
 

 

Medlemsinformation 1 
    - nyhetsbrev jan. 2020 

 

                 Årgång 34 
 

Historia kring vikingens vattenleder i Mälaren med Draget i Håbo 
 

Föredrag tisdagen den 11 februari kl 19.00 
Hembygdsgården Klint i Bro 

 
Amatörarkeologen och hembygdsforskaren Ingrid Ljungkvist berättar om sin forskning 

om de vikingatida sjövägarna i Mälaren och speciellt den forna sjövägen (vikingarnas 
E4) via Kalmarviken, Draget och Ullfjärdarna mot Uppsala.  

Ingrid berättar dessutom om den vikingatida farleden genom Stäket förbi Fornsigtuna 
mot Uppsala. 

Ingrids forskning har resulterat i bl.a. ett par böcker som finns att köpa vid föredraget. 
Swish eller kontanter. 

 
Öppet för alla. Fri entré. Välkomna.  

 
(Se Ingrids presentation av sig själv på sid 8) 

 
 
 

Meddelande om planerat evenemang i Mars 
 

Eftersom detaljerna i skrivande stund inte är klara hänvisar styrelsen till kommande 
information om evenemanget (föredrag) i följande ”kanaler”: 

 
nättidningen UBRO, tidningen Mitti, UKF hemsida samt  

kommunens evenemangskalender 
 
 

UKF årsmöte 2020 
 

Tisdagen den 28 april kl 18.30/19.00  
Plats Hembygdsgården Klint Bro  

 

Se nästa nyhetsbrev i början av April för mer information 
 

    Som medlem i UKF har du möjlighet att genom en skriftlig motion lämna förslag till 
årsmötet. Styrelsen behandlar din motion och lämnar ett förslag till årsmötet för beslut.  

Din motion vill styrelsen ha senast 8 Mars 2020 
 

Sänd motionen med e-post till ukf@ukforsk.se eller med ”pappers-post” till  
UKF c/o Hans Borgström, Gammeldansvägen 21, 196 37 Kungsängen
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Upplands-Bro 
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Ordförande: Hans Borgström, Gammeldansvägen 21, 19637 Kungsängen 

Sekr: Sophie Hedin, Lärarvägen 2, 197 30 Bro 
Forskn ansv: Börje Sandén Blomstervägen 11, Lgh 1101,  197 30 Bro 
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UKF hemsida har fått ny kostym 
 
UKFs hemsida fick i december ett nytt 
utseende (se bild till höger). Fig visar 
hemsidans nya huvudsida. Den gamla 
(se fig nedan) har tjänat ut på grund av 
allt lappande och lagande under de 
senaste 10 åren.  
    Diskussionen om en ny hemsida har 
pågått länge i UKF styrelse. Flera olika 
förslag har behandlats men beslutet har 
dröjt. Det stora hindret för en snabb 
förnyelse av hemsidan är den enorma 
mängd dokument som samlats på 
hemsidans hyllor. Vi har nu insett att 
förnyelsen måste göras i små steg. Den 
nya sidan är det första steget i en process 
som kommer att pågå under lång tid. 
Under tiden blir det successiva 

ändringar och 
tillägg.  
Om du går in på  
ukforsk.se  
ser du en sida 
som har fått två 
tydliga menyer och ett tydligt informationsutrymme. Översta menyn 
innehåller sju allmänna val som ex.vis Evenemang, Bli medlem etc. Menyn 
till väster innehåller för tillfället tio val (kommer att öka i antal) där samtliga 
används för att öppna olika typer av forskningsrelaterade dokument.  
    Bakom den, enligt vårt tycke vackra fronten, finns ännu så länge den 

gamla hemsidans dokument utan förändring. Meningen är nu att dessa dokument successivt skall 
flyttas och inordnas i den nya hemsidans format. Det kommer att ta tid.  
   Hör gärna av er med synpunkter på den nya sidans utseende och funktioner. Under meny-
alternativet Kontakt hittar ni lämplig adress.  
 
 
Rapport om Fornsigtunaprojektet 
 
I tidigare nummer av nyhetsbrevet har vi rapporterat om den pågående undersökningen på 
Signhildsberg som UKF sponsrar med ett litet ekonomiskt bidrag. Sammanlagt har ca 3 000 m2 
undersökts med markradar (georadar (GPR) se artikel sid 10 om georadar som hjälpmedel i 
arkeologin), främst runt Signhildsbergs herrgård och i parken.  
   Fältarbeten utfördes i maj 2018 och i maj 2019. Utan att gräva påträffades här spår av gångar, 
planeringar och liknande från tidigmodern tid, anläggningar som i dag är utplånade men som i flera 
fall kunnat identifieras på äldre lantmäterikartor. Likaså framträder senare tiders många rör- och 
kabeldragningar. Men också en äldre källare och vissa andra spår av tidiga byggnadsfaser och av en 
eller två andra byggnader, som skulle kunna vara medeltida, har lokaliserats. 
  För att komma vidare i sökandet efter en eventuell föregångare till Signhildsbergs herrgård, 
kommer det att bli nödvändigt att gräva. När och hur detta ska ske får projektet återkomma till. 
   
 I Sigtuna museums årsskrift Situne Dei 2019 finns en detaljerad rapport från undersökningen i maj 
2018. 
 



En djärv hypotes om en gammal vägsträckning? 
 
av Ulf Björkdahl 
 
Även som amatörforskare måste man hålla sig till fakta om man ska ha trovärdigheten i behåll. Är 
man det minsta osäker om en omständighet som man berättar om måste man tala om det. Ibland kan 
man trots allt tycka att man har tillräckligt underlag för att saluföra en hypotes. Som forskare om 
Enköpingsvägens äldre sträckningar genom kommunen har jag flera gånger fått tankar om äldre 
vägsträckningar än de som är dokumenterade och därför inte kan bevisas.  
 
Jag ska presentera en sådan hypotes. Det gäller den äldsta sträckningen av landsvägen mellan 
Ryssgraven och Kungsängens kyrka. Var gick den? Följde den samma sträckning som 1600-talsvägen 
söder om gamla vattentornshöjden? I min bok ”Gamla landsvägen” skrev jag (fetstilningen gjord nu): 
”En karta från 1651 antyder dock att den äldsta vägen gick från Lilla Stäket (Ryssgraven) genom 
skogen norr om gamla vattentornshöjden och via Ekhammars gård mot kyrkan. Kartans tillförlitlighet 
i detaljer är emellertid svår att bedöma så tills vidare utgår vi från att den äldre vägen följt 1600-
talets sträckning, vilket möjligen även hålvägar vid Långsandsbacken talar för”. Jag vill utveckla 
detta närmare (jfr kartan nedan). 
 
Den äldsta kända vägen mellan Ryssgraven och Kungsängens kyrka är 1600-talsvägen, markerad med 
rött på kartan. Den följer helt dagens Gamla landsvägen och Kyrkvägen. Vägsträckningen kan med 
säkerhet beläggas från åtminstone 1681. Min hypotes är att landsvägen före mitten av 1600-talet 
istället kan ha gått norr om vattentornshöjden, gult markerar två tänkta alternativa sträckor. Dvs vid en 
tid då vägen ännu mest var en gång- och ridstig och det var mycket besvärligt att dra kärror och 
vagnar. (Det grå strecket markerar det kortaste avståndet mellan skiljevägarna). 
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1. Vi börjar med att studera kartan från 1651. 
 

 
På utsnittet från denna karta från 1651 är den dåvarande landsvägen Stockholm-Enköping utritad 
tvärs över Stäksön. Kartan är i sina detaljer inte helt tillförlitlig. Torpet Ön på Stäksön är t ex ritat på 
tok för långt norrut. Landsvägen över ön är också lite väl snävt utritad. Missöverensstämmelserna kan 
välment förklaras med att kartan i första hand var tänkt att visa Mälarens stränder och inte vägar eller 
gårdar på land. 

 
Ändå är det just en detalj jag fascineras av. Tittar man på kartans vänstra del, väster om Ryssgraven, 
ser man att vägen är ritad tämligen rakt - inte mot kyrkan - utan mot Ekhammars gård! Dessutom är 
vägen ritad med något nordlig böjd, dvs vägen ser ut att gå norr om vattentornshöjden. Vid denna tid 
borde det ha varit mest naturligt att rita vägen rakt mot den dominerande sockenkyrkan, om vägen nu 
gått dit…  

 
Min slutsats: Kartan stöttar hypotesen ! 
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2. Sedan granskar vi några äldre kartor över kyrkoområdet. 
 
Kartan bredvid visar området kring 
kyrkan 1862. Från väster kommer 
1600-talsvägen från Tibble-hållet och 
fortsätter österut och uppför Knekt-
backen (längst ner till höger) för att 
sedan gå vidare söder om vattentorns-
höjden mot Ryssgraven. 
 
Vidare ses häradsvägen gå från kyrkan 
norrut förbi Ekhammars gård och 
vidare mot Västra Ryd. Obs, att den 
går väster om kyrkan (vilket den 
gjorde fram till slutet av 1800-talet).  
 
Vad jag slås av är att det ser ut som 
om landsvägen från Tibble tidigare 
har fortsatt mer eller mindre spikrakt 
mot Ekhammars gård via härads-
vägen! Det syns ännu tydligare på 
kartan nedanför som är från 1690.  
  
På båda kartorna går 1600-talsvägen 
från kyrkan mot Knektbacken i en till 
synes krystad sträckning eftersom den 
undviker de dåtida odlingarna. Skulle 
denna väg, som sedan fortsätter söder 
om vattentornshöjden mot Ryss-
graven, ha använts redan under äldre 
tid borde det ha varit mer naturligt att 
vägen från kyrkan hade gått rakt fram 
(bakom hembygdsgården) mot 
Knektbacken. 
 
Detta talar för att den äldsta vägen i 
själva verket gick från kyrkan förbi 
Ekhammars gård och vidare norr om 
vattentornshöjden mot Ryssgraven. 
 

 

  Min slutsats: Kartorna stöttar hypotesen ! 
 
 
3. Vi tar en titt på Knektbacken. 

 
Knektbacken ligger öster om kyrkan. Idag är går backen rakt ner mot Bygdegårdsvägen men före 
mitten av 1960-talet skråade den, dvs gick snett utefter bergssidan där promenadvägen är. Terrängen 
på båda sidor om Knektbacken består av 10 m högt berg som är mycket brant. Sannolikheten för att 
man innan Knektbacken byggdes kunde ta sig upp här med häst och ibland med släp är enligt min 
uppfattning mycket låg.  
 
Min slutsats: Innan Knektbacken byggdes var man tvungen att ta en annan väg, vilket stöttar 
hypotesen !  
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4. Det har funnits en stig norr om vattentornshöjden. 

 
 
 
 
På generalstabskartan från 1873 
syns en liten väg eller stig från 
kyrkoområdet som ledde till 
Rankhus. Den letade sig förstås 
fram i terrängen där det var lättast 
att gå. Stigen motsvarar i stort 
Rankhusvägen idag. 
 
Min slutsats:  
Detta visar att landsvägen förr 
mycket väl delvis kan ha följt 
denna stig men sedan rundat 
vattentornshöjden för att leta sig 
ner mot Ryssgraven.  

 

 
En hypotetisk första landsväg markerad med orange färg. Fotot är från 1950-talet. Då gick häradsvägen i en ny 
sträckning öster om kyrkan. Idag är den ersatt av Bygdegårdsvägen som markerats med grönt. 
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Några konsekvenser av hypotesen: 

• Kartan från 1651 pekar mot Ekhammars gård istället för kyrkan vilket stöttar hypotesen att 
den äldsta vägen gick norr om vattentornshöjden (en möjlighet är förstås att kartan är felritad). 

• I så fall följer att 1600-talsvägen över Knekt- och Långsandsbackarna byggdes efter 1651 
vilket stämmer väl överens med tidpunkten för upprustningen av vägnätet i vår trakt. Under 
1660-talet började man mer planenligt förse den gamla knaggliga vägen med vägbank och 
diken bredvid och en del sträckor av landsvägen ändrades, t ex byggdes Dalkarlsbacken 1665. 

• Såväl kartor som terrängen ger ett tydligt utrymme för en tidigare rak sträckning av 
landsvägen från Tibble-hållet förbi kyrkan och mot Ekhammars gård. 

• Det finns/fanns inga naturhinder för en väg norr om vattentornshöjden. Tvärtom fanns här en 
stig mot Rankhus som delvis kan ha varit en del av landsvägen. 

• En tvärbrant plats var terrängen vid Långsandsbacken, vilken sannolikt även den äldsta vägen 
måste passera. Hålvägar vid backen kan indikera urgamla stigar men lika gärna skapats senare. 

• Skulle den äldsta vägen gått söder om vattentornshöjden borde vägen från kyrkan gått rakt 
fram mot Knektbacken istället för den ”krystade” omvägen. 

• Om hypotesen är felaktig och den äldsta vägen faktiskt följde 1600-talets sträckning söder om 
vattentornshöjden bör Knektbacken ha byggts mycket tidigt (vilket ju även är fallet med den 
ökända Stäks backe som fanns före Dalkarlsbacken). 
 

Vad talar emot hypotesen? 
• Ingenting, vad jag kan se. 

 
Slutsats: Det går inte att hävda att hypotesen bevisar att den äldsta landsvägen gick norr om vatten-
tornshöjden. För det räcker inte indicierna. Det skulle behövas ett ovedersägligt bevis, t ex i form av 
ytterligare en äldre karta (finns knappast) eller kvarvarande tecken i terrängen (finns knappast). Jag 
nöjer mej därför med att påstå att den äldsta vägen kan ha gått norr om vattentornshöjden och att en 
del omständigheter faktiskt talar för det.  
 
Jag tar mycket tacksamt emot läsarnas reflexioner kring detta! ulfabjo@gmail.com  
 

 
                          Knektbacken under 1950-talet. Foto från Lars Åke Sundblad i Kungsängen. 
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Mitt forntidsintresse. 
 
Av Ingrid Ljungkvist. 
 

 
 
  Som barn blev jag mycket inspirerad av 
”Barna Hedenhös”. På somrarna hade jag  
tillgång till en strand vid Borstahusen norr 
om Lanskrona där det fanns mycket flinta. Vi  
lekte mycket stenåldersmänniskor, kastade 
flintstycken mot stora stenar så att vi fick skär-
verktyg med skarpa kanter. Vi tillverkade pilar 
och pilbågar, vi gjorde rum av större stenar 
och lekte vid vattnet. På maskerader i februari 
var jag alltid stenåldersmänniska som ung. 
 
 Min man och jag flyttade till Bålsta och Håbo, 
fick barn, skaffade hus osv. Efter några år 
började jag längta tillbaka till Skåne och kom 

underfund med vad jag saknade på min nya 
plats. Jag saknade mina rötter, backar med 
vårblommor, utflyktsmål, badställen, fornti-
den, caféer mm. 
 
Jag bestämde att jag skulle skaffa mig nya 
rötter. Lånade hem litteratur från biblioteket 
och läste om allt inom 5 mils radie. Så långt 
kunde mina utflykter bli. Jag upptäckte snart 
att  jag hade flyttat till den historia som jag 
hade läst om i skolan. Jag har ju bott i dansk 
historia. Och kungar och adelsmän fanns det 
gott om i Håbos historia. Det var runstenarna 
och Jan Fridegård som blev ingången för mig. 
 
I Bålsta skaffade vi en segelbåt. På somrarna 
var vi ute och seglade i 3-5 veckor; i  Mälaren, 
skärgården, Göta kanal osv. Jag tog ett förar-
bevis och lärde mig läsa sjökort. Jag lärde mig 
att söka lä för vinden, mathållningen, kasta 
ankare, sätta segel, väjningsregler, fick till-
gång till orörd natur och var hänvisad till väd-
rets alla skiften. 
 
På vikingatiden var det båten som gällde. Våra 
städer har bildats vid åars och älvars utlopp. 
Våra städer har startat vid öar i ett vattendrag. 
Vikingen levde utmed kusterna och var bra på 
att hitta på sjön. Svenska vikingar följde kus-
terna och öarna. 
 
 I början på 90 talet var jag några somrar och 
grävde på Adelsö och i Vallentuna. Jag fun- 
derade på att bli arkeolog men blev avrådd av 
arkeologerna – det fanns inga jobb.”Du har ett 
brinnande intresse och därför tycker vi att du 
ska behålla det och använda din fritid till 
arkeologi” var de råd jag fick. Så blev det. 
 
  Nu har jag gett ut två böcker (häften) om 
Håbos forna historia och en tredje är på gång 
om Håbos runstenar. 
 
Vikingaliv 
  Då man studerar forntiden måste man göra 
tvära kast i sitt tankesätt. Mycket var tvärtom 
mot vad det är idag. Det var båtar som gällde  
för transporter. Hur djur och grödor inhägna-
des, hur arvet gick till äldsta sonen, krigar-
kulturen, solens betydelse och framför allt 
tron.   
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  För det första så måste du tänka på att det var 
båtar som gällde för kommunikation ända 
fram till början av 1900-talet.  Det gick snab-
bare och det var sjölederna som var vägarna 
där allt transporterades. Det var också vattnet 
som höll ihop områden t ex Västergötland och 
Östergötland på var sin sida om de stora  
sjöarna i Götaland. Danmark hängde ihop med 
södra Sverige. Mälarvattnets landskap hette 
Södermanland, Västmanland, Uppland och i 
öster hade vi Östersjön. Sverige bestod vid 
forntiden av Mälartrakten och Finland vid 
Finska viken. Man bodde vid vatten, intog 
land ifrån vattnet och våra städer anlades vid 
bl.a. åarnas och älvarnas utlopp. Speciellt om 
man hade en utsiktspunkt i närheten så man 
kunde ha lite kontroll på vilka som rörde sig i 
närheten. 
 
  En annan sak är hur man inhägnade saker på 
land. Djuren fick gå fria med någon som val-
lade dem. Stängsel eller stenmurar hade man 
runt grödorna så djuren inte skulle äta upp det 
som var sått för människor.  
 
Man kommunicerade med hjälp av eldar på 
höga punkter till varandra.  
 
 Det var äldsta sonen som ärvde gården, vilket 
gjorde att alla övriga söner fick ge sig ut och 
söka lyckan, bäst de kunde. Det var därför som 
väldigt många engagerade sig i krig. Vi har 
haft en krigarkultur i detta land som var 
enorm. De bästa krigarna blev så småningom 
adlade och fick stora gårdar av kungen långt 
fram i historien. En uniform på en ung man 
var lite status till mina föräldrars generation. 
Byggnadssättet i husen var ursprungligen en 
militär åtskillnad på de olika gradbeteck-
ningarna. Ju högre befattning, desto större hus. 
 
Det som framför allt skiljer från idag är tron. 
Det var Gudarnas makt som gällde och det var 
de som bestämde om det mesta. Gick det nå-
gon illa så var det gudens eller gudarnas straff, 
långt fram i tiden. Dog man i krig kom man 
till det finaste stället – Valhall! Offerplatserna 
var oftast på en ö, dit alla kunde ta sig med 
båt. Oden, Tor och Frej har troligen varit en 
sorts hövdingar en gång. De var även offer-
förrättare och liknades vid gudarna. När 

kristendomen kommer så skapas olika helgon 
som folk tillber. Man var ju van att ha olika 
gudar att vända sig till. Thorsdyrkan under 
asatiden fortsatte i St Olofs kulten och dessa 
båda hade en yxa som symbol.  
 
  Att vikingarna var så ”populära” i andra 
länder berodde kanske på deras trofasthet. De 
dog för sin kung eller ledare.. De var också 
vana att lyda då det på ett skepp är noga med 
ordning och att alla gör som rorsman säger.  
Det gällde ju att överleva. Vikingen har ju ha 
blivit ledare i flera länder och bildat nya riken.  
 
  De levde ute i naturen året om. De levde efter 
solens gång och man byggde hus, hade gravar 
och offerplatser mot solens värme och solned-
gång. I vikar och dalgångar var det lä från 
vinden. Där bosatte man sig. 
 
  Då jag seglat varje sommar har jag tänkt 
mycket på vikingen. Då är det vattnet och 
vädret som gäller och man ser bara lite kust- 
remsor. 
 
  Idag förstår jag att seglingen i Sveriges  
vatten gör att jag nog lite mer förstår vikingens 
vardag och villkor. Jag har iordningsställt min 
trädgård med endast naturens material. Plockat 
sten ifrån sjöbotten och transporterat både på 
isen och i en jolle. Så mycket sten jag kunde ta 
i jollen! Bl.a. vassen vid stranden har jag  
använt till en mängd olika saker. Jag använder 
trädens grenar, löven på hösten, trädens bark, 
gräsklipp och gröna växter till ny jord och 
även till mat! 
 
Vikingen levde ekologiskt! 
 
Ingrid Ljungkvist 
 

 9



Kort om georadar som hjälpmedel i arkeologin 

Rune Edberg 

I det pågående forskningsprojektet om Fornsigtunas äldre bebyggelse, som rapporterats om i 
tidigare nummer av UKF nyhetsbrev, har georadar varit ett viktigt hjälpmedel. Efter önskemål 
från UKF presenteras metoden kortfattat här. 
     Georadar, också benämnt markradar eller – efter den engelska förkortningen, GPR – 
innebär att en rörlig sändare (Se Fig 1 och Fig2 ) skickar elektromagnetiska pulser ner i 
marken. Tiden det tar för reflekterade signaler att nå tillbaka till utgångspunkten mäts och 
registreras av en mottagare. Principen liknar ekolodets, som används inom fiske och annan 
sjöfart. En skillnad är att ekolodet sänder ljud- och inte radarvågor. 
     Gränszoner mellan jordlager med olika sammansättning, fuktighet och struktur liksom 
stenar och andra naturformationer ger på georadarn olika slags mer eller mindre starka 
brytningar. Reflektionen blir kraftigast om strukturer och omgivande mark har olika elektriska 
egenskaper.  
      Tekniken hade ursprungligen främst militär användning för att lokalisera underjordiska 
tunnlar och blindgångare. Apparatur för kommersiellt bruk, och för forskningsändamål, 
började komma på 1970-talet. Georadar används numera flitigt på många olika områden, t.ex. 
vid planering av vägbyggen, geologisk prospektering och i gruvbranschen. Den 
elektromagnetiska signalens styrka och frekvens anpassas till undersökningens syfte: låg 
frekvens tränger ner djupare, men resultatet blir mindre detaljerat. Hög frekvens innebär 
motsatsen. 
    Vad gäller arkeologin innebär georadarn en stor fördel genom att relativt stora ytor kan ges 
en första undersökning utan att man behöver gräva. Ingenting i marken behöver rubbas eller 
skadas. På så sätt, och i lyckliga fall, kan en eventuell grävning därefter koncentreras till just 
de platser som enligt georadarn ser intressanta eller viktiga ut.  
    För arkeologer har begreppet stratigrafi [Stratigrafi, av latinets stratum (plural: strata), i 
vetenskapliga sammanhang 'skikt', 'lager', och -grafi, läran om lagerföljder] den största 
betydelse. Därför är det högintressant inte endast att se var georadarn indikerar spår av äldre 
bebyggelse, förhistoriska gravar eller annan mänsklig verksamhet, utan också på vilket djup 
de upptäckta konstruktionerna ligger och hur de ligger i förhållande till varandra. Instrumentet 
har möjlighet att samla in mätvärden mycket tätt, oftast var tredje centimeter, och beroende på 
inställning kan olika hög upplösning uppnås. Data från parallella profiler (se Fig 4 ) kan 
sammanfogas och horisontella kartbilder – tidsskivor eller djupskivor (se Fig 3 ) – skapas 
över undersökningsområdet. Det går med andra ord att få en bild av hur den undersökta ytan 
ser ut stratigrafiskt. Alltefter undersökningens förlopp mäts också punkterna in med hjälp av 
GPS så att resultaten direkt kan överföras till digitaliserat kartmaterial. 
    Men georadar är ingen mirakelmetod inom arkeologin. En begränsning är att terrängen som 
ska undersökas bör vara relativt jämn och öppen. Torr och sandig jordmån ger bästa resultat, 
lerhaltig sämre. Mycket stenig mark, och mark i bebyggelse, kan ge falska djupekon och 
svåra störningar.  
    Själva fältundersökningen måste utföras av en specialist. Det är också omöjligt att intuitivt 
tolka de data som georadarn samlar in, utan det krävs inte bara stor erfarenhet utan också 
bearbetning med specialiserad programvara. Hela processen kostar därmed ganska mycket 
pengar.  För arkeologisk forskning, bedriven med en knapp budget, kan detta vara ett stort 
hinder. 
     Fornsigtunaprojektet har låtit prospektera sammanlagt ca 3 000 m2 med georadar, främst 
runt Signhildsbergs herrgård och i parken. Här påträffades spår av gångar, planeringar och 
liknande från tidigmodern tid, anläggningar som i dag är utplånade men som i flera fall 
kunnat identifieras på äldre lantmäterikartor. Likaså framträder senare tiders många rör- och 
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kabeldragningar. Men också en äldre källare och vissa andra spår av tidiga byggnadsfaser och 
av en eller två andra byggnader, som skulle kunna vara medeltida, har lokaliserats. 
     För att komma vidare i sökandet efter en eventuell föregångare till Signhildsbergs 
herrgård, så kommer det att bli nödvändigt att gräva. När och hur detta ska ske får projektet 
återkomma till. 
 
 

 
Fig 1. Georadarundersökning på 
Signhildsberg i maj 2018 med ett manuellt 
kört instrument [rörlig sändare]. På bilden 
Anne Homeister från Arkeologiska 
forskningslaboratoriet, Stockholm. 
 

 

 
 
Fig 2. En georadar [rörlig sändare] monterad på en fyrhjuling är 
praktisk när större ytor skall prospekteras. 
En sådan användes vid undersökningar  vid Signhildsberg i maj 
2019. 

 
 

Fig 3. Bilden visar en av de ytor [den grå] som undersöktes med 
georadar vid Signhildsberg 2018. Söder om den nuvarande 
herrgårdsbyggnaden avtecknar sig under markytan en äldre mur- 
konstruktion. (Bilden är tidigare publicerad i årsskriften Situne Dei 
2019).  

 
 
 

 
Fig 4.. Bilden visar de georadardata som 
kommer från den rörliga sändaren. 
Georadardata kan vara otydliga och 
svårtolkade. De markreflexer som syns i bilden  
visade sig komma från grunda gravar. Bilden 
har ingen anknytning till Fornsigtunaprojektet 
utan är endast ett exempel. 

 
Fornsigtunaprojektets kontaktpersoner är arkeologerna Olof Heimer 
(olle.heimer@gmail.com) och Rune Edberg (rune.edberg@comhem.se). Projektet har 
mottagit ekonomiskt stöd från flera forskningsfinansiärer – fonder och stiftelser – och 
dessutom från UKF. 
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En hälsning från Kvarntorp! 
 
För en tid sedan fick jag ett mejl från Raimo Pihl i Karlstad som hade fått syn på min hemsida. Han 
berättade att han som barn bodde i Kvarntorp i Örnäs. Han skickade även över några bilder. Jag tog 
tacksamt emot dem och fick hans tillåtelse att publicera dem. 
 
Raimo, som är född 1949, berättar att familjen flyttade från Finland 1953 till Örnäs där hans far fått 
arbete på konservfabriken som ägdes av Bodén. Där kom de att bo 1953-1956 men även 1962. Först 
bodde familjen i ett hus Raskeboda, det som numera har nr 9. Utan vatten, el eller brunn blev 
Örnässjön en räddning. Mor ”lånade” brunnsvatten från närmaste granne men det blev ett fasligt liv 
där. Sedan flyttade familjen till Kvarntorp, där fanns både brunn och el. De bodde även i "Vita huset" 
mitt i Örnäs-byn. Raimo började årskurs 1 i Västra Ryds skola. Senare flyttade familjen till 
Bergslagen. 
 

 
                   Barndomshemmet. Raimo med sin syster Leila vid Kvarntorp omkring 1955. 
 
Kvarntorp revs för många år sedan och området är nu byggplats för ett industriområde där ICA tänkt 
sig bygga ett höglager. 
 
Kvarntorp är känt sedan 1600-talet som ett torp under Örnäs. Det var säkert från början bostad till en 
mjölnare. En bäck rinner alldeles intill. Det ska finnas rester av en dammvall en bit norr om torpet. 
Sannolikt har det stått en skvaltkvarn i bäcken. Under 1800-talet tycks det mest ha varit vanliga 
torpare som bodde i stugan, torpare som gjorde dagsverken på Örnäs gård. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kvarntorp enligt Örnäs-kartan 
från 1867. Siffrorna 314-317 är 
tomtmark medan övriga siffror 
är delar av torpets åkermark. 
316 är stugan. 
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Raimo berättar vidare: 
 
På den tiden var Örnässjön otroligt gäddrik. Farsan Mikael som jobbade som tunnbindare på fabriken 
fiskade så fort han var ledig. Det var gädda i alla former till både lunch och middag. En dag drog han 
upp 30 kg gädda på 30 minuter - det var 3 gäddor á 10 kg. Själv hade jag ett monster till gädda på 
spöet som 11-åring. Gäddan stallade på botten…inte ens farsan orkade få den att röra sig. Till slut gav 
gäddan upp och lät sig dras upp mot ytan. Då hade jag gnällt till mig spöet och skulle ta in firren till 
båten. Men när gäddan blev synlig under ytan tappade farsan talförmågan och skulle ta tag i 
spöet…just då vände gäddan makligt på huvudet och försvann med drag och allt. Omkring 1,5 m 
gädda på 15-20 kilo trodde farsan. 
 
Många barndomsminnen… T ex jobbade jag som springpojke på fabriken…och fick i uppgift att 
klippa Bodéns gräsmatta i parken. Kul tyckte jag för det var en motordriven gräsklippare med drivning 
på hjulen. Gräsmattan mynnade ut mot Örnässjön. Det fanns en spak för back/fram och en spak för gas 
på maskinen. Jag tyckte det var roligt att gasa lite fram och åter och när backen skulle i så drog man 
ner på gasen. När jag närmade mig sjökanten skulle jag dra ner på gasen och lägga i backen, så 
lossnade gasvredet, jag fick panik eftersom backen inte gick att få i. Vad hände - jo gräsklipparen for i 
vattnet med full gas. Pinsamt och dråpligt. 
 

Örnäs var en härlig by med fabrik, stall, sjön, grisar och hästar. Farsan hade 
en 500 cc Terrot motorcykel där jag fick sitta på tanken och åka till frisören 
i Bro avslutar Raimo. 

 
 

Raimo är känd som friidrottare. Bl a har han en rad segrar i 
svenska och nordiska mästerskap och har deltagit i OS. 
1979 var han innehavare av tre svenska rekord samtidigt, 
nämligen spjut, tiokamp och femkamp.  

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Trakten kring 
Kvarntorp 1979. 
Längst ner till 
höger är 
ladugården vid 
Örnäs. 
Motorvägen E18 
visar 
obarmhärtigt på 
en ny tid. 
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Forskartips- tidsresa med kartor 
 
Av Hans Borgström 
 
Den som ägnat sig åt lokalhistorisk forskning vet att kartan är kanske den viktigaste historiska 
informationskällan vid sidan om det textade dokumentet. Kartan är dessutom rolig att studera.  Fram till 
dataåldern har vi haft tillgång enbart till pappersbaserade kartor. I dataåldern erbjuds andra möjligheter 
att visualisera ett geografiskt läge. En papperskarta representerar av ”tekniska” skäl hur läget var vid ett 
visst tidsskede. Man skulle kunna säga att kartan har ”fryst” något som var aktuellt när kartan ritades. 
Vill man se hur läget på samma plats förändrats över tid behöver man ha tillgång till kartor från olika 
tidpunkter. Genom att sedan jämföra kartor från olika tidsperioder kan man utläsa ex.vis hur en vägs 
dragning förändrats eller hur en ny bosättning etablerats eller upphört. Jämförelsen görs manuellt genom 
att man ex.vis lägger upp kartorna bredvid varandra varefter den okulära ”tidsresan” kan börja. 
Processen är mödosam om kartmaterialet skiljer i skala och symbolik. Det krävs därför en god förmåga 
och ett vant öga att läsa och jämföra kartor från olika tidsepoker. I vissa fall önskar man att man hade en 
maskin som gjorde jobbet precis som när man jämför två textdokument med hjälp av datorn.  
    Maskinen som kan jämföra olika typer av kartor är tyvärr inte uppfunnen men ett steg på den vägen 
har tagits med tillkomsten av nya typer av kartvisningsprogram på datorn som under de senaste åren 
börjat dyka upp på nätet. Det är program som baseras på presentation av s.k. flygbilder som skapats 
genom att sammanfoga ett stort antal s.k. ortofoton eller eg. flygfoton som korrigerats geometriskt för 
att passa in i ett geografiskt mönster. Programmen (det finns flera, några av dom presenteras nedan) 
fungerar i princip likartat. På bildskärmen ser man samtidigt de två kartbilder som skall jämföras. 
    Det bästa sättet att förstå hur de olika programmen fungerar är att öppna resp. program och pröva 
programmets funktioner. Då vet du vilket av dom som kan hjälpa dig bäst i din forskning.                   

 

 
 
     

 

Program som presenteras här är: 
-Upplands-Bro Kommunkarta/Historiska kartor 
-Flygbilder på Kartbild.com 
-Eniro/historiska flygbilder 
-Lantmäteriets demo historiska ortobilder 
 
Bilden överst till vänster visar Upplands-Bro 
kommuns Kommunkartan/ Historiska kartor. 
Till skillnad från de övriga alternativen kan 
kommunkartan presentera 6 ortobilder från åren 
1960, 1975, 1995, 2005, 2010 och 2013 samt 
2018. Särskilt värdefullt mot bakgrund av den 
snabba förändring som sker i Upplands-Bro.  
    Bilden nederst till vänster visar programmet 
från Kartbild.com. Vid sidan om presentation av 
ortobilder från åren 1960 och 1975 kan man visa 
generalstabskartan, ekonomiska kartan, sattelit-, 
karta, terrängkarta. Allt i vilka kombinationer 
som helst. Det aktuella kartläget är baserat på 
open street map. Sammanfattningsvis ett roligt 
och användbart program. 
    Alternativen Eniro/Historiska flygbilder och 
Lantmäteriets Demoprogram/Historiska 
ortobiler är snarlika i utseende och funktion.       
   Eniro kan presentera ortobilder från 1960 och 
1975. Lantmäteriets kartvisning  kan presentera 
kartbilder från 1958 och 2011. Tyvärr täcker inte 
dessa bilder Upplands-Bro (ännu skall sägas) 
dvs. mindre användbart för oss i Upplands-Bro. 
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