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SAMMANFATTNING
WSP har på uppdrag av Täby kommun tagit fram ett fördjupat kunskapsunderlag
om delar av riksintresset Täby prästgårdsmark. Underlaget är framtagit i samband
med framtagande av en ny detaljplan för Täby IP.
Området kring Täby IP och Täby prästgård är mycket fornlämningsrikt och är ett av
två riksintressen för kulturmiljövården i Täby kommun. Ett anspråk på riksintresse
medför att området har mycket höga kulturhistoriska värden, på en nationell nivå
och att kommunen ska ombesörja att hänsyn tas till värdena och skydda dem från
skada.
Analysen av området har genomförts med hjälp av studier av litteratur, äldre
kartmaterial och fotografier samt fältstudier.
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Det aktuella utredningsområdet utgörs främst av ett odlingslandskap där åker
omvandlats till golfbana. Fornlämningarna i anslutning till planområdet utgörs av
gravfält, stensträngar, fossila åkrar och förhistoriska boplatser. Miljön är en
sammansatt fornlämningsmiljö där de forntida strukturerna, så som gränser för
åkermark och odlingsmark fortfarande kan utläsas i landskapet. Det komplexa
stensträngssystemet är rester av hägnader kring odlingsmarken. Prästgården ska
ha etablerats av den uppländske stormannen Jarlabankes ättlingar och har därför
lång kontinuitet. Intill prästgården ligger den boplats som fanns på platsen innan
prästgården kom till. Riksintressets värden är inte kopplade till en viss epok utan
värdet ligger i tidsdjupet och de sammansatta spåren av bebyggelseutvecklingen i
landskapet.
Området har varit föremål för flera arkeologiska utredningar och analyser. Inom
planområdet finns registrerade fornlämningar och efter sammanställning av tidigare
arkeologiska materialen kan ytterligare minst två potentiella lämningar konstateras.
Det historiska landskapsbruket och de historiska strukturerna och sambanden har
legat till grund för dagens markanvändning och befintlig bebyggelse. Historisk åker
sammanfaller delvis med golfbanans gränser och befintlig idrottsplats ligger inom
vad som på 1600-talskartan redovisas som en av prästgårdens hagmarker. I
samband med att Täby kyrkby expanderat har även en skola tillkommit
prästgårdens mark.
Att bygga i ett riksintresse kräver kunskap om miljöns möjligheter till utveckling. För
att ta tillvara kulturmiljöns värden redovisas en rad riktlinjer i utredningen.
I en riksintressant fornlämningsmiljö är det olämpligt att ta bort eller skilja av
fornlämningar då detta kan skada miljön. Arbeten i området kan medföra nyfynd av
fornlämningar. Fornlämningar är skyddade enligt kulturmiljölagen och intrång i
fornlämningar är tillståndspliktiga. Tillstånd lämnas av länsstyrelsen.
I kommande planprövning bör eventuella bestämmelser och konsekvenser av
planen prövas så att de är förenliga med miljöbalkens skydd av den riksintressanta
miljön.

5 (36)

Uppdragsnr: 10221495
Datum: 2015-12-14
Ändringsdatum: 2015-12-11
Författare: Cecilia Lindqvist, Emil
Bergstén och Ezequiel Pinto-Guillaume

PM kulturmiljöanalys Täby_2015-1214_REV_EB
Granskningsstatus: För godkännande

1 INLEDNING
1.1.1 Uppdraget
Uppdraget omfattar framtagande av planeringsunderlag avseende berört område
av riksintresset för Kulturmiljövård, Täby prästgårdsmark. Underlaget ska klargöra
riksintressets värden och beskriva hur dessa värden ska/bör hanteras i kommande
detaljplanearbete i linje med de formella krav som ställs enligt PBL och Miljöbalken.
I arbetet ingår att specificera förhållningssätt till den planerade exploateringen som
kan vara vägledande i det kommande arbetet. Underlaget kommer även att utgöra
en viktig del av arbetet med MKB och planbeskrivning. Till PM kommer GISanalyser att göras och kartor i PDF format kommer att levereras som visar på de
värden som finns i landskapet.
Underlaget är framtaget av antikvarie/samhällsplanerare Emil Bergstén, antikvarie
Cecilia Lindqvist och arkeolog Ezequiel Pinto Guillaume hösten 2015.

1.1.2 Utredningsområdet
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Det tilltänkta planområdet omfattar Täby IP samt befintlig golfbana.
Utredningsområdet för kulturmiljön fokuseras till planområdet men för att kunna
analysera strukturer och samband har ett något större område kring prästgården
också behandlats i kulturmiljöanalysen.

Figur 1 Flygfoto som visar den tilltänkta detaljplanen.
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PLANLÄGE, PROGRAM OCH
LAGSTIFTNING

2.1.1 Kulturmiljölagen
Kulturmiljölagens 2 kapitel reglerar fornlämningar och fornfynd. Fornlämningar är
lämningar efter människors verksamhet under forna tider, som har tillkommit
genom äldre tiders bruk och som är varaktigt övergivna. Ingrepp i fornlämning är
en tillståndsprocess som regleras i kapitlets 10- 14§§. I kapitlet beskrivs processen
samt att det är länsstyrelsen som beslutar om eventuella arkeologiska ingrepp i en
fornlämning. Enligt lagen får tillstånd endast ges om fornlämningen medför hinder
eller olägenhet som inte står i rimligt förhållande till fornlämningens betydelse.

2.1.2 Miljöbalkens hushållningsbestämmelser
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Hänsyn till kulturmiljöer av allmänt intresse och av riksintresse regleras i de s.k.
hushållningsbestämmelserna i 3 och 4 kap. miljöbalken (1998:808).
Bestämmelsernas syfte är att ge stöd i avgörandet av hur mark- och
vattenområden ska användas, och reglerna ska tillämpas så att en god hushållning
främjas.
Bestämmelserna i 3 och 4 kap. miljöbalken aktiveras endast vid ändrad
markanvändning, och kan därför inte användas för att upphäva en pågående
verksamhet. De ska tas i beaktande vid vissa beslut eller tillståndsprövningar enligt
bl.a. plan- och bygglagen och miljöbalken.
Miljöbalkens 3 kapitel 6 § avser sådana kulturmiljöer som anses särskilt värdefulla
från en nationell synpunkt och som därför ska skyddas mot åtgärder som påtagligt
kan påverka eller skada områdets karaktär. Uttrycket påtaglig skada avser sådana
åtgärder som kan ha en bestående negativ inverkan eller tillfälligt ha en mycket
stor negativ inverkan.
6§ Mark- och vattenområden samt fysisk miljö i övrigt som har betydelse från
allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller med
hänsyn till friluftslivet skall så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som kan
påtagligt skada natur- eller kulturmiljön. Behovet av grönområden i tätorter och i
närheten av tätorter skall särskilt beaktas. Områden som är av riksintresse för
naturvården, kulturmiljövården eller friluftslivet skall skyddas mot åtgärder som
1
avses i första stycket.

1

Riksantikvarieämbetet, 2004
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2.1.2.1 Vad är en riksintressant kulturmiljö?
Kulturmiljövårdens totalt ca 1650 riksintressen spänner över en långs tidsrymd,
från forntida boplatsområden till efterkrigstidens förortsmiljöer och omfattar ett brett
urval av miljöer som innefattar såväl landsbygd som stadslandskap.
De riksintressanta kulturmiljöerna är miljöer där ett betydelsefullt historisk skeende
eller företeelse särskilt väl går att utläsa eller uppleva i dagens landskap.
Sammantaget ska de ge en bred, nyanserad och övergripande bild av samhällets
historia och de ska belysa ett brett spektrum av tidsperioder, utvecklingsskeden
och händelser som har varit av betydelse för samhällsutvecklingen.
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Det är sammansatta miljöer där landskapet, bebyggelse av olika slag,
kommunikationsstrukturer eller andra fysiska uttryck tillsammans bildar en komplex
helhetsmiljö.

Figur 2 Karta som visar föreslaget planområde (rosa) samt riksintresse för
kulturmiljövård (skrafferad röd yta).
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Riksintressen för kulturmiljövården är områden som förändras i takt med
samhällsutvecklingen, men där de kulturhistoriska värdena ska utgöra en särskilt
tungt vägande aspekt vid beslut om ändrad markanvändning. Dessa områden bär
på resurser och möjligheter som inte bara ska skyddas från skada, men också tas
tillvara som de resurser de är i samhällsutvecklingen.
Hushållningsbestämmelserna utgår från att olika aktörer genom god planering och
hänsyn så lång möjligt ska hushålla med mark- och vattenområden och den fysiska
2
miljön i övrigt.

2.1.2.2 Påtaglig skada
Påtaglig skada kan uppstå om:
•

en åtgärd mer än obetydligt skadar något eller några av de värden som
utgör grunden för riksintresset

•

den negativa inverkan blir så stor att området i något avseende förlorarsitt
värde som riksintresse
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Detta medför att både bestående negativ påverkan och tillfälligt mycket stor negativ
påverkan på de värden som skyddas i riksintresset kan innebära påtaglig skada.
Om en åtgärd kan antas medföra påtaglig skada på riksintresset ska miljön
skyddas från åtgärden.
I bedömningen av vad som är en påtaglig skada utgås från områdets läsbarhet.
Det vill säga hur väl miljön fortsättningsvis kommer att karaktäriseras av eller
återspegla det riksintressanta sammanhang som ligger till grund för utpekandet. I
denna bedömning utgås från påverkan på miljön som helhet samt påverkan på
enskilda objekt som har betydelse för riksintressets läsbarhet.
I Riksantikvarieämbetets handbok för kulturmiljövårdens riksintressen lyfts fyra
frågor i bedömningen av påtaglig skada:

1. Vad försvinner och vad tillkommer?
2. Är påverkan visuell eller funktionell?
3. Är påverkan direkt eller indirekt?
4. Är påverkan tillfällig eller bestående?
I bedömningen måste riksintressets karaktär beaktas. Värdenas karaktär att är helt
avgörande för vilken typ av åtgärd miljön tål utan att skadas. Bedömningen måste
utgå från miljöns förutsättningar i såväl detalj som helhet.

2

Riksantikvarieämbetet, 2004

9 (36)

Uppdragsnr: 10221495
Datum: 2015-12-14
Ändringsdatum: 2015-12-11
Författare: Cecilia Lindqvist, Emil
Bergstén och Ezequiel Pinto-Guillaume

PM kulturmiljöanalys Täby_2015-1214_REV_EB
Granskningsstatus: För godkännande

Riksantikvarieämbetet lyfter tre karaktärer av värden och dess känslighet:

1. Ett riksintresse där värdena är knutna till uttryck för en avgränsad historisk
period kan vara känsliga för dominerande nutida tillägg.
2. Ett riksintresse där landskapet är präglat av och värdena är knutna till
utvecklingen av en viss verksamhet eller aktivitet över tid, kan vara
känsliga för tillägg som saknar samband med verksamheten eller
aktiviteten.
3. Ett riksintresse där uttrycken återspeglar olika tiders kontinuerliga nyttjande
av en viss plats kan vara känsliga för tillägg som förändrar eller bryter mot
3
platsens specifika förutsättningar och egenskaper.
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2.1.2.3 Kommunens ansvar
Bestämmelsen om påtaglig skada är lagstiftningens absoluta miniminivå gällande
planering och exploatering inom områden av riksintresse. Ambitionsnivån för
förvaltandet av den riksintressanta miljön bör ligga långt över miniminivån att
undvika påtaglig skada. Kommunens ska redovisa sina ställningstaganden kring
riksintressen i översiktsplanen. Översiktsplanen ska redovisa hur det statliga
anspråket och riksintressenas värden tillgodoses ska i den kommunala
planeringen. För att detta ska fungera tillfredställande ska en översiktlig
planeringsinriktning, riktlinjer och rekommendationer för den utpekade miljön
redovisas. Ett viktigt ställningstagande som lämpligen framgår i en välfungerande
översiktsplan är om rättsverkande bestämmelser eller beslut bör behövs för att
4
trygga den riksintressanta miljön.

3
4

Riksantikvarieämbetet, 2004
Riksantikvarieämbetet, 2004
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2.2 Riksintresset Täby prästgårdsmark
Täby prästgårdsmark [AB 73] (Täby sn)
Motivering:
Fornlämningsmiljö som visar en bebyggelse etablerad under äldre järnåldern och
dess fortsatta utveckling under yngre järnåldern fram till nutid.

Uttryck för riksintresset:
Stensträngssystem, husgrundsterrasser, fossila åkrar och gravar från bronsåldern
eller äldre järnåldern i beteshagen sydost om prästgården. Yngre järnåldersgravfält
vid Skogsberga och prästgården. Det omväxlande odlingslandskapet med låglänta
åkrar och kuperade beteshagar.

I området ingår även:
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Täby prästgård och prästgårdsskola, det tidigare kaplansbostället och Skogsberga
gård samt några f d torp.

2.2.1 Kommunal strategi - Det nya Täby Översiktsplan
2010-2030
Täby kommun redovisar ställningstaganden kring kulturmiljö och riksintressen för
kulturmiljövården i sin översiktsplan. Under kapitlet allmänna intressen redovisas
kommunens strategier för kulturmiljö:
”Ett mål för det kulturhistoriska landskapet är att dess rumsliga strukturer
ska värnas, som gränser, brukssätt, vägar, bebyggelselägen och alléer.”
Den kommunala strategin för hantering och tillgodoseende av skydd för
riksintressen för kulturmiljövården redovisas som:
”Områdena med riksintresse for kultur- och naturvärden är värdefulla delar
av kommunens grönstruktur och ska bevaras sa långt som möjligt för
framtiden.”
Vidare handledning för den kommunala planeringen i kulturmiljöer och
riksintressen för kulturmiljövården saknas i översiktsplanen.
I kommunens aktualiseringsprövning av planen, gjord 2014, uppges avsnittet om
kulturmiljö vara uppdaterat men att arbetet med att utveckla kommunens
kulturmiljövård fortskrider. Bland annat ska bevarandeplanen uppdateras och
aktualiseras.
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2.2.2 Bevarandeplan för Täby kommun (1987)
Bevarandeplanen som hänvisas till i Täbys översiktsplan är antagen 1987 och
anger bland annat övergripande riktlinjer för detaljplanering och bygglovsprövning.
”Befintliga byggnader bör i det flesta fall bevaras och vårdas som värdefulla inslag i
en miljö av landsbygdskaraktär samt i egenskap av äldre boplatser”
Bevarandeplanen är också ett kunskapsunderlag och en katalog över Täbys
bebyggelse med beskrivningar av fastigheter och kortare historik.

I bevarandeplanen framgår att det är angeläget att bedriva fornvård och att ett
antal sammansatta fornvårdsområden pekas ut. Kriterierna för valet var följande:
-

antikvariskt värde (goda exempel på typen av fornlämning i fråga)
brett urval (olika typer bör kunna beses inom kommunen)
läge i l landskapet (platsens värde från andra aspekter t ex naturskönhet)
läge, tillgänglighet (t.ex. i anslutning till gång- och cykel stråk)
slitagetålighet (möjligheter att skydda fornlämningen från skada)
vårdmöjlighet

Ett av de i planen utpekade områdena är Täby prästgård.
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Utpekandet motiveras:
Området kring Prästgårdsvägen. Området omfattar ett kulturlandskap med
många typer av fornlämningar som utgör goda exempel, främst gravfält
och stensträngsystem.
Området är dessutom mycket naturskönt. Området söder om
Prästgårdsvägen betas idag.

2.2.3 Fornvårdsplan (2012)
I fornvårdsplanen för kommunen specificeras generella riktlinjer för skötseln och
tillgängliggörandet av lämningar i Täby kommun. Riktlinjerna omfattar
röjningsmetoder samt arter som lämpligen inte röjs. Vid fornvård ska inte
lämningarna skadas.
I fornvårdsplanen omnämns bland annat Fornstigen kring Täby prästgårdsmarker
som ett område som sköts av kultur och fritid.
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2.3 Riksintresse för naturmiljö/Natura 2000
Området söder om prästgårdsvägen är skyddat som Natura 2000 område och
riksintresse för naturvården enligt miljöbalken. Natura 2000 området saknar
gällande bevarandeplan.

RIKSINTRESSET TÄBY PRÄSTGÅRD – SKOGBERGA
Värdeomdöme:
Representativ naturbetesmark med lång kontinuitet. Betesmarken hyser bitvis artoch individrika växtsamhällen där finnögontröst samt stora bestånd av fältgentiana
och backsippa särskilt bör uppmärksammas. Några andra arter är låsbräken, ormrot,
stagg, backklöver, klasefibbla, kattfot, krissla, ängsskära och älväxing. Detta är ett
av de största områdena av regionens mest värdefulla naturbetesmarker.
Förutsättningar för bevarande:
Fortsatt jordbruk med åkerbruk, naturvårdsinriktad betesdrift och skötsel av
landskapselement. Restaurering av igenvuxna ängar och naturbetesmarker.
Områdets värden kan påverkas negativt av: Minskad eller upphörd jordbruks/betesdrift skogsplantering på jordbruksmark, energiskogsodling, spridning av gifter
eller gödselmedel, bebyggelse, nydikningar, täkt, luftledningar, vägdragningar.
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Områdets huvuddrag:
Naturbetesmark med öppen hagmark, björkhage, blandlövhage, annan träd och
buskbärande hagmark och ett mindre kärr. Genom hagen löper flera moräntäckta
bergryggar i nordsydlig riktning. Vid de uppstickande berghällarna finns
torrängspartier med en rik örtflora. Mindre talldominerade skogspartier finns
insprängda i området. Markerna har mycket lång historia som äng och åkermark.
Här finns bland annat ett stort område med stensträngar från äldre järnåldern och
flera gravfält.
I de välhävdade delarna av naturbetesmarkerna förekommer art- och individrika
växtsamhällen med arter som låsbräken, ormrot, backklöver, klasefibbla, kattfot,
backsippa, solvända, timjan, krissla, ängsskära, ängsvädd, darrgräs, stagg,
älväxing, knägräs och flentimotej. Dessutom finns rika förekomster av den mycket
ovanliga underarten finnögontröst, fältgentiana och ett stort bestånd av backsippor,
varav en del är rosa. Delar av området hävdas genom bete.
I området finns även ortolansparv och duvhök.

Riksintresset för naturvård omfattar ett utpräglat kulturlandskap där ett fortsatt
jordbruk är en förutsättning för att naturvärdena ska behållas. Dikningar och
vägdragning kan skada naturvärdena.
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KULTURHISTORISK ANALYS

3.1.1 Områdesbeskrivning och topografi
Planområdet ligger i en dalgång som löper ut från Vallentunasjön. Topografin är
varierad med stora öppna partier och ett småbrutet landskap med åkerholmar och
5
skogsbackar. Söder om utredningsområdet är sankmark. Här låg Prästsjön som
utdikades i slutet av 1800-talet. Gullsjön i öster finns fortfarande kvar.
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Planområdet består mestadels av en omfattande yta av postglacial lera som kantas
mot väst av sandig morän och urberg. På den östra sidan av planområdet kantas
den postglaciala leran av postglacial finsand.

Figur 3 Jordartkartan (SGU) och den föreslagna planområde. Postglacial lera utgörs
av ljus orange, sandig morän utgörs av ljusblå med vita prickar, moränrygg utgörs av
ljusblå linjer och urberg utgörs av rött.

Den postglaciala leran som dominerar i området bildar utmärkta förutsättningar för
odling. Området hade redan stigit ur vatten under bronsålder (ca 1800-500 f.Kr.).
Det kan innebära att vissa delar av stensträngsystemet runt Täby Prästgård kan ha
6
uppförts redan under bronsålder.
5
6

Grusmark 2005, s. 5.
REF (REF)
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3.1.2 Beskrivning av fornlämningsmiljön i närområdet
Fornlämningsmiljön är komplex och det finns bl.a. gravfält med gravar från
vikingatid, äldre och yngre järnålder samt bronsålder. Gravfälten är belägna på
höjder i landskapet och har under historisk tid nyttjats som hagmark.
De stensträngar som ligger väst om golfbanan och som finns dokumenterade i
fornminnesregistret inventerades 1981. Vid tillfället inventerades även
stensträngarna invid prästgården. De strukturer som Bengtsson och Skärlunds
studie från 1986 identifierar har inte studerats vidare i detalj. Däremot har
helhetsbilden ägnats djupare studier. De arkeologiska och kulturgeografiska
studierna utförda i dalen vid prästgården påvisar ett fossilt landskap med fyra
7
boplatsområden, hägnader, fägator och åkrar. Mats Widgren tolkade
stensträngslandskapet som uppbyggt kring spridda gårdar som samverkade i
bygden för en produktion baserad främst på boskapsskötsel men också på odling.
8
Invid gårdarna låg egna åkrar odlade i ensäde.
Jordbrukare har sedan mitten av 1800-talet stängt in kreaturen i hagar. Innan dess
var metodiken tvärtom. Djuren betade fritt i landskapet medan odlingslotter och
åkrar och ängsmarker hägnades in genom stensträngar. Flera gårdar bildade
beteslag, de nyttjade gemensam betesmark. Det var således tre sociala
organisationer kring de viktigaste produktionsytorna (åker, äng och betesmark).
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Under medeltiden fanns det tre byar i dalen vid Täby Prästgård. Mot öster
gränsade Prästgården till Skogbergas ägor och till väster till Täby by, där även
9
sockenkyrkan finns.
Sannolikt rymmer beteshagen sydost om prästgården några av de äldsta
10
odlingsspåren i Täby. Här genomkorsas terrängen av låga stensträngar - ett
hägnadssystem som med ledning av de intilliggande skulle kunna föras ned till
bronsålder och äldre järnålder.
I samband med att Prästgårdsvägen skulle breddas på 1970-talet gjordes en
11
arkeologisk utgrävning av gravfältet väster om utredningsområdet. De undersökta
gravarna bestod genomgående av runda stensättningar med brandlager och i två
fall av kistbegravningar. De gravar som kunde dateras utifrån gravgåvor var alla
vikingatida. Dessa låg i prästgårdsgravfältets sydvästra del. Den stensättning som
låg längst bort i öster kunde dateras med hjälp av ett C-14 prov till sen vendeltid.
Det är således möjligt att gravfältet byggts ut från nordöst till sydväst. Av de
underliggande boplatslämningarna kunde två långhus rekonstrueras. Dessutom
fanns spår av ytterligare ett eller möjligen två långhus av samma typ invid ovan
nämnda sen-vendeltida grav. Hela den undersökta delen av boplatsen har varit
bebodd från ca 100 e Kr till 500 e Kr att döma av de nio C-14 prov som
analyserats.
Bebyggelsen vid Skogberga troligtvis bör ha etablerats under järnålder om inte
tidigare. Söder om den nuvarande gården, med manbyggnad och flyglar från 1870talet, ligger ett vidsträckt järnåldersgravfält med bl. a. en ståtlig rest sten (s.k.
bautasten).

7

Windeheld 2009, s. 23.
Widegren 1986.
9
Hedman, 84, s. 8.
10
Stockholms länsmuseum, faktabanken, Täby Prästgård-Skogsberga.
11
Hedman, 1984.
8
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Den viktigaste förändringen i övergången till medeltid var att gårdarna, de
12
ovannämnda agrara enheterna, inordnades som en by.
Även om en stor del av de agrara strukturer som finns kvar inom det föreslagna
planområdet inte har studerats i detalj eller registrerats är det viktigt att nämna att
de ingår i ett större sammanhang som utgör riksintresse för kulturmiljövård.
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Redan i förslag till Kulturmiljöprogram för Täby kommun från 1980 underströks
betydelsen av områdets bevarade hägnadssystem från brons- och äldre järnålder
13
av Länsstyrelsen.

Figur 4 Fynd från arkeologisk utgrävning vid Prästgårdsvägen 1979. Sölja av brons.
Foto Täby hembygdsförening.

3.1.3 Kända fornlämningar inom föreslaget planområde
Området kring Täby prästgård är mycket fornlämningsrikt och är en central
fornlämningsmiljö i södra Uppland. Täby Prästgård utgör en kulturmiljö i
Stockholmsområdet som visar ett typiskt stenstränglandskap.
Inom gränserna för det föreslagna planområdet finns en registrerad fornlämning.
RAÄ Täby 256:1 är en hägnad som består av en stensträng som är omkring 55
meter lång, mellan 0,5 och 1,5 meter bred och 0,2 till 0,5 meter hög. Den sträcker
sig i SO-NV riktning. Stensträngen ligger på hagmark och moränmark som sluttar
svagt mot öster. Lämningen löper nästan parallellt med golfbanans västra kant, på
ett avstånd av mellan 8 till 11 meter.
Mot nordväst finns, på andra sidan av en stig, en möjlig fortsättning av samma
stensträng. Den är registrerad som RAÄ Täby 256:2 och bedömd att vara en övrig
kulturhistorisk lämning.
Riksantikvarieämbetet har påpekat att bedömningen av båda dessa kulturhistoriska
lämningar kan vara inaktuella i fornlämningsregistret (FMIS) p.g.a. den nya
kulturmiljölagen.

12
13

Bengtsson och Skärlund 1986, Windeheld 2009, s. 24.
Bratt och Källman 1980, s. 87.

16 (36)

Uppdragsnr: 10221495
Datum: 2015-12-14
Ändringsdatum: 2015-12-11
Författare: Cecilia Lindqvist, Emil
Bergstén och Ezequiel Pinto-Guillaume

PM kulturmiljöanalys Täby_2015-1214_REV_EB
Granskningsstatus: För godkännande

3.1.4 Potential till nyfynd inom föreslaget planområde
I Bengtsson och Skärlunds studie över norra Täbys förhistoriska kulturlandskap
karterades ytterligare två stensträngar (objekt nr. 18 och nr. 19) under 1986. Dessa
14
två ligger inom det föreslagna planområdet.
Objekt 18 utgörs av en 29 meter lång stensträng som sträcker sig i NV-SO
15
riktning. Den består av stora stenar som är delvis frilagda. Stensträngen är till en
del sönderfallen. Vid platsbesök 2015 observerades stora stenar i den påpekade
område, men strukturen var inte tydlig.
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Längre norr ut finns Objekt 19, vilket är en tydlig stensträng som består av både
stora och små stenar. Stenarna ligger ganska djupt och stensträngen sträcker sig i
SV-NO riktning. Vid karteringen av Bengtsson och Skärlund 1986, mättes dess
längd till 70 meter. Vid platsbesök 2015 observerades en tydlig omkring 62 meter
lång någorlunda regelbunden stensättning med varierande bred, delvis skadad av
mångårig djur- och människoaktiviteter i området.

Figur 5 Nuläge fornlämningar. Potentiella fornlämningar markerade i orange.
Eventuell fossilåker markerat med grönt samt registrerade stensträngar markerat i
blått.

14
15

Bengtsson och Skärlund 1986, s. 38-39 och kartor 2 och 3.
Se även Hedman 1984, Fig. 2, där denna stensträng också återges.
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Objekt nr.

Beskrivning

Bedömning i fält 2015

RAÄ Täby 256:2

Stensträng

Inte tydlig

RAÄ Täby 256:1

Stensträng

Mycket tydlig

18

Stensträng?

Inte tydlig

19

Stensträng

Tydlig i fält och även i
flygbild

A

Fossil åker

Inte tydlig i fält
Tydlig på lutningskarta

B

Fossil åker

Inte tydlig i fält
Tydlig på lutningskarta
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Tabell 1 Registrerade och potentiella fornlämningar inom planområde.

I studien av Bengtsson och Skärlund gjordes en tolkning av åkermarkens
16
utsträckning utifrån 1600-talets jordregisterkartor för Täby. Två stycken av dessa
äkermarksområden faller inom den föreslagna planområde. De fick inga
objektnummer. De omnämns vidare som objekt A och B.
Vid platsbesök kunde några kanter på golfbanans yta anas, men inga tydliga spår
av fossila åkrar på golfbanan. Det kan finnas lämningar av dessa agrara strukturer
under själva golfbanan.
På terränglutningsbaskarta (LIDAR) kan man se spår av den norra kanten av den
södra åkern, Objekt B och även den ana de södra och östra gränderna av den
norra åkern, Objekt A.
Markarbete vid anläggningen av golfbanan var inte tillräcklig omfattande för att helt
avlägsna de äldre agrara strukturerna från 1600-talet eller äldre. Inte alla
stensträngar är synliga vid inventeringen. Det finns bra boplatslägen i södra delen
av planområdet. En arkeologisk utredning behövs för att avgöra om fler
fornlämningar finns här.

16

Bengtsson och Skärlund 1986, karta 3.
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Figur 6 Spår av äldre åkrarnas struktur i terränglutningen.

3.2 Analys av den riksintressanta miljön
3.2.1 Forntiden
Fornlämningsmiljö påvisar en kontinuitet av ett jordbrukslandskap som har brukats
från bronsåldern till nutid.
Söder om Prästgårdsvägen, på det stora impedimentet mellan Prästgården och
Skogberga finns rester av ett stensträngssystem som bl. a. ansluter till två fägator,
varav den ena leder upp mot Prästgården och den andra upp mot skogspartiet
väster om Skogberga. Lämningarna berättar om ett boskapsintensivt forntida
jordbruk med boskap som gått på bete.
Strax väster och öster om utredningsområdet finns gravar och boplats på höjder i
landskapet som påvisar möjliga forntida gårdslägen. Under forntid kallades
området Björkby och bestod troligen av fler gårdar som tillsammans brukade
marken. Odlingar skedde i liten skala och jordbruket fokuserades troligt till största
del mot boskapshållning.
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Figur 7 Gravar i f.d. hagmark.

Figur 8 Fägata i det fossila kulturlandskapet vid Täby prästgård. Källa Stockholms
länsmuseum.
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Figur 9 Översiktlig analys av förhistoriska gårdsstrukturer.
Bokstäver A-D markerar potentiella gårdsenheter. Kartan utgör endast en översiktlig tolkning baserad
på kartor från 1600-talet samt bevarade gravar och terrasseringar med möjliga husgrunder. Sannolikt
har en egen gårdsstruktur funnits öster om planområdet. Boplatsens placering bör ha legat högt i
landskapet i anslutning till gravfältet.
Mörkgrön linje markerar fägata från förhistorisk tid möjligen mellersta-yngre järnålder.
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3.2.2 Kommunikationsstråk
Under vikingatiden fanns ett utbyggt vägsystem i området där bland annat
Jarlabankes runstensbro ingått. En väg ska ha förbundit Jarlabankes gård som
troligen var belägen på platsen för Täby kyrka med Skogberga-Löttinge. Därav kan
prästgårdsvägen antas ha hävd från vikingatiden och varit en del av Jalabankes
17
vägsystem. Dagens prästgårdsväg förbinder Täby kyrka med Skogsberga.
Vägens exakta dragning tros ha skiljt sig under åren, dock kan strukturen
sydsydost om golfbanan spåras tillbaka till 1600-talskartan. Dagens dragning av
vägen genom prästgårdens gårdsbildning är typisk, där mindre vägar oftast
passerade genom gårdsplanen och avskilde manbyggnaderna från fä- och
ekonomibyggnaderna.
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Stensträngslandskapet vid Täby Prästgård är typiskt för järnåldern där spridda
18
familjegårdar sambrukade jorden.

17
18

Jarneberg 1991
Windeheld 2009, s. 23
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Figur 10 Analys av äldre vägsystem. De gårdar som fanns i området bör ha
sammanbundits med någon form av landväg. Kommunikationsstråk fanns sannolikt
även västerut mot Täby kyrka och det nord/sydliga vägnätet.
I svart redovisas potentiell vägdragning i kartor från 1636. Antagandet baseras på
karta från 1636, vilket avser främst antagandet att vägen följt hängnadssystemen och
inte korsat värdefull åkermark eller sank mark. Fornlämningarnas placering, (gravarna
förefaller vara belägna i direkt anslutning till bytomterna), landskapets topografi samt
förekomsten av bevarande stensträngar.
Mörkgrön linje markerar fägata från förhistorisk tid möjligen mellersta-yngre
järnålder.
Svart linje markerar möjlig väg på 1630-talet som kan ha förhistorisk kontinuitet.
I ljusgrönt redovisas vägdragning från 1901 års karta.
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3.2.3 Odlingslandskapet från medeltiden till nutid
Landskapet har brukats sedan förhistorisk tid. Järnålderns boskapsintensiva
jordbruk lämnade spår i form av hägnadsstrukturer (stensträngar). Under
medeltiden ändrades jordbruket och omställningen medfördes att mer mark
odlades upp och jordbruket blev mindre boskapsinriktat. De förhistoriska
strukturerna tycks dock påverkade uppodlingen av landskapet då flera av de
forntida strukturerna, i form av stensträngar, överensstämmer med 1600-talets
åker- och hagmarksgränser.
De medeltida odlingsstrukturerna har bevarats i landskapet eftersom gården ägts
av kyrkan. Det kyrkliga ägandet medförde att odlingsmarken inte har delats eller
skiftats vid arv eller de stora skiftesreformerna.
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Likt övriga odlingslandskap utökades odlingsarealerna under 1800-talet. Mark som
tidigare inte brukats som åker odlades upp. Vattensjuka marker och prästsjön
dikades ut. Den norra delen av prästgårdsmarkerna, som idag utgörs av
idrottsplatsen omnämns som Waskelötan på 1634 års karta, denna mark var troligt
blöt vilket också benämningen Waske kan antyda. Waskelötan var en av de marker
som dikades ur under 1800-talet och brukades om odlingsmark. På 1900-talet
andra hälft minskade åter odlingsmarkerna och delar av åkermarken togs i anspråk
av andra verksamheter.

Figur 11 Karta som visar odlingslandskapets utveckling. Orange skrafferad yta
markerar 1600-talets krar. De ljusgula ytorna visar åkrar under 1900-talets första hälft
(efter genomförd sjösänkning och allmän jordbruksrationalisering). Lila linje markerar
det aktuella planormådet.
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Figur 12 Förhistoriska strukturer. Bytomt söder
omvägen markerad med svart symbol. Gravar
markerade med orange triangel. Kända fornlämningar
markerade med röd linje eller yta. Orange linje visar
oregistrerade lämningar.

Figur 15 Karta över jordbruksmarken 1690.

Figur 13 Karta 1636. Gården är belägen centralt i
bilden. Odlingsmark omger gården.

Figur 14 Karta över 1950-talets jordbruksmark.
Åkermark har utvidgats efter bl.a. sjösänkning på
1800-talet.
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Figur 16 Karta från år 1837 som visar by indelningen för Täby by, Täby Prästgård,
Skogsberga m.fl.
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3.2.4 Bebyggelsen
Bebyggelsen i och kring Prästgårdsmarken har sitt ursprung i järnåldern där
gårdsetableringen av prästgården kan härledas till en boplats invid dagens
huvudbyggnad. Bebyggelseutvecklingen i området har sedan tidig medeltid helt
styrts av prästgården och kyrkan som markägare.

Prästgårdens bebyggelse
Ursprungligen kallades prästgårdsmarkerna för Björkby och utgjordes troligen av
flera gårdar som sambrukade marken för boskap. Lämningar från forntida
boplatser förekommer i prästgårdens närområde.
Den första kända kyrkoherden som bodde på platsen finns omnämnd 1293.
Marken till prästgården antas ha upplåtits samtidigt som marken för kyrkan varvid
prästgården troligt har anor tillbaka till den tidiga medeltiden och Jarlbankens
ättlingar. Dagens huvudbyggnad uppfördes 1885 och är i princip placerad på
samma plats som de tidigare prästgårdarna. Dock kan lämningar från medeltida
föregångare till prästgården förekomma i området kring dagens gård.
Prästgårdens bodar, längs med prästgårdsvägen, även tiondeladan är troligen
19
uppförda under 1700-talet. Manbyggnad är förlagd söder om prästgårdsvägen
och ekonomibyggnader norr.
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Öster om prästgården fanns under tidigt 1900-tal ett kyrkoherdeboställe.
Bebyggelsen har sannolikt byggt om eller ersatts vid 1900-talets mitt.

Figur 17 Täby prästgård, Foto Stockholms länsmuseum.

19

Jarneberg 1991
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Prästgårdsskolan
Skolan uppfördes 1901 och brann 1981, återuppfördes enligt gamla ritningar och
20
fungerar fortfarande som skola.
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Figur 18 Prästgårdskolan från 1981 (efter original från år 1901). Foto Stockholms
länsmuseum.

Övrig bebyggelse
På prästgårdens marker återfinns flera torp. Ett torp har sannolikt legat precis
söder om planområdets östra del. (F.d. Eriksberg och Fridhem). Sannolikt har
dessa tillkommit efter sjösänkningen och som ett resultat av den tidens tidstypiska
jordbruksrationaliseringar.
Inom utredningsområdet återfinns en mindre träbyggnad just norr om
prästgårdsvägen. Byggnaden fungerar idag som klubbstuga åt golfklubben och
bedöms vara uppfört mot slutet av 1800-talet. Byggnaden återfinns först i kartan
från 1901. Till prästgården hörde även prästgårdstorpet, senare kallat tärnan som
är beläget nordost om utredningsområdet. Invid prästgårdsbyggnaden fanns enligt
21
uppgift tidigare ett torp, kallat travtorpet.

20
21

Tordmark 2008
Jarneberg 1991
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Figur 19 Klubbstugan. Eventuellt ett f.d. torp alternativt smedja eller dylikt som tillhört
prästgården.

Figur 20 Karta från 1901 som visar skolhusets placering i väster samt torpen
Eriksberg och Fridhem.

Figur 21 Bebyggelse norr om Prästgårdsvägen som tillhört prästgården. Källa:
Prästgårdsstallet i Täby kyrkby.
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3.3 Regionalt och nationellt samband
Den riksintressanta miljön är en del av ett större odlingslandskap och
stensträngssystem. Stensträngssystem är vanliga i Uppland och regionen och
påvisar ett boskapsintensivt jordbruk. Lämningarna vid Täby prästgård bedöms
22
vara kommunens äldsta odlingslämningar.
Täby prästgårdsmarker har ett mycket högt regionalt och nationellt värde, detta
påvisas dels genom att området är utpekat som en riksintressant miljö. Landskapet
är representativ för det forntida jordbrukslandskapet i Uppland, där den senare
markanvändningen medfört att järnålderns odlingslandskap fortfarande är tydligt
och kan utläsas.
Stensträngssystem omnämns även i riksintresset Skålhamravägen [AB 71 ] som
sträcker sig från Täby, över Vallentuna upp till Upplands Väsby och Sigtuna.
Tillsammans med Täby prästgård utgör de båda riksintressena ett odlingslandskap
i Uppland med hävd från forntid.
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Även riksintresset Odensala - Husby Ärlinghundra [AB 67] i Sigtuna utgör uttryck
för komplexa stensträngssystem i Uppland.

Figur 22 Karta från över riksintressen för kulturmiljövården, där riksintressen med
odlingslandskap med forntida tidsdjup som uttryck är markerat i blått. Länsstyrelsen
WebGIS.
22

Bratt 1980
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Figur 23 Karta från år 1901. Danderyds skeppslag. Utredningsområdet är markerat
med röd polygon.
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3.4 Fysiska uttryck i landskapet
Nedanstående riktlinjer avser värden som är direkt kopplade till det aktuella
utredningsområdet.

3.4.1 Prästgårdsmarken
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Prästgårdens centrala placering med kringliggande åkrar är en tydlig
strukturell och visuell knutpunkt i odlingslandskapet.
Odlingslandskap som till största del är sammanhängande och inte styckats
av.
Avsaknad av spår av skiften och ägogränser i landskapet.
Det öppna landskapet med fria siktlinjer över prästgårdsmarkerna.
Siktlinjer från prästgården över historisk och forntida åkermarker.
Prästgårdsskolan placering invid prästgårdsvägen på gårdens gamla
hagmark påvisar prästgårdens centrala placering och roll för
samhällsutvecklingen i Täby.
Kommunikationsstråket i väst-östlig riktning har förbundit gårdarna,
Skogsberga, prästgården och kyrkan från förhistorisk tid till idag.
Vägavsnittet sydöst om golfbanan kan möjligen vara en rest av den äldre
vägen. Vägens historiska dragning har troligen gått invid gårdarna
Skogsberg och Prästgården.
Den fria siktlinjen från prästgården upp till Täby IP, som fram till mitten av
1900-talet utgjorde jordbruksmark

3.4.2 Förhistoriska lämningar











Hela stensträngssystemet påvisar en markanvändning med kontinuitet från
forntid till idag. Stensträngarna söder om prästgårdsvägen sammanfaller
delvis med dagens jordbruksmark.
Odlingsterasser som visar äldre åkerstrukturer (intill gravfälten väster om
planområdet).
Husgrunder (i gravfältet väster om planområdet samt i söder).
Fägator (främst söder om Prästgårdsvägen).
Jordbruk har bedrivits på markerna kring prästgården sedan forntid och
platsen för golfbanan var fram till 1991 jordbruksmark. Under golfbanan
finns lämningar av äldre åkerstrukturer.
Den förhistoriska stensträngen invid golfbanan (FMIS Täby 256:1) är
fortfarande en tydlig markör för jordbruksmarkens gränser. Idag markerar
stensträngen golfbanans gräns mot ängsmarken vid hästgården.
Stensträngen är en viktig del av hela stensträngssystemet som en av de
sista lämningarna som påvisar systemets utbredning norr om
prästgårdsvägen.
Området kring prästgården har använts som bosättning för jordbrukare
sedan forntid. Väster om dagens prästgård finns en lämning av boplats
från järnåldern (FMIS Täby 180:1) som påvisar en kontinuitet av
gårdsfunktion invid platsen för dagens prästgård.
Sambanden mellan fornlämningar i det fossila kultulandskapet, bl.a.
markerad med stensträngar, fägator, terrasseringar samt gravfält på höjder
i landskapet och boplats.
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3.5 Kulturhistoriska miljöer med kommunalt värde
3.5.1 Prästgårdsmarken som resurs för Täby kyrkbys
utveckling
I slutet av 1930-talet köptes en dansbana in och placerades på prästgårdshagen
som vid tiden arrenderades som idrottsplats. Det var Täbys idrottssällskap som var
initiativtagare och huvudman. Festplatsen kom att inbringa intäkter till klubben som
ännu inte hade någon riktig idrottsplats. 1956 invigs Täbys nya idrottsplats och
23
föreningen lämnade den gamla ängen invid prästgårdsskolan. Täby festplats
24
brann 2007 och har inte återuppbyggds.
I samband med utbyggnaden av roslagsbanan och villastaden i Täby kyrkby kom
prästgårdens marker att bli platsen för etablering av nya funktioner för samhället.
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Samband och funktioner
Prästgården har haft en central roll för utvecklingen av centralbygden kring Täby
kyrkby. Prästgårdsmarken berättar om en generell landskapsutveckling och
expansion av samhällen under 1900-talet. Nyetableringarna av kyrkskolan,
idrottsplats och fästplats på prästgårdsmarken påvisar också omvärderingen av
mark, där jordbruksmarken inte längre hade samma värde utan kunde avyttras till
andra funktioner.

Figur 24 Karta som visar festplatsen och gamla Täby IP

23
24

Jarneberg 1991
Tordmark, 2008
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RÅD INFÖR KOMMANDE PLANERING

Att ta tillvara ett riksintresse i planering eller projektering handlar dels om att
utnyttja värdenas potential för en hållbar utveckling. Det är kommunens ansvar att i
detta sammanhang förhindra skada eller påtaglig skada. Ett riksintresse bär på
historiska resurser och är en möjlighet som ska tas tillvara i samhällsplaneringen.
Landskapet är mycket fyndrikt. Vid eventuella åtgärder i fornlämningsmiljön är det
Länsstyrelsen som fattar beslut om kommande arkeologiska undersökningar och
det är viktigt att ansökan inkommer i god tid för att påskynda och klargöra
eventuella arkeologiska åtgärder.
De riktlinjer som nedan presenteras är inte kopplade till något specifikt förslag eller
sträckning av ny väg, utan är generella riktlinjer för vägdragning inom det utredda
planområdet. Riktlinjerna kan därför inte ses som en konsekvensbedömning av
vägsträckning.
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4.1 Riktlinjer för framtida vägdragning


Markanvändningen inom området bör anpassas efter den historiska
markanvändningen i största möjliga mån. Markanvändningen bör relatera
till jordbruksdrift, alternativt till sådan markanvändning att landskapet och
siktlinjer hålls öppna.



Verksamheter som lockar besökare till platsen bör främjas. Det är
angeläget att riktlinjer dras upp för hur verksamheter ska kunna samspela
med värdena så att både dessa och verksamheten gynnas.



Den tidigare jordbruksmarken bör hållas öppen och planteringar av
exempelvis träd och buskar ska undvikas.



Dragning av väg som skapar betydande barriärer eller ger ett dominerande
uttryck i landskapet kan medföra risk för skada på riksintresset. Eventuell
väg bör därav utformas och förläggas på sådant sätt att
landskapspåverkan minimeras.



I det öppna odlingslandskapet bör väganläggningen i största möjliga mån
anpassas till landskapets naturliga former. Mjuka väglinjer bör eftersträvas.
Vägbanans bredd bör hållas smal och dess profil låg för att inte skära av
historiska samband och minska landskapets läsbarhet



Ny väg bör inte förläggas så att fornlämningarnas visuella samband till
varandra bryts vidare bör sambanden mellan jordbruksmark eller senare
tillkommen bebyggelse inte brytas.



Fornlämningar bör hållas tillgängliga och synliga för att understryka
landskapets historiska tidsdjup och samband.



Gravar, boplats, fossila åkrar och stensträngar tillhör några av
riksintressets bärande värden. Tillstånd av länsstyrelsen krävs enligt 2 kap
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KML för att rubba, ta bort, gräva ut, täcka över eller genom bebyggelse,
plantering eller på annat sätt ändra en av riksintressets fornlämningar.


På golfbanans västra del återfinns lämningar från flera historiska och
förhistoriska samband, oregistrerade fornlämningar förekommer. Ny väg
bör inte dras över dessa samband och tillstånd krävas enligt KML för
ändring eller liknande av fornlämning.



Belysning och ljusspridning från idrottsplatsen bör kontrolleras så att den
inte stör upplevelsen av fornlämningsmiljön.



Vid arbete inom riksintresseområdet, särskilt områden med potential till
nyfynd får inte packning eller schaktning av mark förekomma utan vidare
utredning av arkeologisk kompetens.

Figur 25 Bild av hagmarker mellan prästgårdsvägen och Täby IP.
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