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Inledning och översikt

Som amatörforskare har jag intresserat mej för att försöka fastställa lägen för de milstolpar som funnits i Upplands-Bro,
dvs tidigare Bro härad.
Genom Bro härad löpte allmänna landsvägen Stockholm-Enköping genom Näs, Bro och Låssa socknar. Vägen försågs i
mitten av 1600-talet med milstolpar på varje kvartmil, det var 4500 alnar (2.672 m) mellan varje stolpe. En mil var alltså
18.000 alnar (10.688,5 meter). Utifrån milstolparna kunde de resande beräkna hur mycket de skulle betala för skjutsen och
omvänt kunde skjutsbönderna beräkna hur mycket de skulle få betalt. De första milstolparna var av trä, men ersattes senare
av sten- och järnstolpar.
Genom att studera äldre kartor och handlingar kan vi urskilja tre generationer av milstolplägen i vår trakt. Jag har valt att
kalla dessa generationer för:
 milstolplägen 1650 - trästolpar uppsattes för första gången i dessa lägen under 1650-talet,
 milstolplägen 1719 - årtalet för den vägmätning som pekar ut lägen för de trästolpar som uppsattes under 1720eller 1730-talet och som 1754 ersattes med stenstolpar,
 milstolplägen 1850 - året då järnstolpar uppsattes i nya lägen.
De tre generationernas milstolplägen i Upplands-Bro är översiktligt utritade på nedanstående karta på vilken
Enköpingsvägen har kompletterats med äldre vägavsnitt. Helmilstolpar är inringade. För varje ny generation skedde som
synes en markant lägesförskjutning mot Stockholms-hållet, som resultat av nya vägmätningar.
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Milstolplägen 1650

I början av 1650-talet uppmättes vägen Stockholm-Övergran
och försågs med milstolpar i trä. Eftersom de så småningom
ruttnade fick de bytas ut flera gånger. Sista gången stolpar
uppsattes i de ursprungliga lägena var 1716 (eller något år
därefter).
På en karta från 1696 (Delineation över Broo och Håbo härads
allmänningar) markeras någorlunda precisa lägen för milstolpar
inom Bro och Låssa socknar. För Näs socken kan vi hitta
ungefärliga lägesuppgifter i en specifikation från 1716. I några
fall hittar vi precisa uppgifter på hemmanskartor. Utifrån dessa
underlag kan vi ganska väl fastställa de sju milstolplägena
under den första generationen.
Här där vägen passerar Kallhäll på Jurstas ägor stod under 1600-talets
andra hälft och till början av 1700-talet en rödmålad kvartstolpe i trä.
Höjden på stolparna var vanligen 2½-3 alnar (150-180 cm) ovan jord.
Milstolpe (¼) enligt
1696 års karta (Råby).

Milstolpe (¼) enligt 1701
års karta (Knektbacken).

Björklunda.
Typ: Helmilstolpe (4 mil från Stockholm), en på var sida
om vägen.
Plats: Ungefär vid f d järnvägskorsningen.
Källa: Delineationskarta 1696.

Jursta.
Typ: ¼-milstolpe.
Plats: Exakt plats. Vägens norra sida vid nuvarande Kallhäll
(se foto).
Källa: Delineationskarta 1696. Ägomätningskarta för Jursta
1713.

Råby gärde.
Typ: ¼-milstolpe.
Plats: Ungefär vid nuvarande Bro-rondellen vid Bro
centrum.
Källa: Delineationskarta 1696.

Lindängen.
Typ: ¼-milstolpe.
Plats: Exakt plats. Strax SO om dåvarande torpet
Lindängen (mellan Lindhagaberg och Hedersberg).
Källa: Delineationskarta 1696. Geometrisk karta för
Härnevi 1713.
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Sylta gärde.
Typ: Helmilstolpe (3 mil från Stockholm), en på var sida
om vägen.
Plats: Troligen vid dåvarande väg väster om Urfjäll
(bedömd plats).
Källa: 1716 anges platsen "ovanför Tibble vid Sylta
gärde".

Färjkarlsängen (Stäksön).
Typ: ¼-milstolpe (2 ½ mil från Stockholm).
Plats: Exakt plats. Vägens södra sida, vid vägbron.
Källa: Geometrisk karta för Stäkets kungsgård 1690.
1716 anges platsen som "Färgkarls".

Knektbacken.
Typ: ¼-milstolpe.
Plats: Exakt plats. Vägens södra sida, vid korsningen
mellan nuvarande Kyrkvägen och Alkärrsvägen i
Kungsängen (se foto).
Källa: Ägodelningskarta för Näs kyrkby 1701. 1716 anges
platsen som ”Knektbacken”.

Här på högra sidan i Knektbacken (= gamla landsvägen) i Kungsängen
stod under 1600-talets andra hälft fram till början av 1700-talet en
kvartstolpe i trä.
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Milstolplägen 1719

1718-19 genomfördes en ny vägmätning i Uppsala län. Med denna som grund fastställdes nya milstolplägen.
Vägmätningen är inte bevarad, men vi torde ändå kunna fastställa milstolparnas nya lägen genom den förteckning som
1751 upprättades över milstolpar i Bro härad (ingår i ”Memorial och förteckning på milstenarna uti höfdingedömet”). Där
beskrivs de åtta lägena enligt följande.
½
på backen vid Stäkets färja, 2½ mil
¾
vid lill Stäket uti Långsands backen
1
tvenne stycken något väster om Tibble gästgivaregård mitt emot Sylta by
¼
vid Lindängen och Knöpplan
½
uti Eldbro gatan vid Jungfru Krogen
¾
vid Vallby Torp
1
tvenne stycken mitt emot Stora Ullevi
¼
på Ullevi skog vid pass 200 alnar ifrån skillnaden mellan Håbo och Bro härader.
Vi kan konstatera att dessa nya milstolplägen i förhållande till de tidigare låg 800-1.100 m österut, dvs närmare
Stockholm. Detta hade säkert en delförklaring i förändringarna av stolplägen på Järfälla-sidan. Där stod alltsedan 1650talet en stolpe i Bonäsbacken (¼-mil från Stäketstolpen), men baserat på en ny vägmätning av sträckan Stockholm-Stäket
1718-22 flyttades stolpen under 1720-talet ca 1.500 m mot Stockholms-hållet till Rännarskiede.
När stolparna inom Bro härad faktiskt utplacerades i de nya lägena vet vi inte. Rubrikens årtal 1719 syftar på att det var då
som de nya milstolplägena bestämdes. Antingen flyttades de befintliga stolparna skyndsamt till de nya lägena eller så
avvaktade man tills de ruttnat och ersatte dem med nyhuggna stolpar.
Så småningom bestämdes att uppföra milstolpar i ett dyrare men mer beständigt material än trä. Genom landshövdingens i
Uppsala Carl von Grooth försorg uppsattes inom Bro härad år 1754 åtta milstolpar i sten. Dessa placerades i samma lägen
som bestämdes vid 1718-19 års vägmätning.

Denna von Grooth-milstolpe, som numera står uppställd vid Höglunda, stod
1754-1850 på ett stenfundament vid landsvägen på Stora Ullevis ägor.
Därefter har den använts som grindstolpe, därav borrhålen. Vid fornminnesinventeringen 1979 återfanns stolpen på marken intill 1850-årsstenen vid
Höglunda.
Stolpen mäter 135 cm. Förmodligen har den nedre texten haft lydelsen ”TIL
ENKÖPING 3,8 MIL, V GROOTH, 1754”.

Denna lilla sten, 55 cm hög och med inskriptionen ” ¼”
står vid tomten till Urfjäll (Raä Kungsängen 111:1).
Enligt milstolpkännaren Stefan Nordin är detta
överdelen av en von Grooth-stolpe. Till skillnad mot
helmilstolparna hade kvartstolparna rundad topp.
Trakten kring Urfjäll-Tibble är kända lägen för 3-milstolpar, varför den här stolpen bör vara hitflyttad från
sin ursprungliga plats. Om stolpen härstammar från Bro
härad torde kvartstolparna vid Prästtorp resp Långsand
varit närmast. Stolptoppen bör ha hamnat i Urfjäll efter
milstolpbytet 1850 och vid den tiden passerade inte
längre landsvägen här.
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Ullevi skog.
Typ: ¼-milstolpe.
Plats: 1700-talsvägen, strax söder om dåvarande
häradsgränsen (öster Kalmarsand).
Källa: 1751 anger ”på Ullevi skog vid pass 200 alnar
(= 120 m) ifrån (härads)skillnaden”.

Stora Ullevi.
Typ: Helmilstolpe (4 mil från Stockholm).
Plats: Exakt plats. Öster om vägen, ca 150 m norr om
Sofielund.
Källa: Karta över Torresta och Stora Ullevi 1782.
Övrigt: Nämnd karta anger att det var en ¼-stolpe, men
den uppgiften är uppenbart felaktig.

Vallby torp.
Typ: ¼- milstolpe.
Plats: Exakt plats. Vägens norra sida, strax öster om
Vallby torp.
Källa: Karta över Vallby 1782.

Ekboda
Typ: ½-milstolpe.
Plats: Ungefär vid nuvarande Finnsta-rondellen.
Källa: 1751 anges ”Uti Eldbro gatan vid Jungfru
Krogen” (åsyftar Elbro-torpet).

Prästtorpsängen.
Typ: ¼-milstolpe.
Plats: Exakt plats. Vägens norra sida, vid nuvarande
Husby-infarten.
Källa: Härnevi storskifteskarta 1769.

Sylta gärde.
Typ: Helmilstolpe (3-mil från Stockholm).
Plats: Exakt plats. Vägens norra sida, ca 150 m väster om
ägogränsen.
Källa: Sylta storskifteskarta 1765. Lagaskifteskarta 1845.
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”Gamla” Långsandsbacken.
Typ: ¼-milstolpe.
Plats: Ungefär vid nuvarande Bergaskolan.
Källa: 1751 anges ”vid lill Stäket uti Långsands backen”.

Stäket.
Typ: ½-milstolpe (2½ mil från Stockholm).
Plats 1 (1754-1804): Drygt 100 m väster om Stäkets
sund, vägens norra sida. (Anm. 1718-22 års vägmätning i
Stockholms län anger att denna stolpe stod (eller borde
stå?) 195 m V Stäkets sund).
Källa: Karta över Almare Stäket 1802-03. 1751 anges
”på backen vid Stäkets färja”.
Plats 2 (1805-64): 1804 byggdes en bro över sundet en
bit söderut vilket föranledde vägomläggning. Istället för
att flytta Grooth-stolpen till den nya platsen lät
brobyggaren uppföra en egen milstolpe någonstans längs
vägen över Stäketholmen.
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Milstolplägen 1850

1850 uppsattes milstolpar i järn av landshövding i Uppsala Robert von Kramer. De ersatte von Grooths stenstolpar, trots
att dessa var i gott skick. Anledningen angavs vara att milstolplägena ändå måste ändras pga nyanlagd väg mellan Tibble
och Grans gästgiverier.
Järnstolparna var 88 cm höga och stod på ett stenfundament. Ingjutet var krona, milavstånd, R:v.K (= landshövdingen)
och 1850.
Åtta stolpar inom Bro, Låssa och Näs socken. På en plats, Stäket, behölls dock den tidigare stolpen. De två östligaste
stolparnas lägen ändrades inte (åtminstone inte nämnvärt), medan övriga stolplägen flyttades 300-500 m österut.
Ursprungligen placerades stolparna placerades 1-2 m från vägbanan. 1891 upphörde de formella kraven på milstolpars
uppsättande, varefter stolparnas ursprungliga betydelse efter hand försvann och istället ändrades till minnesmärken.
I förekommande fall anges inom parentes Riksantikvarieämbetets objektnummer, Raä.

Kalmarsand (Raä Bro 3:1, f d Kalmar 91:1).
Typ: ¼-milstolpe.
Plats: Enköpingsvägen, vid nuvarande kommungräns.
Står på ursprunglig plats.
Källa: Järnvägskartan 1872. Generalstabskartan 1873.

Vallby.
Typ: ¼-milstolpe.
Plats: 30 m öster om Vallby bro, vilket är ungefär vid det
nuvarande norra brofundamentet för trafikplatsen
Enköpingsvägen/Håtunavägen.
Källa: Järnvägskartan 1872. Vägdelningslängd 1897 och
1915.

Höglunda (Raä Låssa 68:1).
Typ: Helmilstolpe.
Plats: Enköpingsvägen, vid Höglunda. Ursprunglig
plats är 60 m österut, mitt emot dåvarande torpet
Utterbo. Uppsatt på nuvarande plats 1995 pga
järnvägsbygget.
Källa: Järnvägskartan 1872. Generalstabskartan 1873.
Vägdelningslängd 1897.

Ekboda (Raä Bro 114:1).
Typ: ½-milstolpe.
Plats: Enköpingsvägen, vid Ekboda. Ursprunglig plats
är ca 50 m NV. Uppsatt på nuvarande plats 2011 pga
dammbygget.
Källa: Generalstabskartan 1873. Vägdelningslängd
1897 och 1915.
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Aspvik (Raä Kungsängen 186:1).
Typ: ¼-milstolpe.
Plats: Enköpingsvägen, i skogsbrynet.
Källa: Generalstabskartan 1873. Vägdelningslängd 1897.
Övrigt: Stolpen lär ha varit borttagen sedan förra
sekelskiftet (nämns ej i vägdelningslängd 1915) och
förvarades länge vid Sandgrind (Raä 47:1), men är
försvunnen sedan 1990-talet.

Tibble (Raä Kungsängen 50:1).
Typ: Helmilstolpe.
Plats: Gamla vägen vid Tibble, nära soldattorpet. Står på
ursprunglig plats.
Källa: Vägdelningslängd 1897 och 1915.
Övrigt: Stolpen var borttagen en tid och förvarades vid
Sandgrind tills den återuppsattes 1955.

”Nya” Långsandsbacken (Raä Kungsängen 15:1).
Typ: ¼-milstolpe.
Plats: Enköpingsvägen, vid Svartviken. Ursprunglig plats
var drygt 100 m söderut.
Källa: Järnvägskarta 1872. Generalstabskartan 1873.
Övrigt: Kanske försvann fundamentet vid en vägrätning
redan före förra sekelskiftet (milstolpen är ej nämnd i
vägdelningslängd 1897 eller 1915), varefter själva stolpen
bevarats på tomten till Hällebo, Enköpingsvägen 6.
Uppsatt på nuvarande plats 2011.

Stäket (Raä Kungsängen 2:1).
Typ: ½-milstolpe, i rödgrå granit och 120 cm hög med
text: ”Almare Stäk, 2½ mil från Stockholm, 1805”.
Plats: Enköpingsvägen, drygt 100 m väster om Stäkets
sund. Ursprunglig plats var landsvägens tidigare
sträckning via Stäketsholmen (se föregående avsnitt).
Flyttad till nuvarande plats 1864.
Övrigt: Någon RvK-stolpe har aldrig satts upp här.

Källor (utöver ovan nämnda):
Stockholms läns museums register över milstolpar.
Riksantikvarieämbetets fornminnesregister.
Boken Milstolpar av Stefan Nordin.
Uppsats om milstolpar i Järfällaboken del II av Stefan Nordin.
Lantmäterikartor.
Allmän hembygdslitteratur.
Egen analys samt besök på plats.
Samtliga foton är tagna av författaren 2011-12.
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