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Kalmarsand-Draget – historisk bakgrund
Historik framtagen av Börje Sandén, UKF, april 2008
inför Håbo kommuns planerade bebyggelse vid Kalmarsand

Draget-Kalmarsand – en viktig trafikplats i århundraden
Inledande historik
Kalmarsand är en del av ett större område som traditionellt brukar kallas Draget, vilket i sin
tur omfattar landområdet mellan de två mälarvikarna Lilla Ullfjärden och Kalmarviken. Ordet
”drag” syftar på att man dragit båtar mellan de två vikarna.

På den tid då vattenvägarna var vårt lands ”riksvägar” blev det problem när landhöjningen
redan innan vår tidräknings början stoppade färden genom det smala sundet mellan nuvarande
Lilla Ullfjärden och Kalmarviken. Eftersom det här var genaste vägen för dem som kom
söderifrån och ville till de bebodda trakterna på fastlandet, blev man tvungen att dra båtarna
över det uppkomna näset. Vi skall minnas att Håbo låg vid havet ännu på 1200-talet e.Kr. Att
det blev genaste vägen beror på att det var öppet hav
vid nuvarande Södertälje.

Man hade uppenbarligen dragit båtarna i
Kalmarsandsområdet i mer än tusen år när den första
kartan över Sverige ritades på 1500-talet eftersom
kartan visar ett öppet sund vid Draget. (Olaus
Magnus karta) Dragandet underlättades av att
Lillsjön och några kärr fanns på näset. Ännu när
motorvägen byggdes fanns två av dem kvar. Man
drog som regel inte båtarna liggande direkt på
marken. Man lät kölen glida på stockar lagda på
tvären. De grundgående vikingaskeppen seglade
tämligen obehindrat in i Lillsjön mellan badplatsen
och den stora silobyggnaden.

Minnet av näset som dragplats har bevarats ända
in i vår tid i ortnamnen Drageborg (nu rivet) och
Dragelund (Lillsjöns plantskola). Äldsta av mig
kända skriftliga upplysningen om dragare vid
Kalmarsand har lämnats av vårt lands första officiellt
utnämnda riksantikvarie Martin Aschaneus, som fick
sin instruktion 1630. Han var uppvuxen i Aske by i
Håtuna och väl förtrogen med trakten.

I sina anteckningar från antikvariska resor berättar
han om öknamn som sockenbor givit varandra. Vi
får också veta vad namnet Kalmar betyder och hur
det stavades: ’gamle pastor Peder har för någon tid
sedan berättat för mig, att de haver fått sitt namn av
viken Kohl (slätt på gamble göthiskan, på tyska
Kohl) och Mar, det är hav, sjö, vik osv. Därav ha de
sitt vedernamn fått och ännu hava, näml.
Kohlmarboo kånkare, det är Dragare eller förare.’
(handskrift Fb 12 s.85)

En aktuell ordbok över ortnamn är tveksam om man
namnet Kalmar som gäller ex. staden Kalmar, nämligen
kan använda samma förklaring av
kalm = röse. Mig veterligt och efter
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kontakter med ortsbor i Håbo finns inte något stort gravröse som skulle kunna varit upphov
till namnet Kalmar.

Olaus
Magnus
karta från
1539 var i
själva
verket en
farledskarta
som visade
användbara
färdvägar
genom
landet och
det var som
synes på
många
ställen som
båtar måste
dragas.

Näset var emellertid inte bara ett hinder utan tvärtom en förbindelselänk när landtrafiken blev
den dominerande. Här har vi således den viktiga landsvägen mellan Bergslagen och
Stockholmsområdet. Svår terräng för vägbyggarna har medfört att området har kvar fem
generationer delvis bevarade vägar och två järnvägssträckningar.

Näset blev också en säker vinterväg för malmtransporterna innan järnvägens tillkomst. I
jordgolvet på en raststuga någon halvmil från Kalmarsand har man hittat ett speciellt
betalningsmedel utfärdat av Stora Kopparberg 1791, en myntliknande pollett.

Härtill kommer en långvarig ångbåtsförbindelse mellan Kalmarsand och Stockholm.
Området kring Kalmarsand präglas verkligen av kommunikationshistoria, något som på ett

intressant sätt kommer till uttryck i Svensk Atlas, delen Kulturminnen, 1994, där Draget
placeras som nr 1 i en förteckning över 133 märkliga äldre vägmiljöer (s. 48)
Mera om allt detta längre fram i texten.

Barents karta 1598
visar att man mycket
länge uppfattade
Mälaren som en del av
havet. Kartograferna
nere i Europa ritade
sina kartor efter
hörsägen. Sjöfarare
”visste” sedan
gammalt att det var en
stor skärgård i
Stockholmstrakten och
många öar längs
Skandinaviens kuster.
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Bygdens tidiga historia

Gränsröset invid silobyggnaden
En del av det planerade byggområdet låg fram till 1977 i Upplands-Bro. Överförandet till
Håbo kommun och Uppsala län motiverades av att trafikplatsen i sin helhet borde ligga i
samma län.

Gränsröset strax intill silon markerar inte
bara gränsen mellan de två länen. Med sin
placering erinrar det om den
folklandsindelning som gällde innan
begreppet Uppland skapades. Före
Upplandslagens och därmed Upplands
tillkomst 1296 användes namnen
Attundaland, Fjädrundaland, Tiundaland
och Roden. Gränsröset, ett 5-stenaröse,
markerar således också gränsen mellan
Attundaland och Tiundaland. Att det ligger
så långt upp från stranden beror troligen på
att det legat på samma plats ända sedan
tidig medeltid. Landhöjningen har ju varit betydande under så lång tid.

Håbo var det enda häradet (hundaret) söder om Uppsala i de ”tio hundens land”. Det var
ett stort hundare med ursprunglig registerbeteckning nr 1 och omfattade hela nuvarande Håbo
kommun, de två socknarna Håtuna och Håbo-Tibble i Upplands-Bro och Sigtunaområdet
fram till Garnsviken. S:t Per i nuvarande Sigtuna låg således i början i Håbo härad. Håtuna
låg centralt och var häradsplats med ting och avrättningsplats.

Häradsekonomiska kartan 1859

Spånga skog
Kalmarsand och silobyggnaden ligger
på mark med beteckningen Spånga
skog på ekonomiska kartorna. Detta
Spånga (Bro socken) intar en
särställning i förteckningen över
medeltida orter i forskningsprojektet
Det Medeltida Sverige (DMS) i den
del som behandlar orter i den västra
delen av Attundaland, dvs mellan
Sundbyberg och Håbo. Inget annat
ortnamn är så tidigt antecknat med
angivande av ett visst årtal. Det är känt
sedan 1167. Därefter kommer det
omtalade Almarestäket med året 1187.

Att Spånga är identifierat så tidigt
skulle kunna ses som ytterligare ett
tecken på att den här delen av
mälareområdet hade börjat befolkas. I
den berömda isländska sagan om Olav
Haraldssons plundringar i våra trakter
sägs det uttryckligen att det var först
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sedan han passerat Stäket och kommit in i vattendraget Skarven, som han fann rik plundring.
Barents karta över de nordliga farvattnen visar med önskvärd tydlighet att man ännu på 1500-
talet uppfattade Mälaren som den yttre skärgården. I själva verket hade Mälaren blivit insjö
på allvar i början av 1300-talet. Allt eftersom landhöjningen fortsatte började människor söka
sig längre ut i skärgården.

Något om platsens geologi

Geologin har alltid skapat förutsättningarna för hur människan sedan använt den uppkomna
naturen. I det nu aktuella området har vi sett att vatten, berg, den stora grusåsen och
landhöjningen bestämt utvecklingen. Åsen är den längsta i landet. Den kommer så sakteliga
upp ur Gävlebukten vid Upplands nordligaste udde, går rakt igenom Uppland, via Uppsala
stad, och försvinner ut i Östersjön vid Landsort på Södertörn. I Bålsta och Låssa är den som
högst söder om Uppsala, 61 meter

Vid Kalmarsand hände något när åsen höll på att växa fram utanför den väldiga
jökelälvens port. Ett avbrott i åsens uppbyggnad uppstod när en flera kilometer stor ismassa
bröts loss från inlandsisen. På grund av storleken lade den sig på havsbotten i stället för att
flyta bort. Den ständiga strömmen av grusmassor spreds ut åt sidorna. När isen smält bort
hade det bildats ofantligt stor s.k. dödisgrop. Kalmarviken är en del av dödisgropen och vid
Toresta herrgård ligger en del av gropen ovanför vattenytan (Djupdal, se terrängkartan). Med
dödis menas en stillaliggande is. En glaciär rör sig ständigt.

Lilla Ullfjärden är däremot ingen dödisgrop, men den har ett intressant samband med
istiden; den är en av Mälarens djupaste vikar, på något ställe mer än 50 m djup, i vilken
mikroskopiska kräftdjur från istiden blev instängda. För en del år sedan hade man identifierat
ytterligare två ishavsrelikter utöver de fyra man kände till sedan en naturvårdsinventering
1966.

Lokal kommunikationshistoria

Hålvägarna i området
- första generationen vägar
Begreppet hålväg är missvisande. Det är en
arkeologisk benämning på ej längre använda
rid- och gångvägar som bildat mer eller
mindre djupa diken. De blir särskilt djupa när
sluttningen har en optimal lutning. Här vid
Draget är flera av dem ca 5 m djupa.
Genomskärningen kan vara V- eller U-
formade. I de V-formade har man endast ridit
eller gått. Den U-formade typen har
uppkommit genom att hästar har dragit
vagnar eller släpor. Släpa består av två
hopbundna slanor som dras av en häst.
Slanorna kan också ha fästs på ett enaxlat
hjulpar. Släporna är naturligtvis praktiska i
uppförslut, eftersom hästen kan få stanna för
att vila.

Det finns två hålvägssystem i området.
Det äldsta, vid den högsta passhöjden i norra
delen av dalgången är riktat västerut mot

Kartskiss
över
området
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Fornsigtuna / Sigtuna. Det uppstod så snart landhöjningen gjort det möjligt att vada över
sundet. En av hålvägarna används ännu som gångstig mot Håtuna. De yngre och större
hålvägarna började användas senare när man fick behov att färdas längs norra Mälarstranden.
På en karta från 1696 är ett torp vid Lillsjöns östra strand (vid platsen för hålvägarna)
markerat som ”Ödetorp”. Detta
talar för att trafiken då upphört i
hålvägs-systemet, eftersom någon
bör ha funnits på platsen för att
reglera mötande trafik. Om
forkarlar kom samtidigt från bägge
hållen, vardera med flera hästar i
rad efter varandra i likhet med vad
Linné berättar i sina resor genom
landet, så skulle hästar komma till
skada. Det är ju omöjligt för
någondera att vända.

Det stora hålvägsområdet med
sina dussinet hålvägar blev
märkligt nog inte kända av
forskningen förrän 1988.
Karteringen som här presenteras
gjordes med s. k totalstation
samma år. Vill du veta mer om
hålvägarna, upptäckten av dem och
karteringen kan du gå till den
hemsida som Upplands-Bro
Kulturhistoriska Forskningsinstitut
har.
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När hålvägarna vid Lillsjön blev kända 1988
beskrevs de av Riksantikvarieämbetet som den
största samlingen forntidsvägar i
Mellansverige. Den är inte störst i landet när
det gäller antalet hålvägar inom ett visst
system, men inget annat har så många djupa
vägar samlade på ett ställe. Det finns dock två
lika djupa ”diken” i Timmele någon mil norr
om Ulricehamn. De leder ner till ett vadställe
över Ätran. Att det är minst två bredvid
varandra i en brant sluttning beror på, som
tidigare nämnts, det omöjliga i att kunna mötas.

Den till antalet största ansamlingen hålvägar
finns i Sandhem i Västergötland där över 300
vägstumpar finns, men de ligger inte i sluttning,
där regnvatten haft möjlighet att erodera ut
vägarna. Även detta hålvägssystem var länge
okänt av forskningen. Det kom inte in på
fornminneskartan förrän 1957.

Hålvägarna invid fornborgen/kultplatsen
Det mindre och äldre vägsystemet är uppritat
med måttband och stegning. Det är mer likt
vanliga hålvägar där vägstumparna kan ansluta
på olika nivåer, vilket visar att de djupare har
använts senare än de som ansluter högre upp på
hålvägssidan.

Sandhem ligger norr om
Mullsjö i Västergötland
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Hälledagshällarna – andra generationen vägar
På den ovan nämnda 1600-talskartan finns den nya vägen inlagd. Även den börjar som en
hålväg, men betydligt bredare. Den kan ju ha börjat användas redan på 1500-talet. I höjd med
gamla järnvägsbanken gick den över sluttande berghällar på vilka hästar och forkarlar lätt
halkade. Att vägen var svår och rent av farlig att använda framgår av en rapport från år 1716
till landshövdingen:
”…jag ock i ödmjukhet bör påminna om den långa och allt för svåra stora steniga backen,
som nog bekant är, ligger rätt vid häradsskillnaderna, dock inom Bro Härads Rågång, strax
vid Kalmarsand, Hälledagshällarna kallad, vilken nu många med största livsfara måste fara
utför, och uppför åter må den resande köra dragarna fördärvade, ….
Eftersom backen ligger vid allmänna landsvägen och utnyttjas av 11 socknar föreslår
förslagsställaren Lars Träbom att landshövdingen skall ordna så att dess socknar bidrager till
förbättring av vägen i proportion till deras storlek.
Läs hela skrivelsen http://www.ukforsk.se/subjects/vagar1.pdf
Arkeologisk undersökningen 2003: http://www.upplandsmuseet.se/upload/644/2004_14.pdf

1700-talsvägen genom Håbo häradsallmänning – tredje generationen vägar
Hur det gick med vägbyggandet efter Träboms rapport kan man läsa i Johan Elers
vägbeskrivningar från 1790-talet.
Den nya vägen genom s.k. Ullevi skog går med en sträckning i öster förbi skogvaktartorpet
Draget över Håbo häradsallmänning fram till Grans gästgivargård. Den förlagda vägen som
ännu särdeles vintertid av flera resande nyttjas, tager sin början på nämnda Ullevi skog till
vänster när man kommer ifrån Stockholm och går utför de s k Hälledagshällarna fram till
Horntorpet i Kalmar socken och så vidare till höger förbi Bålsta by fram till Grans
gästgivargård.

Den nyssnämnda nya vägen har medelst dess sträckning i öster blivit vid pass ¼ mil
längre emot den gamla vägen, men är dock mycket bekvämligare, varemot de s k
Hälledagshällarna, en del av den gamla vägen som utgjorde en lång tvärbrant backe med
sammanhängande bergshällar var ej mindre äventyrlig för resande än kostsam att
underhålla.

http://www.ukforsk.se/subjects/vagar1.pdf
http://www.upplandsmuseet.se/upload/644/2004_14.pdf
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1800-talsvägen längs Mälarstranden – fjärde generationen vägar
Uppsala län hade i mitten av 1800-talet en mycket driftig landshövding i Robert von Kraemer.
Denne kom att arbeta mycket med förbättringar av vägarna mellan Grans gård och Stäket.
1700-talsvägen hade inte bara blivit ¼ mil längre än vägsträckningen via Hälledagshällarna.
Sjöändabacken, som låg mellan motorvägen och Lilla Ullfjärden, var en lång och tröttande
backe för hästarna. Se vad Kraemer skrev senare i sin levnadsteckning om den backen.

Troligen var det Robert von Kraemer som insåg möjligheten att eliminera många backar
genom att göra en bankutfyllnad i Mälaren strax intill Kalmarsand. I Kraemers årsrapporter
berättar han om hur ”Flera backar, varibland den besvärliga Sjöändabacken, äro förbigångna”
och om ”hur man mött högst svåra, oförutsedda hinder vid sprängningen av ett i Mälaren
utskjutande berg, som förorsakat högst betydligt arbete liksom även genom åtskilliga andra
omständigheter, varibland må nämnas genomskärningen av flera betydliga jordhöjder.”

Vägbygget vid Kalmarsand
Mycket intressant i detta sammanhang är den Kungörelse lästes upp i länets kyrkor:

Ur Allmänna kungörelser - 1845-06-30 – Uppsala län
Sedan Kongl Maj:t Nådigt bifallit, att till vägförändringen mellan Grans gästgivargård och
Ullevi, ett statsanslag utan återbetalnings skyldighet, till belopp av 13 000 Riksdaler B:co, får
användas utöver utgörandet av de dagsverken Bro och Håbo häraders innevånare utan
ersättning sig åtagit, och därjämte Nådigt överlämnat detta företags utförande åt konungens
Befallningshavande, på sätt tjänligt finnes till beredande av arbetsförtjänst för ortens
innevånare, får jag härmed tillkännagiva att:
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1.
Arbetet börjar den 8:e nästkommande juli och böra de som önska deltaga däruti, göra anmälan
därom vid Kalmarsand hos arbetschefen civilingenjören Adlerstråhle eller hos
kronobefallningsmannen Groth
2.
Var och en som anmäler sig bör vara försedd med prästbetyg över sin frejd, samt då ingen kan
antagas utan att han förbinder sig att minst en månad fortgående deltaga i arbetet, bör även
Ledighetsbevis, av den som äger Husbonde, anskaffas. Till arbetets utförande måste var och
en själv vara försedd med yxa och en spade.
3.
Avlöningen besörjes en gång i varje vecka, och finnes vid arbetsstationen Kalmarsand
proviant att tillgå, för billigaste pris och i avräkning på arbetsförtjänsten, varvid dock kommer
att iakttagas, att 1/4 av veckoavlöningen innehålles till slutlikviden.
4.
Som större delen av företaget kommer att ställas på beting, beror det på var och en arbetares
flit och förmåga att uppdriva arbetsförtjänsten.
5.
För dem, som icke äga tillfälle att själva förskaffa sig husrum i närheten, är en barack vid
Kalmarsand uppförd, där likväl högst 70 personer kunna härbärgeras.
6.
På arbetschefens beprövande beror, att från deltagandet i arbetet, genast skilja var och en som
genom lättja, sturskhet eller fylleri därtill giver anledning, även som att bestämma antalet av
arbetare som kunna antagas. Inga andra må anmäla sig än fullt arbetsföra manspersoner.
Uppsala slott i landskansliet den 30 juni 1845. R. von Kraemer

Robert von Kraemers Årsberättelse 1846
Den i förra berättelsen omnämnda och redan år 1845 påbörjade nya väganläggningen från
Grans gästgivargård, genom en särdeles vacker trakt av Calmare socken, utmed Mälaren fram
till Ullevi skog, är så fullbordad, att H.M. Konungen vid resa från Norrige sistlidne höst
kunde densamma begagna.

Minnesstenen över kung Carl XIV Johans besök i skogvaktarbostället Draget 1839 15/6
Ur Robert von Kraemers Lefnadsminnen – tecknade år 1866
I folkmun har länge berättats vad som ligger bakom tillkomsten av minnesstenen invid
skogvaktarens bostad Draget sommaren 1839. Stenen är prydd med en kungakrona och texten
lyder ” C XLV J åt här 1839 15/6”

Det var inte alls så att kungens vagn gått sönder uppe på allmänningen, som det sagts, och
att han därför tvingats till ett uppehåll hos skogvaktaren och där fick något att äta. Uppehållet
var planerat. Och det var landshövdingen som låg bakom detta. Det ålåg nämligen
landshövding och andra länets potentater att beledsaga kungen när han färdades mellan sina
huvudstäder Kristiania och Stockholm. I vanliga fall gjordes matuppehållet på Ekolsund, men
denna gång var det vackert väder och maten skulle intagas hos en skogvaktare, känd för sina
vackra planteringar. Den omtalade olyckan var i själva verket att landshövdingens hästar
kommit i sken i en utförsbacke bortom Grans gård (den svåra Sjöändabacken! BS 2008).
Landshövding hoppade av vagnen och tvingade in hästarna i skogen. Något försenad kom han
fram till Draget där kungen just hälsades välkommen på franska av skogvaktaren. Denne hade
nämligen som svensk livgrenadjär blivit tillfångatagen av den franska marskalken Bernadotte
i kriget 1806. Kraemers berättelse innehåller en detaljerad redogörelse för alla formaliteter vid
konungens resor i landet. Se hela berättelsen i bilagan eller på hemsidan.
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Robert von Kraemers eftermäle
formulerat av Elfred Kumm i dennes bok om Kraemer som skapare av landets första
samköpsförening i Örsundsbro.
”torde ha varit en av Sveriges kraftfullaste och mest ansvarsmedvetna landshövdingar,
undanbad sig överståthållarskapet i Stockholm och senare posten som civilminister, har
kallats Uppländska jordbrukets förnyare, genomdrev laga skifte, ångbåtsbolag, diligensbolag,
folkupplysning, besjungen i Gluntarna, första skogsvårdsprogrammet, banker och inte minst
en rad lantbruksmöten i länet.”

Milstolpen vid Kalmarsand
Milstolpen vid Kalmarsand kan vara en
anledning till att beröra ett ämne som i långa
tider var angeläget för alla som reste längs våra
vägar. I början användes milstolpar av trä.
Håbo och Bro härader uppmanades 1755 av
landshövdingen att ersätta de milpålar som
sedan 1719 varit påbjudna att finnas längs
landsvägen. De hade murknat. På grund av
skogsbrist skulle de i fortsättningen göras av
sten med bara tre längdavstånd angivna: 1 mil,
½ mil och ¼ mil. Stolparnas uppgift var inte att

ange
avståndet
mellan de
olika skjutsstationerna, det var ju uppmätt och angivet på
kartorna. Milstolparna var till för dem som började eller
slutade resan mellan stationerna. Man betalade nämligen
skjutsbonden för den sträcka man hyrt hästen. I vissa delar
av landet använde man därför bara koniska stolpar för
varje fjärdingsväg. Det var ju bara att räkna.

Långväga resande fick nya hästar vid nästa skjutsställe.
Ofta skickade skjutsbonden i stället en dräng, en piga eller
ett barn för att föra hästen hem igen. Med de tre
längdavstånden kunde bägge parter hålla reda på hur
många fjärdingsväg man skulle betala för. Man behövde
bara räkna plus vilket håll man än åkte åt och bägge parter
kunde kontrollera att man inte lurade varandra på
skjutspengen. Det har dock också funnits stenar med
angivet antalet mil till Stockholm. En sådan har hittats i
Låddersta där den varit grindstolpe och för en del år sedan
återförts till sin rätta plats av en milstolpsforskare.

Från landshövding Kraemers tid blev stolparna gjorda
av gjutjärn som 1 mil, ½ mil och ¼ milstolpar.

En del forskare i detta ämne menar att milstolparna från början tjänade som
hastighetsmätare. Det gällde särskilt de delar av landet där milstolparna var försedda med
solur. Vid varje skjutsstation skulle ankomst och avgångstid antecknas. Skjutsstationernas
dagböcker skickades varje vecka till kronofogden. Om någon skjutsbonde klagade på att
hästarna körts för hårt kunde man i efterhand se hur lång tid färden tagit. I början gällde 1 mil
per timme, det ökades senare till 1,5 mil per timme, men saken bedömdes också efter typen av
last. Det viktiga var att hästarna inte tog skada.
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Upprepade motioner i riksdagen under 1870-talet krävde att tvånget att underhålla
milstolpar skulle upphävas. De tjänade ingen nytta menade man. När metersystemet införts
begärdes på nytt att milstolparna skulle bort. De som var emot förslaget hävdade att man
måste kunna komma åt dem som färdades fortare än 1,5 mil per timme.

Idag är man faktiskt inne på liknande funktion hos hastighetskamerorna. De kan ju
samköras så man får fram hastigheten mellan stolparna.

Ångbåtstrafiken

Kalmarsands Bolag – ett av de första regionala ångbåtsbolagen
Förmodligen är det inte många utanför ångbåtsentusiasternas led som känner till att
Kalmarsand varit med om att skriva ångbåtshistoria. Kalmarsand var nämligen inte bara
namnet på en av de första ångbåtarna som bedrev regelbunden lokal ångbåtstrafik. Det var
också den båten som 1870 inledde regelbunden trafik på den numera klassiska routen
Stockholm Mariefred. Denna trafik var ursprunget till Gripsholmsbolaget, som ännu trafikerar
Mariefred.

Ångbåten Kalmarsand inledde trafiken på Kalmarsand 1863 och var i början enda
ångbåten i bolaget, vilket helt enkelt gick under namnet Kalmarsands Bolag. Initiativtagare
och ägare var Israel Tauvon på Thoresta i Bro och Låssa kommun. Han blev 1873 också
ledare för ett bolag som slogs ihop med Kalmarbolaget till det som populärt kallades
Svartsjölandsbolaget. Tauvon var chef för Generaltullstyrelsen i Stockholm.

Legendariska kapten J. C. Hjort på Kalmarsand fick då ta hand om den nybyggda ångaren
Svartsjölandet och ny befälhavare på Kalmarsand blev Wilhelm Andersson, som var den som
inledde trafiken på Mariefred 1870. År 1873 hade den mörkt grönmålade Kalmarsand efter 10
år tjänat ut i Mälaren och såldes till Gävle där den under några år fortfarande gick under
namnet Kalmarsand. Senare fick den liksom de flesta ångbåtarna vit färg. Ersättare för
Kalmarsand på Mariefredslinjen hette Gripsholm.

Ovanstående historik är en sammanfattning av en mycket omfattande ångbåtshistoria som
Skärgårdsstiftelsens ordförande Lennart Rydberg lämnat i sin bok Mälarångare 1999.
Fartygets senare öden finns i Lennart Rydbergs historik i Bilagorna.

Det var inte förrän på 1840-
talet som man började tillverka
ångbåtar av järn och försedda
med skruv (propeller).

Som redan begreppen
regionala resp. lokala
ångbåtslinjer säger handlar det
om båtar som skall lägga till
vid många bryggor. Det var
först med propellerdriften som
det blev lättare att manövrera
båtarna och det är väl därför
som dessa linjer inte uppstod
förrän omkring 1860.

Bilden är hämtad från Lennart Rydbergs bok Mälarångare
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Den lokala ångbåtstrafiken kom att få stor omfattning under lång tid. Den försåg Stockholm
med trädgårdsprodukter, mjölk, slaktdjur och alla tänkbara produkter. Vid Munkbron väntade
dragare som tog varorna upp till torgmadammerna. Kaptenen kunde utnyttja väntetiden med
att göra allehanda uppköp för dem som beställt hans tjänster. Man startade vid 4-5-tiden på
morgonen och kom tillbaka i kvällningen.

Kalmarsand gick, liksom senare Svartsjölandet, genom Långtarmen. Enligt den senares
turlista var det 22 bryggor att lägga till vid innan man var framme vid Stockholm. Den redan
nämnde kaptenen Hjort skaffade sig egen sommarbostad vid Säbyholm där han övernattade.
Huset kallas fortfarande Hjortenslund. Så gjorde också kaptenen på den lokala ångbåtslinjen
som utgick från Brogård redan på 1850-talet. Den tog hand om bryggorna längs Järfällasidan
och östra stranden av Svartsjölandet. Den bekväma transporten medförde också att
specerihandlare gärna hade sina butiker vid bryggorna, de kunde bekvämt få hem varor från
staden.

Ångbåtsepoken kom mycket snabbt att medföra en drastisk förändring i många människors
vardag. Redan 1866 konstateras i en tidningsartikel att roddbåtar och segelskutor snabbt
försvann till fromma för ångbåtskaptenerna som inte längre behövde hålla utkik i dimma och
mörker efter alla småbåtar. Den s.k. bondeseglationen upphörde helt naturligt när det blev
billigare och snabbare att anlita de lokal ångbåtarna och ångsluparna.

Kalmarsandstraden utökades så småningom till Ekolsund, Krägga och Fånö. Fartyget
Kalmarsand skulle bli en lönande affär för Tauvon. Redan första året gav utdelningen på
aktierna med dåtida beräkningsgrunder 10 % och året därpå 20 %.

Det var Kalmarsandstraden som höll ut längst i konkurrensen med lastbilstransporterna
och den sista som lades ner i dessa trakter år 1936 efter att ha fungerat i nästan 80 år

Munkbrohamnen år 1886. Svartsjölandet som i många avseende övertog Kalmarsands
roll hade tillsammans med efterföljande båtar i bolaget sin plats vid Munkbron
närmast Riddarholmen. Bolagets båtar är ännu inte vitmålade.

Lennart Rydberg har mycket utförligt behandlat ångbåtarnas landsbygdstrafik i boken Upplands-Bro –
från då till nu, utgiven av Upplands-Bro Kulturhistoriska Forskningsinstitut år 2006.
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Något om folklivet i trakten

Kalmarsands Campingplats
Kalmarsand var tidigt en mycket uppskattad badplats med dansbana och campingplats. Den
torde ha varit en av de större i Stockholmstrakten. ”Dansbanan hette Fröjden och där gick det
hett till. Man fick lov att ordna en familjecamping, för på allmänna platsen gick det alltför hett
till.” har man sagt.

Och mycket folk tog sig verkligen till bad och festplatsen. Bagaren i Bro har berättat att
det kunde gå åt 1000 bakelser över en lördag-söndag. En Brobo har berättat att man under
kriget och tiden närmast efter kunde få se väldiga cykelkaravaner på väg mot Kalmarsand
Man visste berätta, att en del kom ända från Stockholm. I intervjuer med Brobor har man ofta
erinrat om vad som hände i Kalmarsand. Där fanns utkastaren Roslagsbjörnen, som kunde
räta ut hästskor och vrida ihop spikar. Han var ofta full och då blev det rejäla slagsmål.
En äldre damen fann sin tillkommande i en av musikerna som spelade där.

Kalmarsand var inte bara en bad- och dansplats för lokalbefolkningen. Två järnvägshåll-
platser, en på vardera sidan, sörjde för att folk ända från Stockholm tog sig ut hit.

Toresta anhalt hade tillkommit i början av 1900-talet. Vissa tåg kunde stoppas med en
semafor. Medan grönsaksprodukter lastades på väntade tåget snällt. Kanske var det
hållplatsen som gjorde att Thoresta gård valdes som en hemlig utbildningsbas för tusentals
norska frihetskämpar under andra världskriget. Utåt hette det att var ”polistjänst”. I själva
verket utbildades norrmän som flytt över gränsen i regelrätt krigstjänst för att sedan hemligen
ta sig tillbaka för att göra sabotage mot tyskarna. En kvinna har berättat att hon som ung
flicka praktiserade i hushållet på Thoresta gård och då fått uppdraget att breda smörgåsar i
stor mängd till en grupp som under natten skulle flygas in över Norge från Västerås.

När man nu hade en hållplats vid Thoresta kunde järnvägsbolaget erbjuda kombinerad tåg-
och badbiljett till ett inhägnat område alldeles invid Thoresta anhalt. Personal fanns på platsen
och inträdesbiljett kunde köpas i den lilla kiosk, som fortfarande står invid vägen in till
grustaget. Omklädningshytter fanns också. De har nu blivit sommarbostad.
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Rövargrottan – som blev Fridegårdsgrottan
Här i Spånga skog, som i folkmun gått under namnet Ullevi skog, finns en av de ytterligt
fåtaliga grottorna i Stockholmsområdet. Den ligger nära tunnelöppningen för den nya
järnvägen och har uppkommit genom att stenblock har rasat ner och ställt sig på lut som att
litet två-manstält.

Det är ju känt att landsvägsrövare gärna
höll till i skogen där vägen gick uppför, och
att det därför var lätt stoppa häst och vagn.
Den branta backen mellan Yttergran och
Övergrans kyrka går på en gammal karta
under namnet Pungpinan, som en ytterligare
bekräftelse på landsvägsröveri.

För några år sedan kom en grottforskare
på att bygdens författare Jan Fridegård
troligen använt den här grottan som modell
för den grotta som beskrivs i hans
vikingaroman Trägudars land. Allra helst
som denne i en självbiografisk roman
berättar om hur han en gång tog en flickvän
med sig till en grotta i skogen. Grottan finns
nu med i förteckningen över grottor med
dubbelnamnet Rövargrottan –
Fridegårdsgrottan.

Läs mer om grottan i bilagan

Forntida religion i Dragetområdet

Ortnamnsforskning och arkeologi samverkar
I det aktuella området och dess närmaste omgivning finns ortnamn som anses syfta på
forntida religionsutövning. Här finns ett antal namn innehållande ordet ’ull’. Om namnet
dessutom är sammanskrivet med ’vi’ har man länge ansett att det syftar på en kultplats
tillägnad guden Ull. Det finns många Ullevi i vårt land, såsom Frövi och Härnevi. Här har vi
Stora och Lilla Ullfjärden och närmast söderut finns Stora Ullevi som hade sina skog i det nu
behandlade området. Ull anses ha varit en fruktbarhetsgud i generationen före de kända
vikingagudarna.

Fornborgen som blev kultplats
Synnerligen intressant är att arkeologin under senare tid utvecklat nya undersökningsmetoder
och fått tillgång till teknisk apparatur för datering av jordfynd, vilka på ett objektivt sätt kan
stödja eller förkasta teoretiska spekulationer. Så skedde just vid den stora fornborgen som
ligger i norra delen av Dragetområdet när den i mitten av 90-talet blev 3000 år äldre än vad
man tidigare ansett.

Dess konstruktion visade dessutom, att den inte byggts som en traditionell fornborg i
vilken befolkningen kunnat söka skydd vid krigsfara. Den har inte heller ingått i ett aktivt
försvar av bygden. I stället var den försedd med ”inbjudande” ingångar. Den var omgiven av
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en markering i form av pålar och jord-/stenvall som talde om att man beträdde en helig plats.
Den har således varit en kultplats för 4000 år sedan i slutet av stenåldern. Vi vet naturligtvis
inget om hur kulten utövades, men så långt tillbaka man vet har den ursprungliga religionen
varit fruktbarhetskult

I mars 2008 kunde arkeologer vid undersökningar vid Lilla Ullevi i Bro finna paralleller
till Dragets kultplats. De visade att Lilla Ullevi varit just en kultplats.

Den tidigare ej iakttagna 500 m långa jord- och
stenvallen. Boplats med järnhantering och s.k.
gropkeramik. Huvudingången i söder har
flankerats av cermoniella eldar.

Fotot visar platsen där jordvallen daterades till
slutet av stenåldern för ca 4000 år sedan.

Stödstenar för palissad i jordvallen.^
Förkolnade stockar daterade med
radioaktiv metod till 2000 f. Kr.

< Den sedan länge kända 440 m långa
stenmuren
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Varggård och fångstgropar

Den omständigheten att Upplands-Bro endast hade fastlandsförbindelse vid Draget hade
betydelse för forna tiders jakt. Man anlade fångstgropar och en varggård på näset till vilka
vilddjuren, främst vargar drevs i mitten av 1800-talet. Enligt sockenstämmoprotokoll var det
tidtals årliga drev. År 1846 hade landshövdingen ställt hela länets skogvaktarpersonal, 1200
man, till förfogande för ett s.k. letskall. Man samlades vid Ryssgraven och drev varg ända till
Draget där man antingen hade satt upp vargnät eller jakttyg. En väl bevarad varggrop finns
invid den gamla landsvägen alldeles som man åkt in under motorvägen där en bit av gamla
landsvägen fortfarande finns kvar. Den leder till kultplatsens parkering.

Teckning av Karl XII som barn

Vårdkaskedjor – optiska signalvägar

Genom dalgången vid Draget gick också en av de många signalkedjorna som skickade bud
om annalkande fiender, Från vårdkasberg till vårdkasberg sändes brand- eller röksignaler
(dagtid). En forskare menar att man på berget norr om hålvägarna kan finna rester av såväl
själva vårdkasen som de hyddor som den s.k. bergvakten övernattade i. En känd vårdkaskedja
utgick från Brunkebergskasen vid Stockholms inlopp. Vid Kurön invid Birka delade den sig
så att en linje har gått via en vårdkase i Låssa mot sjösystemet vid Draget för att den vägen nå
Uppsalaområdet.
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Bilagor.

Minnesstenen över kung Karl XIV Johan vid Draget
vid Lillsjön invid gränsen mellan Upplands-Bro och Håbo kommuner
Ur landshövding Robert von Kraemers Mina lefnadsminnen, 1866

Minnesstenens tillkomst
och kungens inköp av ekar att planteras på Rosendal
En annan historia om minnesstenen än den som hittills berättats. Börje Sandén 2004-04-28

Nedanstående text är hämtad ur boken Mina levnadsminnen av landshövding Kraemer,
tryckt 1866. Denne var Konungens Befallningshavande i Uppsala län 1830 - 1862. Robert
von Kraemer gjorde sig känd som en mycket driftig landshövding.

I Upplands-Bro minns vi honom för de många vägbyggena: vid Dalkarlsbacken,
Knektbacken, Aspviksbacken och bankutfyllnaden vid Kalmarsand för att komma förbi den
svåra terrängen. Hans namn återfinnes på milstolparna av järn längs gamla E18. Det var
vid Hushållningssällskapets lantbruksmöte vid Thoresta 1851 som han bildade landets
första Skogshushållningssällskap.

Minnesstenen står invid den forna skogvaktarbostaden i skogsbrynet ovanför Lillsjöns
plantskola vid den äldre vägen i södra kanten av Dragets trafikplats. Vägen var då
landsväg = "riksväg" mellan Stockholm och Enköping. Några år senare uttryckte kungen
sin glädje över tillkomsten av den vackra nya landsvägen (nuv. Gamla E18) längs
Mälarstranden.

Efter kungens besök lät skogvaktaren tillverka minnesstenen med följande text krönt av en
kungakrona. "C XIV J åt här 1839 15/6".

Till en landshövdings tjänsteplikt hörde den tiden att följa Konungen, dit han reste genom
länet; detta skedde med stor ståt: först Kronolänsman, så Kronofogden, därefter en
Enspännare till häst, bärande en stor stav med silverkula, vari länets vapen var graverat,
sedan Landshövding och Regementschef; vanligen åkande i en vagn närmast framför
Konungens hingstridare, varefter Konungens vagn följde i frisk fart, förspänd med 5
hästar, vilka alltid ombyttes då en mil var tillryggalagd.

Nu för tiden hava järnvägar häri gjort en förändring, och kanhända även det under
Konung Ludvig Philips i Frankrike första regeringstid så kallade: »chapeau griseri», vilket
även här kommit i bruk.

Konung Carl XIV tog vanligen under sina resor till och från Norge nattkvartér på
Ekolsund. Jag minns en tilldragelse vid en sådan färd. Konungen anträdde vanligen resan
först omkring kl. 2 middagstiden. På morgonen samma dag frågade Excellensen Brahe
mig, var Kungen kunde intaga middag; jag föreslog en prästgård i Bro socken, men då den
låg något åt sidan antogs ej förslaget. Jag nämnde då att på den långa Håbo allmänning
bodde invid vägen en skogvaktare, känd för sina vackra planteringar, och då det var
sommarvarmt kunde måltiden tagas under bar himmel i en berså. Sagt och gjort.
Enspännaren Lindqvist, den i Gluntarna besjungne, avsändes med matprovisioner och
kockar till skogvaktaren Nürnbergs boställe, Draget, och erhöll nödiga föreskrifter.

Vid en utförsbacke bortom Grans gästgivaregård började mina hästar taga till sken. Jag
hoppade ur vagnen och var i ett ögonblick vid högra hästens huvud, gav det en våldsam
puff, som hade till följd, att hästarna kastade sig in i skogen till vänster och hejdades där
av höga furor. Kungen lät stanna sin vagn och frågade om jag skadat mig, vilket dock ej
var händelsen; emellertid blev jag efter tillika med Överste Willebrand, som åkte med
mig. En resande gav mig välvilligt sina hästar i utbyte, och då jag framkom till Draget,
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gick konungen uppför allén till bostället.
Där mötte honom den ståtlige gamle Nürnberg i grön jägareuniform med 2 medaljer på

bröstet, och bad på fransyska hans Maj:t vara välkommen »à sa cabane» Konungen vände
sig förvånad om och frågade mig vad detta ville säga, att jägaren talte fransyska. Jag
upplyste då, att Nürnberg som livgrenadjär blivit med hela regementet tillfångatagen vid
Lübeck 1806 af marskalken Bernadotte, och att han sedan vistades som fånge några år i
Frankrike, där han, använd som kock af sin chef, Greve Gustaf Mörner, lärde sig hjälpligt
tala fransyska. Carl Johan utropade då: »vilken förunderlig ödets lek, — en av mig som
fransysk marskalk tillfångatagen obskyr grenadjär hälsar nu mig som konung välkommen i
sin hydda i Sveriges djupa skogar».

En god middag intogs i en blommande syrenberså, varefter konungen, vid särdeles
glatt lynne, ville göra ett besök i Nürnbergs boning, men stötte pannan mot den låga
dörrposten; Excellensen Brahe erinrade då, »att så väl i kojor som i slott man måste kröka
rygg». Under en promenad till Nürnbergs väl underhållna trädskola köpte kungen, mot
frikostig betalning i guld, 30 högstammiga ekar, med föreskrift att de skulle planteras vid
Rosendal å Djurgården, och att denna plantering skulle benämnas, såsom den ock ännu där
lär kallas: Nürnbergs lund, till minne av denna tilldragelse. Vid Draget reste Nürnberg en
sten med inskrift, erinrande om Carl XIV Johans höga besök därstädes.

chapeau = hatt
griserie = lätt berusad
cabane = koja
Börje Sandén 2004-04-28

************************************************************************

Rövargrottan - Fridegårdsgrottan
En "litterär" grotta i Upplands-Bro
Av Börje Sandén

År 1988 blev Rövargrottan i Ullevi skog inte
långt från Kalmarsand plötsligt en litterär grotta.
Den har nämligen utnyttjats av traktens författare
Jan Fridegård i böckerna Trägudars land och Lars
Hård. Litteraturforskare har menat att Fridegård
använt självupplevd miljö i sina böcker. Detta tog
grottforskarna fasta på och i hembygdsförbundets
tidskrift ställdes frågan om någon med lokal
kunskap kände till någon grotta som kunde passa
på beskrivningen.

När jag 1983-84 arbetade med hembygdsboken
Det hände i Upplands-Bro fick jag av en
tillfällighet vetskap om den s.k. Rövargrottan,
som alltså fick sin beskrivning i boken utifrån den
folkliga traditionen i trakten. Eftersom grottans
plats och utseende stämde ovanligt väl överens
med Fridegårds beskrivning besvarade jag
efterlysningen, och i tidskriften Grottan - organ
för Sveriges Speleolog-Förbund - blev den år
1988 klassificerad och försedd med nummer.
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Vägbeskrivning
Med anledning av den sträckning som Mälarbanan nu fått gäller inte längre de gamla
vägbeskrivningarna. Det har snarare blivit lättare att hitta grottan eftersom den ligger knappt
50 meter från järnvägsspåret och något hundratal meter från den södra tunnelmynningen.
Parkera bilen vid den tidigare järnvägskorsningen invid Gamla E18 ca en km söder om
Kalmarsand. Därifrån ser du en vägtunnel genom den höga järnvägsbanken. Vägen genom
den är avstängd för biltrafik. Strax bortom tunneln är det bara att gå genom skogen längs
järnvägen norrut ca 700 m. Ännu så länge har ingen upptrampad gångstig bildats, men det är
lätt terräng att gå i. Strax innan järnvägstunneln ser du en skylten "Rövargrottan" nedanför ett
mindre berg.

När du återvänder kan du faktiskt ta dig över tunneltaket ett par hundra meter norr om
grottan och via den gamla 1700-talsvägen komma tillbaka till parkeringen.

Grottan klassificerad
Artikeln i speleologernas tidskrift Grottan 1988:1 är nästan identisk med texten i Ledungen.
Här följer uppgifterna om grottan, såsom de är avfattade på speleologernas grottblankett:

2107 AB Rabbe
Sjöberg

11H
SO

Rövargrottan (Fridegårdsgrottan, Holmes grotta, block),
G:a Enköpingsvägens korsning med järnvägen, 1 km
SO Kalmarsand, Skogsväg (=g:a landsvägen) parallellt
med spåren 750 m NNV i Bergknalle invid flyttblock.
Kan vara den som beskrivs av Jan Fridegård i "Jag, Lars
Hård" och "Trägudars land".
Litt: STF/Turist 6/1987. RN 660422 159952.

Avsnitt ur Trägudars land
Jan Fridegård (Johan Johansson) 1897-1968.
Trägudars land (1940), Gryningsfolket (1944) och Offerrök (1949) handlar alla
om trälen Holme och hans levnadsomständigheter under vikingatiden.

"Holme fortsatte över grusåsen och kom snart in i en mjuk dunkel granskog. Väldiga
stenblock övervuxna av fotsdjup mossa låg som sovande jättedjur därinne. En stor fågel lyfte
och flög med dånande vingar bort mellan träden.

Han gick rakt fram till ett ställe där några flyttblock bildade ett kummel som räckte halvvägs
upp till skogstopparna. Det kom ängslan i hans blick och han mumlade något, en besvärjelse
eller ett offerlöfte. Trastarna hade slutat sjunga och det var den dunklaste stunden på
sommarnatten. Tystnaden kom hullhåren att resa sig på hans kropp.

Han hittade snart grottöppningen. Stenen och den torra granruskan låg som han lagt dem.
Mossan därinne var mjuk och torr när han kröp över den, stödd på en hand och båda knäna.
Med den andra handen höll han barnet tryckt emot sig. Han trevade efter bästa platsen att
lägga det på. Det var kyligt i grottan och luktade av jord och rötter."

(Ur Trägudars Land)
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Avsnitt ur Jag Lars Hård (1935)

"— Jag vet en grotta i skogen ett stycke härifrån, sade jag till flickan.— Den går vi och tittar
på, svarade hon livligt och skrattande.

Jag tog hennes hand och vi halvsprang genom skymningen. Grottan låg rätt långt in i skogen
och var ett par meter djup in under ett överhängande klippblock. Det var torrt på marken
därinne och jag drog med mig flickan in.

Vi satt flämtande på marken. Utanför grottöppningen stod natten grå och ljum. Månskäran
fanns någonstädes bakom skyarna.

Jag hade haft en mycket enkel plan när jag föreslog flickan att gå till grottan, det var för att
det var torrt på marken därinne. Nu glömde jag det för den ensliga urtidsstämningen som
rådde där.

Det var något mystiskt med den grottan. När jag första gången kom till skogen den låg i var
jag sju år men jag gick rakt på grottan som om jag vetat om den."

(Ur Lars Hård)
***********************************************************************

Vallanläggningen - kultplatsen - "fornborgen" vid Draget
I slutet av 1997 publicerade
projektledaren Michael Olausson en
första artikel om de slutsatser som han
dragit efter tre grävsäsonger vid den s.k.
fornborgen vid Draget nära gränsen mot
Bålsta. De överensstämmer i huvudsak
med vad vi under hand kunnat berätta i
tidigare nummer av vår
medlemsinformation

Följande uppgifter och kartan är
hämtade ur boken Arkeologiska
samtal, utgiven av SAR (Stockholm
Archaeological Reports) Stockholms
universitet under redaktion av
Agneta Åkerlund, Stefan Bergh, Jarl
Nordblad, Jacqueline Taffinder

Sammanfattande tolkning av Olaussons
artikel av Börje Sandén
- Olausson för en intressant - stundtals
filosofisk - betraktelse över den senaste
forskningen kring en tänkbar mentalitet
hos våra förfäder och är värd att läsas i sin
helhet.
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"Fornborgen" är ingen borg
Vi måste nog acceptera att det inte rör sig om någon försvarsanläggning:
- anläggningen är alltför stor för att meningsfullt kunna försvaras, 2,5 hektar
- ingångarna är inte byggda för att förhindra ett inträngande
- palissader har endast funnits i vissa delar av jordvallen och inte alls i stenvallarna
- vallar och diken är alltför underdimensionerade för försvarsändamål

Vallarna
- tredubbla vallar, den yttre av jord och sand, de inre av sten
- huvudvallen saknar tecken på sammanhållande timmerkonstruktion
- palissaden i jordvallen har stöttats upp med sten i rännor som grävts i sanden
- jordvallen har kunnat dateras till slutet av stenåldern ca 2000 år f. Kr - senneolitisk tid
- andra delar av jordvallen är daterade till mellersta och yngre bronsålder
- en yttre jordvall med vallgrav är en mycket ovanligt konstruktionsdetalj i Mälardalen

Ingångar
- fyra ingångar - huvudingången i söder
- de är riktade mot ett tänkt centrum i borgen
- vallsektionerna har öppningarna mitt för varandra
- ingångarna är inte byggda för att försvåra passagen
- den besökande skall känna det extra högtidligt att gå in i anläggningen
- en kort, extra vall (4:e) skapar "djupverkan"
- huvudingången är ombyggd några gånger
- eldhärd som täckts över innan elden slocknat - en symbolisk handling?

Stensättningarna
- 11 stensättningar i 5 grupper
- alla innanför och intill den inre stenvallen
- sotbrända ben endast i stensättningen omedelbart till vänster om huvudingången
- 2 små gropar med ben av en vuxen och ett barn
- ena gropen med skallben, andra med rörben

Olausson säger avslutningsvis bl a
"Monumentet vid Draget och dess utnyttjande över en längre tidsperiod är frapperande"
- anläggningen tillkommer vid tidpunkten för de första hällkistorna när människorna börjar bli
mer bofasta, och när man övergår
till sädesodling och boskapsskötsel.
- anläggningen är varken boplats eller försvarsborg
- den bör ses som en kollektiv samlingsplats - en kultplats
- innehållet i denna kult är - och kommer troligen alltid att vara - förborgat för oss

Skrivet med reservation för missuppfattningar från min sida
Börje Sandén
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Utsikten från fornborgen över Lilla Ullfjärden
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