldern bestod av olika lerjordar. Landskapet 
kom att domineras av flacka, öppna strandängar med näringsrika 
beten. På bergsklackar i betesmarken, ofta nära vattnet knackade 
man in älvkvarnar och hällristningar. Boplatserna låg ovanför 
betesmarken, på torrare, lättare jordmån i sluttningarna av morän- 
höjderna. Det är också i detta landskapsavsnitt som man svedjade 
och odlade upp små åkrar. Sannolikt bedrev man ett extensivt, 
rörligt åkerbruk. På bergskrönen, runt om det som skulle kunna

liknas vid bronsålderns inägor, låg solitära, ofta monumentala 
gravar på de mest markanta höjderna och på lite lägre höjder låg 
gravfält. Det var under denna tid som de grundstrukturer, avse
ende markslag och bebyggelselägen, vi idag ser etablerades.

Under bronsålder började de bygder som finns idag att utveck
las. Inom det område som berörs eller ligger i närområdet av den 
planerade Ostlänken kan följande bronsåldersbygder skönjas: 
Kiladalens nordsida, Skavsta-Oppeby, Svärtadalen och 
Tystberga.

Kiladalens nordsida uppvisar ett antal skärvstenshögar, älvkvar
nar och ristningar på mindre moränhöjder intill den forna havs
fjärd som dalgången då utgjorde.

I Skavsta-Oppeby-området och utloppet för den alltmer avsmal
nande vattenytan i Nyköpingsåns dalgång utvecklades en ovan
ligt rik bronsåldersbygd med betydande hällristningar.

I Svärtadalen växte bosättningsområden fram vid Uddeby, Klip
pinge och Svärta kyrka i nära anslutning till den havsvik som 
höll samman bygden. Runt dessa landskapsrum bildade höga 
bergshöjder gränser mot omvärlden.

Kartbilden visar vattennivån vid 2000 f.Kr. som då låg ca 20 meter hav och sjöar 2000 bc

över dagens havsnivå, skala 1:200 000. Vid bronsålderns början, - •
1800 f.Kr hade vattnet sjunkit undan något men upplevelsen av -—_ bansträckning
landskapet var ungefär den samma. Strandlinjekarta beräknad med 
en numerisk modell utvecklad vid SGU. © Sveriges Geologiska 
Undersökningar (SGU). Medgivande: Dnr 30-1313/2002.
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Kartbilden visar vattennivån vid Kristi födelse som då låg ca 10 meter 
över dagens havsnivå, skala 1:200 000. Strandlinjekarta beräknad 
med en numerisk modell utvecklad vid SGU. © Sveriges Geologiska 
Undersökningar (SGU). Medgivande: Dnr 30-1313/2002.
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Den sörmländska bronsåldersbygden präglades av de många sjöar
na, fjärdarna och vattendragen. Runt det öppna vattnet utvecklades 
sankängar som genom landhöjningen ständigt expanderade. Brons
åldern var en tid då djurhållning och betesdriften var betydande och 
gav landskapet en pastoral karaktär.

Vid Tystberga medförde landhöjningen att öama i området suc
cessivt växte samman. Runt de höglänta markområdena uppstod 
flacka betesängar. På bergskrönen anlade man rösen och i slutt
ningarna etablerades bosättningar.

Järnålder
Vid 500 f.Kr. började järnåldern, en epok som fortsatte i närmare 
1500 år. Under denna period skedde religionsskiften, ekono
miska och sociala omvandlingar som delvis måste sättas i sam
band med kontakter och influenser från det övriga Europa. Före- 
målsfynd med ursprung på kontinenten ökade från romersk 
järnålder. Under vikingatid märks bl.a. skatt fynd med ursprung i 
såväl östra som senare västra Europa.

Under järnåldern uppträdde bosättningarna i sammanhängande 
system inom vilka jordbruk och betesdrift utvecklades och fann 
mer organisatoriska former. Klimatförändringar tillsammans

med bättre odlingstekniker bidrog till att man började odla sty
vare jordar. Samtidigt blev ägande av mark allt viktigare och de 
vikingatida stormännen uttryckte bl.a. sin ställning genom de 
runstenar som ofta restes på strategiska platser i anslutning till 
farleder och vägar.

För Nyköpingstrakten gäller att de bygder som anas under brons
ålder förstärks. De vida ijärdama har torrlagts och landskapets 
karaktär av långsmala sprickdalar blev alltmer tydlig. En indel
ning i olika markslag och ägor lades fast. Under järnåldern 
flyttade bebyggelsen runt inom eller i anslutning till åkermarken 
för att mot slutet av yngre järnålder placeras på de lägen som 
alltjämt är bebyggda idag. Bygderna organiserades i administra
tiva system som delvis kom att leva vidare i det medeltida 
sockensystemet med centrala kyrkplatser och kyrkogårdar.

Kiladalen fick under järnåldern, genom landhöjningen, den 
topografiska utformning som vi upplever idag med det tillägget 
att Kilaån utgjorde en smal havsvik som i vissa områden bredde 
ut sig som ijärdliknande ytor med större öar, t.ex. höjderna vid 
Lunda kyrka respektive Fröberga och Törsta - Åkersta. Längs 
med dalens norra sida låg bosättningar med tillhörande gravfält. 
Från att ha legat i kanterna av men även inom inägomarken kom 
bebyggelsen och gravfälten under vikingatid att placeras mer 
centralt i den odlade marken. Kilaån var en viktig vattenled långt 
fram i medeltid samtidigt som landvägen från gård till gård fick 
allt större betydelse och sedan kom att användas som eriksgata.

Skavsta-Oppeby. Västra sidan av Nyköpingsån präglas av flacka 
falt och där lerslätten övergår i mjuka moränsluttningar låg 
under järnålder ett flertal gårdar, som alltjämt idag är bebyggda. 
Den östra sidan kantas av brantare moränhöjder. Järnålderns 
gårdar och gravfält låg här mer glest med mellanliggande skogs
områden. Gårdsnamn med ändelser som -sta, -inge och -by anger 
att de går tillbaks till minst yngre järnålder. Namn som Tuna och 
Berga vilka man kopplat till ett äldre administrativt system och 
det faktum att de vikingatida gravfälten är ovanligt stora anger 
att gårdarna i dalgången legat strategiskt och att de bör ses som 
vikingatida stormansgårdar med betydelse utöver det vanliga.

Svärtadalen och Ödesby dalen. Vid järnålderns början ledde två 
långsträckta fjärdar in till Svärta i norr och till Ödesby i nordost. 
Höjden med Svärta kyrka utgjorde en halvö vid tiden för Kristi 
födelse. Vid vikingatidens slut hade landområdena runt Svärta 
kyrkhöjd frilagts och viken nådde som längst in till platsen för

Under bronsålder uppstår de grundstrukturer som vi alltjämt ser idag 
avseende bebyggelseetableringar och markanvändning. Många av da
gens gårdar ligger i gränsen mellan öppen mark och skogsmark, det 
som i äldre tid hette inägo och utägomark. I gränsen mellan markslag
en har gårdar och byar legat, invid bebyggelsen har man gravlagt sina 
döda. Det är också i detta terrängavsnitt som vägen går från gård till 
gård.

Svärta gård, som vid denna tid bildade ett nålsöga för vidare 
färder norröver mot Runnviken och häradets tingplats vid Aspa 
löt. Vid Ödesby och Uddeby hade det öppna vattnet fortsatt att 
dra sig tillbaka och dalgångens marker var helt torrlagda vid 
medeltidens början. Gravfält vid Husby, Lageista, Väsby, Uddeby 
och Ödesby visar att dessa byar har kontinuitet tillbaks i tiden till 
bosättningar under yngre järnålder.

Tystberga. Dalbottnarnas flacka profil har inneburit att de cen
trala delarna av Tystberga torrlädes först mot slutet av järnåldern. 
Under järnålder kom det att uppstå ett flertal gårdar med tillhö
rande gravfält i anslutning till de marker som torrlagts runt 
Tystberga kyrka. Flera gårdar uppvisar namn som slutar på 
-sta, -inge och -by, som är namnformer som brukar knytas till 
yngre järnålder. Den kontinuerliga marktillväxten har inneburit 
att bygden förtätats under lång tid och har gett utrymme för nya 
boställen in i medeltid. På en höjd centralt i detta expansiva 
område uppfördes under 1100-talet Tystberga kyrka.



Makt, kommunikation, centrala noder

Husby

Rönö härad <=□ Eriksgata, landsväg, riksväg
Jönåkerhärad
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Väderbrunn
Eriksgata, landsväg, riksväg, europaväg Nyköpingshus 

[X] Östra Kungsladugården
Lilla Kungsladugården
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Stora KupgsladugårdenTuna motell*
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Kilaån
Tuna kyrka
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ł kyrka 

IEI ladugård 
Hofi Nyköpingshus

4 Kilometer

Vägen som löper öster och väster om Nyköping är en betydelsefull 
huvudled med lång historisk kontinuitet. Vägen är en del av eriks
gatan, som under medeltid utgjorde kungens kröningsväg till rikets 
olika delar. Till större delen sammanfaller 1600-talets landsväg och 
1950-talets riksetta med det medeltida stråket. Vägens långa konti
nuitet kan följas idag genom knutpunkter, ortnamn och fysiska spår.
I anslutning till vägen finns -funaorter och Husby-orter som betecknar

tidiga centralplatser. Under 1200-talet blir Nyköpings stad, borganlägg
ningen Nyköpingshus och sockenkyrkorna strategiska noder längs 
med vägstråket. Staden har sedan medeltid haft stor betydelse som 
handels- och marknadsplats för den omgivande landsbygden. 
Kungsladugårdarna öster och väster om staden drevs av kronan och 
levererade jordbruksprodukter till Nyköpingshus. Med det moderna 
samhällets framväxt blev väganknutna företeelser såsom service

inrättningar, motell och rastställen mötesplatser och knutpunkter 
längs vägstråket. Norr om Tuna kyrka ligger Tuna motell från 1950- 
talet vilket än idag fungerar som näringsställe för vägfarare. Vid Lunda 
kyrka ligger lanthandeln ”Kalle i backen”, ett välkänt riktmärke för 
många förbipasserande genom området.
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Vägens långa kontinuitet som betydelsefull genomfartsled speglas av 
miljöer från senare tid. Utmed den tidigare riksettan ligger Tuna motell 
(till vänster) från 1950-talet. Motellverksamheten började som ra st
och övernattningsställe för yrkeschaufförer. Vid denna tidpunkt fanns 
få sådana platser utmed våra riksvägar och motellet blev ett välkänt 
näringsställe för boende och förbipasserande. Trots att den nya E4:an 
numera passerar norr om den gamla vägen söker sig en del bilister 
ändå tillbaka för att rasta här. Motellet inrymmer även en mindre 
butik som fyller en servicefunktion för de boende i området. I närhe
ten av Tuna motell låg tidigare en äldre vägkrog. Motellet har därmed 
för resande en lång tradition som knutpunkt med bibehållen funktion.

En känd plats utmed vägstråket är ”Kalle i backen” (nedan). Kalle i 
backens lanthandel med bensinstation är numera loppis. Den gamla 
lanthandeln utgör en bekant orienteringspunkt för många vägfarare 
och flera berättelser och föreställningar finns knutna till platsen. När 
riksettan och E4:an drog fram här var det många som tutade när de 
passerade - utan att veta varför. Enligt historien uppstod tutandet 
genom ett rykte härstammande från musikgruppen ”Hepstars”, som 
stannat här en natt men inte fått någon bensin trots idogt tutande för 
att väcka innehavaren i huset. Snart spreds seden att tuta varje gång 
man passerade ”Kalle i backen”. Idag har traditionen med tutandet 
nära nog upphört men berättelsen lever kvar.

Gamla E4 sammanfaller i stort sett med eriksgatans sträckning genom 
området. Flera sockenkyrkor ligger i anslutning till vägen. Längst till 
vänster skymtar Lunda kyrkas torn.
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Kastalen (till vänster) är belägen på Stora Kungs
ladugårdens mark i anslutning till Kilaån som går 
parallellt med det landburna kommunikationsstrå- 
ket genom Kiladalen. Stora Kungsladugården var 
en av de många ladugårdar som fanns omkring 
Nyköping. Ladugårdarna var kronogårdar som 
levererade produkter till Nyköpingshus. Nyköpings 
stad etablerades under medeltid och blev en viktig 
knutpunkt för handel och hantverk med betydelse 
för omlandet. Landsbygden försåg staden med 
livsmedelsprodukter och exportvaror medan sta
den erbjöd andra varor.

Vid infarten till Nyköping västerifrån (nedan) avspeglas relationen 
mellan stad och landsbygd tydligt i landskapet. Nyköpingshus och 
sentida silobyggnader tornar upp sig i stadens siluett och visar på 
spannmålstrafikens betydelse i området under olika tidsepoker. Lind
backe belägen utanför staden användes tidvis som betesbacke av 
stadens borgare.

Lind backe
Nyköpingshus sj|0
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Historiskt huvudstråk
Kommunikationsleder länkar samman människor, platser och 
större bygder. Vägstråken kan därför sägas spegla människans 
rörelse i tid och rum. I vissa fall har samfärdseln koncentrerats 
längs bestämda stråk som under lång tid fungerat som huvudleder 
för transporter. Ett betydelsefullt huvudstråk med lång historisk 
kontinuitet sträcker sig öster och väster om Nyköping. Trafiken 
genom området har på många sätt bidragit till att forma det 
landskap man möter idag. Öster om Nyköping löper vägen 
genom sprickdalslandskapets växlingar mellan skog och öppen 
mark medan den i väster passerar genom den öppna dalgången 
parallellt med Kilaån. Längs den gamla E4:an förekommer flera 
uttryck för vägens långa kontinuitet som transportled.

Makt och kommunikation
Under yngre järnålder-tidig medeltid framträder märkbara uttryck 
för kungliga intressen i området koncentrerat längs med vägstrå- 
ket, som sträcker sig genom Rönö och Jönåker härader. Transport
leder har historiskt sett en stark maktpolitisk innebörd eftersom 
det kyrkliga och världsliga maktutövandet under lång tid grunda
des på regelbundna förflyttningar mellan spridda gods och kyrkor. 
Väl fungerande kommunikationer var avgörande för att geogra
fiskt knyta samman de olika landsdelarna i den riksbildning som 
hade påbörjats.

Sannolikt ska man se kungamaktens närvaro i relation till områ
dets geografiska placering som gränsbygd mellan Svealand och 
Götaland. Det landbuma vägstråket var i kombination med 
vattenvägarna betydelsefulla huvudstråk, både utifrån ett lokalt 
och ett överregionalt perspektiv. Vägen genom Nyköping ut
gjorde en huvudled i det medeltida vägnätet. Vägstråket var en del 
av eriksgatan, som den nyvalde kungen reste för att avlägga ed 
och godtas av allmogen i de olika lagsagorna. Sörmlänningarna 
följde kungen genom sin lagsaga från Strängnäs till Svintuna i 
Kolmården, gränsskogen mot Östergötland. Här mötte östgötar
na upp och förde kungen vidare till Holaved.

Troligen har vägen även under förhistorisk tid varit ett centralt 
färdstråk. Ortnamnsbeståndet tyder på att området tidigt varit 
centrum för administrativa funktioner. Jönåker är en sakral 
ortnamnsform som troligtvis kan kopplas samman med den 
förhistoriska fruktbarhetskulten. Eftersom namnformen uppträ

der som häradsnamn kan Jönåker ha betecknat en rituell plats 
som varit gemensam för ett större område. Tuna-orter anses 
indikera centralplatser och gå tillbaka på en äldre administrativ 
indelning. Under slutet av jämålder-tidig medeltid ersattes denna 
äldre indelning av en organisation uppbyggd kring husbyar. 
Husbyav betraktas som kungligt gods och fungerade som kro
nans lokala stödjepunkter. Ett Husby finns vid Svärta kyrka i 
Rönö härad medan det saknas i Jönåkers härad. Möjligen finns 
ett försvunnet Husby bakom Stora Kungsladugården. Stora 
Kungsladugården är en kronogård vilket kan tyda på att Husby 
varit en äldre föregångare På Husbyns ägor uppförs under 1100- 
talet ett försvarstom intill Kilaån, som löper parallellt med väg
stråket. Ån var segelbar långt in i medeltiden. Ytterligare en 
befästningsanläggning fanns vid Sjösaijärden vid Svärtaåns 
mynning. Ån sträcker sig från Sjösaijärden till sjön Runnviken 
längre inåt landet. Området kring sjön framträder som en central 
maktmiljö och häradets kämbygd under förhistorisk tid. I anslut
ning till sjön ligger en kungshög, Uppsa kulle, och Aspa löt, som 
fungerade som tingsplats för Rönö härad.

Medeltida knutpunkter
Under 1200-talet etableras Nyköpings stad och borganläggningen 
Nyköpingshus. Staden är strategiskt belägen på häradsgränsen 
vid mötet mellan lands- och vattenvägar. Under samma tid upp
kommer en rad sockenkyrkor, som tillsammans med staden blev 
viktiga knutpunkter i vägnätets uppbyggnad. Med etablerandet 
av Nyköpings stad inträder ett nytt förvaltningssystem uppbyggt 
kring slottslän där Nyköpingshus utgjorde kärnan i länet. Nykö
ping har sedan medeltid varit en knutpunkt för handel och hant
verk med betydelse för omlandet. Landsbygdens produkter 
försåg staden med livsmedel och exportvaror. Öster och väster 
om staden tillkom under medeltidens senare del fyra kungs
ladugårdar. Ladugårdarna var stora jordbruksgårdar som bedrevs 
i kronans regi. De levererade produkter till Nyköpingshus och 
fungerade i vidare mening som viktiga noder i den statliga och 
militära organisationen.

Nyköpings handelsomland inrymde större delen av landskapet. 
Staden var under 1500-1600-talen centralort i hertig Karls her- 
tigdöme. Under denna tid var Nyköping en av de snabbast väx
ande städerna i landet. Flera bruk och manufakturer inrättades 
och periodvis fungerade Nyköping som rikets andra exporthamn.

Riksettan och Europaväg 4
I sina huvuddrag utgör den medeltida vägen grunden för senare 
tiders landsväg, riksväg och europaväg. Med bilismens utveckling 
blev vägstråket en del av riksväg 1, kallad riksettan, som gick 
mellan Stockholm och Helsingborg. Genom breddningar och 
uträtningar kom riksettan på 1960-talet att omvandlas till E4. Med 
det modema samhällets framväxt följde andra väganknutna mil
jöer såsom serviceinrättningar, motell och rastplatser. De sentida 
vägmiljöema återspeglar att kommunikationsleden, trots en anpass
ning till samhällets utveckling, utgjort ett varaktigt rörelsestråk i 
landskapet. Tuna motell från 1950-talet ligger i närheten av en 
tidigare krog. Den gamla krogen är idag borta men motellet 
finns kvar som ett sentida uttryck av kontinuiteten som mötesplats 
och näringsställe för vägfarare. Vid Lunda kyrka ligger Kalle i 
backens lanthandel. Lanthandeln är numera loppis på gmnd av 
att en stor del av trafiken försvann från området när den nya E4:an 
förlädes norr om den gamla och öppnades för trafik på 1980-talet.
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(Södertälje)Järnväg, samhälle, industri
Tystberga station

(Eskilstuna)

Svärtagårds station

Stigtomta station
Sjösa station

Larslund station

Nyköpin

Enstaberga station(Norrköping)

Jönåker station
Kilometer

(Oxelösund)

Genom undersökningsområdet går två järnvägslinjer. Sträckan 
Eskilstuna-Oxelösund öppnades för allmän trafik år 1877 och sträckan 
Södertälje-Norrköping 1915.

Nordöst om Nyköping löper järnvägen genom vad som idag huvud
sakligen är skogsmark. På denna sida har anpassningen till topografin

gjort att järnvägen ringlar sig fram mellan sprickdalarna i en ganska 
krokig bana. Väster om Nyköping är terrängen mer slättbetonad och 
här drar järnvägen fram rakt genom odlingsmarken.

Längs med järnvägens sträckning växte små stationssamhällen 
fram, vilka även drog till sig industrier. Därmed uppstod mindre centra

på landsbygden som var frikopplade från jordbrukslandskapets struk
turer och som skapade nya geografiska mönster. Idag har de flesta 
av dessa samhällen förlorat sin centrumfunktion, men ligger kvar och 
påminner om den roll de hade i industrialiseringsprocessen.
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Väster om Nyköping löper de båda järnvägslinjerna rakt igenom odlingsmarken och bryter med landskapets tidigare uppdelning. Till höger 
syns Stigtomta kyrka. Stigtomta är den enda kyrkbyn i området som järnvägen ansluter till.

Nordöst om Nyköping ringlar järnvägen längs med sprickdalarnas kanter. På sina ställen blir det trångt om utrymmet då väg och järnväg skall 
fram på samma höjd som bebyggelsen är placerad på. Jordbruksbebyggelsen ligger invid järnvägen, men tågen har aldrig stannat här. 
Stationerna placerades oftast utanför den tidigare bebyggelsen och gav upphov till helt nya samhällen.

Järnvägen drar fram i områden som tidigare aldrig använts som kom- 
munikationsstråk. Larslundsmalmen har historiskt utgjort utmark till 
byarna omkring den. Skogen har historiskt utnyttjats för vedfångst, 
bete och takter. Idag finns här bland annat en grustäkt, ett vattenverk, 
ett fröplantage och några hyggen, men huvudsakligen finns tät barr
blandskog på malmarna.

Malmarna består av isälvsmaterial och när järnvägen byggdes togs 
material härifrån till järnvägsbankarna.
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På generalstabskartan från 1837 (ovan) finns ännu inte järnvägen 
genom Kiladalen. Kommunikationsstråken följer fortfarande de äldre 
mönstren genom dalen, och landsvägen har samma sträckning som 
eriksgatan. Vid en jämförelse med den reviderade kartan från 1927 
ser man hur järnvägen har brutit mot det tidigare stråket och gett 
upphov till nya centrumbildningar i vad som tidigare var odlingsmark.

På sträckan mellan Nyköping och Jönåker fanns tidigare sex ban
vakta rstugor. Banvakten hade till uppgift att varje morgon inspektera 
en viss sträcka av järnvägen.

Järnvägens framväxt
I slutet av 1800-talet börjar samhället förändras i och med indu
strialiseringen. En del i denna förändring var utbyggnaden av 
järnvägsnätet genom Sverige och de orter som uppkom i samband 
med detta. På vissa platser utvecklades i järnvägens spår större 
samhällen som var och en fick en viktig roll som kommunika
tionsknut och serviceförmedlare till det omgivande landskapet. 
Även på mindre orter lades ofta funktioner som postkontor och 
banker till stationssamhällena - något som bröt med de äldre 
strukturerna. Förändringarna i och med järnvägens anläggande 
har beskrivits som att samhället under en övergångsperiod be
stod av en gammal och en ny del, där jämvägsorterna med våld 
placerats ovanpå den äldre strukturen.

Två järnvägslinjer går igenom undersökningsområdet. Sträckan 
Eskilstuna-Oxelösund passerar Stigtomta varefter den går mot 
sydöst, passerar Stigtomtamalmens och Larslundsmalmens norra 
sida och går igenom Nyköping innan den fortsätter söderut mot 
Oxelösund. Sträckan öppnades för allmän trafik år 1877 och hade 
tidigare, förutom i Nyköping, även stationer i Stigtomta och i 
Larslund. Denna järnväg byggdes för tung trafik och har främst 
transporterat järnmalm från gruvfälten vid Grängesberg till Oxelö
sund, som var Sveriges viktigaste hamn för export av järnmalm, 
näst Luleå. Järnvägslinjen har även utgjort en av Bergslagens 
utfartsleder till havet. Sträckan Södertälje-Norrköping, som i 
undersökningsområdet passerar Tystberga, Svärta gård, Sjösa, 
Nyköping, Enstaberga och Jönåker, öppnades för allmän trafik 
år 1915.
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Nya samhällen och industrier
Stationssamhällena spelade en stor roll i landsbygdens moderni
sering. Den urbanisering som under början av 1900-talet drastiskt 
ökade städernas befolkning påverkade även stationssamhällenas 
tillväxt. Detta var en del av en process som börjat i mitten av 
1800-talet och som ledde till en omfördelning av befolkningen 
från rurala till urbana områden. Stora delar av den tidigare 
agrara ekonomin förändrades till en mer tätortsinriktad sådan.
I och med järnvägens tillblivelse och uppkomsten av stations
samhällen kunde delar av den urbana utvecklingen komma även 
landsbygden till del.

På orter som Enstaberga, Jönåker, Tystberga och Stigtomta var 
järnvägen en förutsättning för den begynnande industrin. Tidiga 
industri byggnader finns i undersökningsområdet uteslutande i
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Stationshuset vid Larslunds station finns fortfarande kvar, medan 
stationshusen i de flesta andra av undersökningsområdets stations
samhällen har rivits. I Larslund utvecklades inte något regelrätt sta
tionssamhälle, men i anslutning till stationshuset finns ett mindre 
villaområde.

anslutning till stationssamhällena och till dessa orter lades även 
postkontor, telefon- och telegrafstationer. Små samhällen växte 
fram kring järnvägsstationerna. Det tidigare mönstret med cen
trumbildningar kring kyrkbyar och marknadsplatser avlöstes av 
stationssamhällena. Stationerna lades utanför de etablerade 
samlingspunkterna och medverkade till nya ortsbildningar. Häri
genom gav järnvägen upphov till nya geografiska mönster, som 
ledde till en rumslig förskjutning av de centrala funktionerna i 
agrarsamhället.

Stationerna vid Sjösa och Svärta gård speglar däremot herrgår
darnas betydelse och inflytande. De tidigare bruken hade vid 
1800-talets mitt ombildats till stora jordbruk med många arrende
gårdar under sig och stationerna på deras marker visar att de be
hållit sin betydelse och maktbas i området. Även vid Sjösa har

Med järnvägens intåg tillfördes landsbyg
den inte bara telegrafer och postkontor 
utan även industrier lokaliserades till 
stationssamhällena. I Enstaberga ligger 
denna fabriksbyggnad där man från 
början tillverkade läskedrycker men som 
idag hyser ett par mindre industrier.

Där stationshuset i Jönåker tidigare 
stod är idag en asfalterad plan. Det 
enda som minner om den forna 
järnvägsstationen är en stenlagd 
övergång vid en räls som inte 
längre används.

det växt fram ett villaområde, som började som stationssamhälle, 
och ett sågverk anlades invid järnvägen. Sjösa samhälle utveck
lades dock inte på samma sätt som de övriga stationssamhällena i 
området. Den måttfulla expansion området haft under 1960- och 
70-talen har snarare med närheten till Nyköping att göra än med 
järnvägen. Vid Svärta gårds och Larslunds stationer har det där
emot inte utvecklats något stationssamhälle.

Stationssamhällena idag
Numera stannar tågen endast i Nyköping. De mindre stationerna 
har lagts ner och i många fall är stationshusen rivna och ersatta 
med parkeringsplatser eller buskage. Utvecklingen i form av t.ex. 
nya vägar, köpcentrum, snabba bilar och pendling har gjort att de 
små stationssamhällena har förlorat sin funktion och kommit att

hamna i bakvattnet av den industrialisering som skapade dem. 
I dag skapar inte järnvägen förbindelser på korta avstånd utan 
konkurrerar snarare med bilen vid långväga transporter. De gamla 
stationssamhällena med sina nedlagda butiker och postkontor, 
sina gamla industribyggnader och äldre villabebyggelse ligger 
kvar och påminner om en historisk process, där de var en del i 
utvecklingen av det moderna samhället.

I Stigtomta, Enstaberga, Jönåker och Tystberga finns dock indu
strier kvar, på vissa ställen med samma inriktning som de ur
sprungliga, och ofta med samma småskalighet. Områdets läge, 
med närhet till flera av Sveriges största städer, har ändå innebu
rit att orterna inte helt dör ut, utan idag ofta fungerar som 
villaförorter till de större städerna.
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Vägnät

Områdets vägnät har fått sin dragning utifrån landskapets naturliga 
förutsättningar och de transport- och kommunikationsbehov som 
funnits i området i olika tider. I skogs- och övergångsbygden nordöst 
om Nyköping har de mindre vägarna förbundit byarna i sprickdalarna 
med skogen och gruvorna där. Även i Kiladalen väster om Nyköping 
speglar det finmaskiga vägnätet järnhanteringens historiska betydel

se i området genom att binda samman jordbruksbygden med Kol- 
mårdenskogarna. De mindre vägarna knyter an till de större som 
fungerat sammanbindande med intilliggande regioner. Den nya 
E4:an reflekterar det sena 1900-talets transport och kommunikations
behov genom att gå förbi landskapet snarare än igenom det. Vägar 
är ofta uthålliga strukturer och är en del av ett landskaps identitet

som visar på hur människor historiskt har rört sig och hur områden 
och platser knutits samman. De visar både på rörelsemönster inom 
ett område och på vilket sätt området varit förbundet med omkringlig
gande landskap. Att vägnätet i undersökningsområdet har en lång 
historisk kontinuitet syns bl.a. annat på hur milstenar och runstenar 
är placerade utefter vägsträckningarna.
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Den nya motorvägen är förlagd till mark som inte tidigare har använts som vägland. Den saknar oftast 
kontakt med det omkringliggande landskapet och här upplevs ett annat landskap än det man möter 
längs de äldre vägarna.

Då människors vardag förändras ändras även deras rörelsemönster. Idag används inte skogen lika 
intensivt som tidigare och många av skogstorpen har försvunnit. Detta återspeglas i vägnätet ge
nom att många av de vägar som på Häradskartan (1900) passerar genom skogsmarker idag har 
försvunnit eller, som på bilden, håller på att försvinna.

Undersökningsområdets vägar
Vägnätets huvudsakliga sträckningar har i undersökningsområ
det lång historisk kontinuitet, och på en vägkarta från slutet på 
1600-talet kan man redan skönja huvuddragen. Undersöknings
områdets vägnät visar att Nyköping har varit en viktig knut
punkt. Alla de större landsvägarna passerar genom staden. Väg
arna har genom breddning och uträtning anpassats till den mo
derna bilismen, men vägstrukturen som fastlades under medeltid 
har varit bestämmande för förflyttningar genom och i området 
ända fram till 1980-talet då den nya motorvägen byggdes.

De historiska vägarna i undersökningsområdet har förlagts efter 
de olika regionernas förutsättningar. I övergångsbygdens sprick- 
dalslandskap löper vägarna oftast i randzonen mellan odlings- 
och skogsmark. Skogsbygdens vägnät består främst av mindre 
bruksvägar. Kiladalen har en lång kommunikationshistoria. Den 
gamla E4:ans status som huvudväg syns genom att övriga vägar

ansluter till den och de platser den passerar. Väganknutna verk
samheter från olika tider samsas längs vägsträckan. Milstolpar, 
runstenar, bensinmackar och olika tiders vägkrogar, från 1600- 
talets gästgiverier till 1950-talets motell, speglar på ett påtagligt 
sätt sträckans kontinuitet. Vad gäller vägen som löper norr om 
malmerna från Nyköping över Stigtomta finns den gamla sträck
ningen kvar, men har genom järnvägens anläggande förlorat 
mycket av sin roll. En ny och rakare vägsträcka har anlagts non
om den äldre vägen.

Den nya motorvägen, E4:an, löper genom området på mark som 
aldrig tidigare använts som vägland. Vägen har innburit en väl
behövlig avlastning för det äldre vägstråket genom Kiladalen, 
samtidigt som färdandet igenom området kopplats loss från det 
historiska kommunikationsstråket. De nya väganknutna verk
samheter som den nya vägen fört med sig, främst bensinmackar 
och vägkrogar, har påverkat även den äldre sträckningens karak
tär, både genom att dess betydelse som huvudstråk försvunnit

och genom att kundutbudet för dess verksamheter minskat kraf
tigt. Vissa verksamheter överlever medan andra kvarstår som 
minnesplatser. Den gamla vägen har behållit sin betydelse på ett 
lokalt plan för resor på kortare avstånd.

Det finmaskiga vägnätet visar på hur landskapet utnyttjats histo
riskt inom och mellan byarna. Det visar på ägogränser och för
hållandet mellan inmark och utmark och mellan torp och huvud
gård. Vägarna är ofta raka på grund av att de löper i ägogränser 
eller mellan åkergärden för att undvika att ta odlingsbar mark i 
anspråk.
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Del 2. Fördjupad kulturmiljöanalys
- underlag för järnvägsutredning

Övergripande Fördjupad
målsättning Kulturmiljöanalys

Med bakgrund i den övergripande karaktärsbeskrivningen för 
Ostlänken har följande mer övergripande målsättningar 
formulerats:

Värna om, utveckla och synliggöra landskapets historiska 
karaktär.

• Befintliga kultur- och naturvärden ska vara fortsatt 
avläsbara i miljön.

• Möjliggöra upplevelse av viktiga kulturmiljöer.
• Stärka värdefulla samband mellan kulturmiljöer.
• Värna viktigt arkeologiskt källmaterial.

Möjliggöra fortsatt användning och utveckling av landskapet på 
ett rationellt och positivt sätt.

• Värna om sprickdalslandskapets kulturhistoriska rum så att 
ett rationellt och utvecklande bruk av området är möjligt.

• Skydda och utveckla tätortsnära rekreationsområden med 
historiska kvaliteter.

Stärka och utveckla befintliga tätorter.
• Värna om kulturhistoriska strukturer med betydelse för 

centrumfunktioner.
• Tätorter ska fortsatt kunna fungera som goda boende

miljöer.

Den fördjupade kulturmiljöanalysen behandlar två testområden:

• Delsträcka Enstaberga - Skavsta. Avser testområde väster 
om Nyköping, mellan Kilaåns dalgång och Skavsta.

• Delsträcka Svärta - Masugnssjön. Avser testområde öster 
om Nyköping, kring Svärta.

Den fördjupade analysen har som mål att:

• Identifiera och beskriva kulturhistoriska strukturer, mönster 
och samband.

• Lyfta fram betydelsefulla värden i landskapet och tätorts- 
miljöer.

• Formulera mål för berörda kulturmiljö värden.

För att få fram detta material omfattar arbetet:

• Landskapsanalys i syfte att belysa kulturhistoriska 
strukturer och förändringar i landskapet. Som underlag 
används geologiska, topografiska, ekonomiska och histo
riska kartor. Arbetet förutsätter en genomgång av litteratur 
och arkiv samt analyser i fält.

• Fältinventering av bansträckningama varvid kända fom- 
lämningar kontrolleras, nya och möjliga fomlämningar 
(företrädesvis boplatslägen) lokaliseras och beskrivs. Dess
utom noteras övriga kulturhistoriska lämningar från histo
risk och nyare tid. Arbetet ska läggas upp och genomföras 
så att det kan tillgodoräknas vid en särskild arkeologisk 
utredning enligt Kulturminneslagen (KML). För att denna 
del ska vara fullvärdig som en arkeologisk utredning etapp 
1 bör innehåll och kvalitetskrav stämmas av med berörd 
länsstyrelse.

• Kompletterande besiktning av den bebyggda miljön.
• Enkäter, intervjuer, gåturer eller rundabordssamtal för att 

fånga in allmänhetens nyttjande, upplevelse av och rörelse
mönster i den nutida kulturmiljön.

• Sammanfattande beskrivning av områdets kulturhistoriska 
strukturer, mönster och samband.

• Analys av kulturvärdenas sårbarhet genom att belysa 
kunskapsvärde, bruksvärde och upplevelsevärde.

• Sammanställning och visualisering i text och bild.
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Den historiska dimensionen i dagens landskap
Viktiga samband

Området kan som helhet betecknas som ett process/resursland
skap som hänger ihop funktionellt. Bruksdriften utgjorde under 
lång tid den dominerande näringen och medverkade till uppkom
sten av ett rumsligt system som verkade både ekonomiskt och 
socialt. För att bruksmiljöema/lämningama ska vara begripliga är 
det viktigt att sambanden med resurslandskapet bibehålls.

• Funktionella samband: Till riksvägen ansluter en tvärsgående 
led som leder in i skogsmarken. I söder förbinds vägstråket 
med järnvägen vid Svärta gårds station. De bmksanknutna mil
jöerna, stationsläget på godsets mark speglar tillsammans med 
bebyggelsebilden och transportmönstret de produktionsmässiga 
relationerna i landskapet.

• Sociala samband: I anslutning till riksvägen i dalgångens cen
trala del ligger Svärta kyrka omgiven av större jordbruksenheter. 
Skogsbygden präglas av ett motsatt socialt landskap med flera 
torp och mindre gårdar som under lång tid lytt under Svärta 
gård.

Svärtaåns dalgång präglas av storskalig jordbruksdrift med få avbry
tande linjeelement i landskapet. Avhysningar av gamla bytomter och 
nedläggningar av mindre bärkraftiga gårdar har skapat ett på samma 
gång glest bebyggt och ekonomiskt rationellt landskap.

På Svärta gårds mark finns en banvaktarstuga invid järnvägen som 
sträcker sig genom skogsbygden söder om E4:an. Tågen stannade 
tidigare vid Svärta gårds station. Stationsläget på godsets mark speglar 
hur utbyggnaden av transportleder under sekelskiftets industrialise- 
ringsfas var starkt kopplad till inriktningen mot avsalu i jordbrukspro
duktionen. Med järnvägens ankomst tillkom en ökad räckvidd för 
avsättningen av produkter. Stora gods besatt de resurser som kräv
des för att få järnvägen att ansluta till deras egendomar.

Svärta gårds sociala ställning i området speglas genom bebyggelsens 
utformning och läge i landskapet. Gården är belägen i dalgångens 
centrala del i anslutning till sockenkyrkan och den gamla riksvägen. 
På gårdsplanen står fyra urnor av gjutjärn och takfoten på manbygg
naden är dekorerad med åtta små kanoner, vilket är typiska känne
tecken för en bruksgård.
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Delområden

Svärtaåns dalgång
Visuellt

Området öster om Nyköping genomkorsas av tre större sprick
dalar, som strålar samman vid Sjösafjärden. Dalgångarna åtskiljs 
av högre liggande skogspartier. Svärtaåns dalgång är den större 
av de vida dalgångarna och löper i nord-sydlig riktning genom 
landskapet. Dalgångens svagt skålade topografi bryts på flera 
ställen av skogsklädda kullar och moränhöjder. I dalgångens 
centrala del ligger Svärta kyrka, som omges av flera större går
dar. Norr om Svärta kyrka bryts dalgången upp i flera stråk och 
landskapet far en mer uppbruten karaktär. Längs dalgångens 
västra kant löper den gamla riksvägen, som även denna delar sig 
vid Svärta kyrka. I en utlöpare av den södra dalgångsdelen utbil
das ett landskapsrum som skiljer sig till karaktär från huvud
dalgångens storskaliga markanvändning med sammanhängande 
odlingsmarker. Här ligger en rad gårdar i ett småskaligt odlings

landskap med en mer omväxlande markanvändning och större 
skiftningar mellan öppen och sluten mark. Genom området tvärar 
idag den nybyggda E4:an över. Söder om E4:an sträcker sig 
järnvägen längs kanten av ett dalgångsstråk med fortsättning in i 
skogsmarken.

Historiskt

• Storgårdar - säterier, järnbruk
Svärtaåns dalgång ingår i ett område som sedan 1500-talet präg
lats av en koncentration av frälsejord, mer än genomsnittet för 
Södermanland. Det frälse jordinnehavet låg till grund för den 
bruksrörelse som startade under 1600-talet och som blev en 
betydande näringsgren. Områdets förutsättningar för malmbryt
ning och järnframställning var dock kända redan tidigare. Vid 
gården Hyttan som ligger norr om Svärta gård finns lämningar 
efter en hytta som visar på att möjligheten att bryta malm har 
utnyttjas sedan medeltid. Hyttlämningarna och den medeltida 
namnformen tyder på att järnhantering förekommit i mindre

skala långt innan brukets etablering. Under 1600-talet sker en 
förändring i landets järnproduktion. Med tekniska förbättringar 
ersattes medeltidens småskaliga bruksdrift av en mer industriali
serad form där stora bruksegendomar ofta drevs i regi av utländ
ska, kapitalstarka brukspatroner. Eftersom järnbruksdriften 
krävde stora mängder kol och dagsverken utökades Svärtas 
domäner successivt genom förvärv av flera hemman både inom 
och utanför socknen. Under 1850-talet lades bruket ned och 
Svärta bruksgård övergick till jordbruksproduktion.

I dalgångens centrala del ligger ett antal bebyggelseenheter som 
uttrycker en särskild social miljö dit makten koncentrerats under 
en lång tid. Intill Svärta gård ligger sockenkyrkan på en morän- 
höjd centralt i dalgången. Svärta kyrka utgör en knutpunkt i 
vägnätet, belägen intill vägskälet vid den gamla riksvägen. Kring 
den medeltida kyrkan ligger flera större herrgårdsliknande egen
domar som manifesteras genom alléer och framträdande lägen i 
landskapet. Svärta bruksherrgård breder ut sig i landskapet ge
nom stora ekonomibyggnader, arbetarbostäder och parkanlägg-
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ning. Väster om kyrkan ligger den tidigare prästgården Vreta 
gård. Husby beläget längre norrut omvandlades till säteri under 
1600-talet. Ortnamnet visar på att gården intagit en särskild 
ställning i bygden även tidigare. Husbyar utgjorde kungliga 
förvaltningsgårdar i en äldre administrativ indelning under yngre 
järnålder - tidig medeltid. Husby var under denna tid strategiskt 
belägen på en höjd i anslutning till den segelbara Svärtaån. När 
Husbyns funktion som förvaltningsgård upphörde under 1200- 
talet kom kyrkan att uppföras på den forna kungsgårdens mark.

Svärta gårds inflytande i närområdet har inneburit stora omar- 
ronderingar av mark och egendom. Avhysningar av flera byar 
och nedläggningar av mindre bärkraftiga enheter har skapat ett 
glest bebyggelsemönster med få gårdar och en större andel torp. 
Inom Svärta bruks domäner återfinns ett flertal idag övergivna 
bytomter såsom t.ex. Norrtomta, Nor, Håby, Åbro, Förola, Berga 
och Valmesta.

Området öster om Svärtaåns uppodlade dalgång präglas av ett skog 
rikt landskap. Större delen av området tillhör Svärta gård. Bebyggel 
sen utgörs till största delen av torp (höger). I anslutning till den små- 
skaliga bebyggelsen förekommer skogsplanteringar på tidigare od
lingsmark (nedan).

Skogsområdet väster om Svärta kyrka
Visuellt

Landskapet präglas till övervägande del av skogsmark. I den 
nordöstra delen finns flera mindre sjöar. Genom området skär två 
större vägar. Den norra av dessa är den gamla riksvägen och den 
södra utgörs av den nya E4:an. Parallellt med motorvägen, ytter
ligare ett stycke längre söderut, löper järnvägen. Järnvägen och 
gamla riksvägen förbinds med en tvärgående väg. Ett visuellt 
karaktärsdrag i landskapet är det glesa bebyggelsemönstret. 
Bebyggelse består mestadels av torp och enstaka gårdar. I stort 
sett all bebyggelse ansluter nära till de organiskt framvuxna 
vägstråken (d.v.s. inte till E4:an) och sjösystemet. En ansenlig 
del av den jordbruksmark, som hört till den småskaliga bebyggel
sen, har stegvis omställts till skogsmark genom planteringar.

Järnbruksdriften har påtagligt givit form åt landskapet i området. 
Utmed vägen som förbinder den gamla riksvägen med järnvägen 
finns flera bruksrelaterade miljöer. Ullabergs masugn (vänster) flytta
des till platsen från sjön Masugnen under 1700-talet. Norr om hyttan 
ligger gruvfogdebostaden (höger). Omgivningen kring gården håller 
på att beskogas genom successiv igenväxning av odlingsmark och 
genom avsiktlig skogsplantering. Markslagsförändringen speglar en 
omställning i produktionen till ett mer intensivt skogsbruk där avverk
ning och återväxt av skogsmarken är drivande processer.
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Historiskt

• Torplandskap
Bebyggelsemönster, ägostruktur och namnformer speglar bruks
driftens omfattning i trakten. Svärta gårds vidsträckta ägor om
fattar en stor del av området. Gårdens dominerande ställning har 
lett till en utbredd torpbebyggelse. Boende på de underlydande 
torpen och hemmanen utförde dagsverken, och skogen gav en 
kontinuerlig tillförsel av timmer och malm för järnbrukets för
sörjning. Relationen mellan dalgångs- och skogsbygd har histo
riskt kännetecknats av flöde av arbetskraft och resurser. Skogs
bygden utgjorde på många sätt ett resurslandskap. I det lokala 
näringssystemet ingick en rad olika processer. Malm bröts bland 
annat vid Åbro, Vreta, Gillinge och Förola gruvor. Vid Åbro ska 
en äldre gruva funnits under 1500-talets senare del. Vid Förola 
har malmbrytning skett i perioder ända fram till 1900-talets mitt. 
Den uppbrutna malmen forslades till masugnen intill Masugns- 
sjön. Masugnen flyttades senare till Ullaberg. Drivkraften till 
järnbruket kom från Svärtaån. Kanonerna göts hela medan 
loppen borrades med en borrvind vid Hedvigsfors kvarn på 
Ylinge ägor längre uppför Svärtaån. Vid 1900-talets början anla- 
des järnvägen Jäma-Åby. Ett stationsläge förlädes på Svärta 
gårds mark. Svärta gårds station speglar godsets behov att nå 
vidare marknader för att omsätta produkter under en intensiv 
industrialiseringsfas.

Ödesbydalgången
Visuellt
Ödesbydalgången är en mindre sprickdal som löper i nordost- 
sydvästlig riktning söder om Svärtaåns dalgång. Dalgången 
omges av en relativt kuperad terräng som stiger successivt mot 
den omgivande skogsmarken. Den svagt skålformade dalgången 
präglas av stora åkerfält och betesmarker längs den norra sidan 
av dalgången. Ställvis bryts den i övrigt sammanhängande 
odlingsmarken av mindre åkerholmar och diken. I den södra 
delen av dalgången utbildas mindre flikar av odlingsmark och 
förekomsten av skogsplanteringar skapar här skarpare över
gångar mellan öppna och slutna markområden. Bebyggelsen 
utgörs av gårdar med enstaka torp belägna i dalgångens ytter
kanter. Gårdarna Val sta och Ödesby är belägna på moränhöjder i 
odlingsmarken medan Uddeby ligger i ett uppskjutet läge intill 
den norra kanten av dalgången. Längs den norra delen av dal
gången återfinns även en rad övergivna bytomter. Nedläggningen 
av de gamla byarna ger sig till känna i ett glest bebyggt land
skap. Dagens gårdsenheter är sammanbundna genom ett nät av 
mindre vägar. Det slingrande vägnätet har en ålderdomlig karak
tär, vilket avspeglas genom vägarnas linjeföring och deras följ
samma anpassning till landskapets topografi. I den norra kanten 
av dalgången löper också järnvägen som även denna följer de 
naturliga förutsättningarna i området.

Historiskt
• Odlingslandskap med lång historisk kontinuitet
Odlingslandskapet kring gårdarna Val sta, Ödesby och Uddeby 
präglas idag av vida åkerfält med inslag av betade skogshöjder 
längs den norra sidan av dalgången. Betesmarken på de höglänta 
terrängavsnitten som följs av odlingsmark bär spår av det äldre 
odlingslandskapets markslagsindelning. Ängen, som idag är 
uppodlad, var belägen längs det vattendrag som rinner i dalgång
ens sänka. Tidigare var bebyggelsen mer förtätad. Markinnehavet 
som hörde till de förvunna byarna Berga, Nälberga och Väster- 
berga har numera uppgått i andra bebyggelseenheter. Delar av 
byarnas inägomark har övergått till bete och spår från tidigare 
markanvändningen kan återfinnas i den öppna terrängen i form 
av åkerterasser och diken.

Under medeltidens senare del utgjorde Nälberga, Uddeby och 
Val sta de största byarna i området med tre hemman vardera. 
Under 1600-talet kom de intilliggande säterierna Svärta och 
Sjösa att utöva ett stort inflytande på ägostrukturen i området. 
Genom byten kom nästan samtliga frälsehemman i socknen att 
tillhöra Sjösa och byarna i dalgången kom att inlemmas i godsens 
vidsträckta egendomar. Berga och Nedergården i Nälberga till
hörde Svärta medan Uddeby, Övergården i Nälberga, Väster- 
berga, Valsta samt Klippinge och Gillinge på norra sidan av 
dalgången lydde under säteriet Sjösa.

Vägnätet som sträcker sig mellan de tre kvarvarande gårdarna 
har i hög grad kvar en ursprunglig sträckning. Vägarna sträcker 
sig längs kanten av dalgången eller slingrar sig fram över den 
öppna marken som ett resultat av att de ursprungligen löpt i 
gränsen mellan olika markslag. Vägarna utgör synbara historiska 
skiljestråk och återspeglar en idag försvunnen gräns mellan 
tvåsädeshägnader och ängsgärden. Längs norra kanten av dal
gången löper järnvägen som tillkom under 1900-talets första 
hälft. Järnvägen ger tillsammans med markanvändning, bebyg
gelsemönster, vägnät och förhistoriska lämningar en bild av ett 
landskapsrum med lång historisk utveckling. Samtidigt som man 
tydligt kan skönja karaktären av ett äldre odlingslandskap har 
industrialismen och det tidiga 1900-talets samhällsutveckling 
tillfört ett viktigt karaktärsdrag i områdets historia.
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Ödesby gård ligger på en höjd med utblick över Ödesbydalgången. Det slingrande vägnätet mellan gårdarna följer topografin och gamla 
markslagsgränser.

Markanvändningsförändring
Den viktigaste markförändringen består av en omställning av 
jordbruksproduktionen med inriktning mot ett intensivare skogs
bruk än för hundra år sedan. Då öppnades skogen ställvis upp av 
mindre odlingsytor och bildade ett mosaikartat landskaps
monster. Idag är samtliga av dessa odlingslotter bevuxna med 
täta rader av gran eller tall, vilket resulterat i en mer ensartad 
landskapsbild. I området som helhet är andelen nyupptagen 
odlingsmark marginell. Istället har den forna inägomarken kraf
tigt minskat i omfång. Omkring 40 % av den gamla åker- och 
ängsmarken utgör idag annan öppen mark eller skogsmark. 
Denna förändring har framför allt sin grund i omfattande skogs
planteringar. I regel har skogsplanteringar skett på odlingsarealer 
som ligger i anslutning till torpställen och mindre gårdar. Barr
blandskogen bär därmed på odlingshistoriska spår.
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Kunskap om förhistoriska landskap

Under yngre bronsålder torrlädes marken mellan Husby och Svärta kyrka. Längst ut på kanten av 
den betade landtungan i bildens vänstra del har man knackat in älvkvarnar i berget.

Boplatser från äldre stenålder (meso- 
litikum) är inte kända i området trots 
att det finns goda förutsättningar då 
skogsområdet öster om Svärtaåns 
dalgång är ett av de högst belägna 
och därmed en av de tidigaste öama i 
denna del av Södermanland.

Från den mellersta delen av yngre 
stenålder (mellanneolitikum), finns 
det många kustbosättningar, och 
åtminstone tre kända boplatser i 
trakten. I en gammal åker intill torpet 
Asplund, i skogsmarken söder om 
Valsta, finns en mellanneolitisk 
boplats indikerad av tre yxor och en 
slipsten. Inom Kråkstugans domäner 
har också hittats en mindre mängd 
gropkeramik, slagen flinta och 
brända ben vilka sannolikt kommer 
från en boplats i området. De sluttande avsatserna nedanför 
Kråkstugan på nivåer upp till 40 m.ö.h. erbjuder flera möjliga 
boplatslägen. En stor gropkeramisk boplats finns vid Skälkulla, 
söder om Sjösa samhälle. Boplatsen ligger i klassisk sydväst
sluttning i den inre delen av en sandig dåtida vik, idag i skogs
mark. Vid en mindre undersökning på platsen har hittats bl.a. 
rikliga mängder gropkeramik, slagen flinta, nötskal och röd
ockra. En närliggande lokal vid torpet Björkkulla kan genom 
nivån över havet antas vara samtida, även om fyndet av två 
trindyxor indikerar äldre stenålder. Platsen låg nära stranden 
bakom en mot vind skyddande ö. Båda lokalerna ligger mellan 
25 och 30 m.ö.h.

Bronsålder-äldre järnålder
Under yngre stenålder och äldre bronsålder var höjden där Svärta 
kyrka idag står omgiven av vatten. Platsen utgjorde en rundad 
halvö skild från fastlandet av ett smalt näs och låg strategiskt 
mitt i farleden där den smalnade av för vidare fård upp mot 
bygderna vid Runtuna och Bogsta. Halvöns strategiska läge bör 
ha inbjudit till en mängd aktiviteter både avseende makt, men 
också av religiös och kultisk natur under bronsålder-äldre järn
ålder (ca 1500 f.Kr.-500 e.Kr.). Bronsålderslämningar är inte 
kända på höjden, men några platser med stora mängder älvkvar
nar finns väster om det dåtida sundet och vid Vreta.

Svärtaområdet
Bland de förhistoriska miljöerna kan följande huvuddrag
lyftas fram:

• De höglänta skogsområden öster om Svärta bruk och väster 
om Vreta började torrläggas ca 5000 f.Kr. I dessa till synes 
fomlämningstomma områden finns goda förutsättningar för att 
finna boplatser från såväl äldre som yngre stenålder.

• Under bronsåldern har Svärtabygden präglats av fjärdliknande 
havsvikar som sträckt sig in i området. Spår efter bronsålderns 
Svärtabor finns vid Vreta och längs med västra sidan av 
Uddeby-Ödesby-dalgången. Vid Kråkstugan har det legat en 
offerplats där man funnit bronsföremål.

• Under yngre järnålder har merparten av de bebyggelseenheter 
som brukas ännu idag varit fullt etablerade. Runt höjden vid 
Svärta kyrka har det legat ett antal gårdar med tillhörande 
gravfålt. I sydost vid Uddeby och Ödesby har det funnits ytter
ligare ett område med gårdar och intilliggande gravfålt. På 
höjderna har det legat ett flertal fomborgar.

Stenålder
Spår från stenåldern är få i Svärta och utgörs med enstaka undan
tag av lösfunna yxor. Under sen jägarstenålder, 5000 f. Kr., 
utgjorde skogen öster om Svärta en större ö. Mindre öar och 
landmassor fanns även i dagens skogsmark väster om Svärtaåns 
dalgång samt i fjärden mellan dessa två områden. Efterhand som 
landhöjningen fortgick avsmalnade vattenmassan mellan öarna 
och redan 4000 f.kr., tidig bondestenålder, var passagen norr om 
Svärta gård den genaste sjövägen upp till ögrupperna i norr.

Under denna tid erbjöd landmassan både nordväst och sydöst om 
sundet goda boplatslägen genom flikiga stränder med djupa vikar 
och utstickande uddar. Under senare delar av stenåldern utökades 
landmassan och öama förtätades.

Flera lösfynd har hittats i Svärtaområdet. De flesta lösfynden har 
hittats i samband med jordbruksarbete vilket innebär att ytterst få 
fynd kommer från höglänt skogsmark där de mest gynnsamma 
boplatslägena finns. Lösfunna yxor från Svärta anges ofta i 
arkiven som ”stenyxa”, varför de är svåra att närmare tidsfåsta. 
Flertalet beskrivna yxor kan tidsmässigt placeras i mellanneoli
tikum.

Tillandningen i Svärtaområdet var under bronsålder-äldre järn
ålder p.g.a. den kuperade terrängen inte lika stor som väster om 
Nyköping, men ändå betydande. De nya markområdena var 
sankängar som användes till bete för boskapen. Ödesbydalgång- 
en gmndades upp från att ha varit en betydande havsvik under 
bronsålder till att bestå av en mindre vik samt en gmnd sjö i 
dalens centrala del under äldre järnålder.
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Utsikt från forn borgen vid Svärta gård. Under bronsålder ledde en vattenfarled från havet i bildens 
fond till bygderna kring Runtuna, Bogsta och Ludgo. Den gamla landsvägen, riksettan och dagens 
E4 syns i bildens mitt.

Ödesbydalgången omsluts av bebyggelse som delvis danats redan under bronsålder. Bilden 
visar dalgångens västra rand med Västerberga bytomt i bildens mitt samt i bakgrunden Uddeby 
med yngre järnåldersgravfält och älvkvarnsförekomster.

De områden där mark tillkommit är delvis samma områden där 
bronsålderns och den äldre järnålderns lämningar återfinns, d.v.s. 
höjder och sluttningar kring Ödesbydalen, kring dalen vid Förola 
samt i sluttningarna väster om Svärta kyrka. En mer ensartad 
bronsålders- äldre jämåldersmiljö finns i sluttningarna nordöst 
om Ödesbydalgången, upp mot Kråkstugan. De flesta kända 
fomlämningar där är gravar från perioden. Marken sluttar också 
delvis mjukt mot sydväst och det finns flera möjliga lägen för 
boplatser. Bronsålderns bebyggelse låg högre upp i sluttningarna 
än den yngre järnålderns bebyggelse, något som kan skönjas vid 
Gillinge och Klippinge, där områdets enda skärvstenshögar och 
terrasseringar, vilka anses indikera bronsåldersboplatser, ligger 
högre än senare tiders gravar.

De kända lämningarna från bronsålder och äldre järnålder utgörs 
i stort av röseliknande gravar eller gravar med stenfyllning,

älvkvarnar, enstaka skärvstenshögar, en hällristning av enkelt 
utförande, ett depåfynd samt fem fornborgar.

Gravar från bronsålder och äldre järnålder består vanligen av 
ensamliggande anläggningar till skillnad från den senare järn
ålderns höggravfält. Några gravfält uppvisar gravar av både äldre 
och yngre typer.

Älvkvarnsförekomsterna ligger i allmänhet lågt i landskapet, på 
låga berghällar eller block. De förekommer ofta i anslutning till 
områden med vattenspegel. Öppet vatten har under bronsålder- 
äldre järnålder funnits både i Ödesbydalgången och vid dalgång
en vid Förola samt i viken väster om Svärta kyrka där de före
kommer. Älvkvarnar har traditionellt hänförts till bronsålderns 
föreställningsvärld, men tolkningarna har under senare år modi
fierats och de anses ha varit betydelsefulla för människors socia

la och religiösa liv under en längre tidsperiod än bronsålder. 
Hällristningar återfinns kring 25 meter över havet (m.ö.h). och 
vanligen i bronsålderskontexter. Den enda hällristning som är 
känd i Svärta ligger på en mindre häll i en östsluttning ned mot 
en å, vid Ödesbydalgångens norra rand. Ristningen är enkel och 
består av tio runda och fyra ovala älvkvarnar samt två ränn
form i ga fördjupningar. Ån leder vatten från en mosse söder om 
Kråkstugan ned till den dåtida viken i Ödesbydalgången.

I denna mosse hittades under 1920-talet vid utdikning ett brons
svärd och sju år senare en holkyxa av brons 200 meter norr om 
svärdet. På platsen har även hittats en halsring av brons. Fynden 
är troligen medvetet deponerade i den blöta marken - offrade åt 
högre makter och det är sannolikt att fler offrade fynd är dolda i 
den våta marken. Mossen som under ca 60 år var uppodlad är 
idag planterad med tät granskog. Den ligger i en sänka mellan
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två skogsklädda höj dryggar i nordsydlig riktning. Topografin är 
dramatisk med branta sidor ned mot mossen, särskilt från bergs
höjden i öster. Från platsen sluttar marken ned mot den dåtida 
havsviken i sydväst. Vid tiden för deponeringen kan området ha 
varit synligt från bygden i söder, om man antar att marken nyttja
des till bete.

Södermanland är Sveriges fomborgstätaste landskap. Fem fom- 
borgar finns i Svärta i anslutning till de vattenfarleder som leder 
in mot den inre sjöplatån. Tre av dem ligger på höj dkrön kring 
Ödesbydalgången eller strax söder om denna. En fomborg ligger 
sydöst om Svärta gård och en annan nordöst om kyrkan. Fom- 
borgama kan ha haft flera funktioner under lång tid. De har 
ansetts vara försvars- eller tillflyktsanläggningar men kan även 
vara rituellt inhägnade kultplatser eller begravningsplatser. Fom- 
borgar dateras traditionellt till folkvandringstid men har också 
förekommit under äldre perioder.

Yngre järnålder och vikingatid
Under yngre järnålder (ca 500-1050 e.Kr.) var Svärtatrakten i 
princip fullkoloniserad. På höj dlägen i sluttningarna ned mot 
dalgångarna ligger flera stora gårdar med ursprung i yngre järn
ålder. Flera ortnamn t.ex. Ingelsta, Flusby, Väsby, Säby, Gillinge, 
Klippinge, Valsta, Ödesby och Uddeby med efterled på -sta, -inge 
och -by pekar på att bebyggelsen har kontinuitet ner i förhistorisk

tid. I anslutning till de flesta av dessa gårdar finns närliggande 
höggravfält vilket förstärker denna bild. Bebyggelsen var mest 
koncentrerad till höjderna kring Ödesbydalgången och sluttning
arna kring Svärta kyrka.

Området kring Husby och Svärta kyrka har sannolikt haft en 
central betydelse under 1000-1100-talen. Husbyar var gårdar 
som under yngre järnålder och tidig medeltid ingick i den kung
liga förvaltningsorganisationen. Husbyar ligger ofta i kommuni- 
kationsmässigt bra lägen. Detta stämmer även för Husby i Svärta, 
belägen intill den allmänna vägen mot bygderna norrut och inte 
långt från den inre delen av havsviken som under vikingatid gick 
nästan upp till kyrkan. Under 1200-talet förlorade Husbyarna sin 
betydelse för makten, när ett nytt förvaltningssystem inrättades 
baserat på borgar och fästen inom en länsförvaltning. Kring 
Husby finns flera höggravfält, vilket pekar på att platsen varit 
viktig redan under förhistorisk tid. Gravfälten vetter i allmänhet 
ned mot dalen och den höjd där kyrkan ligger. De flesta fom- 
lämningar kring Husby kan härledas till yngre järnålder.

De insjöar som bildats i de forna havsvikarna i Ödesbydalen och 
dalen vid Förola var uppgrundade under yngre järnålder och 
utgjorde sannolikt sankängar.

Vid Nälberga ligger tre stora höggravfält nära varandra och intill 
en äldre väg som förbundit Ödesbydalgången med Klippinge. 
Vägen sträcker sig genom det största gravfältet och i förläng
ningen mot Svärta gård. Vid vägkanten står socknens enda run
sten. De stora högarna och runstenen talar för att mäktiga släkter 
bott i området. Området är idag svårtillgängligt då det ligger 
mellan järnvägen från tidigt 1900-tal och motorvägen som anla- 
des under 1970-talet.

Ödesbydalgången. Järnvägen i bildens mitt 
bildar en barriär. En ny järnväg på annan plats 
skulle möjliggöra att den nuvarande banvallen 
görs om till cykelväg, vilket skulle öka 
tillgängligheten till bl.a. fornlämningsmiljön vid 
Nälberga. En resa i tid och rum genom 
Ödesbydalgången skulle kunna förtydligas 
med skyltning av de närliggande lämningarna 
från skilda perioder.

Runstenen mellan Nälberga och Klippinge. Stenens inskription lyder: 
Visten, Agmund, Gudver, de reste sten efter Baulv sin fader, en 
kraftkarl. Han kom till grekerna, dog hos dem därpå.
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Bruk och upplevelse av landskap
I trakterna kring Svärta gård är det framför allt brukets historia, 
de många gårdarna, det omväxlande landskapet och närheten till 
naturen och skogen människor nämner när de ombeds beskriva 
sin hembygd. I Svärta har man haft gruvdrift åtminstone sedan 
1600-talet och fram till slutet på 1960-talet när den sista gruvan 
stängdes. Denna del av områdets historia har människor en stark 
förankring i och man pratar gärna om gruvhål i skogen, mas
ugnar och statarsystemet. Det faktum att gruvdriften pågick långt 
in på 1960-talet gör att bygdens identitet som bruksbygd fortfa
rande är mycket stark. Man är även väl medveten om hur områ
det så att säga ”hänger ihop ”, Man uppfattar landskapet som 
dominerat av komponenter som bidragit till gruvdriften, såsom 
de många sjöarna, vattendragen och malmen i skogen.

Gårdarna i området hör ihop med den ”genuina jordbruksbyg
den ” och det öppna landskapet man värderar högt. Man känner 
till gårdarnas historia och anser att de är värdefulla och bör 
bevaras. Gårdarna har både ett estetiskt och ett kulturhistoriskt 
värde samtidigt som de inte går att avskilja från det omkringlig
gande landskapet. Vidare är det inte i första hand de enskilda 
byggnadernas ålder man värderar utan att gården funnits på 
samma plats och brukats i ”flera hundra år”.

På Vreta gård har man skapat en “psalmpark”. På varje stenblock av 
“De sjungande stenarna” har en svensk psalm ristats in. Gården var 
tidigare Svärtas prästgård och med psalmparken har ägarna velat 
skapa ett “naturens andaktsrum” för att befästa gårdens historia. 
Människor i bygden talar om platsen och om hur det kommer buss
laster för att se den.

Man karaktäriserar området som ”gammal kulturbygd” och låter 
detta inbegripa både brukshistorien, gårdsstrukturen, förhisto
riska lämningar och naturen. Förhistoriska lämningar nämns som 
någonting viktigt och något som är en del av bygdens karaktär 
som kulturbygd, men man kan inte riktigt precisera dem. De som 
har fornlämningar runt knuten känner till dem, annars vet man att 
de finns ”överallt Jag tycker det här är gammal kulturbygd. 
Det är mycket stora fina gårdar. Gamla gårdar. Och så finns det 
fornlämningar. ”

När man berättar om historien tar man även upp det som hänt i 
området under den tid man själv bott där. De som är lite äldre 
och bott länge i området pratar om omställningen när den sista 
gruvan lades ner och tågen slutade stanna vid Svärtagårds sta
tion. Detta innebar att området utarmades, många flyttade däri
från och ungdomar drog sig in till städerna. Posten vid stationen 
lades ner och postbilen kom istället och matbussama slutade 
komma. ”En massa familjer försvann och då försvann även 
ungdomarna. Det blev stillsamt här och de flyttade till städerna ” 
Man nämner också den nya motorvägen och när man införde 
civilflyg på Skavsta som man anser bidragit till 
mer buller i området.

I Svärta uppger de flesta att de rör 
sig över stora områden. De 
många skogsstigarna används 
flitigt och man pratar om sjöar, 
svampställen och strövområden 
som viktiga i landskapet. Detta 
bruk av landskapet är betydelse
fullt för människors upplevelse av 
och relation till sitt landskap. Många 
arbetar i Nyköping där det finns affärer och 
övrig service. Man anser att en av de huvudsakliga 
fördelarna med att bo i området är att det är så lätt att ta sig in till 
staden, ”det är nära till naturen men ändå nära till stan ”.

När människor berättar om hur de ställer sig till en ny järn vägs
sträckning genom området utgår man i första hand från hur man 
själv berörs. Många talar om att en dragning genom deras närom
råde skulle innebära försämrad livskvalitet. Samtidigt är man

U U -
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Svärtagårds station var i bruk in på 1960-talet och visar på brukets 
betydelse i området. Stationen är placerad på Svärtas marker i närhe
ten av Förola gruvområde.

också medveten om att en järnväg beroende på var den läggs 
påverkar området på olika sätt. En järnväg i en helt ny bana delar 
upp mark och slår sönder landskap, viltstråk och bebyggelse på 
ett helt annat sätt. Utnyttjar man en befintlig korridor ställer sig 
många frågande till vad som händer med övergångar, passager 

genom samhällen och partier där järnvägen tvingas 
vika av och rätas över tidigare opåverkade 

dalgångar. I Svärta med omgivningar 
a..., är man mest rädd för det så kallade 

’gröna alternativet” då det skär 
tvärs igenom dalgången och 
påverkar flera av gårdarna och 
bruksmiljön direkt.

Om man ber människor diskutera 
jämvägssträckningar utifrån en mer 

strategisk nivå har man olika åsikter 
om vilket som är det bättre alternativet. En 

del ser att man helst utnyttjar befintliga korridorer 
för järnväg eller motorväg eftersom en järnväg i nytt spår riske
rar att stycka upp marken ytterligare och påverka fastighetspri
serna medan andra menar att en anslutning till Skavsta ger gynn
samma förutsättningar för både pendling och flygresenärer. Det 
finns också de som ställer sig frågande inför vad som är nyttan 
av en snabbjämväg och en potentiell utbyggnad av flygplatsen 
med den ökade miljöpåverkan detta skulle medföra.
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Värdefulla miljöer
Nedan redovisas de miljöer som bedöms som särskilt värdefulla i 
Svärtabygden. Vi har bl.a. utgått från aspekterna kunskapsvärde, 
upplevelsevärde och bruksvärde.

Svärta Bruk
Svärta Bruk har genom flera hundra års bruksdrift haft och har 
fortfarande ett stort inflytande i bygden. Bruksdriften har påver
kat landskapet och format bygdens identitet under ca 300 år. Den 
sammanhängande och välbevarade bruksmiljön med alla dess 
komponenter ger en god möjlighet att förstå de funktionella och 
sociala samband som funnits i området. De funktionella samban
den mellan bruksanknutna miljöer såsom gruvor och hyttor 
tillsammans med transportsystemet med vägar och järnvägssta
tion samt bebyggelse speglar tillsammans de produktionsmässiga 
relationerna i landskapet. De sociala sambanden visas tydligt 
genom den bevarade strukturen med kyrkans läge på en höjd 
omgärdad av åkrar och stora, självägande jordbruksenheter i 
anslutning till den öppna marken samt mindre gårdar och torp i 
skogsmarken under Svärta gods. Svärtabygden erbjuder många 
upplevelser och har ett högt bruksvärde som består av en välbe- 
varad miljö med många utflyktsmål och promenadstråk. Hytt
ruinen vid Ullaberg och Café Åstugan är exempel på populära 
utflyktsmål. Sörmlandsleden passerar förbi hyttruinen vid 
Masugnssjön. Svärta bruksområdet ligger höglänt och erbjuder 
även gynnsamma förutsättningar för boplatser från stenåldern.
De okända, idag dolda fomlämningar kan ses som en viktig 
kunskapsbank avseende sörmländsk stenålder.

Mål för kulturmiljön: Att utveckla möjligheten att förstå och 
uppleva bruksepoken. Detta innebär att bruksmiljöns kompo
nenter och sambanden mellan dessa bevaras och att man 
även i fortsättningen kan röra sig ostört i landskapet.

Prästbol
En rik fomlämningsmiljö omgärdar höjden med Svärta kyrka 
som varit en central och enande plats under många tusen år. 
Husby ligger strategiskt på en närbelägen höjd med utblick över 
dalen och vägen mot bygderna norrut. När funktionen som 
kungsgård upphörde under 1200-talet byggdes kyrkan på dess 
mark, centralt i bygden. Kyrkans geografiska läge har varit stra-

Ödesbydalgången sedd från sydväst vid en vattennivå om 18 meter 
över dagens havsnivå, i början av bronsåldern. På höjdkrönen runt 
dagens dalgång återfinns ett stort antal fomlämningar från bronsål
der som visar att området varit bebott och fullt utnyttjat vid denna tid. 
Allt eftersom landet höjt sig har betesmarkerna expanderat på den 
forna havsbottnen.

tegiskt under lång tid. Under bronsåldern och fram till Kristi 
födelse utgjorde höjden en vattenomfluten ö eller halvö med 
utblick söderut över farleden. Den ligger också invid Eriksgatan 
och det smala sund som erbjöd resande passage norrut mot Aspa 
löt. Sundet har p.g.a. den branta topografin i princip haft samma 
utsträckning under flera tusen år. Det dramatiska landskapet med 
vattenvägen omgiven av branta stup bör ha varit betydelsefullt i 
människors mentala landskap. Området har stora kvalitéer ge
nom den stora mängden fomlämningar från framför allt yngre 
järnålder samt genom att man tydligt kan uppleva maktförskjut
ningen i landskapet, från Husbyn till kyrkan.

Mål för kulturmiljön: Mål för kulturmiljön: Att utveckla möjlig
heterna att uppleva det direkta sambandet mellan Husbyn och 
kyrkan som tillsammans kan ses som en maktmiljö. Att fort
sättningsvis kunna uppleva det förhistoriska sundet som varit 
en viktig passage norrut under mycket lång tid. Detta innebär 
att marken mellan Husby och kyrkan hålls öppen samt att 
siktlinjen i det forna sundet bibehålls.

Uddeby - Ödesby
Ödesbydalgången är ett mmsligt väl avgränsat odlingslandskap 
med ett stort tidsdjup. På höjderna runt dalgången återfinns ett 
stort antal fomlämningar som utgör tydliga spår från bronsålder 
och järnålder. I anslutning till de mångfacetterade fomlämnings- 
miljöema ligger ett antal avhysta historiska bytomter. Många 
fomlämningar och spår av äldre markanvändning ligger i betes
mark och är därför tydliga och lätta att avläsa. Vägnätet som 
slingrar sig fram mellan de kvarvarande gårdsmiljöema utgör 
bitvis historiska skiljelinjer som avspeglar en idag försvunnen 
gräns mellan markslag. Från höjderna runt dalen har man en vid 
utsikt och bronsålderns havsvik är lätt att förnimma. Spännvid
den av lämningar från bronsålder och äldre järnålder med älv
kvarnar, en hällristning, fomborgar, gravar och depåfynd ger en 
möjlighet att uppleva ett rituellt landskap från denna tid. Den 
långa kontinuiteten i området kan bidra med värdefull kunskap 
om långsiktiga förändringar.

Mål för kulturmiljön: Att dalgångens öppna karaktär bibehålls 
genom att bevara förutsättningarna för dagens gårds- och 
odlingslandskap. Detta innebär att dalgången ska hållas 
öppen, att den ska vara tillgänglig för allmänheten och att 
sambanden mellan dagens gårdar och olika fomlämningar 
tydliggörs.

Kråkstugan
Den förmodade offermossen vid Kråkstugan rymmer ett stort 
kunskapsvärde. Platsen kan bidra med en mängd ny kunskap om 
bronsålderns religiösa och sociala liv. Särskilt intressant förefal
ler platsen i relation till andra lämningar i närheten som kan 
knytas till kult och religion, t.ex. älvkvamsförekomster, hällrist
ning och även fornborgar.

Mål för kulturmiljön: Att bevara platsen som kunskapskälla för 
framtiden.



• Delsträcka Enstaberga - Skavsta, norra delen
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Den historiska dimensionen i dagens landskap
Viktiga samband

• Nyköpingsåns dalgång: en öppen dalgång där bebyggelse
mönster, vägnät och markanvändning orienterats längs åns 
nordsydliga sträckning. Det nordsydliga dalgångsstråket utmed 
Nyköpingsån utgör ett öppet landskapsrum med tydlig riktning. 
Landskapsmonstret med bebyggelse, gårdsgravfält och vägar 
har kontinuitet tillbaka till förhistorisk tid.

• Skavsta skogsklädda malm: skogarna på Skavsta malm tjänade 
som utmarksområde för byama belägna i omgivande dalgångar. 
Det extensivt brukade området gav senare plats för arealkrä- 
vande verksamheter. På 1900-talet etablerades en flygflottilj 
(Fl 1) på malmen som idag utvecklats till Stockholm-Skavsta 
flygplats landets snabbast växande flygplats.

• Landskapsrummet vid Fjällskär: säterilandskap dominerat 
av en större enhet. Relationen mellan storgård och underlig
gande bebyggelseenheter har konserverats genom vägnätets 
utformning. Vid Fjällskär sammanstrålar flera mindre vägar, 
som leder mellan gårdarna i området. I samband med järnvägen 
kom Larslunds station att förläggas på godsets marker.

Det öppna flacka landskapsrummet domineras av Fjällskär. Omgiv
ningen karaktäriseras av ett centraliserat landskap där vägar och 
markarronderingar skett med utgångspunkt från den dominerande 
enheten.

Skavsta flygplats landningsljus
Brunnsta Stora Berga

Nyköpingsån
I Grovfält

Fornlämningsskylten på bilden ovan hänvisar till gravfältet intill vägen 
som sträcker sig längs den östra kanten av Nyköpingsåns dalgång. 
Runstenar och gravfält utmed leden speglar en lång kontinuitet i 
kommunikationsstråket.

Nyköpingsåns dalgång sträcker sig i nord-sydlig riktning genom land
skapet. Vegetationsridån utmed ån framhäver riktningen i landskaps
rummet. Vattendraget är ett formbildande element i landskapet både 
visuellt och historiskt. Bebyggelse, ägogränser och kommunikations
leder är orienterade med utgångspunkt från ån. Skavsta flygplats 
ligger dolt bakom skogsridån på Skavsta malm. En rad landningsljus 
tvärs över dalgången vittnar dock om flygplatsens närvaro.
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Skavsta flygplats
Brunnsta

Twang Nyköpingsån

m
Flera större bebyggelseenheter ligger inom Nyköpingsåns dalgång. Dagens markanvändning speglar en historisk-ekologisk landskaps
zonering. Bebyggelsen ligger i allmänhet på höglänta marker en bit upp längs dalgångskanten. Utmed ån finns restaurerade, hävdade sank
marker. Mellan våtmarksområdet intill vattendraget och bebyggelsen mot kanten av skogsmarken breder odlingsmarken ut sig i stora fält.

Delområden
Nyköpingsåns dalgång
Visuellt
Nyköpingsåns dalgång löper i nordsydlig riktning och präglas av ett 
öppet landskap med sammanhängande jordbruksmark. Skogsklädda 
berg- och moränhöjder sträcker sig utmed dalgångens östra sida medan 
den västra dalgångskanten begränsas av skogsmarken på Skavsta malm. 
Nyköpingsån tar sin början i sjön Långhalsen längre norrut och rinner 
ut i Östersjön. Kring ån förekommer sankmarker som till stor del hävdas 
genom slåtter- och betesbruk. En vegetationsridå, som långa sträckor 
följer ån, markerar och förstärker riktningen i det öppna landskapsrum
met. Vägarna följer dalgångens längdsträckning och löper till stor del i 
brytzonen mellan skogs- och odlingsmark. Dalgången är förhållande
vis glest bebyggd och marken fördelas på ett fåtal större jordbruksen
heter. Bebyggelsen ligger i regel uppdragen längs dalgångens kanter på 
moränhöjder eller impediment i anslutning till åkermarken.

Historiskt
• Bebyggelsemönster med rötter i järnåldern: ortnamn, gravfält 
och kommunikationer
Den rumsliga organisationen faller tillbaka på en struktur som fastlades 
under yngre järnålder. Dalgången utgjorde under förhistorisk tid en 
havsvik av Östersjön. Under järnålderns senare del börjar större mark
områden grundas upp och allteftersom blev odlingsbara jordar och 
avkastningsrika sankängar tillgängliga. Bebyggelsen etablerades på 
torrare marker på höj dlägen eller i sluttningar. Bebyggelsenamn som 
Lund, Berga, Tå och Släbro, liksom sammansatta namnformer med

efterleder på -sta och -by tillsammans med gårdsgravfält, visar att 
gårdarnas bebyggelselägen har kontinuitet från järnålderns senare del. 
Även vägstrukturen har en förhistorisk grund. Utmed vägen längs den 
östra åsidan förekommer på flera platser gravfålt och runstenar som 
tillsammans med milstolpar ger en bild av vägstråkets långa kontinuitet. 
Vid Släbro står två runstenar som markerar en förhistorisk övergång 
över ån. En äldre vägsträckning syns genom hålvägar som löper genom 
Släbro- och Brobygravfälten på ömse sidor om ån. Även vattenleden 
var betydelsefull eftersom Nyköpingsån knöt ihop Södermanlands inre 
delar med Östersjön i söder.

• Stora jordbruksenheter
De historiska ägoförhållandena i området har format landskapet. Flera 
stora gårdar, varav en del är herrgårdsliknande med statarlängor, alléer 
och stora manbyggnader, ger uttryck för ett ekonomiskt välstånd. I dal
gångens norra del bildades säterier under 1600-talets första hälft vid 
Näs, Tistad, Täckhammar och Kristineholm. Periodvis lydde hela 
dalgången öster om ån ned till Harg under Kristineholm. Storgodsdrif
ten avspeglas i det glesa bebyggelsemönstret i den östra dalgångsdelen. I 
skogsmarken förekommer torpbebyggelse och på gamla bytomten vid 
Skresta står idag enstaka byggnader.

• Historisk-ekologisk markzonering
Området kring Nyköpingsån utgör exempel på en historisk-ekologisk 
zonering av landskapsrummet. Gårdsbebyggelsen är placerad på hög
länta marker, oftast på moränhöjder i utkanten av dalgången. Sankare

partier i anslutning till vattendraget består av restaurerade slåttermarker. 
Mellan madängarna och bebyggelsen sträcker odlingsmarken ut sig. 
Gårdslägen och fördelningen av produktionsmarker ger en föreställning 
om hur marken organiserades och utnyttjades i det förindustriella agrar
landskapet.

Skavsta malm
Visuellt
Malmen är en isälvsavlagring som bildades under landisens avsmält
ning. Landskapet präglas mestadels av skogsmark. Det täta skogsbe
ståndet upphör vid Skavsta flygplats där stora arealer tagits i anspråk 
för landningsbanor och byggnader. På vissa ställen skjuter kilar av 
odlingsmark in i skogsmarken. Bebyggelsen utgörs huvudsakligen av 
torp belägna i randzonen mellan skogs- och odlingsmark. Enstaka 
gårdsbebyggelse förekommer i anslutning till åkermarken. Ett fåtal 
mindre avtagsvägar leder in genom malmen medan de större vägarna 
passerar söder och väster om malmen.

Historiskt 
• Torplandskap
Skogarna på Skavsta malm tjänade som utmarksområde för byarna 
belägna i omgivande dalgångar. Från medeltid och framåt kom torp att 
anläggas på de extensivt brukade och samfällt ägda utmarkema. I sam
band med den kraftiga befolkningstillväxten under 1800-talet ökade 
torpen i omfattning. Vägnätet genom malmen visar på relationen mellan 
gård och utmark.
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Byggnadsbeståndet vid Skavsta flygplats speglar olika faser i malmens historia. Äldre byggnader från 1940-talet vittnar om tiden som militär
förläggning (bilden till höger). Den senare utvecklingen mot frakt- och civilflyg ger sig till känna genom moderna byggnader, landningsbanor 
och passagerarterminaler.

• Skavsta flygplats & företagspark
Det småskaliga torplandskapet kom i ett slag att förändras genom 
anläggandet av en flygflottilj på Skavsta malm. Malmen utgör därför 
ett kontrastrikt landskap. Kungliga Södermanlands flygflottilj för tjärr- 
spaning (Fl 1) etablerades 1940. Nyköping fick under militärbasens 
tillkomst ett ökat befolkningstillskott. Utvecklingen mot civilflyg star
tade under 1980-talet och sedan slutet av 1990-talet utgör Stockholm- 
Skavsta flygplats landets tredje största fraktflygplats. Idag är Skavsta 
landets snabbast växande flygplats. Kring flygplatsen har även flera 
företag lokaliserats. De olika epokerna i flygplatsens historia har var 
och en satt sina spår i omgivningen. Kaserner från tiden som militär
förläggning finns i anslutning till senare tiders företagslokaler och 
passagerarterm i naler.

Fjällskär
Visuellt
Omgivningen kring Fjällskär utmärks av ett flackt åkerdominerat och 
formfattigt landskap. 1 den södra dalgångsdelen ligger ett mindre antal 
gårdar på moränhöjder i odlingsmarken. Mot norr smalnar dalgången 
av för att åter vidgas ut. Den norra dalgångsdelen domineras av en större 
gård. Fjällskär är beläget på en höjd centralt i det öppna landskapsrum
met. Dalgången genomkorsas av flera mindre vägar, som leder mellan 
gårdarna i området. Vägen mot Stigtomta passerar genom dalgångens 
nedre del. I skogsmarken söder om denna går järnvägen mellan Katrine
holm och Oxelösund.

Historiskt
• Säterilandskap
Vid 1600-talets mitt inrättades ett säteri vid Fjällskär. Godset omfat
tade Djälp, Stockholmstorp, Hjälma, Bärstatorp och Jordbron. Säteri
bildningen innebar skatteprivilegier för sätesgården och den huvudsak
liga arbetskraften utgjordes av frälsebönder och torpare. Säterifriheten 
var knuten till adeln och en förutsättning för besittningsrätten var att 
godset hölls i hävd och var ståndsmässigt bebyggt. Säterier kom därmed 
socialt och visuellt skilja sig gentemot omgivande landskap. Området 
kring Fjällskär representerar ett medvetet planerat landskapsrum. Fjäll
skär låg tidigare på en mindre moränhöjd norr om det nuvarande läget. 
Genom avhysningar av gårdar intar Fjällskär numera ett markant läge i 
det öppna landskapet.

Gården har även styrt kommunikationen genom dalgången. Fjällskär 
fungerar som en nod i vägnätet. Vid gården sammanstrålar flera mindre 
vägar som leder mellan gårdarna i området. Relationen mellan storgår
den och underliggande bebyggelseenheter återspeglas genom vägnätets 
utformning. Vid järnvägens tillkomst kom Larslunds station att förläg
gas på Fjällskärs mark. Stationsläget visar på att godset ännu under 
1800-talets senare hälft utgjort en styrande kraft i landskapet.

Markanvändningsförändring

Dagens storskaliga jordbruksdrift speglas genom att åkermarken blivit 
mer sammanhållen. Rationella brukningsmetoder har lett till igenväx- 
ning av flikiga delar av odlingsmarken i dalgångarnas utkanter eller på 
mindre åkerytor i anslutning till åkerholmar. En struktur som däremot 
lever kvar i dagens markanvändning är de vidsträckta sankängama 
utmed Nyköpingsån, vilket motsvarar ängsmarkernas utbredning för 
100 år sedan. Mellan de båda tidsskikten har det även inträffat föränd
ringar i gränser och bebyggelsebild. Gårdarna Ålsta och Broby har rivits. 
Traktgränsema vid Skavsta, Ålsta, Stora Berga, Lund och Tå, som tidigare 
sträckte sig in mot skogsmarken på Skavsta malm, har ombildats ge
nom flygplatsens tillkomst.

Flygplatsens tillkomst har inneburit en stor landskapsförändring. För 
hundra år sedan var Skavsta malm till stor del täckt av skog. Flygplats
ens anläggande har medfört att stora skogsarealer tagits i anspråk för 
flygbanor och byggnadsområden. I flygplatsens utkanter har även tidi
gare odlingsmark omvandlats till öppen mark. I skogsbygden utanför 
flygplatsområdet förekommer partier av gammal inägomark, som idag 
är bevuxen med skog. De igenväxta odlingsytorna har sin grund i för
ändrade ägostrukturer. Vid 1900-talets början låg i västra utkanten av 
malmen Girsta gård samt ett antal torp och lägenheter inne i skogen 
vilka idag är försvunna.
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• Delsträcka Enstaberga - Skavsta, södra delen
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Den historiska dimensionen i dagens landskap
Kolmården Gamla E4:an E4:an Nyköping

Kiladalen Stora Kungsladugården
Lilla Kungsladugården

Viktiga samband
Området omfattar delar av två uppodlade dalgångar med omgi
vande skogsmarker. I öst-västlig riktning sträcker sig Kilaåns 
dalgång vars östligaste del behandlas här. Den andra dalgången 
löper i nordväst-sydöstlig riktning norr om Kiladalen och de 
båda dalgångarna strålar samman strax väster om Nyköping. 
Dalgångarna bildar var sitt stort landskapsrum, som på vissa 
ställen delats av genom de många kommunikationslederna ge
nom området. E4:an passerar mitt igenom området och skiljer de 
båda dalgångarna från varandra. Då de skiljer sig åt visuellt och 
historiskt diskuteras de var för sig. •

• Öst-västliga samband: Kilaåns dalgång lång kontinuitet 
som kommunikationsstråk. Kilaån var farbar till medeltiden, 
den gamla vägen har varit eriksgata, landsväg och riksväg. Den 
nya motorvägen och järnvägen genomkorsar området i samma 
riktning. Tätorterna i området har växt fram i anslutning till 
väg och järnväg.

• Nord-sydliga samband: Funktionella samband mellan od
lingsmark och skogsbygd. I Kilaåns dalgång går småvägar och 
ägogränser huvudsakligen i nord-sydlig riktning och visar på 
det historiska sambandet mellan skogsmarken i Kolmården och 
gårdarna i dalgången.

• Gård-gravfält: Visuellt tydliga historiska samband mellan 
gravfält-ursprunglig byplats-utflyttade gårdar.

• Funktionella samband: Väderbrunn, Stora och Lilla Kungs
ladugårdarna - forna kungsgårdar med administrativa funktio
ner och samband med Nyköping och Nyköpingshus.

Landskapet norr om E4:an domineras av Väderbrunn, Ullevi och Lilla 
Kungsladugården. Väderbrunn och Lilla Kungsladugården var fram till 
1600-talets mitt ladugårdar under Nyköpingshus, vilket innebar att de 
levererade mat och andra förnödenheter till hovet i Nyköping. Ullevi 
var tidigt en av de rikaste byarna i trakten, något som fortfarande är 
synligt genom dess läge och storlek. Rå bilden syns Väderbrunn i 
mitten med alléer på båda sidorna. Allén till vänster binder samman 
gården med Ullevi, som skymtar till vänster i bild.

Området genomskärs av många kommunikationsleder. Den forna 
kungsgården Väderbrunn avdelas från det övriga landskapet genom 
att de båda järnvägslinjerna går på varsin sida om gården. Järnvägen 
mellan Oxelösund och Eskilstuna går mellan gårdarna Väderbrunn 
och Ullevi. Söder om Väderbrunn går järnvägen mellan Nyköping och 
och Norrköping och bryter det funktionella sambandet med de övriga 
kungsladugårdarna och Kiladalen. Järnvägsspåren intar dock endast 
en blygsam plats i terrängen och stör inte det visuella intrycket, och 
de historiska sambanden förblir ändå läsbara.
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Söder om E4:an

Visuellt

Söder om E4:an löper den östra delen av 
Kilaåns dalgång, som sedan fortsätter cirka tre 
mil västerut. Dalgången sluttar från norr ned 
mot Kilaån och begränsas i söder tvärt av 
Kolmårdens norra förkastningsbrant. I norr 
avgränsas odlingsmarken av det topografiskt 
sett flackare skogsområdet på Larslunds- 
malmen och E4:an som löper precis norr om 
åkermarken. Det övergripande intrycket av 
landskapet är att området präglas av jordbruk. 
Mitt i dalgången löper gamla E4:an och utgör 
en avdelare mellan den norra och södra delen 
av dalgången. Den södra delen av dalgången 
sluttar ner mot Kilaån för att efter ån vända 
uppåt mot Kolmården. Norr om gamla vägen 
är odlingsmarken närmast Larslundsmalmen 
flack men sedan sluttar den etappvis ned mot 
vägen.

Historiskt
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Tätorter: Områdets tätorter har tillkommit i anslutning till kom- 
munikationsstråk. Järnvägens intåg i området 1915-1918 gav 
upphov till Enstaberga stationssamhälle. Post-, telefon- och 
telegrafstation inrättades på orten och egnahemsvillor började 
uppföras i byn, som tidigare bestått av ett antal jordbruksgårdar. 
Ett flertal industrier etablerade sig i det nya stationssamhället och 
detta gav upphov till en del omstruktureringar i bygden. Handels- 
bodar växte upp och mejeri och bryggeri etablerade sig och orten 
fungerade under 1900-talets första hälft som ett centrum i trak
ten. Idag har de flesta industrierna lagts ned, men de äldsta in
dustribyggnaderna hyser fortfarande företag.

För uppkomsten av villasamhällena i Bergshammar och Svalsta 
har bilen varit en förutsättning. Bergshammars tätort är beläget 
intill Bergshammars kyrkby och började byggas ut i måttlig skala 
från 1945. Idag har samhället knappt 800 invånare. Här finns 
även ett mindre köpcentrum som drar till sig folk från det intil
liggande området, inklusive de mindre tätorter som inte längre 
har någon affär. Svalsta har i huvudsak växt fram under de se
naste 25 åren. Visserligen fanns sedan tidigare på platsen en 
mindre by med namnet Svalsta, en by där det redan under den 
första hälften av 1800-talet byggdes en skola för den omgivande 
jordbruksbygdens folk. Svalsta har idag 1050 invånare och har
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• Kommunikationer: Vägen som går genom 
Kiladalen är en del av ett kommunikations- 
stråk som varit viktigt åtminstone sedan me
deltiden. Milstenar och runstenar längs med 
sträckningen visar på dess betydelse. Kilaån 
var farbar fram till tidig medeltid och den 
kastalruin som ligger intill ån på Stora Kungs
ladugårdens marker visar hur viktigt stråket 
var som infart till Nyköping. Vägen, som idag 
går under benämningen ”gamla E4:an”, var 
även en del av eriksgatan genom området och 
har fortsatt vara ett viktigt kommunikations- 
stråk långt in på 1900-talet. Därigenom har den haft stor bety
delse för landskapets utformning. År 1936 rätades vägen, som då 
gick under benämningen Riksväg I, samtidigt som den belädes 
med betongplattor. På vissa sträckor märks ännu betongplattorna 
under asfaltbeläggningen. Bilismens ökande betydelse under 
1900-talet bidrog till att vägens betydelse i landskapet ytterligare 
stärktes och nya väganknutna strukturer växte fram. Tuna motell 
i Svalsta invigdes på 1950-talet och påminner både interiört och 
exteriört om denna era i bilismens historia. Motellet, som även 
har en liten affär och bensinstation, uppfördes som nattöppen 
rastplats för yrkeschaufförer och har sedan byggts ut i omgångar.
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Karta från 1677 över Tuna socken. På den tiden omfattade Tuna socken även det som 
idag är Tunabergs socken längre söderut i Kolmårdenskogen.

När den nya E4:an invigdes 1986 hamnade motellet utanför det 
största trafikstråket, men många yrkeschaufförer åker fortfarande 
hit. En annan struktur i landskapet som visar på vägens kontinui
tet som kommunikationsstråk är dess relation till bebyggelsen. På 
det hela taget följer ägogränsema vägen. Därför är det ovanligt 
att gårdarna har mark på båda sidor om vägen.

Bebyggelsen: I Kiladalen präglas bebyggelsestrukturen i hög 
grad av det laga skiftet som huvudsakligen genomfördes under 
1800-talets senare hälft. Skiftet innebar att de enskilda gårdarna 
fick sina ägor samlade till färre ägoblock. Detta ledde ofta till att

gårdar flyttades ut från den ursprungliga byplatsen för att ansluta 
sina ägor. I och med detta splittrades byarna till förmån för en
samgårdar. I Kiladalen är de enheter som ligger kvar på den 
ursprungliga bytomten oftast större med fler byggnader och har 
ett mer framträdande läge än de som är utflyttade. I anslutning 
till den urprungliga bytomten kan även yngre jämåldersgravfält 
förekomma. Sambandet mellan gårdsgravfält och bytomt visar på 
bebyggelselägets långa historiska kontinuitet.

Utmarken: På ägogränsemas och brukningsvägamas dragning 
kan man se hur landskapet har utnyttjats historiskt. Från jord
bruksbygden i Kiladalen löper byarnas gränser och de mindre 
vägarna rakt söderut upp i Kolmårdenskogama. Utmarken ut
gjorde en viktig resurs för byarna i dalgången och det har i alla 
tider funnits ett intimt samband och resursflöde mellan Kiladalen 
och Kolmårdenskogama. Idag består Kolmården till största delen 
av täta skogar och skogsplanteringar, men skogen har under 
århundradena utnyttjats hårt. På kartan över Tuna socken från 
1677 kan man läsa att ”Kolmården fordom florerade med skön 
timmerskog är av bmken och lantmänn utödd”, något som anty
der det intensiva skogsbmk som bedrevs.



dll

*1

21

fl

fl

fl

fl

fl

fl

fl

fl

fl

fl

fl

fl

fl

fl

fl

fl

fl

fl

fl

fl

fl

fl

fl

fl

fl

fl

fl

fl

fl

Enstaberga såg var en av de första industrierna som etablerade sig i 
det lilla stationssamhället och heter idag Enstaberga Trä.

en omfattande villabebyggelse och kan liksom Bergshammar 
karaktäriseras som en villaförort till Nyköping.

Norr om E4:an
Visuellt

Landskapet norr om E4:an domineras av en sprickdal som löper 
från sydöst till nordväst från Nyköping räknat. I detta landskaps
rum är bebyggelsen betydligt glesare än i Kiladalen. Dalgången 
domineras av tre större gårdar, Lilla Kungsladugården, som idag 
ligger enskilt, samt Ullevi och Väderbrunn, som ligger centralt i 
odlingsmarken och är sammanbundna med en väg och en allé. 
Vägen mellan gårdarna korsas av järnvägen till Katrineholm, och 
vägen från Väderbrunn och söderut mot Kiladalen korsas av 
järnvägen mot Norrköping. Odlingsmarken består här av stora 
sammanhängande och välarronderade åkerblock. Landskapet är 
flackt med få impediment som bryter sikten bortsett från alléerna 
vid de stora gårdarna.

Historiskt

Att landskapet har så få gränser och att bebyggelsen är så gles i 
detta område beror på att det länge dominerats av tre större går
dar. Väderbrunn och Lilla Kungsladugården var fram till 1600- 
talets mitt ladugårdar under Nyköpingshus, en uppgift de även 
delade med Stora Kungsladugården söder om E4:an. En kungs
ladugårds funktion var att leverera produkter till hovets försörj
ning. Väderbrunn har alltid tillhört kronan och är troligtvis en 
medeltida etablering. Under 1700-1841 var Väderbrunn lands- 
hövdingsresidens varefter länets första lantbruksskola förlädes 
dit. Då skolan flyttade 1890 blev gården vanlig arrendegård 
under kronan. Ullevi är den äldsta av bebyggelseenhetema och 
har ett stort gravfält från yngre järnålder intill bebyggelsen.

I Kilaåns dalgång söder om gamla vägen ligger gårdarna tätt. Bebyg
gelsens struktur och inbördes relation härstammar från laga skiftet 
under 1800-talets senare hälft. Laga skiftet innebar att varje gård fick 
sina ägor samlade och en del gårdar flyttades från det ursprungliga 
byläget. Resultatet av laga skiftet var att de kollektiva samarbetsfor- 
mer som tidigare karaktäriserat byarna bröts upp till förmån för ett 
mer individuellt bruk. Detta skapade förutsättningarna för ytterligare 
effektiviseringar inom jordbruket.

Larslundsmalmen som ligger väster om gårdarna består av isälvs 
material och har huvudsakligen utnyttjats som utmark. Bebyggel
sen är i det nännaste obefintlig och har så varit även historiskt. 
Vid bygggandet av järnvägslinjen mot Norrköping tog man 
material till banvallen härifrån.

Markslagsförändringar

Den största förändringen som har skett vad gäller markanvänd
ningen sedan Häradskartan uppmättes 1900 är de samhällen som 
växt upp vid järnvägen och gamla E4:an. De nya samhällena har 
framför allt förlagts på tidigare åkennark. Sammanlagt har sam
hällena tillsammans med Ekeby dals koloniträdgård tagit nästan 
324 hektar tidigare odlingsmark i anspråk. Detta motsvarar Spro
cent av åkennarken 1900. En annan förändring i markanvänd
ningen de senaste 100 åren är att 122 hektar skogsmark odlats 
upp till åker. Av den nyupptagna åkern motsvarar detta 93 pro
cent. De största arealerna av skog som förvandlats till åker är 
områden belägna på Larslundsmalmen. Övriga markanvänd- 
ningsförändringar i området består, förutom en golfbana och 
hyggen i skogsmark, framför allt av att odlingshinder tagits bort.
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Kunskap om förhistoriska landskap

Vid Vithälla uppstod under yngre stenålder en särskilt gynnsam boplatsmiljö. Kartbilden visar en havsnivå om 35 meter över 
dagens, när havsviken fortfarande sträcker sig in till Fjällskärsområdet. När landet höjde sig möttes Skavstamalm och Lars- 
lundsmalmen vid Vithälla och kom då att omges av en havsvik i söder och fornsjöarna vid Vithälla och Fjällskär.

Bland de förhistoriska miljöerna kan följande huvuddrag lyftas 
fram:

• Under yngre stenålder har det vuxit fram en inre skärgårds
miljö bestående av Skavsta malm, Larslundsmalmen och ett 
landområde öster om Bönsta och Skresta. Fynd av yxor berät
tar att det finns ett antal boplatser från stenålder i området. Vid 
Vithälla fanns en särskilt gynnsam bosättningsmiljö under 
yngre stenålder där malmama successivt växte samman om
givna av två fomsjöar och en tillbakadragande saltvattensvik i 
söder.

• Under bronsålder etablerades bosättningsområden på samma 
platser som senare utvecklades till yngre järnålderns stor
gårdar. De kan utläsas genom markanta skärvstenshögar, skål
gropar och röseliknande gravar på bergens krön. I anslutning 
till Nyköpingsån, vid Täckhammar och Oppeby finns viktiga 
kult- och offerplatser från bronsålder som varit centrala mötes
platser under denna tid.

• Under yngre järnålder präglades Nyköpingsåns dalgång av 
mäktiga storgårdar vars välstånd och betydelse bland annat 
manifesterats i runstenar och imponerande höggravfålt. Går
darna har legat mitt för varandra på ömse sidor om dalgången 
och bevakat färdvägen in mot de inre sjösystemen.

Stenålder
Direkta spår från stenålder är få och utgörs i de fall de förekom
mer av föremål såsom yxor, bitar av kvarts och flinta som bear
betats. Här skall också påpekas att merparten av de stenålders- 
fynd som gjorts skedde under 1800-talet när man gick efter 
hästen i åkern. Det innebär att i de områden som aldrig varit 
aktuella för åkerbruk, t.ex. malmama, har förutsättningar för 
fynd av stenyxor och annat varit mycket begränsade. Följaktligen 
kan man förvänta sig att finna boplatser även i dessa till synes 
öde utmarksområden.

Stenåldern omfattar en mycket lång period, som sträckte sig från 
5000 f.Kr. till 1800 f.Kr. i detta område. I början av yngre sten
åldern, 4000 f.Kr. låg vattenlinjen mellan 34 och 38 meter över 
havet vilket innebar att endast de högre delarna av Skavstam- 
almen var frilagda och utgjorde en ö invid det öppna havet i

sydost. Det finns inga fynd som kan tillskrivas denna period från 
området, men man kan anta att ambulerande bosättningar tidvis 
funnits på malmen. ”Skavstaön” har erbjudit mjuka sluttningar 
med grusiga och sandiga partier som varit lämpade för det första 
åkerbruket. Man har också haft nära till havet för fiske och annan 
fångst. Vid 3000 f.Kr. låg vattennivån i området 27-30 meter 
över dagens havsnivå. Vid denna tid utgjorde de stora malmama 
två större landområden vars stränder vände sig mot en vid havs
vik i söder och en smal Qärd i öster som på andra sidan kantades 
av höjderna vid Bönsta.

I anslutning till Skavstamalmen har man påträffat ett antal yxor 
från sen och mellanneolitikum såsom skafthålsyxor, stridsyxor 
och någon yxa av flinta. Vid Broby, Oppeby och Bagartorp, nära 
Nyköpingsåns krök har man funnit flera skafthålsyxor, som 
brukar hänföras till senneolitikum och övergången till bronsålder. 
Fynden stämmer väl in med tanke på den bronsåldersbygd som 
senare utvecklas i området. I samma hage som man funnit en

vikingatida silverskatt vid Skavsta har man även hittat en yxa av 
flinta. Under yngre stenålder, ca 2000 f.Kr. låg vattenlinjen drygt 
20 meter högre än idag.

Under hela yngre stenåldern framstår området mellan Ullevi och 
Fjällskär som särskilt intressant. Vid 4000 f.Kr. var där en fjärd 
omgiven av två landmassor. Man kan också se området som en 
mötesplats mellan Skavsta- och Larslundsmalmen. Fynd av 
kvarts och flinta berättar att det före jämåldersboplatsen vid 
Skavsta flygfält funnits en boplats från yngre stenålder. Det ger 
näring till tankar om ytterligare boplatser i området. Vid den 
riktade inventeringen av möjliga boplatser, se bilaga 3, noterades 
tre mycket fina terränglägen för boplatser från stenålder. Boplats
läge C kan sannolikt även rymma bosättningar från bronsålder 
och järnålder. Fortsatta utredningsinventeringar kommer helt 
säkert att visa på ytterligare ett stort antal möjliga boplatslägen i 
södra kanten av Skavstamalmen men även på Larslundsmalmen.
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Invid Nyköpingsåns nedre delar uppstod under bronsålder en viktig mötesplats för kult och riter. Invid vattnet har man ristat ett stort antal 
hällristningar. De nakna hällarna och lövträdsvegetationen i området ger en aning om bronsålderns pastorala landskap. I närområdet har det 
funnits även ett vadställe under järnåldern. Området som är mycket naturskönt är lättillgängligt och välbesökt.

Bronsålder
Under bronsålder liknade landskapet langsmed Nyköpingsån till 
stora delar den dalgång vi möter under järnålder och historisk tid. 
Dalgångens botten har varit ett öppet landskap som betats. Bo
sättningar och odlingsmarker har legat i brytzonen mellan skogs
klädda berg och öppen lerdal. Den östra sidan av ån kantas av 
branta sluttningar där landhöjningen inte medförde några större 
förändringar under denna tid. Den västra sidan däremot är mer 
flack och de ängsmader som kantar ån idag var i början av brons
ålder täckta med vatten. Vid övergången till järnålder utgjorde de 
våtängar. Bosättningarna var sannolikt av mer rörlig karaktär och 
kan anas på platser där flera olika typer av fomlämningar åter
finns i varandras närhet. Rösen och stensättningar med grova 
stenpackningar på bergskrönen och skärvstenshögar av sönder- 
bränd, skarpkantad sten från härdar i de flacka sluttningarna till
sammans med ristningar som älvkvarnar ute i betesängarna eller 
nära invid vattnet visar på livsrum från bronsålder. Sådana bo- 
sättningsmiljöer har funnits vid Gamla Ängsstugan, Bönsta, 
Broby, Berga och Tå. Tillsammans med bosättningarna vid ”Vä
derbrunnsviken” har de nästan omringat hällristningsplatsen vid 
Släbro i Nyköping som blir mer begriplig när man lär känna dess 
samtida omland. Släbro låg i början av bronsåldern på en utskju
tande udde i en mycket bred Nyköpingså.

I södra kanten av Skavstamalmen låg under bronsålder en eller 
flera bosättningar som märks genom gravläggningar i form av 
rösen och stensättningar. Norr om dessa fomlämningar har man 
undersökt en boplats och ett gravfält inom Skavsta flygfälts- 
område. På boplatsen som hade sin tyngdpunkt i äldre järnålder 
fanns även boplatslämningar som skärvstenshögar från yngre 
bronsålder. På gravfälten som undersöktes kunde flera gravar 
dateras till yngre bronsålder. Dessa bosättningar har legat flera 
kilometer från havet mellan de två fomsjöar som präglade land
skapet söder och väster om Skavstamalmen vid denna tid.

Järnålder
Under järnåldern påbörjas framväxten av de bebyggelseenheter 
som till stora delar fortlever ännu idag i Nyköpingsåns dalgång. 
Merparten av de gårdar och byar som kantar dalgången har haft 
en motsvarighet redan under järnålder. Detta antyds av de grav
fält som återfinns i nära anslutning till de historiska byarna. 
Gravfalten i området präglas främst av de monumentala vikinga
tida högarna. Vid en närmare granskning visar sig dock grav
fälten innehålla betydligt äldre gravformer. Högarna är oftast

koncentrerade till ena delen av gravfältet medan andra delar av 
de vidsträckta gravfalten innehåller flacka stensättningar, resta 
stenar, domarringar och i flera fall gravar med fyllning av stora 
stenar som skulle kunna höra hemma i bronsålder. Det är också

karaktäristiskt att de, till formen och material äldsta gravarna, 
återfinns på höjdkrönen och att de vikingatida högarna ligger 
längre ner i sluttningarna invid en äldre färdväg.
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Vid Bönsta ligger det vikingatida höggravfältet nära gårdsläget, men 
invid landsvägen med vid utsikt över dalgången. Högarna som utgör 
en direkt fortsättning på äldre järnåldersgravfälten visar tillsammans 
med vägsträckningen på den långa kontinuiteten i området. Från krönet av berget vid Bönsta har man en vid utsikt över Nyköpingsån. Åns sträckning och dess omland av ängsmader och åkermark lite 

högre upp syns tydligt. Ovanför åkermarken där de skogsbeväxta höjderna möter går vägen från den ena gården till den andra. Längs med 
västra sidan av Nyköpingsån låg gårdarna kant i kant med varandra redan under yngre järnålder. Invid gårdarna ligger stora gravfält som togs 
i bruk under äldre järnålder och nyttjades fram till kristen tid.

På östra sidan av Nyköpingsån ligger Skresta och Bönsta gårdar. 
Betydande gravfalt från yngre järnålder liksom namnformerna 
anger att bebyggelsen går tillbaks till denna tid. Vid Skresta 
ligger ett imponerande höggravfält mellan dagens landsväg och 
1800-talets grusväg. På gravfältet står två runstenar. Många av de 
runstenar som ristades restes intill färdvägar precis på samma sätt 
som gravfälten ofta ligger intill de vägar som band samman 
järnålderns gårdar. Att det passerat en väg invid gravfältet antyds 
även i runtexten där det omnämns att ”... Asgot gjorde träväg”.

Vid Bönsta, ligger flera gravfält efter varandra på krönet av den 
höj drygg som bildar dalgångens östra sida. Gravfälten, som är 
skyltade och vårdade innehåller ett stort antal gravar från äldre 
och yngre järnålder. Gravformema varierar och man kan se 
röseliknande stensättningar på bergkrönets topp, nedanför krönet 
ligger det domarringar, stenkretsar, resta stenar och stensättning
ar. Två av de resta stenarna står som väktare i söder och har gett 
gravfaltet namnet Högvakten. Längst ner i sluttningen nära

dagens Bönsta gård ligger vikingatidens välvda högar. Idag 
ligger bebyggelsen öster om, i ett skyddat läge bakom den mar
kanta bergsryggen. Sannolikt låg äldre järnålderns och de vi
kingatida bosättningarna i ungefär samma område vid Bönsta.

Mitt för Skresta och Bönsta på östra sidan av Nyköpingsåns 
dalgång ligger Lund, Brunnsta, Skavsta, Berga och Tå. I en hage 
vid Skavsta har man hittat en vikingatida silverskatt. Från Tå till 
Skavsta ligger gravfålten på rad efter varandra. De ligger uppe på 
eller i östsluttningen av de moränhöjder som kantar den flacka 
dalgången. Gravformerna är här lika varierade som vid Bönsta. 
Ett av gravfälten har namnet Kyrkogården. I området finns 
många hundra gravar från äldre järnålder och framför allt vi
kingatid. Gravfaltens formrikedom och dess utbredning anger att 
bosättningarna varit betydande till storlek och ställning. Vid 
Nyköpingsåns åkrök har Broby legat. Invid den avhysta gårds
tomten ligger ett flertal stora gravfalt.

Landskapsmässigt var förutsättningarna under äldre och yngre 
järnålder de samma som idag i området. Vi kan anta att föränd
ringar i jordbruksteknik och markägande under järnålder inverkat 
på markanvändningen i Nyköpingsåns dalgång. Under järnålder 
började man använda jämskodda redskap och det blev lättare att 
bruka de styva lerjordarna i dalgången.

Väster om Skavstamalmen fanns det vid Kristi födelse två större 
insjöar, vi kan kalla dem för Vithällasjön och Fjällskärssjön. 
Dessa sjöar har varit en viktig vattenled mot Långhalsen i nord
väst. Vi vet inte exakt när dessa sjöar torrlädes men vi kan ana att 
stora delar av dem var torra mot slutet av järnåldern. 1 anslutning 
till dessa fomsjöar har det funnits ett bosättningsområde vid 
Girsta och Gabrielstorp i anslutning till den höjd som legat mel
lan de två sjöarna. När sjömarkema torrlagts under medeltid 
uppstod här ett flertal nya gårdar och byar som senare avhystes i 
och med omstruktureringar vid Fjällskär.
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Kunskap om förhistoriska landskap
Bland de förhistoriska miljöerna kan följande huvuddrag lyftas 
fram:

• Under yngre stenålder har södra delen av Larslundsmalmen 
erbjudit många fina boplatslägen invid den dåtida Ijärden. 
På södra sidan om Kiladalen möter Kolmården upp där fynd 
av yxor berättar att området varit bebott sedan äldre sten
ålder.

• Under bronsålder etablerades bosättningsområden på unge
fär samma platser som senare utvecklas till yngre järn
ålderns gårdar. De märks genom skärvstenshögar, hällrist
ningar, skålgropar och röseliknande gravar.

• Under yngre järnålder låg gårdarna på rad efter varandra 
längs med Kiladalens norra sida, i anslutning till den väg 
som senare blir eriksgata. Här återfinns även runstenar och 
gårdarnas gravfält. Vid Ullevi etablerades en bebyggelse på 
den höjd som tidigare brukats som offerplats.

Stenålder
För 5000 år sedan låg en större del av Nyköpingsområdet under 
vatten. Ett litet område i västra delen av Larslunda-Stigtomta 
malmen hade höjt sig ur vattnet och utgjorde två öar omgivna av 
ett öppet hav. Området kan liknas vid en relativt öppen skärgård 
som delvis varit skyddad av Kolmårdsbergen i söder. Inom 
malmama finns inga kända fynd från denna tid men öarna var 
säkert mycket lämpliga för kortare fångstbosättningar att likna 
vid tillfälliga expeditioner från de större öarna i söder som Kol
mårdsbergen bildade. Inom dessa forna öar har man funnit 
trindyxor som visar att man rört sig i dessa områden.

Under mellanneolitikum, ca 3000 f.Kr. gick vattenlinjen ca 30 
meter över dagens havsnivå. Det innebär att strandkanten på 
södra sidan av Kiladalen följde Kolmårdens kant. På norra sidan 
gick strandlinjen betydligt längre bort från våra dagars dalgång. 
Vattenlinjen följde där i grova drag malmarnas utbredning, vilket 
innebar att strandmiljön utgjordes av torrare, mer lättdränerade 
jordarter. Langsmed dessa stränder fanns det utmärkta förutsätt
ningar för ett antal bosättningar av ambulerande art. Man hade 
nära till havet med fiske och säljakt samtidigt som malmens 
skogar erbjöd goda möjligheter till jakt på vilt. Man kan även

tänka sig att det fanns samtida bosättningar inne på malmarna där 
åkerbruket var ett viktigt inslag. Larslundsmalmens landskap är 
flackt och oändligt utan av topografin, tydligt, avgränsade rum. 
En mer noggrann fältinventering skulle sannolikt lyfta fram 
platser som med hjälp av topografiska särdrag och ingående 
analyser av vattennivåerna skulle kunna urskiljas som särskilt 
attraktiva för bosättning.

Genom fynd av ett flertal skafthål syxor men även av någon dolk 
och pilspets av flinta vet vi att man bodde och röjde mark för 
odling på Larslunds- och Stigtomtamalmen under yngre stenål
der. Vid slutet av stenåldern, senneolitikum, ca 2000 f.Kr. befann 
sig strandkanten ungefär där landsvägen idag går förbi Bergs

hammar och Svalsta. Upplevelsen av Kiladalen bör ha varit en 
långsmal ljärd kantad av bergshöjder i söder och flacka strand
ängar på norra sidan.

Bronsålder
I början av bronsåldern, 1800 f.Kr., låg vattenlinjen ca 18 m.ö.h. 
Vid bronsålderns slut, ca 500 f.Kr., låg vattenlinjen ca 12-13 
m.ö.h. och vid Väderbrunn gick det in en bred havsvik. I området 
vid Väderbrunn som består av en vidsträckt, mycket flack lerslätt 
hade landhöjningen denna period inneburit en anmärkningsvärd 
ökning av ängsmarken där betesdriften expanderade. På södra 
sidan om havsviken och de angränsande ängsmadema låg ett

Söder om Ullevi, i bildens mitt, 
gick en havsvik in som grundades 

upp under bronsålder och gav 
utrymme för ökad betesdrift. 

Väderbrunn var i början av brons
åldern en större kobbe i viken. 

Under yngre järnålder har Ullevi 
förlorat sin roll som offerplats och 
en bebyggelse etableras på plat
sen samtidigt som stora delar av 

Väderbrunnsviken” blivit torrlagda 
ängsmarker.



Vid bronsålderns början, 1800 f.Kr, låg vattennivån ca 20 meter högre än idag och sträckte sig då 
fram till Ullevi och förbi Väderbrunn. På kartan återges även fornlämningar som tidsmässigt hör 
hemma i bronsålder.

Vid Berga-Tuna i Kiladalen liggeren 
hällristning i form av älvkvarnar och några 

skeppsristningar på en relativt brant 
berghäll. På samma höjd finns även 

gravar från järnåldern. Tillsammans berät
tar de olika lämningarna om den långa 
platskontinuitet som präglar Kiladalen.
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Vid Kristi födelse låg havet 10 meter över dagens havsnivå och sträckte sig då in mot Väderbrunn. 
Från bronsålderns början och fram under hela järnåldern, 1000 e. Kr ligger havsnivån ca 5 meter 
över dagens, friläggs mycket stora landarealer i området vid Ullevi och Väderbrunn. På kartan har 
fornlämningar från bronsålder markerats med gul färg och de från järnålder med röd färg.

boplatsområde som märks genom några enstaka och mindre 
grupper av gravar på höj dkrönen. Invid havsviken finns det även 
en plats där man knackat in älvkvarnar. På bergskrönen på norra 
sidan av den forna viken ligger enstaka röseliknande stensätt- 
ningar. De indikerar att det fanns bosättningar i närområdet till 
Minninge och Ullevi under bronsålder. På bergshöjden nordost 
om Ullevi ligger ett högt berg med ett röse som delvis omges av 
en stensträng som fungerat som en gravhägnad.

Bronsålderns bosättningar i Kiladalen låg längs med dalgångens 
norra kant. Utmärkande för dem är att de kan sägas ligga i direkt 
anslutning till äldre och yngre järnålderns lämningar. Älvkvarnar, 
skärvstenshögar och röseliknande stensättningar uppträder när
mast kant i kant med varandra. Vid Bergshammar Västergård, 
Svalsta och Berga-Tuna har det funnits etablerade bosättningar. 
När man kommer till områden längre bort från Kilaån och dess 
ängsmader så var bilden en annan. Bosättningarna låg glesare 
och har lämnat färre synliga spår efter sig. Norr om Hjärmesta 
och i Enstabergas nordöstra delar ligger det gravar på krönen av 
några låga moränhöjder. Landskapet är flackt till sin karaktär och 
höjderna som ligger i kanten av den vidsträckta Larslunds-
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malmen är låga. Närheten till malmarna innebar att man hade 
nära till stora arealer för extensiv odling, jakt och bete. Vegeta
tionen måste ha tett sig mycket annorlunda, med luftiga löv
skogar och buskar av olika slag.

Järnålder
Vid Väderbrunn ligger en vid, flack dalgång som öppnar sig mot 
Nyköping i sydost. Längsmed norra kanten av denna vida lerslätt 
ligger gårdarna Minninge, Ullevi, Valsta och Gabrielstorp. Invid 
gårdarna ligger vikingatida höggravfalt som visar att gårdslägena 
går tillbaks till förhistorisk tid, något som även anges av namn
former som slutar på -sta, -vi och -inge. Vid gårdarna finns även 
ensamliggande gravar som kan höra hemma i äldre järnålder. Vid 
Kristi födelse gick det in en bred vik nästan ända fram till Väder
brunn. Minninge och Ullevi har endast haft några hundra meter 
ner till vattenkanten. Gemensamt för dessa gårdar var att de 
exponerade mot Väderbrunn och den av landhöjningen alltmer 
tillbakadragande havsviken. I detta sammanhang framstår också 
platsen vid Väderbrunn som attraktiv först mot slutet av järnål
dern då den började fa ett eget omland. Sannolikt etablerades 
bebyggelsen vid Ullevi ungefär samtidigt vilket även antyds av 
det vikingatida höggravfalt som finns på höjden. Namnet Ullevi 
anger att det funnits en offerplats på höjden som förlorat sin 
sakrala roll när platsen bebyggts.

I Kiladalen låg den vikingatida bygden i det stråk som den med
eltida eriksgatan senare kom att följa. På moränkullar i den 
flacka åbrinken ligger gravfält med högar och stensättningar som 
kan dateras till yngre järnålder. Längsmed vägsträckningen står 
även några runstenar. De vikingatida gravfälten förlorade sin roll 
i tidig medeltid och det sakrala livet kom att förläggas till kyrkan 
och kyrkogården. Lunda, Tuna och Bergshammar kyrkor ligger 
alla invid den gamla allfarvägen med utskjutande läge i dal
gången. Norr om den bebyggelse som låg vid kanten av dal
gången har det funnits ett stråk av ”innanförliggande” bosätt
ningar vid Hjärmesta, Mälby - Sörby och Enstaberga. Här tycks 
bosättningarna ha legat längre ifrån varandra under järnåldern. 
Dessa bosättningar indikeras av små gravfält. På 1800-talet fann 
man en vikingatida silverskatt vid Gröntorp, som under 1800- 
talet låg strax öster om Råsbäcken. Vikingatida silverskatter 
indikerar nästan alltid vikingatida bosättningar. Fyndet är intres
sant eftersom det saknas andra fornlämningar från denna tid i det 
absoluta närområdet och talar för att det finns en boplats i områ
det. Äldre järnålderns bosättningar kan indikeras av ett mindre

Inne i Enstaberga samhälle, uppe på en höjd vid fotbollsplanen ligger 
ett gravfält med gravar från yngsta bronsålder och äldre järnålder. 
Gravarna som är tydliga och lätta att se skulle kunna få ett ökat 
pedagogiskt värde om platsen skyltades. Området är viktigt just för 
att det ligger mitt i samhället som en påminnelse från äldre tider.

gravfält i ett något mer tillbakadraget läge än yngre järnålderns 
gravar. Gemensamt för dessa bosättningar var att de hade nära 
till de vidsträckta betesmarkerna på Larslundsmalmen. Gravarna 
låter oss ana att bosättningarna flyttade runt i landskapet från 
äldre till yngre järnålder.
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Bruk och upplevelse av landskap
Denna delstudie av de boendes landskap har omfattat enkäter och 
intervjuer väster om Nyköping i anslutning till Enstaberga och 
Kiladalen. Kontakter med lokalbefolkning vid Skavsta och Fjäll
skär rymdes inte i detta arbete.

Ett genomgående sätt att beskriva landskapsrummet kring Kilaån 
är som ”gammal kulturbygd”. Tidsdjupet i landskapet tycks 
uppfattas som ett utmärkande drag hos många av de här boende, 
och är något man ofta återkommer till. Strukturen med många 
och stora lantbruksfastigheter i det jordbruksdominerade land
skapet framhålls som värdefullt, bl.a. på grund av den historiska 
kontinuitet man menar att gårdarna representerar. Det är dock 
inte bara gårdarna som anses tyda på områdets mångtusenåriga 
historia. Även runstenar och gravfält ses som en inteckning på att 
bygden varit bebodd under lång tid. Och kanske var det inte vem 
som helst som under förhistorisk tid residerade i området? Ort
namn som Ullevi bär fortfarande tankarna till sakrala aktiviteter 
och det finns en uppfattning om att det funnits en offerplats intill 
gården. Kastalruinen vid Stora Kungsladugården byggdes för att 
skydda den mycket viktiga vattenleden mot handelsplatsen som 
beskrivs vara föregångare till Nyköpings stad.

Vattnet fyller en viktig del av det historiska medvetandet. Idag är 
Kilaån ett relativt obetydligt vattendrag men man menar att det så 
sent som på medeltiden fyllde en viktig roll som transportled. 
Man påpekar också att de numera uppodlade dalgångarna under 
forntiden var vikar av Östersjön 
som utgjorde farleder som efterhand 
grundades upp. Vattennivån har en 
gång nått upp till kanten av Lars- 
lundsmalmen: ”Enstabergaberget, 
här bakom det var ju en stor be
gravningsplats. Det ser man när 
man kommer där nerifrån vägen.
Det var ju vatten upp hit. Där vi 
sitter nu, det är ju gammal sjöbot
ten'".

Senare tiders utveckling har fortsatt 
att sätta sin prägel på området. De 
förändringar som skett under de

senaste femtio åren är levande delar av den lokala landskaps- 
uppfattningen eftersom de relaterar till minnen och händelser 
man hört berättas om eller som man själv upplevt. Människors 
känsla för platsen och kontakten med det förflutna uttrycks ofta 
genom den egna gårdens historia. Även samhällenas historiska 
bakgrund, expansion och förändring är något som människor har 
en nära relation till. Tidigare fanns servicebutiker i både 
Enstaberga, Svalsta och Bergshammar, men numera finns endast 
post och butik vid Tuna motell. Tuna motell tillkom under 1950- 
talet och har sedan dess varit ett välbesökt ställe både lokalt och 
för förbiresande. Många relaterar därför till platsen genom per
sonliga minnen och utifrån tidigare händelser som skett här. Det 
berättas även kommunikationsmässiga förändringar i området. 
Idag har trafiken tunnats ut betydligt på den gamla E4:an sedan 
motorvägen byggdes. ”Man minns ju hur det var förr. Vilken 
trafik det var här och hur svårt det var att ta sig ut på vägen 
särskilt vid storhelger. Nu är detta den lokala vägen och trafik- 
tempot har flyttats till motorvägen". Skavsta flygplats utveckling 
från militärflygplats Fl 1 till civilflyg intar också en plats i det 
lokala medvetandet.

Människor i området rör sig mest från sin bostadsort till tätorter 
som Stigtomta och Nyköping för att arbeta eller handla. För 
många är också Larslundsmalmens skogar ett viktigt strövom
råde. Här finns ett rikt djurliv, många småvägar för skogsprome
nader, svampskogar och ett elljusspår. Malmen begränsas i söder

av motorvägen, vilket påverkar 
tillgängligheten till skogen. An
tingen tar man sig över motorvägen 
till skogen genom bron från Ensta
berga eller i ett stråk som går ett 
stycke parallellt med befintlig 
järnväg och svänger av mot norr. 
Fotbollsplanen vid Enstaberga 
framhålls också som viktig för 
traktens bam och ungdomar.

Det geografiska rummet har bety
delse för hur människor förhåller 
sig till en förändring. Människors 
känsla för platser formar till stor del

Skogsområdet på Larslundsmalmen är ett viktigt ströv
område för människor i trakten.

Vattnet fyller en viktig roll i det historiska medvetandet. Man påpekar 
att vattennivån historiskt varit mycket högre än idag. Under den tiden 
hade vattenvägarna en viktig transportbärande funktion. I dagens 
landskap kan man fortfarande ana hur vattnet tidigare fyllt upp de 
numera uppodlade dalgångarna.

i vilken grad de engagerar sig och på vilket sätt de definierar 
problem i en planeringsprocess. Människors inställning till 
snabbspårjäm vägen rymmer många frågor. En framtida järn vägs
utbyggnad i ett nytt spår kan leda till ett uppsplittrat landskap och 
inverka negativt på gårdsstrukturen, vattentäkten på malmama 
och djurlivet. Om järnvägen förläggs i befintligt spår är passagen 
genom Enstaberga en problematisk punkt. Många undrar i vilken 
omfattning verksamheter och fastigheter i samhället kommer att 
påverkas och man ser bullerstörningar som ett stort bekymmer.
En annan betydande fråga är vad som händer med existerande 
övergångar, särskilt för berörda markägare som redan påverkats 
av markuppdelning och förändrade tillfarter i och med motorväg
ens tillkomst.

I Tuna motell vid Svalsta finns restaurang, post och en liten service
butik. Motellet byggdes på 1950-talet och många av de äldre har 
minnen knutna till platsen.
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Värdefulla miljöer
De miljöer som presenteras här är platser och miljöer som uppvi
sar särskilt viktiga kulturvärden i området väster om Nyköping 
och i anslutning till de föreslagna jämvägskorridorema. Till 
grund för urvalet ligger bl.a. aspekter som upplevelsevärde, 
kunskapsvärde och bruksvärde.

Fjällskär
Fjällskär utgör sedan säteribildningen på 1600-talet ett medvetet 
planerat landskapsrum. Området erbjuder en pedagogisk upple
velse av hur man organiserat landskaprummet med en centralt 
belägen sätesgård med omgivande, underlydande brukningsenhe- 
ter som länkats samman med huvudgården genom ett radiellt 
vägnät. Längsmed stränderna av den förhistoriska Fjällskärssjön 
finns spår av bosättningar i form av en fomborg och gravar från 
bronsålder och järnålder. En fältinventering skulle även lyfta 
fram ett antal möjliga stenåldersboplatser. I början av medeltiden 
när sjöbottnen frilagts skedde en agrar nykolonisation i området 
och ett antal bebyggelseenheter etablerades.

Nyköpingsåns dalgång
Dagens markanvändning speglar en historisk-ekologisk markan
vändning där Nyköpingsån varit ett strukturerande element.Den 
nord-sydgående dalgången uppvisar ett historiskt djup och en 
kontinuitet avseende livsrum karaktäriserat av starka uttryck för 
religionens, ritens och maktens betydelse. Bronsålderns rist
ningar vid Släbro, invid det rinnande vattnet kan förstås endast i 
sitt sammanhang med en omgivande bronsåldersbygd. Platsen 
utgjorde under bronsålder en port till Nyköpingsåns dalgång. 
Framväxten av järnålderns stormannagårdar med manifesta 
gravfalt mitt för varandra på ömse sidor om dalgången låter oss 
uppleva en tid där makten satte sina tydliga spår genom stora 
gravhögar och runstenar. Dagens bebyggelse och vägar återfinns 
till stora delar på samma platser som under förhistorien. Vägarna 
följer kanten av moränmarken som delvis sammanfaller med 
gränsen för den historiska inägo- och utägomarken. Utifrån 
gårdslägen och fördelning av produktionsmarkema med stora fält 
av restaurerade madmarker längsmed Nyköpingsån kan man än 
idag uppleva karaktären av ett historiskt agrarlandskap med

rötter i förhistorien. Restaureringen av sidvallsängama vid ån har 
varit ett långsiktigt projekt som fått stora resurser för att åter
ställa detta mycket viktiga kulturhistoriska och biologiska arv. 
Områdets brukarvärde består inte bara av det fortsatta hävdandet 
av odlingslandskapet utan även av vardagens tätortsnära frilufts
liv och lek, t.ex. genom motionsspår och närhet till skolor. Land
skapets kunskapsinnehåll har en stor potential genom att det 
består av det ena tidslagret efter det andra, från bosättningsindi- 
kerande fynd av stenåldersföremål, bronsålderns skärvstenshögar 
och järnålderns stora gravfält invid bytomtema.

Mål för kulturmiljön: Att bevara Nyköpingsåns dalgång så att 
man kan uppleva och förstå åns roll som livsnerv och det 
historiska djup som dalgången bjuder. Att bevara det histo
riska och pedagogiska landskapsmonstret. Detta innebär att 
man utvecklar dalgångens omfamnande gränszon av gårdar, 
vägar och markslagsgränser i linje och samklang med da
gens bruk som uppvisar en landskapszonering med kontinui
tet sedan tusentals år. Det är viktigt att siktlinjen längs ån 
förblir obruten och att tillgängligheten till området med dess 
stora rekreations- och upplevelsevärden utvecklas.

Mål för kulturmiljön: Att utveckla de funktionella och histo
riska sambanden som kan utläsas i det planlagda landskaps 
rummet med säteriet Fjällskär i centrum och underlydande 
enheter. Detta innebär att värna om befintliga historiskt un
derliggande enheter, vägsträckningar som binder samman 
Fjällskär med de kringliggande enheterna och det öppna 
landskapet.

Många av de grundläggande strukturer, t.ex. 
markanvändning och bebyggelselägen, som 

vi idag möter i Nyköpingsåns dalgång har 
sina rötter i förhistorien. I utmarken ligger 
rösen från bronsåldern och i gränsen mot 

inägomarken ligger järnålderns gravfält och 
förhistoriska boplatser som senare följs av de 

medeltida byarna. Det är också vanligt att 
vägarna löper i gränsen mellan in- och 

utägomark. På lerjordarna ner mot ån ligger 
åkrar som i de lägsta, sanka partierna över
går i sidvallsängar. Nyköpingsån utgör idag 

gräns mellan olika fastigheter och mellan 
St Nicolai och Helgona socknar.



Vithälla Väderbrunn Ullevi
I området finns gynnsamma lägen i terrängen för innehållsrika 
boplatser från yngre stenålder och äldsta bronsålder. Under dessa 
perioder präglades området av en fjärd som grundades upp och 
blev en försvinnande havsvik i söder. Bakom höjden vid Vithälla 
låg en fomsjö med förbindelse till Fjällskär och närliggande sjö
områden. Området utvecklades successivt till en passage mellan 
Skavsta- och Larslundsmalmen. Vid Vithälla finns ett dolt förhis
toriskt landskapsrum med stora möjligheter till fördjupade kun
skaper om landhöjningen, näringsresurser och bosättningar under 
särskilt yngre stenålder och äldsta bronsålder. I området finns 
även bosättningar från järnålder som bör relateras till fem
sjöarna.

Mål för kulturmiljön: Att bevara landskapet som kunskapskälla 
för framtida arkeologisk forskning genom att skona området 
från storskaliga markingrepp.

Förståelsen och upplevelsen av Väderbrunns särställning som 
tidigare kungsgård blir tydlig när man ser dess monumentala 
plats i det flacka, öppna landskapet med fri sikt till Lilla Kungs
ladugården, Stora Kungsladugården och Nyköpings slott.

Väderbmnns roll som kunskapskälla ligger i dess uppgift som 
kungsgård och medeltida visthusbod till Nyköpings hus. Idag 
präglas Väderbrunn av de stora ekonomibyggnaderna, ett större 
logi och alléer omgivna av till synes oändliga åkerfält.

Mål för kulturmiljön: Att förståelsen för och upplevelsen av 
uttrycken för den medeltida kungsgårdens uppgift och de 
historiska sammanhangen med Nyköping bevaras. Detta 
innebär att förutsättningarna för odling bibehålls så att 
landskapet kan hållas öppet. Det är viktigt att den ”långa” 
utblicken från Väderbrunn till Lilla och Stora Kungsladu
gården samt Nyköpings tätort bevaras och inte störs av 
etableringar som inverkar på horisontlinjen.

Ullevi by utgör en viktig bebyggelseenhet med ett markant läge 
och väl sammanhållen bybebyggelse. Förledet i namnet Ullevi 
anger att platsten varit helgad till guden Ull och efterleden -vi att 
platsen varit en offer- eller kultplats under järnålder. Offerplatsen 
växte fram på denna moränhöjd nära den havsvik som under 
bronsåldern gick in till Väderbrunn. Runt de öppna markerna 
norr om Ullevi finns ett antal fomlämningar som vittnar om 
bosättningar i området under bronsålder och äldre järnålder. 
Under senare delen av järnåldern förlorade höjden sin roll som 
offer- och kultplats. På platsen etablerades en bosättning och 
man gravlade sina döda invid gården. Under medeltid samman
länkas Ullevi med Väderbrunns kungsgård genom nya vägdrag- 
ningar.

Mål för kulturmiljön: Att upplevelsen av landskapsrummet 
och bymiljön vid Ullevi bevaras och utvecklas. Detta innebär 
att den äldre bymiljön med dess byggnader och gårds
strukturer värnas och att det kringliggande odlingsland
skapet hålls samman och att förutsättningarna för dagens 
markanvändning består.



KiladalenEnstaberga
Enstaberga är ett bra exempel på hur nya icke-agrara samhällen 
växte fram i järnvägens spår. Från att ha utgjort ett lokalt cen
trum under 1900-talets första hälft med småindustrier och diverse 
servicefunktioner med grund i det framväxande stationssamhället 
har Enstaberga omvandlats till en villaförort till Nyköping. 
Enstaberga har idag förlorat sin roll som stationssamhälle men en 
del småindustrier lever kvar i anslutning till järnvägen. Samhället 
utgör en levande boendemiljö med småskola, fotbollsplan och 
viktiga friluftsområden på Larslundsmalmen.

Mål för kulturmiljön: Att värna om karaktären av stations- 
och småindustrisamhälle från tidigt 1900-tal i syfte att för
bättra boendemiljön.

Idag upplever vi Kiladalen bäst genom att sakta färdas längs med 
den forna eriksgatan från öst till väster där fomlämningar, byar 
och kyrkor ligger som ett pärlband invid vägsträckningen. De 
visar att bosättningar, markutnyttjande och kommunikationsleder 
följt på varandra i området och upprepat grunddragen om och om 
igen. Genom by- och gårdslägen, markslag och ägostruktur 
uttrycks relationer mellan inägomarken i dalgången och utägo- 
marken i Kolmårdsskogen och på malmama. Den forna segel
leden, eriksgatan och 1900-talets riksetta utgör en viktig kommu
nikationsled i öst-västlig riktning med lång kontinuitet. Längs 
med vägen finns flera rastplatser som erbjuder fina utblickar över 
Kiladalen och det forna kommunikationsstråket. Kiladalens roll 
som kommunikationsbygd förstärktes genom järnvägens etable
ring under tidigt 1900-tal och den betydelse landsvägen, E4, fick 
i samband med den växande bilismen. I anslutning till järnvägen 
och E4an växte samhällen fram som kom att sätta sin prägel på 
det landskap som möter oss idag i Kiladalen.

Mål för kulturmiljön: Att man även i fortsättningen kan 
förstå och uppleva Kiladalen som kommunikationsled, 
kulturbygd och öppet landskapsrum. Detta innebär att 
Kiladalens roll som öst-västlig kommunikationsled värnas, 
att de direkta sambanden mellan bebyggelse och forn- 
lämningar som berättar om en kulturbygd med rötter i 
bronsåldern bevaras och utvecklas. Det är också viktigt att 
det öppna odlingslandskapet som utgör grunden för land
skapsbilden med de många utblickarna över den öppna 
dalgången med kyrkorna som vaktposter på väg mot Kol
mårdens gränstrakter bevaras.
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Samlad bedömning
Detta avsnitt avser att ge en sammanfattande bedömning av de 
olika banalternativens konsekvenser för kulturmiljön. På kartbil
den har de värdefulla miljöerna klassats utifrån en skala om tre, 
från värdefull miljö till mest värdefull miljö, illustrerat genom 
olika stora cirklar. Klassningen är en sammanvägning av de 
värden som platsen eller landskapsavsnittet uppvisar. Därefter 
har påverkan på kulturmiljöerna bedömts utifrån sannolikheten 
att mål för respektive kulturmiljö inte kan uppfyllas.

Delsträcka Enstaberga - Skavsta
Sammantaget medför det blå alternativet med en förbindelsekor
ridor till alternativ röd/grön öster om och på avstånd från Ullevi 
och Väderbrunn minst ingrepp i de värdefulla kulturmiljöerna.

Alternativ blå längs med befintlig järnväg i Kiladalen skulle 
knyta an till ett historiskt kommunikationsstråk. Men alternativet 
ställer höga krav på utformning för inte försämra boendemiljön, 
tillgängligheten till området eller förutsättningarna för fortsatt 
markanvändning.

Alternativ röd/grön medför påtaglig skada på kulturmiljön i 
Nyköpingsåns dalgång.

Utredningsalternativ UA a (röd) och U A c (grön)
Alternativ röd och grön sammanfaller väster om Nyköping och 
berör i vårt testområde följande miljöer: Nyköpingåns dalgång, 
Fjällskär, Vithälla, Ullevi och Väderbrunn.

En jämvägsdragning tvärs över Nyköpingsåns dalgång medför 
påtaglig skada på en mycket betydelsefull sörmländsk kultur
miljö. De historiska sambanden och strukturerna blir svåra att 
avläsa. Möjligheterna att bruka och uppleva dalgången med dess 
pedagogiska och historiska kulturmiljöer samt välbesökta rekrea
tionsområden skulle avsevärt försämras.

Vid Fjällskär skulle en järnväg innebära en barriäreffekt som 
skulle försvåra rörlighet och fortsatt markanvändning. Den skulle 
även minska förståelsen för de funktionella och historiska sam
banden i området. Vid Vithälla skulle en järnväg riskera att för
störa viktigt arkeologiskt källmaterial och kräva en omfattande 
dokumentation av den förhistoriska miljön.

Flera av de smala bankorridorer som binder samman den röd/ 
gröna sträckningen med den blå berör Ullevi och Väderbrunn. 
Båda dessa miljöer har stora upplevelsevärden och uppvisar ett 
historiskt djup och sammanhang med direkt koppling till det 
omgivande landskapet. Det är angeläget att dessa miljöer och 
deras öppna omland bevaras. En förbindelsekorridor bör und
vika Ullevi och Väderbrunn.

Utredningsalternativ UA b (blå)
Det blå alternativet följer befintlig järnväg och berör Kiladalen 
och Enstaberga.

Den föreslagna bansträckningen genom Kiladalen följer ett 
historiskt kommunikationsstråk. Relativt gott resultat kan nås 
förutsatt att den följer befintlig sträckning och inte skapar nya 
marginaliserade områden. En dubbelspårig höghastighetsjämväg 
riskerar dock att öka barriäreffektema och riskerar att negativt 
påverka tillgängligheten till området. En järnväg genom Ensta
berga riskerar att försämra boendemiljön och förutsätter en 
mycket omsorgsfull utformning med flera passager för att hålla 
samman och bevara samhällets karaktär.

Delsträcka Svärta - Masugnssjön
Sammantaget är en kombination av alternativ röd och blå att 
föredra: alternativ röd i nordöstra delen av Uddeby-Odesbydal- 
gången och alternativ blå i sydvästra delen. Den skulle skapa en 
god trafikantupplevelse samtidigt som det är det minst skadliga 
alternativet för kulturmiljön.

Alternativ grön medför påtaglig skada på kulturmiljön kring 
Svärta bruk och Prästbol.

Utredningsalternativ UA a (röd) och UA b (blå)
I Svärta löper alternativ röd och blå parallellt med varandra och 
berör följande miljöer: Uddeby—Ödesby och Kråkstugan.

Då två infrastrukturella korridorer, för motorväg respektive järn
väg, redan sträcker sig genom Uddeby—Ödesbydalgången kan en 
ny järnväg genom dalgången ses som det minst olämpliga alter
nativet för delsträckan.

Motorvägen och den befintliga järnvägen har tidigare skapat ett 
svårtillgängligt mellanområde med höga kulturvärden. Alternativ 
röd riskerar att ytterligare skada kulturvärdena i detta mellanområde.

En kombination av alternativ röd (i nordöstra delen av dalgång
en) och alternativ blå (i den sydvästra delen) gör det möjligt att 
placera järnvägen lågt, något sydost om dalgångens lägsta par
tier. Den befintliga bebyggelsen blir därmed möjlig att skona. 
Detta är delvis en förutsättning för att dagens markanvändning 
skall bestå, vilket är väsentligt för upplevelsen av dalgången. En 
sådan dragning skulle innebära att de nu inklämda otillgängliga 
områdena mellan dagens järnväg och motorväg skulle kunna bli 
mer tillgängliga, t.ex. genom en cykelväg på den tidigare banval
len. Dessutom skulle en sådan dragning innebära en god trafi
kantupplevelse som skulle möjliggöra rika visuella upplevelser 
med fina vyer över det välbetade och kulturhistoriskt intressanta 
området vid Nälberga.

Såvida inget av alternativen direkt berör platsen för den förmo
dade offerplatsen vid Kråkstugan kommer denna viktiga plats 
att kunna bevaras.

Utredningsalternativ UA c (grön)
Det gröna alternativet berör Prästbol och Svärta bruk.

En järnväg genom Prästbol innebär ett betydande ingrepp såväl 
visuellt som fysiskt och riskera att förstöra det historiska sam
bandet mellan gården Ehisby och Svärta kyrka.

Bruksmiljön vid Svärta bruk är en komplett bruksmiljö som är 
lättillgänglig och välbesökt med stort rekreations värde. Den upp
visar alla de komponenter som tillsammans skapat en funktionell 
och social enhet. En järnväg genom detta område skulle medföra 
ett mycket stort fysiskt och visuellt ingrepp och försvåra förståel
sen av de historiska sambanden. Järnvägens barriäreffekt skulle 
minska tillgängligheten vilket i sin tur skulle minska områdets 
attraktion för friluftsliv och rekreation. Dessutom skulle en järn
väg försvåra områdets utveckling som kulturturismområde.

I de höglänta skogsmarkerna i Svärta skulle de dolda, okända 
stenåldersboplatser som är att förvänta medföra stora undersök- 
ningskostnader.



Genomförande
Projektet organiserades med en styrgrupp som beslutade om 
projektets inriktning och en arbetsgrupp som utförde det prak
tiska arbetet med att ta fram en modell. Inledningsvis hölls två 
möten med styrgrupp och arbetsgrupp där upplägg och målsätt
ning diskuterades. Ytterligare ett möte genomfördes under arbe
tets gång. Manusarbete och utformning av rapporten har gjorts 
inom arbetsgruppen. För mer ingående metoddiskussioner hänvi
sas till bilagedelen samt Fast & Philipson 2002.

I styrgruppen ingick Agneta Åkerlund (Länsstyrelsen i Söder
manlands län), Mikael Jakobsson (RAÄ, Riksantikvarieämbetet, 
U-avdelningen), Johan Anund, Per Gustafsson (RAÄ UV Mitt), 
Lars Z Larsson, Göran Tagesson (RAÄ UV Öst).

Arbetsgruppen bestod av samordnare Mikael Jakobsson (RAÄ, 
U-avdelningen), projektledare Karin Beckman-Thoor (RAÄ,
UV Mitt) - projektmedarbetare Therese Fast, Ann Luthander 
(Länsstyrelsen i Södermanlands län) och Anne Philipson.
Therese Fast och Anne Philipson har främst arbetat med de 
sentida och historiska delarna i rapporten.

Landskapets historiska och visuella dimension har tidigare stude
rats av Fast och Philipsson i rapporten ”Landskapets historiska

dimension - fallstudie Ostlänken genom Sörmland”. Delar av 
den tidigare rapporten ingår ordagrant i den här föreliggande 
rapporten. I detta arbete har planeringsunderlaget kompletterats 
med avsnitt om förhistoriska landskap, bruk och upplevelse av 
landskap samt värderingar av olika kulturmiljöer med utgångs
punkt i aspekterna kunskapsvärde, upplevelsevärde och bruks
värde.

Bakgrundsmaterial samlades in, dels för den översiktliga nivån 
mellan Tystberga och Jönåker, dels för de två valda landskaps
avsnitten vid Enstaberga-Skavsta och Svärta. Materialet består 
av topografisk och historisk litteratur, riks-, regionala- och kom
munala intresseområden och översikter för kulturminnesvården, 
några av de tidigare studierna av Ostlänkens sträckningar, fom- 
minnesregistret, lösfyndskataloger hos Statens historiska mu
seum och Sörmlands museum, ekonomiska kartor och jordarts- 
kartor. För en bättre bild av dåtida strandlinjer beställdes digitala 
strandlinjekartor från SGU.

De två områdena besiktigades i fält. Inom mindre, utvalda områ
den utfördes riktad inventering avseende boplatslägen. Invente
ringen syftade till att ge en bild av mängden boplatslägen som 
framkommer vid arkeologiska utredningar. Inventeringarna är 
inte synonyma med de specialinventeringar som görs vid arkeo

logiska utredningar då lämningar synliga ovan mark endast 
ställvis noterats. Inget av områdena har primärt inventerats efter 
gravar eller andra ovan mark synliga lämningar. Resultaten 
återfinns på ortofoton i skala 1:20 000.

Brukarperspektivet fångades in genom intervjuer och enkätsvar 
inom de två berörda områdena, se även bilaga 2. Inom området 
Enstaberga-Skavsta kom endast den södra delen, Enstaberga och 
Kiladalen att belysas genom kontakter med lokalbefolkningen, 
p.g.a. tidsbrist. Båda metoderna är avsedda att fånga upp brukar
perspektivet genom människors synpunkter avseende tre olika 
teman:

• landskapsuppfattning.
• landskapets bruk och funktion.
• konsekvensfrågan.

Ett värderingsseminarium hölls den 17 september 2002 i Nykö
ping genom Länsstyrelsens försorg.

Utifrån insamlat material lyftes särskilt värdefulla platser och 
miljöer fram inom de respektive delområdena. Värderingarna 
utgick ifrån begreppen kunskapsvärde, upplevelsevärde och 
bruksvärde. De värdefulla miljöerna presenteras på separata 
kartor i skala 1:30 000.



Bilaga 1. Historisk markslagskarta

Den historiska markslagskartan har framställts genom att infor
mationen från häradskartan från 1900-talets början genom ett 
överlägg sammanförts med den digitala fastighetskartan som 
visar dagens markanvändning. Häradskartan är en ekonomisk 
karta som visar markslagens utbredning, hemmansgränser och 
bebyggelsens läge. Kartan skiljer på herrgårdar, mantalsatta 
gårdar och torp, men även annan bebyggelse markeras, såsom 
kvarnar, skolor, mejerier och gruvor. Vid digitaliseringen har vi 
följt Häradskartans indelning i bebyggelsen och markslagen har 
klassificerats i åker, äng, våt- och skogsmark. Härigenom förses 
dagens markanvändning med ett äldre skikt som ger en bild över 
områdets markslagshistorik.

”Överläggskartan” har därefter utgjort underlag för det följande 
fältarbetet. I denna fas har ytterligare landskapsinformation lagts 
till kartan som inte framträder i det ursprungliga materialet men 
som är synliga och har betydelse i dagens landskapsbild, bland 
annat bebyggelse, betesmarker och allér. Bebyggelsekaraktä- 
ristiken har gjorts utifrån följande variabler:

• Byggnadernas storlek och antal
• Byggnadernas inbördes relation och gruppering på tomten
• Tomtens utbredning och läge i landskapet
• Övriga attribut såsom alléer, vägar och parker.

I den slutgiltiga kartan har information från fältarbetet lagts in 
och sådan information som inte har någon betydelse för landska
pets visuella uttryck har rensats bort. Här har ibland kartans 
pedagogiska värde som landskapsbeskrivning inneburit att vissa 
generaliseringar krävts. Målsättningen är att kartan i kombination 
med bilder, foton och text ska uttrycka landskapets historiska och 
visuella karaktär på ett tydligt och begripligt sätt.

De kartor vi använt oss av i markslagskartan är valda med tanke 
på undersökningsområdets storlek, projektets tidsmässiga be
gränsning och den kartskala som skulle användas i den färdiga 
rapporten. En del i metodutvecklingen var att utreda hur pass 
användbar informationen från Häradskartan kunde vara i ett 
sådant sammanhang. Häradskartan visar på en mer generaliserad 
bild av landskapet och representerar även en mer närliggande 
tidsperiod som i mindre utsträckning brukar lyftas fram för att 
visa på kvarlevande historiska strukturer i landskapet. Genom 
detta tillvägagångssätt bildar en småskalig historisk karta i ett 
första skede grunden för markslagshistoriken. I den efterföljande 
analysen kan historiska kartöverlägg användas för att lyfta fram 
specifika historiska förlopp av betydelse för landskapsbilden. 
(Om metoden och mer detaljerad information om markslags
kartan se Fast & Philipson 2002:35^12)

Bilaga 2. Bruk och upplevelse av landskap
Bruk och upplevelse av landskap
Människor har en sammansatt och mångsidig relation till land
skapet och använder ofta ett målande språk för att beskriva dess 
värden. Beskrivningarna delar inte upp landskapet i olika delar 
eller teman utan kultur, natur och djurliv beskrivs tillsammans 
med andra värden som lugnet, den friska luften, vida strövområ
den och närheten till staden. Landskapets olika komponenter 
beskrivs dels genom det intryck de ger visuellt och dels genom 
vad man gör eller har gjort på platsen. På så sätt blir landskapet 
en helhet med innehåll bestående av både estetiskt värde, histo
riska fakta och personliga minnen.

Samtidigt som landskapet beskrivs genom värdefull natur, gam
mal kulturbygd, öppna ytor och skogsområden har människor 
som bott länge i området svårt att specificera vad det är som gör 
landskapet speciellt. Det är något självklart i relationen till omgiv
ningen, värden som inte går att sätta ord på. ”Vi trivs här och det 
är en vacker plats. Man känner det, man har det i kroppen det här”.

Människor upplever det fysiska landskapet utifrån en bestämd 
position i tid och rum, men också i relation till rörelse och hand
ling. Den erfarenheten som kommer genom vardagliga hand
lingar ger upphov till mer omedelbar och nära förståelse av 
platser och landskap. Namngivning och människors rörelsemöns
ter är handlingar som medverkar till att konstruera landskap.

Tillvägagångssätt
Formen för lokalt deltagande kan variera beroende på syfte, tid, 
ekonomiska resurser, tidpunkten i planeringsprocessen och de 
metoder man använder sig av. Här är syftet med ett lokalt delta
gande att det ska möjliggöra för lokala användare att förmedla 
sin bild av landskapet och dess värden. Avsikten är att det ska 
tillföra ytterligare perspektiv som kan bredda kunskapsunder
laget inför en planering. Syftet med undersökningen, den förestå
ende förändringens skala och avsatt tid låg till grund för valet av 
undersökningsmetod, d.v.s. intervjuer och enkäter.

Ett antal frågor formulerades utifrån tre teman:
I. Landskapsuppfattning
II. Landskapets bruk och funktion
III. Konsekvensfrågan

Det första temat landskapsuppfattning avser att ge information 
om de boendes upplevelse av landskapet och perspektiv på kul-



Människor upplever det fysiska landskapet utifrån en bestämd 
position i tid och rum, men också i relation till rörelse och hand
ling. Den erfarenheten som kommer genom vardagliga hand
lingar ger upphov till mer omedelbar och nära förståelse av 
platser och landskap. Namngivning och människors rörelsemöns
ter är handlingar som medverkar till att konstruera landskap.
Det andra temat landskapets brak och funktion avser att belysa 
vilka platser som används, hur rör man sig genom området, 
uppehållsplatser, attityder kring tidigare användning och vilka 
visioner som finns om landskapets framtida bruk.

Det tredje temat konsekvensfrågan relaterar till hur de intervjua
de känner inför det föreslagna projektet. Målet är att fånga in vad 
som upplevs som bra eller dåligt och hur projektet påverkar deras 
livsmiljö och området generellt.

Intervju- och enkätgruppema består av både lantbrukare och 
andra boende. En intervjuguide sändes ut för både intervjuerna 
och enkäterna. Intervjuguiden innehöll ett brev där syftet med 
intervjun eller enkäten kortfattat beskrevs, ett frågeformulär och 
en karta över undersökningsområdet. Kartan användes för att 
skapa ett gemensamt ramverk för samtalen och för att deltagarna 
själva skulle ges en möjlighet att rita in betydelsefulla platser, 
namn på områden, hur man rör sig etc. I kombination med inter
vjuer är kartan ett redskap för att uttrycka de boendes kännedom 
om platser i landskapet, rörelser i rummet, minnen, attityder och 
visioner om landskapet. Resultaten av intervjuerna och enkäterna 
redovisas på kartor över respektive delområde. Kartorna visar på 
människors uppfattning, användning och värdering av landska
pet. Att redovisa människors uppfattning kartografiskt är en 
metod som möjliggör för lokal kunskap att kommunicera med 
andra intressen som ingår i ett planeringsunderlag.

Med intervjuer och enkäter får man åsikter från enskilda indivi
der. Här är det viktigt att beakta att åsikterna inte kan sägas re
presentera hela området även om det kan finnas sammanfallande 
uppfattningar inom gruppen. Tillsammans kan de dock ge en viss 
vägledning för vad som uppfattas som värden i landskapet. I 
intervjuerna och enkäterna har vi använt oss av frågeställningar 
som ger respondentema möjlighet att själva styra vilka företeel
ser intervjun behandlar. Vi har sålunda inte bett om människors 
åsikter om på förhand definierade miljöer, objekt eller företeelser 
utan de har tagit upp det som varit viktigt för dem i deras land
skap. Inte heller har vi bett dem definiera vad som är viktigast i 
landskapet, gradera företeelser eller ställa dem mot varandra.

Bilaga 3. Inventering av fornlämningar och möjliga 
fornlämningar vid En sta berg och Vithälla-Gabrielstorp
De röda och gröna banaltemativen (se karta s. 76) skär tvärs över 
Nyköpingsåns dalgång för att fortsätta västerut över Skavstam- 
almen. Den blå bansträckningen följer befintlig järnväg och löper 
över Väderbrunns åkermarker och vidare genom Enstaberga för 
att fortsätta mot Jönåker. Mellan de båda banaltemativen finns 
ett flertal smala korridorer som ska binda samman Skavsta med 
Nyköping. Inom de två bansträckningama har två mindre områ
den valts ut för en riktad inventering av boplatslägen för att visa 
att kännedom om möjliga boplatslägen kan förändra bilden av 
landskapets kulturhistoriska innehåll avsevärt (se karta s. 76).
Här används resultaten för att belysa förutsättningarna för boplat
ser. Inventering av mer traditionella fornlämningar har inte skett 
mer än undantagsvis då man råkat stöta på dessa. Området vid 
Enstaberga valdes för att det var lättillgängligt och till synes helt 
flackt och utan direkt uppenbara lägen för boplatser. Området vid 
Vithälla-Gabrielstorp valdes ut för att naturgeografin skapat 
särdeles gynnsamma fömtsättningar för boplatser under yngre 
stenålder men även under bronsålder och äldre järnålder invid en 
nu utdikad sjö.

Stigtomta socken, objektbeskrivningar

A. Boplatsläge, ca 200x100 m (öst-väst), bestående av en syd
sluttning i gmsig moränmark. Blandskog. Möjlig fomlämning.

D. Boplats, minst 60x50 m (nord-syd), bestående av en hus- 
gmndsterrass samt anslutande röjda ytor. Fomlämning.

RAÄ 34. Gravfält, 75x35-45 m bestående av 7 fornlämningar. 
Dessa utgöres av 4 mnda stensättningar och 3 domarringar. 
Stensättningama är 6-9 m diam. och intill 0,8 m h. Två är röse- 
liknande, övriga två är övertorvade. Domarringama är 5-6 m 
diam. och består av 7 resp. 9 klumpstenar. Fomlämning.

RAÄ 35. Gravgmpp, bestående av 2 stensättningar. Stensätt
ningama är 7-9 m diam. och 0,3 m h. med övennossad fyllning. 
I närområdet fmns ytterligare oregelbundna stensamlingar. 
Fomlämning.

Tabeller över kända fornlämningar och möjliga lägen för boplatser. (Inventering efter nya fornlämningar, utöver boplatslägen utfördes inte
systematiskt, trots det har dock någon fomlämning tillkommit)

Testområde Vithälla - Gabrielstorp
(A, D, RAÄ 34 och 35 i Stigtomta sn, övriga i Nikolai sn)

Beteckning Typ Källa Status

A Boplatsläge Specialinventering Möjlig fomlämning

B Boplatsläge Specialinventering Möjlig fomlämning

C Boplatsläge Specialinventering Möjlig fomlämning

D Boplats,

husgrundsterrass

Specialinventering Fomlämning

RAÄ 34 Gravfält FMR Fomlämning

RAÄ 35 Gravgrupp FMR Fomlämning

RAÄ 39 Gravfalt FMR Fomlämning

RAÄ 40 Gravfält FMR Fomlämning

RAÄ 251 Torp, sentida FMR Ej fomlämning

RAÄ 252 Gravfält FMR Fomlämning

RAÄ 253 Husgrund, sentida FMR Ej fomlämning

Testområde Enstaberga 
(Tuna socken)

Beteckning Typ Källa Status

E Boplatsläge Specialinventering Möjlig fomlämning

F Boplatsläge Specialinventering Möjlig fomlämning

G Boplatsläge Specialinventering Möjlig fomlämning

H Boplatsläge Specialinventering Möjlig fomlämning

I Boplatsläge Specialinventering Möjlig fomlämning

J Boplatsläge Specialinventering Möjlig fomlämning

RAÄ 1 Grav FMR Fomlämning

RAÄ 2 Gravgrupp FMR Fomlämning

RAÄ 3 Grav FMR Fomlämning

RAÄ 5 Gravgrupp FMR Fomlämning

RAÄ 17 Gravfalt FMR Fomlämning

RAÄ 33 Gravfalt FMR Fomlämning

RAÄ 78 Torp, sentida FMR Ej fomlämning

RAÄ 79 Fyndplats,

silverskatt

FMR Ej fomlämning
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Nikolai socken, objektbeskrivningar

B. Boplatsläge, ca 300x150 m (nordväst-sydost), bestående av 
en sydvästsluttning samt en sydsydost vänd sluttning av ett pass. 
Fint läge under en längre period. Barrskog i öster samt öppen 
åker i västra delen. Möjlig fomlämning.

C. Boplatsläge, ca 600x100-200 m (nordväst-sydost), bestående 
av krönet och sluttningarna av en moränrygg. På sydvästra sidan 
har en havsvik mött upp under yngre stenålder. På nordöstra 
sidan har marken sluttat ner mot en forntida sjö som funnits i 
området från yngre stenålder till järnålder. I norra delen finns ett 
större vikingatida höggravfalt. Attraktivt boplatsläge från yngre 
stenålder fram till vikingatid. Möjlig fomlämning.

RAÄ 39. Gravfält, 150x50-85 m (NV-SO) bestående av ca 35 
fomlämningar. Dessa utgöres av 8 högar, 2 rösen och ca 25 mnda 
stensättningar. Högarna är 5-8 m diam. och 0,5-1 m h. Rösena är 
9 resp. 14 m diam. och 0,6 resp. 1,2 m h. De mnda 
stensättningama är 4-9 m diam. och 0,2-0,5 m h. Tre har fyll
ning, övriga är övertorvade. Fomlämning.

RAÄ 40. Gravfält, 100x30-90 m (NO-SV), bestående av minst 
50 fomlämningar. Dessa utgöres av minst 35 högar och ca 15 
runda stensättningar. Högarna är 4-8 m diam. och 0,4-0,8 m h. 
De runda stensättningama är 3-7 m diam. och 0,2-0,4 m h. är 
övertorvade. Fomlämning.

RAÄ 251. Torp. Sentida bebyggelselämning inom ett 70x30 m 
stort område bestående av 1 husgrund och 1 källargrop. Ej forn- 
lämning.

RAÄ 252. Gravfalt, 90x 20-35 m (NV-SO), bestående av 7 
fomlämningar. Dessa utgöres av 5 mnda stensättningar, 1 kvad
ratisk stensättning och 1 triangulär stensättning. Stensättningama 
är 7-10 m st. och intill 0,4 m h. Den triangulära har fyllning av 
sten, övriga är övertorvade. Fomlämning.

RAÄ 253. Husgmnd, sentida, möjligen rester av smedja. Ej 
fomlämning.

Tuna socken, objektbeskrivningar

E. Boplatsläge, 500x200-300 m (nord-syd), bestående av krön 
och sluttningar av moränmark. Tomtmark och åker.
Möjlig fomlämning.

F. Boplatsläge, 550x250 m (öst-väst), bestående av krön och 
sluttningar av moränhöjd. Tomtmark. I anslutning - närheten till 
de gravar som finns registrerade på krönet kan man förvänta sig 
en boplats. Området har även varit gynnsamt för bosättning 
under yngre stenålder. Eventuella boplatser kan sannolikt vara 
kraftigt skadade eftersom området utgörs av tomtmark.
Möjlig fomlämning.

G. Boplatsläge, 550x200 m (västnordväst-ostsy do st), bestående 
av en moränrygg och flacka sluttningar mot söder. Grönområde 
och tomtmark. Möjlig fomlämning.

H. Boplatsläge, 500x150 m (västnordväst-ostsydost), bestående 
av en moränrygg och flacka sluttningar mot söder. Skogsmark. 
Möjlig fomlämning.

I. Boplatsläge, 500x150 m (öst-väst), bestående av svagt syd- 
sluttande leråker. Inom området har det påträffats en vikingatida 
silverskatt. Möjlig fomlämning.

J. Boplatsläge, ca 150x100 m (öst-väst), bestående av en mot 
sydväst sluttande sandig avsats på större moränhöjd. Skogsmark. 
Möjlig fomlämning.

RAÄ 1. Grav. 1 hög, 8-9 m diam. och 1 m h. Fomlämning.

RAÄ 2. Gravgmpp, bestående av 3 mnda stensättningar, övertor- 
vad, 5-6 m diam. och intill 0,5 m h. Fomlämning.

RAÄ 3. Grav. 1 hög, 10 m diam. och 0,5 m h. Fomlämning.

RAÄ 5. Gravgrupp, bestående av 1 röse och 2 stensättningar. 
Röset är 12 m diam. och 0,9 m h. Stensättningama är 8 m diam. 
och 0,5 m h. Fomlämning.

RAÄ 17. Gravfält, 120x50-20 m (OSO-VNV) bestående av 15 
fomlämningar. Dessa utgöres av 1 hög, 13 mnda stensättningar, 
och 1 rest sten. Högen är 12 m diam. och 0,8 m h. Bland sten
sättningama är 3 ofyllda, 5-7 m diam. med kantkedjor intill 0,5 
m h, 2 stensättningar är röseliknande, 11-13 m diam. och intill 
0,7 m h, övriga är oregelbundna och utgöres av övermossad 
fyllning av sten, ca 6-10 m diam. Fomlämning.

RAÄ 33. Gravfalt, 85x 20-60 (NO-SV), bestående av ca 20 
fomlämningar. Dessa utgöres av runda stensättningar. Stensätt- 
ningarna är 3-12 m diam. och intill 0,3 m h., övertorvade. Forn- 
lämning.

RAÄ 78. Torp, sentida. Plats för Gröningstorp eller Grönstorp.
Ej fomlämning.

RAÄ 79. Fyndplats för kopparkärl med tyska och anglosachsiska 
mynt samt bitsilver, vikt 2 marker och 6 lod. Påträffades 1762. 
Ungefärlig angivelse. Ej fomlämning.
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Bilaga 4. Inventering av fornlämningar och möjliga 
fornlämningar vid Uddeby-Ödeby

Både de röda och blå bansträckningsaltemativen löper genom 
eller längs kanten av Ödesbydalgången. Det röda alternativet 
sträcker sig genom den lilla öst-västliga dalgången norr om 
Uddeby vidare mot Skavsta. Det blå banaltemativet sträcker sig 
längs Ödesbydalgångens södra kant mot sydväst för passage i 
anslutning till Nyköping stad. För testinventeringen valdes två 
områden, vid Uddeby respektive Ödesby, där fomlämningsinten- 
siteten är hög i de skogsklädda höjderna kring dalen (se karta s. 
76). Områdena valdes för att de delvis är lättillgängliga, och för 
att den stora mängden synliga lämningar gör dem extra 
komplexa. Inventeringen har endast utförts på en översiktlig 
basis och enbart inom den öppna marken, för att fånga upp 
boplatslägen. Ett urval av de tidigare kända fomlämningama 
inom eller i anslutning till områdena besöktes vid inventeringen.

Svärta socken, objektsbeskrivningar
RAÄ 54. Stensättningsliknande lämning, 5,5 m diam. och 0,1 m 
h. Övertorvad. Ej fomlämning.

RAÄ 55. Gravfält, 200x55-105 m (NV-SÖ), bestående av 106 
synliga gravar. Dessa utgörs av 19 högar, ca 86 runda stensätt- 
ningar och en treudd. Högarna är 4,5-10 m diam. och 0,4-1 m 
höga. De runda stensättningama, av vilka 14 är högliknande, är 
2-7 m diam. och intill 0,4 m höga. Övertorvade. Treudden är 11-

12 meter i sida och 0,3 m hög. Övertorvad med i ytan enstaka 
stenar. Block i mitten. Fomlämning

RAÄ 58. Gravfält, 60x20 m (10-210 gon), bestående av ca 15 
mnda stensättningar. Stensättningama är 1,5-4 m diam. och 0,1— 
0,3 m h. 10 är övertorvade, 4 är ofyllda med kantkedja. 1 är 
röseliknande. I ONO och SO är stenrader, möjligen rester av 
ytterligare gravar. Fomlämning.

RAÄ 59. Gravfält, 35x20 m (20-220 gon), bestående av 9 mnda 
stensättningar. De är 3-7 m diam. och 0,1-0,3 m h. Övertorvade. 
Fomlämning.

RAÄ 60. Gravfält, 85x90 m (V-Ö), bestående av 55 fomläm- 
ningar. Dessa utgöres av 6 högar, 48 mnda stensättningar och 1 
treudd. Högarna är 4-10 m diam. och 0,5-0,8 m h. Stensättning
ama är 3-7 m diam. och 0,1-0,4 m h. Övertorvade med enstaka 
stenar i ytan. Treudden har 6,5-7 m långa sidor och är 0,2 m h. 
Övertorvad. Vällagd kantkedja. Fomlämning.

RAÄ 62. Stensättningsliknande bildning, 5 m diam. och 0,2 m h. 
Övertorvad. Ej fomlämning.

RAÄ 63. Gravfält, 90x20-35 m (60-260 gon), bestående av 7 
fornlämningar, varav 5 högar och 2 mnda stensättningar. Högar
na är 4-7 m diam. och 0,4-0,7 m h. Stensättningama är 4-5 m 
diam. och 0,3 m h. Övertorvade. Fomlämning.

Tabell över kända fornlämningar och möjliga lägen för boplatser (inventering efter nya fornlämningar utöver boplatser genomfördes inte).
Testområde Uddeby Testområde Ödesby_________ _________________________

Beteckning Typ Källa Status

95 Gravgrupp + 
täktgropar

FMR Fomlämning
Ej fomlämning

96 Grav FMR Fomlämning

97 Gravfalt FMR Fomlämning

98 Grav + stenrader FMR Fomlämning

99 Gravfalt FMR Fomlämning

100 Gravliknande lämning FMR Ej fomlämning

144 Gravgrupp FMR Fomlämning

145 Grav FMR Fomlämning

151 Fomborg FMR Fomlämning

160 Grav FMR Fomlämning

246 Grav +
gravliknande bildning

FMR Fomlämning

Ej fomlämning

292 Grav? FMR Möjlig fomlämning

B Boplatsläge Specialinventering Möjlig fomlämning

C Boplatsläge Specialinventering Möjlig fomlämning

Beteckning Typ Källa Status
54 Gravliknande lämning FMR Ej fomlämning

55 Gravfalt FMR Fomlämning

58 Gravfalt FMR Fomlämning

59 Gravfalt FMR Fomlämning

60 Gravfalt FMR Fomlämning

62 Gravliknande bildning FMR Ej fomlämning

63 Gravfalt FMR Fomlämning

64 Gravgrupp FMR Fomlämning

165 Bytomt (Berga) FMR Fomlämning

188 Bytomt (Västerberga) FMR Fomlämning

200 Älvkvamsförekomst FMR Fomlämning

226 Älvkvarns förekomst FMR Fomlämning

235 Stenansamling, hg? FMR Möjlig fomlämning

A Boplatsläge Spec ialinventering Möjlig fomlämning

RAÄ 64. Gravgmpp, bestående av 2 mnda stensättningar, ca 4 m 
diam. och 0,3 m h. Delvis övertorvad fyllning av 0,3-0,6 m st. 
stenar. I området finns antydningar till fler stensamlingar, svår
bedömda p.g.a. hyggesplöjning i området. Fomlämning.

RAÄ 95. Gravgmpp + täktgropar. Gravgmppen består av 2 
stensättningar, 9 respektive 3 meter diam. och intill 0,3 m höga. 
Övertorvade. Den större anläggningen har talrikt med sten i ytan. 
Intill och V om stensättningen är en halvcirkelformad övertorvad 
utbyggnad 3X2 m stor och 0,2 m h. De två täktgropama är 3,5 m 
diam. Gravgmpp: fomlämning, täktgropar: ej fomlämning.

RAÄ 96. Stensätttning, rund, 5 m diam. och 0,3-0,4 m h. Över
torvad. Fomlämning.

RAÄ 97. Gravfalt, 100x40 m (Ö-V), bestående av 35 synliga 
gravar. Dessa utgörs av 3 rösen, 7 högar och ca 26 stensättningar. 
Rösena är 14, 13 resp 7 m diam. och 1,6, 1,2 och 0,6 m h. Fyll
ning av 0,2-0,9 m st stenar. Högarna är 6-8 m diam. och 0,5-0,9 
m h. En av högarna är skadad av järnväg. Stensättningama är 
mnda, 3-6 m diam. och 0,1-0,4 m h. Övertorvade. Tre stensätt
ningar är högliknande. Några kan eventuellt vara kvadratiska. 
Flera anläggningar är yt- och kantskadade. Fomlämning.

RAÄ 98. Röse + stenrader. Röset är 7 m diam. och 0,5 m h. 
Fyllning av 0,3-0,8 m st stenar. 28 meter S om röset finns två 
vinkelställda stenrader, 9 resp 8 m 1, av 0,2-0,4 m 1 och 0,2-0,4 
m h stenar. Övertorvade. Fomlämning.



RAÄ 99. Gravfält, 70x15 m (NNÖ-SSV), bestående av 9 synliga 
gravar. Dessa utgörs av 8 runda stensättningar och en triangulär 
stensättning. De runda stensättningama är 3,5-4,5 m diam. och 
0,1-0,3 m h samt övertorvade. Flera är omrörda och kantskada- 
de. Den triangulära stensättningen är 5 meter i sida med spetsar
na åt V, NNÖ, SSÖ. Fyllning av 0,2-0,6 m st stenar. Fomläm- 
ning.

RAÄ 100. Stensättningsliknande lämning, närmast rund, 5 m 
diam. och 0,3 m h. Ej fomlämning.

RAÄ 144. Gravgrupp, bestående av 2 runda stensätttningar, 6 
resp 8 m diam. och 0,5 m h. Fyllning av 0,2-0,5 m st stenar. 
Fomlämning.

RAÄ 145. Gravgmpp, bestående av 1 rest sten och 1 rund sten
sättning. Den resta stenen är 1 m h, 0,7-0,9 m br och 0,36 m tj. 
Stensättningen är 4 m diam. och 0,1 m h. Övertorvad. Fornläm- 
ning.

RAÄ 151. Fomborg, 100x50-60 m (NÖ-SV), bestående av 
stenvallar utmed den NÖ sidan. Avgränsas i N, V, SV av stup. 
Sluttande mot S. Vallarna är delvis naturliga stensamlingar som 
bättrats på med sten. Den anlagda vallen är 50 m 1., 3-6 m br. 
och 1 m h, byggd av 0,3-1 m st. stenar. I vallen finns två ingång
ar, en i SSÖ delen och en i V delen. Borgens innandöme har en 
skålad form. Fomlämning.

RAÄ 160. Grav. Stensättning, mnd, 6,5 m diam. och 0,4 m h. 
Övertorvad. Fomlämning.

RAÄ 165. Bytomt, 130x30-70 m (Ö-V), bestående av 1 grund 
efter bostadshus, 4 uthusgrunder, 1 raserad jordkällare samt 
stenröjda ytor. På platsen har Berga legat, omnämnt tidigast 
1440. Fomlämning.

RAÄ 188. Bytomt, 80x55 m (Ö-V), bestående av 4 husgrunder, 
varav 2 med spisrösen. Bebyggelsen omnämns 1440 som 
”Vaestra Baerghem”. Plats för Västerberga. Fomlämning.

RAÄ 200. Älvkvarnsförekomster, 4 st, belägna på uppstickande 
berghällar i Ö-sluttning mot flackt sedimentbäcken, hagmark f.d. 
åkerholmar. Sammanlagt finns 27 älvkvarnar fördelade på de 
fyra platserna, inom 1-1,65 m stora områden. Älvkvarnarna är 4- 
8 cm diam. och 0,5-3 cm dj. Fomlämning.

RAÄ 226. Älvkvarnsförekomster, 2 st. Belägna på östsluttning 
av liten delvis hällbunden bergklack. De två förekomsterna 
innehåller 68 respektive 31 älvkvarnar. Inom den större förekom
sten är de 4-9 cm diam. och 0,5^1 cm dj., utom en som är 
17,5x8,5 cm stor och 2,5 cm tj. Inom den mindre förekomsten, 
som ligger 4 m åt SÖ, finns 2 ovala älvkvarnar, 6,5x5 cm. De 
övriga är 3,5x9,5 cm diam. och 0,5-2,5 cm dj. Fomlämning.

RAÄ 235. Stenansamling, husgrund?, närmast rektangulär, 5x2 
m stor och 0,1 m h. av 0,1-0,3 m st stenar. Oklar funktion.
Möjlig fomlämning.

RAÄ 246. Stensättning, stensättningsliknande bildningar. 
Stensättningen är rund, 7 m diam. och 0,6 m h med fyllning av 
0,1-0,3 m st. stenar. De 3 stensättningsliknande bildningarna 
ligger ca 30 meter från varandra och är 4-5 m diam. och 0,2-0,3 
m h. En har grop i mitten. Stensättning: Fomlämning; 
Stensättningliknande bildningarna: ej fomlämning

RAÄ 292. Grav, osäker. Stensättning, närmast mnd, 8 m diam. 
och 0,2 m h. Övertorvad med stenar i ytan. Möjlig fomlämning.

A) Boplatsläge, 250x50-100 m (ÖNÖ-VSV) beläget i sadelläge 
mellan höjder. Hagmark och ung granplantering. 20-25 m.ö.h. 
Möjlig fomlämning.

B) Boplatsläge, 80x50-75 (NNV-SSÖ) beläget på avsatser i 
västsluttning ned mot bäck i väster. Hagmark. Boplatsläget fort
sätter väster om bäcken, utanför testområdet. 20-30 m.ö.h. Möj
lig fomlämning.

C) Boplatsläge, 275x50-125 m (NÖ-SV). Flacka sluttningar och 
avsatser mot sydväst, nordväst, väst, nedanför och i visst skydd 
av bergshöjder. 15-35 m.ö.h. Möjlig fomlämning.
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Kulturhistoriskt planeringsunderlag för Ostlänken

Inför den kommande Ostlänken genom Södermanland och 
Östergötland har Riksantikvarieämbetet (Kunskapsavdelningen 

och Avdelningen för arkeologiska undersökningar) tillsammans 
med Länsstyrelsen i Södermanland arbetat fram ett exempel på 
kulturhistoriskt planeringsunderlag. Det ska möjliggöra en sam
lad bedömning av konsekvenserna för kulturmiljön.
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