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Förord
Idén till detta arbete föddes vintern 1995 i ett samtal mellan 
representanter för planenheten vid Länsstyrelsen i Stockholms 
län och Riksantikvarieämbetet. Inom Länsstyrelsen pågick se
dan en tid tillbaka en diskussion om innehåll, utformning och 
planeringsanpassning av de underlag som staten enligt natur
resurslagen ska tillhandahålla kommuner och andra myndighe
ter. När Vägverket lade fram ett förslag till ny vägförbindelse 
mellan Ekolsund/Bålsta och Arlanda - ett område med mycket 
högt kulturhistoriskt värde och med flera områden av riksin
tresse för kulturminnesvården - uppstod ett konkret behov av 
att ta fram ett fördjupat planeringsunderlag.

Riksantikvarieämbetet hade å sin sida utarbetat ett förslag till 
metod för framställning av planeringsunderlag för regional 
trafik- och miljöplanering (På väg. 1994) och ville gärna få ytter
ligare erfarenheter av hur metoden fungerade. Det fanns således 
ett gemensamt intresse av att genom tillämpning av metoden få 
det aktuella områdets kulturvärden bättre belysta och kon
sekvenserna för kulturmiljön klarlagda. För arbetets genomför
ande anställde Länsstyrelsens planenhet antikvarie Pernilla 
Nordström på halvtid från mars till oktober 1995.

Till grund för konsekvensbedömningen har legat Vägverkets 
Arlandaförbindelsen E18-E4. Förstudie november 1994. I 
denna redogörs för åtta alternativa vägdragningar, varav alla i 
väsentliga delar bryter ny mark. Sedan föreliggande planerings
underlag färdigställts, har en del förändringar av vägalternativen 
skett. Bland annat redovisar den nu aktuella Arlandaförbindel
sen E18-E4. Vägutredning mars 1996 också ett förslag som i 
relativt stor utsträckning utgår från förbättring och ombyggnad 
av befintliga vägar.

Att arbeta med planeringsanpassade kulturhistoriska underlag 
är fortfarande relativt nytt inom kulturmiljövården. Det gäller i 
synnerhet projekt som omfattar större landskapsavsnitt, kanske 
hela regioner. Icke desto mindre blir det allt mer önskvärt att på 
ett tydligt sätt kunna lyfta fram de kulturhistoriska värdena i

sådana planeringssituationer. Riksantikvarieämbetet och Läns
styrelsen i Stockholms län har därför ansett det värdefullt att 
som metodexempel sprida denna skrift i en större upplaga.

Projektarbetet har bedrivits i samverkan med Länsstyrelsens 
kulturmiljöenhet. Riksantikvarieämbetets informationsavdel
ning har tillsammans med Pernilla Nordström svarat för fram
ställning av tryckoriginal.

Per-Magnus Nilsson 
Avdelningschef Riksantikvarieämbetet

Eva Gyllensvärd 
Länsarkitekt



Inledning
Behovet av planeringsunderlag
För att genomföra förändringar krävs kunskap och förståelse - 
för det som är och för det som ska bli. Kanske har vi ofta fram
tiden på näthinnan alltför starkt för att kunna se värdena i det 
som finns omkring oss nu. Vad gäller den fysiska planeringen, är 
det särskilt olyckligt om det är alltför bristfälliga planeringsun
derlag som orsakar att de beslut som fattas inte alltid blir de 
allra bästa. Ju större exploateringsprojekt, desto högre krav 
måste ställas på de olika värderedovisningarnas tydlighet. Dess
värre är det betydligt svårare att förutse alla konsekvenser som 
en ny motorväg kan föra med sig, än att se vilka följderna blir 
när t.ex. en herrgårdsmiljö förtätas med en grupp villor. Inom 
kulturmiljövården har det visat sig att det finns en ganska dålig 
beredskap för att beskriva just hur de stora sammanhangen be
rörs. Traditionellt redogörs framför allt för de enskilda objekt 
som kan komma att påverkas. Dessa behandlas oftast lösryckt, 
utan närmare koppling till det kulturmiljösystem som de står 
som uttryck för. Det blir svårt att utläsa värdet - är det vi ser 
unikt, representativt eller bara ordinärt? Ett bra planerings
underlag ska ge möjlighet att tänka efter före!

Rapporten På väg
I rapporten På väg. En metod för kulturmiljövård i regional tra
fik- och miljöplanering (1994) presenterar Riksantikvarieäm
betet en metod för att ta fram ett underlag som belyser kultur
landskapets grova strukturer. Med översiktskartor på regional 
nivå ska tre huvudteman fångas: forntidens mönster, nät och 
noder (kommunikationernas historia) samt agrara strukturer. 
Det är kartbilden, snarare än texten, som väntas tala till läsaren.

Arlandaförbindelsen - ett aktuellt projekt
För närvarande planeras en ny tvärförbindelse mellan Ekol- 
sund/Bålsta och Arlanda. Det primära syftet är att förbättra 
kommunikationerna mellan inre Mälardalen och Arlanda flyg
plats. I den förstudie som Vägverket presenterade i november 
1994 beskrivs den nya vägen som en regional riksväg med en 
bredd av 12-14 m och med en trafikteknisk standard som tål en 
hastighet av 90 km/h. Vägen föreslås gå igenom områden som 
är ganska orörda, och som har mycket höga kulturmiljövärden. 
Stora delar är utpekade som riksintressen för kulturminnes
vården. Planeringen av Arlandaförbindelsen har hos Länsstyrel
sen i Stockholms län aktualiserat behovet av värdesammanställ
ningar som på ett pedagogiskt sätt förklarar områdets övergri
pande värden och strukturer. Som ett led i planenhetens arbete

med fördjupade planeringsunderlag beslöts därför, att med 
Arlandaförbindelsen som pilotprojekt, försöka utarbeta en kul
turmiljöbeskrivning med en sådan inriktning.

Utgångspunkter för arbetet
Huvudsyftet med rapporten är att ge en fördjupad kunskap om de 
viktigaste karaktärsdragen som präglar kulturlandskapet i den del 
av östra Mälardalen som kommer att påverkas av den planerade 
Arlandaförbindelsen. Därutöver kommer vägens konsekvenser för 
dessa värden att belysas. Utgångspunkten för arbetet har varit den 
ovan skisserade metoden “På väg”. Rapporten behandlar de två 
temana Forntidens mönster och Nät och noder medan det tredje - 
Agrara strukturer- inte tas upp. De agrara strukturerna i stort, dvs. 
odlingsbygder kontra skog, redovisas dock under Yngre järn
ålderns mönster. En genomgång av det agrara landskapets mer spe
cifika drag, t.ex. påverkan av ägostruktur, säteribildning och skif
tesreformer, har av tidsskäl utelämnats.

Det är viktigt att ha i åtanke att rapporten inte utgör någon full
ständig beskrivning av det aktuella områdets kulturmiljövärden. 
Flera tidsskikt och företeelser, såsom de många herrgårdarna, 
skulle kunna föras in. För en genomgång på objektnivå hänvisas 
till fornlämningsregistret samt till det gängse material som redovi
sas i kommunala kulturmiljövårdsprogram, riksintressebeskriv
ningar och liknande.

Att välja perspektiv
Vilket perspektiv ska väljas för att de kulturhistoriska struktur
erna ska framstå som mest förståeliga? Under arbetets gång har 
det visat sig att det i flera fall inte är tillräckligt med presen
tationer endast i en skala. För att förstå områdets värden är det 
nödvändigt att sätta in det i olika sammanhang och växla mel
lan olika nivåer. Det har därför varit angeläget att försöka be
lysa Mälardalens roll i både ett nationellt och regionalt sam
manhang samtidigt som det har varit nödvändigt att lyfta fram 
enstaka s.k. kärnpunkter.

Material
De kartor som presenteras är ett urval av ett större antal tematiska 
överlägg som tagits fram. Förutom de nationella översikterna, 
redovisas kartorna antingen i skala 1:250 000 eller 1:100 000. För 
sockenöversikterna redovisas skalan i anslutning till bilderna.
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Vägar och kulturmiljö
Vi är alla beroende av vägar. Oftast färdas vi på dem för att nå ett resmål, men ibland är målet 
oväsentligt och själva färden är avsedd att ge en upplevelse i sig. Förr gav landskapet förutsättningarna 
för vägarnas sträckning. Man följde åsar och lättdränerande marker, slingrande sig runt flyttblock, 
impediment och bergspartier. Huvudvägarna löpte genom bygdens centrala delar, från socken till 
socken, från kyrka till kyrka. De större skogsområdena utgjorde ofta gränsbygd och utmark och ge
nomfors sällan.

Den förindustriella tidens vägar följde uråldriga vanor att förflytta sig i landskapet. De gick mellan platser 
där människor bott under mycket lång tid. De var smala, tysta, naturligt anpassade till omgivningarna, och 
utgjorde därför inte några barriärer. Naturgeografi och kulturlandskap styrde och gav förutsättningar. 
Vår tids vägar skapas på ett annorlunda sätt. De uppkommer inte naturligt utan planeras, i första hand 
med tidsvinsten som ledstjärna. Den moderna tekniken har gjort att de flesta naturgivna hinder kan 
övervinnas. Omgivningen får underordna sig vägens existens och förhållandet mellan vägar å ena 
sidan och natur- och kulturlandskap å andra har blivit det omvända. Nedan visas de viktigaste effek
terna en ny väg kan få på ett områdes kulturhistoriska struktur och kulturmiljövärden.

Utgångspunkten: kommunikation - förbindelse
Vägens huvudsakliga funktion är att förbinda en eller flera 
centrala punkter i landskapet.

Nya samband
En helt ny förbindelse skapar ett nytt samband, som ger upp
hov till en ny struktur. Förutsättningar ges för nya bebyg
gelselägen och expansion av befintliga men glest bebyggda om
råden. Så uppkom nya samhällsbildningar där järnvägarna 
drogs fram under 1800-talets senare del. I dag tillåter nya mo
torvägar att landsbygden mer och mer växer ihop med städer 
och tätorter. Nya kommunikationssamband medför också att 
bygdens historiska strukturer blir otydliga eller försvinner. De 
nya linjerna blir ofta dominerande i landskapet medan det äld
re kulturlandskapets gränser och organisation alltmer luckras 
upp. Det äldre transportmönstret med sina givna målpunkter 
degraderas till sidospår och blir svårt att uppfatta.

några utgångspunkter
Barriärer bildas
En ny väg behöver i sig inte innebära att samband bryts. Äldre tiders 
vägar bröt inga samband; de var smala, låg i nivå med omgivningen 
och var inte omgärdade av stora diken och vallar. Det var inte någon 
tät trafik och man färdades förhållandevis långsamt. Att korsa en väg 
mötte inte några större hinder i det förindustriella Sverige. Flerta
let av de vägar som byggs i dag är dimensionerade och utformade 
på ett sådant sätt att de såväl visuellt som fysiskt avdelar landska
pet och bildar svårgenomträngliga korridorer. Detta gäller även 
befintliga vägar som förändras genom breddning och uträtning. 
Storlek, utformning, sidoanläggningar, passagemöjligheter, tillå
ten hastighet samt respekt för äldre sträckningar är några viktiga 
faktorer som är avgörande för om barriäreffekter uppkommer.

Miljöer och objekt försvinner
Nya vägsträckningar, liksom ingrepp i befintliga vägar, medför 
allt som oftast påverkan på enskilda kulturmiljöer och objekt - 
de tydligaste bärarna av kulturlandskapets värden. Det kan 
handla om rent konkreta ingrepp såsom att fornlämningar tas 
bort och byggnader rivs. Men det kan också innebära att den 
nya vägen stryker så nära en bebyggelsegrupp eller ett gravfält 
att en stor del av upplevelsevärdet går förlorat.

Gammal väg blir som ny
I bygder med lång kontinuitet och stabilt bebyggelsemönster 
finns fortfarande vägar av mycket ålderdomligt slag. Med sitt 
läge i landskapet, sin sträckning, storlek och beläggning, utgör 
här vägen ett värde i sig. Att modernisera en sådan väg, t.ex. 
genom uträtning och breddning, innebär att en del av vår kom- 
munikationshistoria suddas ut, men även att ett främmande 
element förs in i en genuin bygd.



Mälardalen i ett nationellt perspektiv
Att vara hemmablind
Vilka värden finns i det område som Arlandaförbindelsen plane
ras gå igenom? Mälardalen är fornlämningstät och rymmer en 
stor mängd andra värdefulla kulturmiljöer. Hur ska vi bära oss 
åt när förändringar ska ske här? Några fornlämningar mer eller 
mindre kanske inte spelar så stor roll, anser nog många. Det är 
lätt att bli hemmablind och ta för givet att det vi har närmast 
omkring oss finns överallt. Med ett sådant synsätt riskerar vi att 
på sikt få allt mer urlakade bygder, med allt otydligare karaktär 
och egenart. Det som är vardagligt för en upplänning kan vara 
unikt för en smålänning. Det finns bara ett “Uppsala högar”!

De regionala karaktärsdragen
Varje region har sin särart, ytterst formad av skilda naturgeo
grafiska förutsättningar. För att förstå och rätt kunna värdera 
ett område är det nödvändigt att sätta in det i ett större sam
manhang; se om det är unikt eller inte, identifiera dess särskilda 
karaktärsdrag. Utgångspunkten för beskrivningen av kulturvär
dena i det område som kommer att påverkas av Arlandaförbin
delsen blir därför att översiktligt illustrera norra Mälardalens 
roll i ett nationellt perspektiv samt tydliggöra de viktigaste dra
gen i dess identitet och förutsättningar.

De naturgeografiska förhållandena har varit bestämmande inte 
bara för markanvändning och bebyggelsestruktur, utan också 
för om och när en region expanderat och nått olika utvecklings
stadier. För Mälardalens del hade t.ex. den långsamma landhöj
ningen betydelse för att området har få lämningar från tiden 
före 3000 f.Kr. Under yngre järnålder steg däremot de styva 
lerorna ur havet och skapade stora strandängar som blev ut
märkta betesmarker. Samtidigt fanns det gott om lättillgängliga 
bebyggelselägen och de vattenfyllda sprickdalarna kunde erbjuda 
goda kommunikationsleder.

De kulturella uttrycken har aldrig varit statiska utan skiftar 
både geografiskt och från tid till annan. Det kan därför vara 
svårt att avgöra om och när en viss trakt har varit särskilt bety
delsefull i förhållande till landet i övrigt. Utifrån fornlämning- 
arnas tydlighet och den kunskap vi har i dag kan man dock ur
skilja att olika områden manifesterat sig olika starkt under olika 
tider.

På de följande sidorna ger ett antal kartor exempel på Mälar
dalens karaktärsdrag i ett nationellt - om än inte alltid rikstäck
ande - perspektiv. Först presenteras några naturgeografiska 
kännetecken, därefter områdets betydelse i landets förhistoria.
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Naturgeografiska särdrag

□
□

LJ

□

Terrängtyper
Fjäll och förfjäll med välut
bildade dalgångar 
Bergkullslätter
Storskaligt sprickdalslandskap 
Bergkullterräng med 
oregelbundna dalstråk 
Sprickdalslandskap 
Subkambriskt peneplan 
Höjt och sönderbrutet 
subkambriskt peneplan 
Tornquistzonens horstar 
och sänkor
Sydsmålands urbergsslätt 
Slätter på sedimentär berggrund 
Kustslätt

Efter Sveriges Nationalatlas/ 
Berg och jord

Jordarter
t I Morän inkl. Isälvsgrus och torv 
gg Moränlera och lerig morän 
I I Finsediment (lera - slit)
I I Sand och grovmo
PB! Tunt eller osammanhängande 

jordtäcke på berg

Efter Sveriges Nationalatlas/ 
Jordbruket

Sprickdalslandskap et
Mälardalens sprickdalslandskap har sin förklaring i hur det 
subkambriska peneplanet har förändrats. Peneplanet är en flack 
yta som bildades för ca 600 miljoner år sedan. Stora delar av 
södra Sveriges slättområden består av ett avtäckt subkambriskt 
peneplan medan östra Mellansverige endast har denna urbergs- 
yta kvar i landskapets toppnivåer. Här har peneplanet spruckit, 
varvid de karakteristiska sprickdalarna uppstått. Att peneplanet 
var flackt och nederoderat har gjort att höjdskillnaderna här är 
relativt små. Sprickdalarna är långsträckta och flikiga och ut
görs antingen av sjöbäcken eller lerfyllda dalgångar. Där de kor
sar varandra utbildas större slätter.

Bördiga lerslätter och magra moränhöjder
När inlandsisen hade dragit sig tillbaka var östra Mellansverige 
den del av landet som sist höjde sig ur havet. Att området under 
lång tid utsattes för vågornas kraft påverkade jordarternas 
sammansättning. Moränen blev ursvallad på finare korn, vilka 
följde med vågorna och avsattes som postglaciala leror på fjärd
arnas bottnar. När fjärdbottnarna senare blev landytor kom de 
att utgöra bördiga lerslätter. Genom att inlandsisen förde med 
sig kalksten från Gävlebuktens botten fick de uppländska ler
orna en hög kalkhalt - ännu en faktor som bidrog till goda od- 
lingsförutsättningar. Havsbottenlerorna var dock styva och 
lämpade sig bättre som ängsmark än åker. Moränhöjderna är 
magra och därför främst bevuxna med barrskog.

Rullstensåsar
Stora och mäktiga rullstensåsar är ett annat karakteristiskt in
slag i Mälarlandskapen. Längst är Uppsala-Ekeröåsen som 
sträcker sig från norra Södermanland, genom Skoklosterhalvön 
till Uppsala, för att sedan löpa ut i Gävlebukten. Rullstensåsar 
förekommer både i områden där isen avsmält på land och där 
den avsmält i vatten men de stora åsarna, ofta med flackare 
krön, har alla utbildats under högsta kustlinjen. På sluttning
arna förekommer lerlager och svallsediment och utanför utbre
der sig lerslätter. Åsarnas krön är torra och lättdränerade, vilket 
tidigt gjorde dem lämpliga som vägar. Att åsarna i norra Mälar
dalen direkt anslöt till Mälaren i söder gav synnerligen goda för
utsättningar för kommunikationer.
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Mälardalen i Sveriges förhistoria

Äldre bondestenålder ca 4200-2800 f.Kr.
- Mälardalen i periferin
Under äldsta bondestenåldern var Mälardalen ännu ett utpräg
lat ölandskap. Gravar och boplatslämningar från perioden är 
spridda över en stor del av landet. Särskilt framträdande är 
trattbägarkulturen med sina stora dösar och gånggrifter, sin 
högtstående keramik och begynnande odling. Gånggrifterna är 
genomgående yngre än dösarna. Trattbägarkulturen har sina 
tydligaste uttryck i Skånelandskapen, Bohuslän och Västergöt
land men återfinns ända upp till mellersta Uppland. Norr om 
Östergötland har dock inga megalitgravar från denna tid upp
täckts. Boplatserna indikeras ofta av slipade tunnackiga flint
yxor, en gemensam artefakt för hela kulturkomplexet.

w • Antal rösen > 10 m och 
högar per ekonomiskt 
kartblad. Punktstorleken 
ökar med antalet.

Hällristningsområde

Bronsålderns storbögstid 1500-1100 f.Kr.
- Mälardalen en av flera viktiga regioner
Under bronsåldern utbildades ett hierarkiskt samhälle, där 
makten bl.a. uttrycktes genom storhögsbyggande och cirkula
tion av prestigevaror, dvs. svåråtkomliga föremål som guld, 
brons och bärnsten. Kulten avsatte starka spår i form av hällrist
ningar och offerdepåer med bronsföremål. De starka bygdernas 
utbredning i ett nationellt perspektiv får här sitt uttryck genom 
monumentalgravarna: högar i södra Sveriges fullåkersbygder 
och rösen i övriga områden. Monumentalgravarna var avsedda 
för en person och ligger i flera fall samlade på ett sådant sätt att 
de kan tolkas som territoriemarkeringar. Hällristningarna är 
koncentrerade till ett fåtal huvudområden men förekommer 
spridda i hela södra landsdelen. I östra Mellansveriges bronsål- 
dersmiljöer är också skärvstenshögarna karakteristiska inslag. 
De ligger i närheten av gravar och består av skörbränd sten, 
krukskärvor, ben, keramik, gj uteria vfall m.m. Oftast tolkas de 
som avfallshögar. I Mälarlandskapen har skärvstenshögarna sin 
största utbredning i inre Uppland med den hällristningstäta 
Enköpingsbygden.

Lokal med en eller 
flera resta stenar

Järnålderns äldre del 600 f.Kr.-400 e.Kr.
- Mälardalen och Götalandskapen
Redan under yngre bronsåldern, omkring 1000 f.Kr., började 
det elitistiska bronsålderssamhället att upplösas. Monumental
gravarna och prestigeföremålen försvann och ett gravskick med 
brandbegravningar, samlade i gravfält, infördes. Gravarna inom 
ett område är vanligtvis identiska och någon social differentie
ring är därför sällan synlig. Ett mer kollektivistiskt gårdssam- 
hälle med gödslade åkrar, hägnader m.m. träder fram. Troligen 
gjorde ett tidigare överutnyttjande tillsammans med en klimat
försämring omkring 600 f.Kr. att trycket på jordbruket ökade. 
Att kunna kontrollera marken och dess avkastning blev därför 
särskilt viktigt. Även om utvecklingen i stort var likartad i hela 
landet skiftar de kulturella uttrycken mellan olika regioner. Det 
är här svårt att urskilja något område som har särskilt starka 
uttryck och påtagligt dominerar. I större delen av Syd- och Mel
lansverige förekommer dock resta stenar som gravmarkeringar, 
varför utbredningen av dessa här får illustrera de äldre järnål- 
dersbygderna. Mälardalen jämte Götalandskapen träder fram 
som de mest tätbefolkade landsdelarna.
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e Antal gravfält per 
ekonomiskt kartblad 
(inkl. även äldre järn
ålder). Punktstorleken 
ökar med antalet.

Yngre järnåldern 550-1050 e.Kr.
- Mälardalen i centrum
I stora delar av landet är yngre järnåldern nära förknippad med de 
välmarkerade gravfälten. Den vanligaste gravfältstypen är hög- 
gravfältet med välvda enhetliga högar. Av gravfältens storlek, be
lägenhet och fördelning kan vi sluta oss till att de hade funktion av 
gårds- eller bygravfält. Gravfältens utbredning kan därför ganska 
väl sägas illustrera dåtidens bygder. Hänsyn måste dock tas till att 
många gravfält i fullåkersbygderna har plöjts över-voch att vissa 
områden, som de gammaldanska landskapen och Gotland, hade en 
annan gravsed. I anslutning till järnåldersbygderna uppträder 
också ett antal monumentala gravhögar, vilka vanligen tillhör 
folkvandringstiden (400-550 e.Kr.). Mest kända är Uppsala högar. 
Även under yngre järnålder förekommer större högar, dock ej av 
lika imponerande format. Storhögarna tyder på att det fanns någon 
form av stormanna- eller hövdingadömen. Detta bekräftas av de 
stora båtgravfälten som återfunnits bl.a. i uppländska Vendel och 
Valsgärde samt i Badelunda utanför Västerås. Dessa visar på konti
nuerliga rikemans begravningar från folkvandringstid till kristen 
tid. Under yngre järnåldern framträder Uppland och Mälardalen 
fullt ut som ett centralområde. Förutom höggravfälten finns också 
bl.a. fornborgar och runstenar som viktiga kännemärken.

• Fornborg

Fornborgar

Fornborgarna förekommer under såväl äldre som yngre järnål
der. De är svårdaterade och har säkerligen haft olika funktioner. 
Användningen kan också ha skiftat över tid. Fornborgarna upp
träder i olika former och har delvis olika belägenhet i landska
pet. De fördelar sig på två huvudområden: östra Svealand och 
Bohuslän/Nordhalland. Kännetecknande för Mellansverige är 
de s.k. bergsborgarna som är belägna på svårtillgängliga höjd- 
partier - väl synliga och med vid utsikt. Under vikingatidens 
äldre del uppfördes troligen det stora antal fornborgar som lig
ger i krönlägen utefter de större vattenvägarna, ofta parvist pla
cerade. Att man kan skönja en viss regelbundenhet i deras place
ring anses belägga att dåtidens samhälle hade en organisation 
som var överordnad gårds-/bysamhället.

• Lokal med runristning

Runstenar och runhällar

Runor har förekommit i Sverige ända sedan romersk tid men då 
som magiska inskrifter på mindre föremål. När den 16-typiga 
runraden infördes omkring år 800 började runstenar resas mer 
allmänt. Från 960-talet till 1000-talets mitt formligen explode
rar runstensresandet. Runstenarna är minnesstenar som ska ses 
som ett sorts arvsdokument eller som en ihågkomst av goda gär
ningar. Genom att skriftligen påvisa släktskap till den avlidne 
klarlades och bekräftades rätten till arv. Runstenarna placerades 
vanligen vid vägar, broar eller på andra platser där de var väl 
synliga för förbifarande. Det är dock inte troligt att alla var läs- 
kunniga utan skriftspråket torde varit förbehållet den jordäg
ande stormannaklassen. Runornas inskrifter berättar om sam
hällets organisation och maktförhållanden. Vi möter t.ex. Jarla- 
banke i Täby “som ensam ägde ett helt hundare” och som lät 
resa stenar till åminnelse över sig själv för att han byggt en bro 
och ordnat en tingsplats. Runstenar och runhällar kan kopplas 
till tätbefolkade och välmående områden, där Uppland och östra 
Mälardalen intar en särställning.
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Elter Sveriges Nationalatlas/ 
Kulturminnen och kulturmiljövård

Makt- och handelscentra
• Identifierade genom gravar och gravfält 
O Handels- och hamnplatser 
O Kungsgårdar med ansenliga monument 
O Tings- och/eller kultplatser

Makt- ock handelscentra

Det var säkerligen ett antal faktorer som samverkade till Mälardalens 
kraftfulla utveckling under järnålderns yngre del. De kalkrika lerjord
arna gav i kombination med ett gott klimat goda förutsättningar för 
jordbruk. Den fortgående landhöjningen friläde allt större arealer som 
kunde nyttjas som ängsmarker för fodertäkt. Särskilt betydelsefullt var 
att norra Mälardalen hade ett strategiskt läge från kommunikations
synpunkt. Dalarna och norra Bergslagen blev under 700-talet viktiga 
järnproducerande områden, som sannolikt kan ha stått under de upp
ländska stormännens kontroll. Adalarna och rullstensåsarna som löpte 
ned till Mälaren erbjöd goda transportmöjligheter Från Mälaren och 
vidare ut mot Östersjön fanns sedan lättbevakade farleder; vikingatid
ens svear var kända för sina goda skepp. Troligen beboddes Mälar
dalen av en välmående stormannaklass, som i generationer befäst 
sin ställning genom ett obrutet jordägande. Under yngre järnålder 
uppvisar Mälardalen en koncentration av sådana uttryck som förknip
pas med utvecklad administration, politisk och religiös makt: stor- 
högap kungsgårdar med monumentala husgrundsplatåer, tings-Zkult- 
platser och anlagda handelsplatser

Det är en vanlig uppfattning att de tydliga manifestationerna upp
kommer i tider när stora omvälvningar håller på att ske i samhället. 
Under vikingatid och tidig medeltid utspelades två viktiga makt
kamper som blev avgörande för hur vårt land skulle formas: kam
pen mellan asatron och kristendomen samt mellan stormän och 
kungamakt. Mälardalen stod i händelsernas centrum med betydel
sefulla platser som (Gamla) Uppsala, Fornsigtuna, Birka, Adelsö, 
Sigtuna och ett antal monumentala stormannagårdar.

Sammanfattning
Exposén över Sveriges förhistoria visar att Mälardalen varit be
folkad under mycket lång tid. De äldsta kända lämningarna kan 
dock knappast sägas vara av det monumentala slaget; under ti
dig- och mellanneolitikum är det i stället de södra och västra 
landsdelarna som står i fokus genom sina stora stenkammargra- 
var. Under bronsåldern och äldre järnåldern växer Mälardalen i 
betydelse och utbildar tillsammans med Götalandskapen nya re
gioner som allt mer tar uppmärksamheten från Sydsverige. Från 
folkvandringstid (ca 400-550 e.Kr.) och in i medeltid framträ
der Mälardalen som landets mest expansiva område. Ingenstans 
ligger gravfälten så tätt som här. Och ingenstans finns ett sådant 
spektrum med tydliga uttryck som storhögar, båtgravfält, forn- 
borgar, tidiga handelsplatser, runstenar, tings- och kultplatser 
och kungsgårdar.

Yngre järnåldern är den period då Mälardalen tveklöst skiljer ut 
sig från landet i övrigt och då både det arkeologiska materialet 
och skriftliga källor kan utpeka området som den ledande regio
nen i landet. Genom fornlämningarnas tydlighet och ett nästan 
helt intakt bestånd, har vi relativt god kunskap om hur yngre 
järnålderns bygder kan ha sett ut. Flera större forskningsarbeten 
har också bearbetat materialet vidare. Forntidens mönster har i 
det följande begränsats till just yngre järnålderns mönster. Gi
vetvis vore det en fördel om t.ex. även bronsålderns storhögstid 
fick sitt överlägg, här har dock tidsåtgången fått sätta sin gräns.
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Östra Mälardalens kulturhistoriska strukturer
Yngre järnålderns 
mönster

Betydelsen
Områdets betydelse i landet under yngre järnålder och tidig 
medeltid har tidigare berörts och kan inte nog understrykas. 
Mälardalen var mycket rik, hade en ledande position och de 
speciella företeelser och tydliga bygder vi har intakta här åter
finns inte på något annat håll. Ända sedan omkring år 800 om
nämns platser som Birka och Gamla Uppsala i skriftliga källor. 
Även om vi inte kan ta de gamla sagornas och uppteckningarnas 
innehåll för några sanningar, innebär ändå platsernas omnämn
ande att de existerat och haft en betydelse i det dåtida samhället.

Elitdynastier och järnproduktion
Kung Adils var på disablot och red omkring på en häst i disa- 
salen. Hästen snubblade under honom och föll och kungen föll 
med huvudet mot en sten så att skallen sprack och hjärnan flöt 
ut över stenen. Han dog i Uppsala och är höglagd där. Svearna 
ansåg att han var en mäktig kung.

(Snorre Sturluson, Ynglingasagan, 1200-talet, delvis efter 
ättekvädet Ynglingatal, nedtecknat av Tjodolf av Hvin på 
800-talet.)

I ättekvädet Ynglingatal, nedtecknat av skalden Tjodolf av Hvin 
under 800-talet, beskrivs folkvandringstidens (400-550 e.Kr.) 
Uppsalakungar, vilket tyder på att det faktiskt kan ha funnits 
namngivna kungar i Mälardalen redan vid denna tid. Storhögarna 
med enmansbegravningar utgjorde sannolikt viktiga centra. Tvek
löst hade Uppsala en central ställning bland dessa.

Vendeltidens (550-800 e.Kr.) gravar är inte lika imponerande 
som storhögarna men båtgravfälten med sina rikemansbegrav- 
ningar (t.ex. Valsgärde nära Gamla Uppsala) visar att samhället 
fortfarande var hierarkiskt uppbyggt med elitdynastier. Som 
nämnts kan en källa till rikedomen ha varit kontrollen över 
järnproduktionen och järnets vidare utförsel. Såväl stormans- 
och kungsgårdsmiljöerna som Birka bör sättas in i detta sam
manhang.

Kungsgårdar och stormansgårdar
Oden tog sig säte vid Lögrinn där det nu heter Gamla Sigtu
na och satte där upp ett stort hov och blotade efter asarnas
sed. Han tog ett stort landområde där som han kallade Sig
tuna.
(Snorre Sturluson, Ynglingasagan.)

Runtom i Mälardalen finns platser som genom sin speciella 
fornlämningsbild kan tolkas som vikingatida kungsgårds- 
miljöer. Gamla Uppsala, Adelsö och Fornsigtuna uppvisar flera 
typiska drag: tingshögar med avplanade krön, storhögar (ej i 
Fornsigtuna) samt uppbyggda husgrundsplatåer med nedanför 
liggande terrasser. Kungsgårdarna var centrum för kult, rätt
skipning och administration. Gränsen mellan storman och kung 
torde dock ha varit ganska flytande. Genom runinskrifter vet vi 
att stormän kunde äga hela hundare och själva anordna 
tingsplatser. En del stormansgårdar, som Granby i Orkesta med 
en stor husgrundsplatå, har också anammat drag av kungs
gårdarna.

Handels- och hantverkscentrum
Under 500-talet blomstrade verksamheten på Helgö söder om 
Ekerö, den första kända centrala handels- och marknadsplatsen 
i Mellansverige. Fynden på Helgö vittnar om internationella, 
långväga kontakter men också om ett eget omfattande metall
hantverk. Kanske försåg Helgö en stor del av Östersjöområdet 
med hantverksprodukter och handelsgods. Helgös verksamhet 
bestod även under 600- och 700-talen varefter all internationell 
handeln verkar ha överförts till Birka.

Landets första stad
Från 700-talets mitt fram till ca år 970 existerade Birka, Sveriges 
första kända stadsliknande bildning. Det var dock ingen stad i vår 
tids bemärkelse, utan snarare en stor handels- och hantverksplats, 
omlastningsstation och magasinsplats. Birka hade en stor bofast 
befolkning, bestående framför allt av handelsmän och hantverkare. 
Staden utgjorde centrum för regionens kontakter utåt och hade 
sannolikt en nära koppling till kungasätet på intilliggande Adelsö. 
Utanför den vall som omgärdar stadsområdet ligger Hemlanden, 
landets största gravfält med mer än 1 600 gravar. Här finns också 
rika kammar- och kistgravar som saknar motsvarighet i Mälar- 
området. Birkas speciella betydelse i det vikingatida Sverige kan 
också utläsas genom att det var till Birka som Ansgar kom på sin 
missionsresa.

Maktskifte och statsbildning
Hedendomen hade ett starkt fäste i Svealands stormansbygder. 
När de första missionärerna dyker upp verkar det ha blivit en 
stark hednisk reaktion. I Gamla Uppsala uppförs ett hednatem
pel, kanske som en symbolhandling. Det kristna maktöverta
gandet gick hand i hand med ett konsoliderande av kungamak
ten. De som hade kristna och profana maktanspråk var ömsesi
digt beroende av och drog nytta av varandra. På 970-talet an
läggs Sigtuna, troligen av Erik Segersäll. Att Sigtuna verkligen är 
medvetet anlagd har belagts i arkeologiska utgrävningar, där det 
har framkommit att byggandet föregåtts av en tomtindelning. 
Mitt i staden uppfördes en kungsgård. I slutet av 900-talet star
tas landets äldsta kända myntning i Sigtuna av Olof Skötkon
ung. Han var den förste som man vet var kung över både Svea
land och Götaland och som helt igenom bekände sig till kristen
domen. Någon gång på 1060-talet blev Sigtuna biskopssäte un
der ärkebiskopen i danska Lund.

Det finns flera tolkningar av Sigtunas betydelse. Staden kan ha 
grundats som en kunglig manifestation; ett centrum för politisk 
makt, administration och kristen mission i det område där kunga
makten var som svagast. Traditionellt hävdas framför allt Sigtunas 
roll som viktig handelsplats. Under 1100-talet börjar fler städer 
växa upp i Mälardalen, och när Gamla Uppsala blev Sveriges 
första ärkebiskopssäte år 1164 hade Sigtuna helt förlorat sin 
kyrkliga nyckelroll.

Kyrkorna
Under 1000-talet tycks kristendomen ha segrat över asatron 
även i Uppland. Den nya religionen antogs först av samhällets 
övre skikt. Såväl kyrkornas som klostrens äldsta godskomplex 
härrörde ur kungliga donationer. Sannolikt gynnades kyrkan 
också av de rika stormanssläkterna; de första kyrkorna uppför
des som privata gårdskyrkor på stormansgårdarna. Gårdskyr- 
korna övertogs sedan av socknarna. Under 1100-talet uppför
des flertalet av de talrika stenkyrkor vi har i centrala Uppland. 
Med kristnandet följde klostergrundandet. Mellan 1160 och 
1184 fanns ett cistercienserkloster i Viby, strax norr om Sigtuna. 
Under 1200-talet grundade samma orden klostret Sko vid nuva
rande Skokloster.
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Karaktärsdrag

Det frysta landskapet: bygder, gravfält, leder
Sprickdalslandskapet och den långvariga påverkan av havets 
vågor har gett området tydliga landskapsrum. Kontrasterna 
mellan lerjordar å ena sidan och impediment och moränhöjder å 
andra har gett bygden dess förutsättningar. Området var i prin
cip fullkoloniserat redan under yngre järnåldern. Lerjordarna 
togs i anspråk fullt ut och gårdsgravfälten berättar om att be
byggelsen förlädes till den obrukbara marken intill. Landhöj
ningen har inte heller bidragit till att landskapets huvudkontu
rer förändrats nämnvärt sedan vikingatiden. Dock var några av 
dagens flacka, strandnära partier vikar då. Den tidiga expansio
nen har gjort att någon ytterligare utökning av bygderna inte 
varit möjlig. Jordbruket har också varit så bärkraftigt att någon 
annan användning av marken inte varit aktuell. Även om inägo- 
markens markslag och utseende har ändrats, har yngre järnål
derns bygder i stort sett bibehållits intakta. Dagens bebyggelse
struktur har tusenåriga anor, med de flesta gårdar i direkt an
slutning till yngre järnålderns gravfält.

Intakta gränsområden är en förutsättning för intakta bygder. De 
skogsklädda moränhöjder som inramade bygderna och utgjorde 
utmark, har kvar denna funktion. Större gränsområden, som 
gränsen mellan de medeltida folklanden Tiundaland och Att- 
undaland norr om Lej ondaissjön, har ännu inte tagits i anspråk.

Många av sprickdalarna och dalgångarna utgjorde förr viktiga 
vattenvägar. I dag är endast den stora leden över Sigtuna farbar 
ända från Uppsala till Stockholm. Landhöjningen har trängt un
dan vattnet men de kvarvarande landskapsrummen kan ändå 
förmå oss att föreställa oss de forntida färdvägarna. Farledsbor- 
garna som kantar såväl fjärdarna upp mot Uppsala som mindre, 
nu igenväxta vattendrag förstärker strukturerna.

De starka uttrycken: kärnpunkter i området
Mälardalens yngre järnålderssamhälle är i stor utsträckning ett 
manifesterande samhälle. Runstenarna berättar om släktskaps
förhållanden och bedrifter. De vanliga höggravfälten har en 
medveten utformning för att synas och ge signaler. Tidigare har 
också nämnts sådana platser som särskilt tydligt markerar sin 
ställning. I det område som berörs av Arlandaförbindelsen finns 
så många viktiga punkter att de tillsammans kan sägas utgöra 
ett ramverk för förståelsen av hur det forntida samhället kunde 
omvandlas till vårt historiska.

Sigtuna har redan belysts, likaså Viby kloster. Av klostret åter
står i dag några terrasser och murar, belägna vid Viby by.

Håtuna. Ambrosiani, Archaeology and Environment 4/85.

Ett tänkbart Fornsigtuna. Teckning: Emilia Lauer-Andersson 
i boken Fornsigtuna. En kungsgårds historia (1991).

Fornsigtuna räknas som Mälarområdets bäst bevarade kungs- 
gårdsplats. Den har ett specifikt läge på en höjd intill den viktiga 
vattenvägen från Uppsala. Kungsgården etablerades någon gång 
under 600- och 700-talen och övergavs omkring år 970 - samti
digt som Sigtuna etablerades. Troligen var gården ett av kung
ens centralgods och ett lokalt centrum för kult, rättskipning och 
administration. Fornsigtunas upphörande sätts i samband med 
kristnandet av Sverige.

Centrala Håtuna var sannolikt en slags högreståndsmiljö redan 
under yngre järnålder. Ca 500 m sydväst om Håtuna kyrka lig
ger ett stort gravfält med ca 175 registrerade gravar från denna 
tid. Nordväst om kyrkan finns en övergiven bytomt, omnämnd 
som f.d. Håtuna by i en lantmäteriakt från 1731. Från medelti
den finns Håtuna skriftligt belagd som kungsgård i och med att 
Håtunaleken utspelades sig där år 1306. Det är inte känt exakt 
var kungsgården låg.

Både Fornsigtuna och Håtuna var belägna i anslutning till goda 
jordar. Det var framför allt sådana områden som stod i fokus för 
1600-talets säteribildning, då kronan donerade eller förlänade 
sin mark till adeln som ersättning för krigstjänster. Intill de 
nämnda platserna uppfördes på 1600-talet sätesgårdarna Sign- 
hildsberg resp. Håtunaholm. Håtuna by fick uppgå i Håtuna- 
holm och verkar snart ha blivit avhyst - en vanlig följd för när
liggande byar när ett säteri inrättades. Även om dagens herr
gårdsbyggnader är av senare datum utgör Fornsigtuna och Hå
tuna alltjämt miljöer präglade av aristokratin.

Orördheten
Långt ifrån hela Mälardalen har bevarat sin järnåldersstruktur. 
Tätortsutveckling och städernas expansion har omvandlat eller 
inkräktat på många av de förhistoriska bygderna. Stockholms 
norra och västra förorter har alla genomgått en total föränd
ring. Förutom det relativt korta avståndet till huvudstaden, har 
också närheten till större vägar och järnvägar varit en förutsätt
ning för utbyggnaden. De trakter som förblivit intakta har ald
rig haft funktionen av genomfartsland.

Det område som framför allt kommer att påverkas av Arlandaför
bindelsen ligger som en ö mellan de stora Mälarfjärdarna Ullfjär
den och Sigtunafjärden. Enda landförbindelsen är vid Draget vid 
Bålsta. Häröver har alltid vägen mot västra Mälardalen gått, och 
här drogs också järnvägen på 1870-talet. Expansionen har sedan 
dess nästan uteslutande skett efter denna kommunikationskorridor 
medan det övriga området, som låg perifert och inte erbjöd några 
genomfarter, i stor utsträckning har lämnats i fred. Här finns ca 
95 % av fornlämningsbeståndet kvar intakt.
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Konsekvenser

Bygder, leder och gravfält
Samtliga alternativ utom alternativ 4 delar de av gravfält marke
rade bygderna vid Håbo och Håtuna. Alternativ 1 A och 1 B passe
rar dessutom det öppna landskapet vid Övergran, vars gränser 
kan utläsas av gravfältens utbredning. Väster om Sigtunafjärden 
går alternativ 1 A-B och 2 A-B över Erikssund för att strax väs
ter om Arlanda tvärt bryta den ålderdomliga bygd som följs av 
den slingriga vägen mellan Odensala och Rävsta. Alternativ 2 C 
och 3 A-B har samma sträckning som ovanstående vägdrag- 
ningar genom det sistnämnda området. Samtliga ovan presente
rade alternativ kommer allvarligt att skada områdets uråldriga 
struktur med välbevarade bygder, bebyggelselägen och gravfält. 
Med högbroar över vikar och fjärdar kommer också de visuella 
kontakterna utmed vattenvägarna att brytas.

Alternativ 4 är det enda alternativet som inte skär av några byg
der. Utöver den sträcka som föreslås i tunnel, går alternativ 4 
mitt i den gamla folklandsgränsen. Detta medför en annorlunda 
problematik än vad som gäller övriga förslag. Om vägen för
läggs i gränsområdets mittzon och hålls skogomgärdad, torde 
gränsens karaktär kunna bibehållas. En förutsättning är att 
själva vägen får förbli det enda större intrång som görs här. Vi 
vet emellertid att nya förbindelseleder ofta öppnar för olika ty
per av exploateringar, vilket i ett mer långsiktigt perspektiv 
skulle kunna leda till att Håtuna- och Håbo-Tibblebygden allt 
mer upplöses. Även om alternativ 4 på många sätt är att före
dra, är således inte heller detta helt problemfritt att genomföra.

Kärnpunkter
Alternativ 1 A-B kommer framför allt att ge en negativ på
verkan på miljön vid Viby. Även alternativ 2 A-C föreslås få 
samma olyckliga sträckning över Viby. Alternativ 2 A-B passe
rar dessutom rakt över hela Håtunakomplexet. Alternativ 2 C 
går på högbro över Sigtunafjärden, ca 500 m söder om Fornsig- 
tuna, och kommer påtagligt att störa den upplevelse av platsen 
som förhistoriskt kult- och rättskipningscentrum, som faktiskt 
ännu ges. En vägdragning motsvarande alternativen 2 A-C 
kommer att medföra oersättliga skador på några av Mälar
dalens mest specifika miljöer. Alternativ 3 A synes inte komma 
att direkt påverka några av de s.k. kärnpunkterna, däremot 
tangerar vägen den fornborg som är belägen mitt emot Sigtuna. 
Alternativ 3 B och 4, som till stor del går i skogstrakter, är på 
flera sätt de skonsammaste alternativen och kommer inte heller 
i konflikt med järnålderns centralplatser.
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Bygder, leder och gravfält
Samtliga alternativ utom alternativ 4 delar de av gravfält marke
rade bygderna vid Håbo och Håtuna. Alternativ 1 A och 1 B passe
rar dessutom det öppna landskapet vid Övergran, vars gränser 
kan utläsas av gravfältens utbredning. Väster om Sigtunafjärden 
går alternativ 1 A-B och 2 A-B över Erikssund för att strax väs
ter om Arlanda tvärt bryta den ålderdomliga bygd som följs av 
den slingriga vägen mellan Odensala och Rävsta. Alternativ 2 C 
och 3 A-B har samma sträckning som ovanstående vägdrag- 
ningar genom det sistnämnda området. Samtliga ovan presente
rade alternativ kommer allvarligt att skada områdets uråldriga 
struktur med välbevarade bygder, bebyggelselägen och gravfält. 
Med högbroar över vikar och fjärdar kommer också de visuella 
kontakterna utmed vattenvägarna att brytas.

Alternativ 4 är det enda alternativet som inte skär av några byg
der. Utöver den sträcka som föreslås i tunnel, går alternativ 4 
mitt i den gamla folklandsgränsen. Detta medför en annorlunda 
problematik än vad som gäller övriga förslag. Om vägen för
läggs i gränsområdets mittzon och hålls skogomgärdad, torde 
gränsens karaktär kunna bibehållas. En förutsättning är att 
själva vägen får förbli det enda större intrång som görs här. Vi 
vet emellertid att nya förbindelseleder ofta öppnar för olika ty
per av exploateringar, vilket i ett mer långsiktigt perspektiv 
skulle kunna leda till att Håtuna- och Håbo-Tibblebygden allt 
mer upplöses. Även om alternativ 4 på många sätt är att före
dra, är således inte heller detta helt problemfritt att genomföra.

Kärnpunkter
Alternativ 1 A-B kommer framför allt att ge en negativ på
verkan på miljön vid Viby. Även alternativ 2 A-C föreslås få 
samma olyckliga sträckning över Viby. Alternativ 2 A-B passe
rar dessutom rakt över hela Håtunakomplexet. Alternativ 2 C 
går på högbro över Sigtunafjärden, ca 500 m söder om Fornsig
tuna, och kommer påtagligt att störa den upplevelse av platsen 
som förhistoriskt kult- och rättskipningscentrum, som faktiskt 
ännu ges. En vägdragning motsvarande alternativen 2 A-C 
kommer att medföra oersättliga skador på några av Mälar
dalens mest specifika miljöer. Alternativ 3 A synes inte komma 
att direkt påverka några av de s.k. kärnpunkterna, däremot 
tangerar vägen den fornborg som är belägen mitt emot Sigtuna. 
Alternativ 3 B och 4, som till stor del går i skogstrakter, är på 
flera sätt de skonsammaste alternativen och kommer inte heller 
i konflikt med järnålderns centralplatser.



Regionens kommunikationsmönster

Karaktärsdrag

Vattenvägarna: förbinder och avgränsar
Norra Mälardalens naturgivna förutsättningar har i hög grad 
präglat rörelsemönstret i regionen. De vattenfyllda sprick
dalarna, ofta i nord-sydlig riktning, omges av branter och utgör 
tydligt avgränsade vattenrum. Dessa vattenvägar var länge de 
viktigaste regionala kommunikationslederna. De anger en 
nord-sydlig huvudriktning i landskapet och berättar om de för 
yngre järnåldern och vikingatiden så viktiga sambanden mellan 
Bergslagen och Mälardalen, mellan Uppsala, Sigtuna och senare 
Stockholm. Samtidigt som vattenvägarna fungerade som förbin
delselänkar i sin längsriktning, utgjorde de också tydliga grän
ser. De var svåra att överbrygga och kom liksom andra natur
hinder att utgöra en grund för samhällets tidiga administrativa 
indelning. Såväl medeltidens folklandsgränser som sockengrän
serna gick i stor utsträckning i vattendrag och sjöar. De adminis
trativa gränserna lade fast ramen för människornas rörelse
mönster. Rätten att röra sig fritt är något som hör vår tid till. In 
på förra seklet var man tvungen att ansöka om tillstånd för att 
resa utanför sin hemsocken. Det finns all anledning att förmoda 
att det även under förhistorisk tid fanns någon slags kontroll 
över de stora färdlederna.

Vattenvägarna var länge betydande för långväga resande och 
godstransporter. Decennierna kring sekelskiftet kom ångbåtstrafi
ken i gång på allvar och fick en viktig roll för de regionala kontak
terna. Frukt, grönsaker och lantbruksprodukter fraktades från 
landsbygdens gårdar till Stockholms salutorg. Från tegelbruken 
vid Mälarens stränder forslades tegel till städernas byggen.

Runstenar och hålvägar: de äldsta landvägama
Det aktuella området är Sveriges runstenstätaste. Runstenarna 
restes gärna utefter vägar och vid vadställen, där många männi
skor passerade. Mellan t.ex. Norrsunda och Kårsta och mellan 
Stäksön och Övergran kantas de äldre landsvägarna av ett antal 
runstenar. Detta kan indikera förhistoriska vägsträckningar 
men ytterligare undersökningar måste till innan sådana slutsat
ser kan dras. En mycket gammal landväg har dock genom run
stenar och hålvägssystem kunnat beläggas mellan Folklands- 
tingstad i Lunda, Attundalands tidigmedeltida tingsplats, och 
Kyrkhamn vid Lövstafjärden. Vägen löper på det höj dparti som 
utgör vattendelare mellan Mälaren och Östersjön.

Dagens landsvägar: samma som 1700-talets
Områdets större landsvägar strålar ut radiellt från Uppsala och 
Stockholm. Vattenpassager har undvikits; fjärdarna mellan Stock
holm och Uppsala passeras bara vid de enklast överfarbara punk
terna: Stäksön och Draget vid Kalmarsand. Brolandet med Sko
halvön, Sigtunahalvön och området närmast öster om Garnsvi- 
ken med Steninge ligger utanför de regionala landkommunika
tionerna.

De landsvägar vi färdas på i dag för att nå regionens städer har 
genom århundraden fungerat som regionala kommunikations- 
stråk. Även om många av vägarna både har breddats och rätats, 
kan de genom äldre kartor och milstenar till sina huvudsträck
ningar beläggas åtminstone till 1700-talet men troligtvis är de ännu 
äldre. Vägväsendet började organiseras under 1600-talets stor
maktstid. Bland annat föreskrevs att det efter de större vägarna 
skulle finnas gästgiverier och skjutshåll. De städer som utgör 
målpunkter har alla utom Norrtälje (1622) sina rötter i medelti
den.

Järnvägar: kommunikationer skapar samhällen
År 1866 invigdes norra stambanan mellan Uppsala och Stock
holm, och 1876 öppnades den privata Västeråsbanan mellan 
Stockholm och Västerås. Vid stationerna växte snart en rad 
samhällen upp. Knivsta, Märsta, Kungsängen, Bro, Bålsta och 
Grillby tillkom alla under 1800-talets senare del. Järnvägen er
bjöd goda kommunikationslägen och har under 1900-talet fort
satt att vara av stor betydelse för bebyggelseutvecklingen. Sta
tionssamhällena har expanderat och när man under 1950- och 60- 
talen byggde bort bostadsbristen, var det naturligt att i denna del av 
Storstockholm förlägga nya orter och områden utefter järn
vägarna. Detta torde också vara en av orsakerna till att stora sam
manhängande landsbygdsområden som Brolandet, Skohalvön och 
Sigtunahalvön kunnat förbli orörda.

1900-talets motorvägar: följer äldre stråk
Under 1900-talets senare del har två stora motorvägar dragits 
genom det aktuella området: E4 mellan Uppsala och Stockholm 
och El 8 mellan Stockholm och Enköping. Båda vägarna följer 
ganska väl de intilliggande järnvägarna och gamla landsväg
arna. Även om de till storlek och utformning har negativ inver
kan på landskap och kulturmiljöer, kan de ändå sägas följa det 
befintliga kommunikationsmönstret.

Konsekvenser

Ny linje i landskapet
Grundtanken med Arlandaförbindelsen är, såsom den pre
senteras i förstudien (nov. 1994), att skapa en tvärförbindelse 
över Mälarfjärdarna mot Arlanda; att upprätta en vägförbind- 
else där inget kommunikationsstråk finns i dag. Alla sträck
ningar som redovisas bryter ny bygd. För att återknyta till de 
utgångspunkter som inledningsvis uppställdes, kan man säga att 
Arlandaförbindelsen otvivelaktigt kommer att skapa ett nytt 
samband. Vilka konsekvenser följer då av detta nya samband? 
Vägen får sådana dimensioner att den blir en ny linje i landskapet, 
vilken kommer att dominera över de äldre rörelsemönstren. Vad 
gäller de regionala strukturerna, som behandlas här, kommer fram
för allt den av sprickdalslandskap och fjärdar givna nordväst
sydostliga huvudriktningen att brytas. Särskilt tydligt blir detta där 
vattenlederna överbryggs. Bropassagerna kommer att vara syn
liga på långt håll och utgöra markanta inslag i vattenrummen. 
Vattenvägen över Sigtuna, som i sin relativa orördhet fort
farande kan ge en föreställning om farledens viktiga roll för 
Mälardalen under yngre järnålder och vikingatid, kommer att 
förlora i tydlighet och upplevelsevärde.

Öppning för expansion
Vad den nya vägförbindelsen på sikt kommer att innebära för be
byggelseutvecklingen går inte att förutsäga. Som nämnts, möjliggör 
nästan alltid nya vägar att nya områden kan tas i anspråk. Nya 
etableringar kan i sin tur komma att medföra krav på fler nya för
bindelser. Det nya stråket blir än mer dominerande på bekostnad 
av de gamla strukturernas tydlighet. Det finns inget som tyder på 
att det aktuella området här skulle utgöra något undantag. Och 
häri ligger troligen en av de allvarligaste följderna av Arlanda
förbindelsen - att området på sikt troligen inte bara kommer att 
beröras av själva vägen, utan att denna också leder till nya etable
ringar som gör den till ett nytt starkt stråk.

Utvärdering
Av de sträckningar som redovisas i förstudien utskiljer sig alter
nativ 4 som det klart bästa. Med sin utgångspunkt i Bålsta och 
tunneln under Skarven lämnar det vattenlederna helt intakta. 
Att tunneln sedan fortsätter till strax söder om Märsta gör ock
så att de ålderdomliga strukturerna på Sigtunahalvön och södra 
Odensala skonas.
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Lokalsamhällets kommunikationsmonster

Karaktärsdrag

Sockencentrum - det vanligaste målet
Om det regionala kommunikationsmönstret berättar om sam
band mellan regioner — hur man färdades mellan större städer 
och orter på kanske upp till 20 mils avstånd - berättar det lo
kala vägnätet om vardagsresandet, det stora flertalets rörelse
mönster. Det förindustriella Sverige var ett småskaligt samhälle i 
den bemärkelsen att de flesta rörde sig inom ett begränsat om
råde - hemsocknen - och hade få kontaktytor utanför. Socken
centrumet med kyrkan har i århundraden utgjort bygdens nav. 
Ett välbevarat lokalvägnät kan därför ge en bra bild av samhäl
lets organisation. Nästan alla av områdets mindre vägar, som 
slingrar sig mellan gårdarna för att nå fram till kyrkan, kan be
läggas från 1700-talet eller åtminstone 1800-talet. I det område 
som direkt berörs av Arlandaförbindelsen löper ålderdomliga 
vägar t.ex.: Håtuna - Håbo-Tibble - Västra Ryd, Håtuna - Aske 
- Håbo-Tibble, Håbo-Tibble - Vallbyvik, Odensala - Husby- 
Ärlinghundra samt mellan Odensala och Droppsta. Samtliga är 
belagda på 1700-talets kartor men är sannolikt äldre. Sträck
ningen Odensala - Näsby omges av gravfält från yngre järnålder 
och har ursprungligen kantats av runstenar. Detta antyder en 
förhistorisk färdled från Harg, norr om Odensala, till Norrtil 
vid Garnsviken, den dåtida överfarten mot Sigtuna. Vallbyvik 
omnämns som färjeläge i skriftliga källor från 1400-talet, vilket 
talar för att vägen har anor från samma tid. Kännetecknande för 
Brolandet är de ganska raka vägar som från socknarnas centra 
leder till de stora herrgårdarna, oftast belägna vid Mälaren. Vid 
stränderna fanns så sent som för hundra år sedan tegelbruk, 
bryggor, fiskarstugor m.m.

Sammanfattningsvis kan sägas att det aktuella området mellan 
El 8 och E4 till stora delar har bevarat ett ålderdomligt vägnät. 
Unikt är att flera sträckningar, genom runstenar och hålvägar, 
kan föras tillbaka till förhistorisk tid. Säkerligen går det att re
konstruera flera färdleder av detta slag.

Konsekvenser

Utgångspunkter
Liksom vad gäller det regionala kommunikationsmönstret, kom
mer Arlandaförbindelsen att dra upp ett nytt spår också i det lokala 
vägnätet. En skillnad är att ju mer finmaskigt vägnätet är, ju tyd
ligare blir det att samband bryts och barriärer bildas. Eftersom 
socknen under lång tid var en viktig ram för människorna, både 
administrativt och rumsligt, är det särskilt viktigt att värna de 
fysiska uttrycken för dess inre uppbyggnad och organisation.

Utvärdering
Såväl alternativen 1 A-B, 2 A-C som 3 A-B föreslås gå genom 
områden där lokalvägnätet har ett mycket stort kulturhistoriskt 
värde. Alternativ 4 går i utmark i socknens utkant samt i tunnel 
och bryter inte några viktigare samband inom de socknar som 
passeras. Det berör inte heller den mycket gamla vägen från 
Odensala till Näsby (Norrtil), vilket alla andra alternativ gör.

Att Arlandaförbindelsens alternativ 1 A-B, 2 A-C, 3 A-B på 
flera ställen skär av färdleden från Odensala till Näsby (Norrtil) 
är en av de allvarligaste konflikterna, både vad gäller bygdens 
historiska samband med Garnsviken och vad gäller själva vägen 
som sådan. Även sträckan Odensala - Husby-Ärlinghundra 
kommer troligen att påverkas negativt, åtminstone upplevelse
mässigt. Utöver vad som här nämnts kommer de föreslagna 
sträckningarna få följande konsekvenser:

Alternativen 1 A-B går genom Övergrans centrala delar och bryter 
strax intill kyrkan igenom landsvägen Stockholm-Västerås. Fram
för allt kommer sockencentrumets centrala roll i bygdens kom
munikationssystem att bli mindre tydlig. Den föreslagna sträck
ningen fortsätter sedan norr om sockengränsen mellan Häggeby 
och Håtuna, där de raka alléprydda uppfarterna till Värsta gård 
genomkorsas. Dessa är typiska för herrgårdslandskapet och har 
skapats som en medveten arkitektonisk inramning till de monu
mentala gårdsanläggningarna. I övrigt påverkas inte lokalväg
nätet i nämnvärd utsträckning.

Alternativ 2 A-B kommer att förstöra mycket stora kultur
historiska värden med sin sträckning genom Håtuna socken. Båda 
förslagen löper omedelbart norr om Håtuna kyrka. Håtuna kyrka 
ligger som ett obestridligt nav där bygdens stora vägar löper 
samman. Arlandaförbindelsen kommer här att bryta de vägar 
som likt ekrar leder från Håtuna kyrka och landsvägen till de 
stora herrgårdarna: Nyborg i väster och Håtunaholm i nordöst. 
Sambanden mellan Håtuna kyrka från 1100-talet, gravfältet 
500 m sydväst därom, den redan på 1300-talet belagda kungs
gården Håtuna, lämningarna efter den medeltida Håtuna by 
(troligen försvunnen redan på 1700-talet) och 1600-talets säteri 
Håtunaholm kan sägas utgöra ett av de mest pedagogiska kon
centraten av bygdens historia.

Alternativ 2 C följer delvis gränsen mellan socknarna Håtuna 
och Håbo-Tibble. Vid landsvägen mellan Bålsta och Håbo- 
Tibble viker den av över herrgården Aske, för att fortsätta rakt 
över den raka väg som leder från Aske till Mälaren. Precis som i 
alternativ 1 A-B innebär detta en negativ påverkan på herr- 
gårdslandskapets medvetna komposition.

Alternativ 3 A går strax norr om Håbo-Tibble kyrka och före
slås följa den befintliga vägen från Bälby över Vallby. Sträckan 
Bälby - Vallby - Vallbyvik fanns, som nämnts, sannolikt redan 
under 1400-talet. Här har inte bara sträckningen, utan också 
vägen i sig, ett stort kulturhistoriskt värde. Med den nya vägens 
dimensioner kommer den aktuella delen av den befintliga vägen 
att få en helt annan karaktär. Den medeltida färdvägen kommer 
inte längre att kunna upplevas i ett sammanhang och uppfattas 
som en helhet.

Alternativ 3 B löper nära gränsen mellan Håbo-Tibble och Bro 
respektive Västra Ryds socknar för att sedan gå över Djupvik 
öster om Garnsviken. Utöver den konflikt som uppstår med 
samtliga alternativ 1-3 vid vägen mellan Odensala och Norrtil, 
får inte 3 B några större konsekvenser för det lokala kommuni
kationsmonstret.
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Bebyggelseutvecklingen i sammandrag

Håtuna socken
I tre kartbilder ges här en översiktlig bild över bebyggelse
utvecklingen i Håtuna socken. Kännetecknande är att bygden allt 
sedan yngre järnåldern varit mycket stabil. Detta förhållande kan 
sägas gälla för hela det område som kommer att beröras av 
Arlandaförbindelsen. Som ett ytterligare exempel visas på nästa 
uppslag samma tidssnitt för västra delen av Odensala socken.

Vid en jämförelse mellan de tre kartorna över Håtuna socken ser 
man att många av gårdslägena är intakta sedan yngre järnålder, 
t. ex. Killinge, Kvarnnibble och Tjusta. Om detta vittnar såväl 
namnskicket (med ändelser som -sta, -by och -inge) som de 
många gårdsgravfälten. Även odlingsmarken har bibehållit sin 
utsträckning med en tydlig gräns mot utmarken.

På 1860-talets karta är bebyggelsetätheten som störst. I de magra 
skogsområdena återfinns här många torp. En stor klass av obe
suttna har vuxit fram. Genom dagsverksarbete, arrenden eller 
varuleveranser var torparna bundna till de stora herrgårdarna. 
Säterianläggningarna skapades vanligen under 1600-talet men 
kartorna visar att också dessa ligger på platser som togs i an
språk under yngre järnålder (Signhildsberg och Nyborg) eller 
medeltid (Håtunaholm och Aske). Godsen finns ännu kvar men 
de flesta torp har försvunnit.

Till herrgårdarna hörde också tegelbruken. Under några år- 
hundranden var dessa vanliga inslag utmed farleden men i dag 
är samtliga nedlagda.

Alla kartor på uppslaget är återgivna i nedanstående skala.

0 1 2 3 4 km

Bronsåldern, “revirområde“

Äldre järnåldern, “revirområde“

Yngre järnåldern, bebyggelseenhet med mer 
än 60 registrerade gravar (kan innehålla flera 
gravfält)

Yngre järnåldern, bebyggelseenhet med 
mindre än 60 registrerade gravar (kan inne
hålla flera gravfält)

Bebyggelseenhet som troligen representerar 
medeltida kolonisation

Kronojord 

Öppen mark i dag

fgør Dagens strandlinje

3ĘF Vikingatidens strandlinje (5-meterskurvan)

Efter Ambrosiani, arbetskartor
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Västra delen av Odensala 
socken
Detta uppslag visar bebyggelseutvecklingen i västra delen av 
Odensala socken. Odensalas centralbygder är mycket intakta 
men storstadens expansion tränger nära inpå. Strax öster om 
Odensala kyrka går E4:an som motorväg och i grannsocknen 
söderut finns både tätorten Märsta och Arlanda flygplats.

Liksom i Håtuna har bygden allt sedan yngre järnåldern varit 
mycket stabil (se t.ex. gårdarna Kumla, Herresta och Tolista). 
Bebyggelselägen och gränser mellan odlingsmark och utmark 
har varit beständiga sedan denna tid. Odensala har aldrig präg
lats av storgodsmiljöer i sådan omfattning som Håtuna men 
torpbildningen utgjorde även här den största förändringen av 
bebyggelsemönstret under 1700- och 1800-talen. Särskilt mar
kant på 1860-talets karta är koncentrationen runt Lövstaholms 
herrgård. Även om förhållandevis många torp finns kvar har en 
klar utarmning skett under 1900-talet.

Bronsåldern, “revirområde“

Äldre järnåldern, “revirområde“

• Yngre järnåldern, bebyggelseenhet med mer 
än 60 registrerade gravar (kan innehålla flera 
gravfält)

• Yngre järnåldern, bebyggelseenhet med 
mindre än 60 registrerade gravar (kan inne
hålla flera gravfält)

© Bebyggelseenhet som troligen representerar

Alla kartor på uppslaget är återgivna i nedanstående skala. medeltida kolonisation■ Kronojord1 i 1 i 1 i 1 i 1 Öppen mark i dag

0 1 2 3 4 km wm Dagens strandlinje

m Vikingatidens strandlinje (5-meterskurvan)

Efter Ambrosiani, arbetskartor
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Slutsatser
Mälardalen är ett utpräglat kulturlandskap, där människors 
verksamhet sedan förhistorisk tid överallt avsatt tydliga spår. 
Järnålderns gravfält ligger som ett gitter över bygderna. Gårdar 
och byar förbinds genom ett nät av ålderdomliga vägar. En ny 
vägsträckning genom detta område innebär nästan ofrånkomli
gen att kulturhistoriska strukturer kommer att brytas och en
skilda objekt skadas eller förstöras. Mot bakgrund av de värden 
som finns representerade i området mellan Ekolsund/Bålsta och 
Arlanda måste konsekvenserna av varje större ingrepp noga stu
deras och övervägas. Skälen för ingrepp måste vara mycket starka.

För den planerade Arlandaförbindelsen har redovisats åtta al
ternativa vägdragningar. Av dessa avviker en - alternativ 4 - 
markant från de övriga. Alternativ 4 är den enda sträckning som 
inte skär genom några bygder, utan i stället går i det gamla 
gränsområdet norr om Lej ondaissjön. Vidare kommer detta al
ternativ inte heller att störa vattenrummet, då vägen går under 
jord från Kungsängens skjutfält och österut. Som tidigare kon
staterats, är det dock inte helt oproblematiskt att öppna upp nya 
stråk ens i utmarksområden.

Övriga föreslagna sträckningar passerar genom bygdernas cen
trala delar, vilket innebär stort intrång i yngre järnålderns land
skap och bebyggelsestruktur. Viktiga samband inom socknarna 
kommer också att brytas och det äldre vägnätet kommer alltmer 
att förvandlas till sidospår.

Utöver konsekvenserna för de kulturhistoriska strukturerna, 
kommer även ett antal enskilda miljöer att skadas. Yngre järnål
derns bygd är ett av områdets viktigaste kännemärken. Det är 
därför särskilt allvarligt att vägsträckningarna 2 A-B hamnar i 
en uppenbar konflikt med Håtuna och Fornsigtuna, några av 
kärnpunkterna för tolkning av och förståelse för denna tid. Här 
drabbas också de herrgårdsmiljöer som anlagts i anslutning till 
platserna.

Vägsträckningarna kommer också att påverka andra karak
teristiska kulturhistoriska företeelser och enskilda objekt än de 
som nämnts ovan. Ett exempel är just herrgårdslandskapet. Alla 
vägalternativ utom 3 A-B och 4 inkräktar på någon av de typiska 
herrgårdsmiljöerna vid Värsta, Nyborg, Erikssund, Aske samt de 
nyss nämnda Håtuna och Fornsigtuna (med herrgården Signhilds- 
berg).
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