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Bakgrund 
Upplands-Bro Kulturhistoriska Forskningsinstitut 
bildades för ett par år sedan. Det skedde i kölvattnet 
på det stora intresse som skapats hos en hembygdsin
tresserad allmänhet i samband med de arkeologiska 
undersökningar som under 80-talet gjorts vid Rösa
ring och Fomsigtuna i Upplands-Bro kommun. 
Dessa undersökningar engagerade ett stort antal 
amatörarkeologer, främst medlemmar från olika 
hembygdsföreningar i Stockholms län och då särskilt 
Upplands-Bro. Arbetet leddes av arkeologer från 
RAÄ, av vilka David Damell haft - och har - den 
ledande rollen. 

Almare-stäket 
Kring Almare-stäket finns många historiska doku
ment bevarade. Institutet har gjort ett register över de 
av oss kända dokumenten. Tidsscheman över händel
ser i Stäkets historia har tagits fram från 1430 till 
1523. Arbetet kompletteras nu under hand. 
Stäket spelade en utomordentligt central roll tiden 
1450-1520. Stäkets historia är vissa tider ingenting 
annat än Sverige historia. Den svenska frihetskam
pen och tillkomsten av den svenska riksdagen är 
knutna till ärkebiskoparnas agerande från sitt fasta 
hus S:t Eriks slott; härifrån tillsattes och avsattes 
kungar. 
Platsen hade - och har - en strategisk betydelse på 

många sätt: här korsar landsväg och sjöväg varandra. 
Med sin framskjutna position i Mälaren låg Stäket bra 
till i förhållande till medeltidens huvudorter: Väster
ås, Strängnäs, Arboga, Uppsala, Stockholm. 
Arkeologiska undersökningar har egentligen aldrig 
gjorts vid Stäket. Den unge Oscar Montelius fick 
BrorEmil Hildebrands uppdrag 1870 att dokumente
ra vad som framkommit vid en olovlig undersökning 
som några karlar tagit sig för på egen hand. En enkel 
kartskiss och en beskrivning av det man fann då är 
praktiskt taget det enda som gjorts i arkeologisk väg. 
Med hjälp av Geodimeter 440 har nu en karta över 
ruinkullen tagits fram. Geodimetem lagrar i sitt data
minne alla de punkter som uppmätts, och med hjälp 
av särskilda dataprogram kan många olika typer av 
kartor, profiler och terrängmodeller skapas efter 
önskemål. Samtidigt med terränguppmätningen har 
med annan kodning träd, murar, staket m m mätts in. 
Institutet kunde i våras även göra en undersökning av 
ett av valven från 1870 med hjälp aven fjärrstyrd TV
kamera. Vi ville se om en TV-kamera även kunde 
användas för arkeologiska syften. 

Kartläggning av borgen 
Borgen ser idag mest ut som en gräsbevuxen kulle, 
och därför kunde hela området mätas in från tre 
stationspunkter på borgruinens topp. fig. 1. 
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Fig. 1. Terrängmodell över Almarestälcet. Nivdkurvorna visar borgens/orm. 

För att få en bra terrängmodell mätte vi i linjer ut med vor borgens form, men för att förbättra kartbilden 
terrassernas brytpunkter. Fältarbetet tog drygt en dag mätte vi också in vägen runt borgen, samt träd, staket 
och vi mätte ca 550 punkter. och monument. Borgens topplatå ligger ca 12 m över 
Terrängmodellen åskådliggör tydligt med nivåkur- den lägsta marknivån. 
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Fig. 2. Väggsnittet visar två golvlager. 

Försök med fjärrstyrd videokamera som 
instrument för undersökning av Stäkets 
borgruin 
Syftet med undersökningen var att, med hjälp av 
fjärrstyrd videokamera, invändigt dokumentera det 
schakt som Oscar Montelius i oktober 1870 grävde 
ut. Projektet är att betrakta som en utvärdering av 
teknikens lämplighet för undersökningar av detta 
slag. 
Vi hade vid en rekognocering 1988-05-11 konstate
rat att någon rivit loss stenar kring gropen och att 
öppningen var igentäppt. Man fick intrycket att nå
gon haft bråttom att täppa igen hålet. När vi tömde 
öppningenkunde vi konstatera att många stenarkastats 
ner nyligen. Det var färska brott på tegelstenarna. 
Spåren av två horisontella tegelgolv kan observeras i 
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Fig. 3. Den uppmätta källaren med a gropar; b tegelstensgo[v; 
c gång. 

väggarna på gropen framför den undersökta källaren, 
se fig. 2. Oscar Montelius nämner i sin promemoria 
att rummet ovanför källaren hade tegelgolv. 
Den undersökta källaren mättes upp, se fig. 3. Även 
de omgivande groparna och murresterna mättes in 
med måttband. Man kan konstatera vid jämförelse 
med O Montelius skiss att han sannolikt endast an
vänt ögonmått vid upprättandet av sin skiss. 
Videobilderna visar att källarrummet är rektangulärt 
med ett välvt tak. Snett upp till vänster i taket (ca 60° 
mot horisontalplanet) finns enöppning med två gångar. 
Av murningen att döma skulle det kunna vara en 
rökgång. Vad som talar emot det är att teglet inte alls 
var sotigt. Å andra sidan kan 470 år av regn och 
smältvatten ha tvättat bort sotet effektivt. Oscar 
Montelius antyder att det kan ha funnits en spis 
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ungefär ovanför denna öppning. En slutsats skulle då 
kunna vara att ena pipan gick ner till källarens spis 
och den andra till det ovanför belägna rummets spis. 
Till höger nära ingången till källarrummet finns en 
välvd öppning. Det förefaller som om det undersökta 
källarrummet haft förbindelse med den intilliggande 
källaren. Källarrummet dokumenterades med den 
fjärrstyrda videokameran under ca 45 minuter. Kva
liten på filmbilderna är mycket god. Fjärrstyrningen 
av kameran var enkel. 

Slutsatser 
Videobilderna tillsammans med studium av den blott
lagda snittytan av valvet och ovanliggande massor 
ger grund till följande slutsatser: Ovanpå gråstens
murarhar tegelväggarmurats. Ovanpå tegelväggarna 
vilar ett välvt tak. Taket har sannolikt byggts upp på 
en form. Direkt på formen har tegeistenar murats med 
fIatsidan nedåt. Ovanpå detta varv har tegelstenar 
murats på högkant (traditionell valvteknik). Valvet 
har sedan jämnats ut med sten så att en plan yta 
erhållits. I första byggnadsfasen har ett lager småsten 
påförts som ytbeläggning. Vid något senare tillfälle 
hargrövre stenblock lagts ovanpå. Ovanpådetta lager 
har ett tegelstensgolv lagts. Avståndet från valvets 
högsta punkt till tegelgolvet uppmättes till 125 cm. 
Tekniken att använda fjärrstyrd videokamera för att 

dokumentera borgruinerförefaller vara lovande. Man 
slipper göra någon direkt åverkan för att kunna få 
bilder från innandömet. 
Man bör träna körteknik så att kameraf6rflyttningar
na blir stringenta. Risken är annars att man tappar 
orienteringen. Med fasta rörelsescheman ärdet lätt att 
placera in bildsekvenserna rätt i rummet. 
Det är högst sannolikt att vi undersökt samma källar
rum (B) som Oscar Montelius gjorde oktober 1870. 
Vi kan alltså lägga samman hans iakttagelser med 
våra och på det viset få en god bild av den undersökta 
delen av borgen. Ett följdprojekt som skulle kunna 
tillföra ytterligare information (O Montelius doku
menterade inte källaren med någon ritning) vore att 
tömma gropen framför källarrummet på rasmassor 
för att få en bättre uppfattning om det funnits förbin
delser till intilliggande källarrum. 
Ett annat följdprojekt som vore intressant att genom
föra är att prova ett pneumatiskt drivet spett, för att 
med minimal åverkan på ruinen göra ett litet hål in i 
något oöppnat schakt och möjliggöra utforskning 
med stillbilds- och videokamera. Vid sådan hålslag
ning stabiliseras jorden och stenmassorna kring hålet. 
Det är även möjligt att samtidigt med hålslagningen 
dra in ett plaströroch på så sätt permanenta hålet. Det 
kan givetvis förseglas för att förhindra otillbörligt 
nyttjande av hålet. 
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