Dagisgrupp vid fornlämningsområde, Flottiljvägen.

FÖRORD
I Täby kommun finns nära 400 kända fornlämningar. Enligt fornminneslagen är det markägarens
skyldighet att se till att fornlämningarna inte förstörs. För att bevara fornlämningarna i Täby, för att
synliggöra dem och göra dem tydliga i landskapet, har denna fornvårdsplan tagits fram. Många
av de utvalda fornminnesområdena är också vackra besöksmål som bör upplevas på plats.
Fornvårdsplanen är ett skötseldokument för fornvårdsområden och fornvårdsobjekt, som särskilt
har valts ut och som finns både inom och utanför tätorten. Dessa prioriterade fornlämningar ska
lyftas fram genom återkommande skötselåtgärder och informationsskyltar. Dokumentet avser att
tydliggöra vilken typ av skötsel varje fornminnesområde ska ha. På uppdrag av Stadsbyggnadskontoret, Täby kommun togs fornvårdsplanen fram under 2010-2011, av landskapsarkitekt Anna
Feltelius, med stöd av jägmästare, Cecilia Lundin. En referensgrupp bestående av Gabriele
Prenzlau-Enander, antikvarie vid Stockholms läns museum samt stadsträdgårdsmästare Poa
Collins har deltagit i arbetet.
Stockholms läns museum har haft fornvårdsplanen på remiss och anser att den är ett väl
genomarbetat dokument. Den kan i framtiden vara en förebild för andra kommuners fornvårdsplaner.

Omslagsbilder från vänster uppifrån: runsten vid Risbyle, kvarngrund vid Karby, bronsåldersröse vid Löttinge samt
gravfält vid Prästgården.

Fornlämningsområde vid Näsby allé
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Introduktion & syfte

INTRODUKTION
Täby är, liksom övriga Mälardalen, mycket rikt på fornlämningar. I kommunen finns nära
400 kända fornlämningar, framför allt i form av runinskrifter, lämningar från boplatser, gravfält och rester av gamla hägnadssystem. Lämningarna visar på hur människor levt och
brukat landskapet genom historiens lopp - till exempel finns det vid Täby prästgårdsmark
lämningar som daterats ända tillbaka till bronsåldern (1700 f.Kr – 500 f.Kr). Det är markägarens ansvar att fornlämningarna bevaras och inte förstörs.

8000 f Kr
ISTID

1800 f Kr

STENÅLDER

500 f Kr

BRONSÅLDER

Kr f

500 e Kr

ÄLDRE JÄRNÅLDER

1100 e Kr

YNGRE JÄRNÅLDER

MEDELTID

Vikingatid

I Täby finns också lämningar från senare tid. Ett exempel på en senare lämning är den
befästningslinje som grundlades under 1900-talets början och som löper genom Täby.
Denna försvarslinje, Norra fronten, byggdes för att skydda Stockholm mot anfall från norr
och bestod av fort- och löpgravsystem. Norra Fronten utökades och förstärktes också fram
till andra världskriget. Vissa av försvarsanläggningarna, främst de som finns i skogsmark,
står kvar än idag.
Tidigare röjdes alla buskar och träd bort från fornlämningar. Under senare tid har mer
kunskap tillkommit och arkeologer har uppmärksammat att rötter av enstaka buskar och
äldre träd, binder ihop och förhindrar erosion av till exempel gravhögar. Naturvården och
fornminnesvården kan kombineras: Den biologiska mångfalden behålls genom att bärande
träd och buskar gynnas, vilka naturligt hör till växtplatsen, samtidigt som fornlämningen
synliggörs på ett balanserat sätt.

SYFTE
Fornvårdsplanen är ett skötseldokument för prioriterade fornvårdsområden och fornvårdsobjekt som lyfts fram inom och utanför tätorten. Fornlämningarna som har tagits med i
detta skötseldokument är noggrant utvalda och representerar olika tidsåldrar. Dokumentet
avser att tydliggöra vilken typ av skötsel varje fornvårdsområde och fornvårdsobjekt ska
ha. Fornvårdsplanen syftar till att bevara fornlämningarna, men också till att göra dem
synliga och tillgängliga för allmänheten. Den syftar även till att värna de naturvärden och
den biologiska mångfald som finns kring fornlämningarna.
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Fornminneslagen

VAD ÄR EN FORNLÄMNING?
Fornlämningar är spår efter mänsklig verksamhet. De kan till exempel utgöras av
boplatser, gravfält, gruvor, kvarnar eller kulturlager i medeltida städer. I kulturminneslagen
(1988:950) anges vad som är en fast fornlämning och därmed omfattas av lagskyddet.
I lagens andra kapitel finns en uppräkning som inleds med några kriterier. Fasta fornlämningar ska vara lämningar efter människors verksamhet under forna tider, de ska ha
tillkommit genom äldre tiders bruk och vara varaktigt övergivna. Till exempel så klassas
ett ålderdomligt järnbruk som fortfarande är i drift, inte som en fast fornlämning, medan
en hyttruin från samma tid klassas som fornlämning. I kulturminneslagen framgår inte hur
gammal en lämning måste vara för att anses som fornlämning. Ett skeppsvrak blir dock
fornlämning först 100 år efter förlisningen.

KULTURMINNESLAGEN
Fornlämningar och fornfynd skyddas av kulturminneslagen (1988:950). Det är enligt
denna förbjudet att utan tillstånd rubba, ta bort, gräva ut, täcka över eller genom
bebyggelse, plantering eller på annat sätt ändra eller skada en fast fornlämning. Med
fasta fornlämningar avses mer eller mindre allt där människan lämnat spår efter sig och
som idag kan betraktas som övergivet, även sådant som göms under marken. Inom ett
fornminnesområde är det tillåtet att avverka träd, under förutsättning att fornlämningen
inte skadas. Det är inte tillåtet att plantera utan tillstånd. Även utanför fornlämningens
synliga del finns en gräns på 30-50 meter som är skyddad enligt lag och som kallas för
fornminnesområde.

Grundmuren till en gammal linbastu finns vid korsningen Trefaldighetsvägen/Linbastuvägen.
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Runriket

RUNRIKET OCH RUNRIKETS DAG
I området runt Vallentunasjön, i Vallentuna och Täby kommuner, står mängder av runstenar
kvar ute i landskapet – ofta i ursprungligt läge – och berättar om de livsöden och händelser
som utspelades här för tusen år sedan. Vi kallar detta för Runriket. Tillsammans utgör dessa
kommuner världens runstenstätaste bygd. Här kan man uppleva runstensmiljöerna och följa
historien på egen hand i ett vackert landskap.
Runriket består av totalt 9 platser som alla ligger runt Vallentunasjön. Porten till Runriket finns
vid platsen Jarlabankes bro strax norr om Täby kyrka. Där finns ett informationscenter med en
utomhusutställning, en upplevelsepark och en rekonstruktion av det vikingatida monumentet
Jarlabankes bro. Med Jarlabankes bro som startpunkt kan man ta sig runt sjön på cykel, med
bil eller buss. På alla de nio platserna runt sjön finns informationstavlor om platsens historia och
mer information kring runor och runstenar.
En känd personlighet i Runriket är storbonden Jarlabanke, som tillsammans med sina släktingar reste många runstenar i området. Hans farmor, Estrid, var en av 1000-talets mäktigaste
kvinnor i Täby- och Vallentunatrakten. Vid en arkeologisk utgrävning vid Broby bro 1995 hittade
Länsmuseets arkeologer den tusenåriga graven av Estrids kvarlevor. Dock- och modellmakaren Oscar Nilsson har utifrån det tusen år gamla kraniet återskapat Estrid med anletsdrag
som visar hur hon bör ha sett ut under den senare delen av sitt liv. Rekonstruktionen av Estrid
finns att beskåda på huvudbiblioteket i Täby.
I maj varje år firas Runrikets dag med olika publika evenemang vid flera av besöksmålen i
Runriket. Runriket är ett samarbete mellan Täby och Vallentuna kommuner, med stöd från Täby
hembygdsförening och Stockholms läns museum.

Målsättning

Jarlabankes bro, en del av Runriket, med informationcentret till höger i bild.
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Runriket
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Kartan visar Runrikets besöksmål. Fem av besöksmålen ligger i Täby kommun, nr 1 Jarla Bankes
bro, nr 2 Täby kyrka (dessa ingår ej i fornvårdsplanen), nr 3 Broby bro, nr 4 Fällbro och nr 5 Risbyle.
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Norra fronten

NORRA FRONTEN
Norra fronten utgör en del av den försvarslinje som byggdes mellan 1904-1916, som försvar av Stockholm under första världskriget. Syftet var att försvara Stockholm från angripare som kom norrifrån.
Fronten sträcker sig från Östra Ryd i Österåkers kommun fram till Ed i Upplands Väsby kommun och
är närmare 25 kilometer lång. Det finns även en försvarslinje söder om Stockholm, Södra fronten,
samt en försvarslinje närmare Stockholms stad.
Befästningslinjen bestod ursprungligen av sju stycken betongbunkrar och mellan dessa slingrade sig
en linje av skyttegravar. Nästan samtliga anläggningar som fanns i öppen mark har tagits bort, men
anläggningarna som ligger i skogsmark finns kvar. Det finns även minnesstenar kvar utmed linjen. De
som bemannade Norra fronten var så kallade landstormare, värnpliktiga som var över 32 år gamla.
Under andra världskriget gjordes vissa kompletteringar av Norra fronten, som var försvarets ansvar
fram till 1952. Idag klassas de flesta delar av Norra fronten som övrig kulturhistorisk lämning. Detta
betyder att de inte är en fast fornlämning men innebär att lämningen ändå är av antikvariskt värde. Det
är markägarens ansvar att förvalta dess lämningar.

Skogbergafortet. Foto: Anders Lövegard
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Norra fronten
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Kartan visar Norra frontens utbredning i Täby när den var färdigbyggd 1916. Röd markering visar de delar
av Norra fronten som finns med i fornvårdsplanen.

17. Värn mellan Gullsjö & Skogbergaforten				
1. Värn SÖ. Lugnetfortet					
2. Lugnetfortet				

18. Skogbergafortet				

19. KSP värn N. Skogbergafortet					
3. Värn mellan lugnet & Ö. Arningefortet					
20. Ö. Karby batteri				
4. Ö. Arningefortet					

21. Ksp värn N.V. Karby batteriet						
5. Värn mellan Ö. &V . Arningeforten						
6. V. Arningefortet		

22. Karby batteriet			

23. Värn S.Ö. Prästgårdsfortet (kohagen)						
7. Värn mellan V. Arningefortet & Skavlöten					
8. Skavlöten KSP värn					

24. Prästgårdsfortet			

9. Värn V. Skavlöten 				

25. Värn V. Prästgårdsfortet				

26. Värn S. Ängsvägen							
10. Värn V. Rönningesjön						
27. Värn Frestav/(Vikingavägen)				
11. Värn med skyddsrum S. Löttingevägen						
12. Minnesstenar vid Löttinge

28. Värn Ö. Såstaholm						

13. Gribbylundsfortet			

29. KSP värn Såstaholm							

14. Värn framför Gribbylundsfortet			

30. Värn S. Valentunasjön Fällbro						

15. Gullsjöfortet			

31. Hagbybatteriet (igenfyllt)				

							
16. Värn bakom Gullsjöfortet					
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Skötsel

SKÖTSEL AV FORNLÄMNINGSOMRÅDEN
Bevarande och målsättning
Fornminnesområdena finns ofta inom hävdade kulturpåverkade marker, till exempel kring
odlingsmarker, gårdar och betesmarker. Inom tätorten kan spåren finnas kvar, från äldre
tiders betesmark och odlingsmark, mellan de forntida odlingsrösena. Målsättningen med
skötseln är att efterlikna den miljö och karaktär som formades av äldre tiders markbruk.
Karaktären av betesmark kan formas genom att avgränsa slån- och nyponbuskage, att
frihugga före detta solitära träd, till exempel grova ekar och tallar samt att gräsröja området
för att efterlika det betestryck som en gång fanns på platsen.
I planen har varje skötselområde fått en målsättning som syftar till:
• att synliggöra fornlämningen
• att hålla fornlämningar fria från högvuxen växtlighet
• att behålla de buskar och träd som är värdefulla för biologisk mångfald, runt i kring
fornlämningen
• att gynna förekomsten av välbehållna bärande träd och buskar till exempel: enbuskar,
nypon, slån, ek, hassel, hägg med flera

Vid skötsel av fornlämningar, tänk på:
• att fornlämningen inte får förstöras, enligt kulturminneslagen
• att kör- och släpskador på och omkring fornlämningen inte får uppstå
• att rishögar eller kompost inte får läggas på fornlämningen
• att ris inte får eldas på fornlämningen, inte heller inom fornlämningsområdet

Fornlämning vid Domarringen, ett område som sköts med manuell gräsröjning för att tydliggöra fornlämningen.
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Skötsel
Fornlämningsområdena i fornvårdsplanen sköts genom olika skötselmetoder och med olika
intensitet. Detta beror på vilken typ av fornlämning det är, omgivande vegetation samt på hur
intressanta lämningarna bedöms vara som besöksmål. De områden eller objekt som är särskilt
intressanta, till exempel de områden som ingår i Runriket, sköts mer intensivt.

Generella riktlinjer för fornminnesvård:
• Röj bort högvuxen växtlighet och gör fornlämningen synlig
• Fornvårdande slyröjningar ska framförallt utföras under sensommaren eller tidig höst, då den
har som mest effekt. Röjningen ska ske då bladen fortfarande sitter kvar på träd och buskar,
vilket underlättar artbestämning.
• Gynna bär-, frukt- och nötbärande buskar och träd, till exempel: rönn, hägg, hassel, hagtorn,
slån, nypon, enbuskar, äppelträd och plommon.
• Gynna nypon- och slånbuskar, genom att röja fram dem till begränsade grupper/strukturer.
Om det behövs så kan nyponbuskar föryngras genom att dessa kapas, 20 cm upp från marken.
• Gynna gamla och för växtplatsen karaktäristiska träd, till exempel ek vid hagmarkskaraktär.
Spara udda och annorlunda trädslag samt träd med speciell form.
• Skapa, om möjligt en skiktning, det vill säga träd och buskar i flera skikt (höjd).
• Skapa variation med avseende på ålder och trädslagsblandning.
• Tänk på att ”sly”, på lämpliga ställen, kan utvecklas till fina träd i framtiden, till exempel grova
askar, alar eller aspar.

Vid fornlämningsområdena vid Karby gård och Näsby allé skapas en skiktning med träd och buskar av
olika höjd samt en variation av olika trädslag.
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Skötsel

Olika skötselmetoder
1

Gräsröjning – röjsåg med snöre, (grästrimmer)

2

Slyröjning – röjsåg med trekantig stjärna

3

Slåtter - gräset skärs av med hjälp av lie eller slåtterbalk.
Gräset forslas bort från platsen

4

Gräsklippning med maskin (på närliggande ytor)

Exempel på områden som gräsröjs: domarringen i Löttingelund och runstenen vid Fällbro.

Praktiskt genomförande
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1

Manuell gräsröjning görs på de fornminnesområden där gräset är högvuxet.
Vid gräsröjningen röjs även de årsskott (sly) som kommit upp under vegetationssäsongen. För att inte skada de små örter, som växer närmast marken, hålls grästrimmern ett par centimeter upp från marken. Gräs och årsskott får ligga kvar på marken.

2

Vid den årliga fornvårdande slyröjningen, röjs de årsskott (sly) bort, som kommit
upp under vegetationssäsongen. Årskotten får ligga kvar på marken.

3

Fornminnesområden som har en artrik flora slåttras. Vid slåttern skärs gräset av
manuellt med hjälp av lie eller slåtterbalk. Gräset forslas bort från platsen.

4

På vissa ytor som gränsar till fornlämningar ska gräset klippas till gräsmatta.

Beteckning

BETECKNING PÅ FORNLÄMNINGAR
Objektsnummer
Objektsnumret är det löpnummer som givits fornlämningen, när skötselplanen togs
fram inom Stockholms län. Nummerföljden visar på i vilken ordning skötselplanerna
gjordes, där låga nummer gjordes tidigt, kanske på 1960-talet.

RAÄ-nummer
RAÄ-nummer är den viktigare beteckningen som visar på de lämningar som finns med
i Riksantikvariets fornminnesregister, FMIS. Riksantikvarieämbetets fornminnesregister innehåller Sveriges alla hittills inventerade fornlämningar, drygt 1,5 miljoner.
Dessa fornlämningar är från en tidsperiod som sträcker sig från stenåldern fram till
1900-talet. RAÄ-numren kommer alltid att finnas kvar även om fornlämningarna är
utgrävda. I fornminnesregistret noteras om en fornlämning är borttagen. RAÄ-nummer
är också en nummerserie inom socknen beroende på när de upptäcktes och registrerades. Höga RAÄ-nummer är senupptäckta fornlämningar.

Bild tagen från Riksantikvarieämbetets Fornsök.
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Fornlämningar som vårdas utanför fornvårdsplanen

ANDRA FORNLÄMNINGAR SOM VÅRDAS
Ett flertal andra fornlämningar inom Täby vårdas via andra skötselkoncept. Här nedan följer
de fornlämningar som också vårdas, men som ligger inom andra skötselprogram, eller som
vårdas av Täby hembygdsförening.

Fornstigen
Söder om Prästgårdsvägen i Täby kyrkby slingrar sig Fornstigen över de öppna fälten och
förbi Täby festplats. Fornstigen är markerad med blå färgmarkering och längs stigen finns
spår av Täbys äldsta boplatser, från järnåldern. Information finns på skyltar längs med
stigen. Fornstigen sköts om av Kultur och Fritid.

Jarlabankes bro
Strax norr om Täby kyrkby finns spår av en vikingatida vägbank – Jarlabankes bro. Jarlabankes bro byggdes av storbonden Jarlabanke, någon gång omkring mitten av 1000-talet.
Jarlabankes bro, ligger inom parkmark och vårdas där med via driftentreprenaden, Täbykonceptet.

Runinskrifter
I Täby finns 28 runristningar i form runstenar och runhällar. Täby Hembygdsförening har
utsett runstensfaddrar. Runstensfaddrarna har kontinuerlig tillsyn över runstenarna och
runhällarna och ser på så vis till att de inte skadas på något sätt, eller blir överväxta av
vegetationen runt omkring.

Norra fronten
Norra fronten med sina fort och skyttevärn byggdes under första världskriget. Norra fronten
finns med i fornvårdsplanen. Täby Hembygdsförening ser regelbundet till så att forten är i
gott skick. Slyröjning intill vissa fort utförs i enlighet med fornvårdsplanen, av Täby
Hembygdsförening.

Fornlämningar inom andra skötseldokument
Flera fornlämningar, som ligger på kommunens eller Täby Fastighets AB:s marker, finns även
med och hänsyn tas till dem inom; naturparksplanen, skötselplanerna för naturreservaten
samt skogsbruksplanen.
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Fornlämningar som vårdas utanför fornvårdsplanen

Jarlabankes bro som vårdas inom
driftsentreprenaden.

Fornstigen sköts av Kultur och Fritid.

Runinskrift vid Fällbro,
en av de 28 stenar som sköts
av Hembygsföreningens
runstensfaddrar.
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UTVALDA FORNLÄMNINGAR
Utvalda fornlämningar som lyfts fram i Täby genom skötsel och information. För fornlämningar
som vårdas via andra skötselkoncept, se föregående sida.
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NORRA TÄBY
1. Runstenar vid Risbyle

24. Minnesstenar vid Löttingelundsvägen

2. Runhäll och gravfält vid Fällbro

25. Gravar och röse vid Badparksvägen

3. Runsten och runhällar vid Fällbro

26. Stensträng vid Stockvägen/

4. Runstenar och gravfält vid Broby bro
5. Gravfält vid Karby gård
6. Prästgårdsfortet

Stenhagsgränd
27. Boplatslämningar vid Stora Rönnens
gränd

7. Gravfält och stensträng vid Prästgården

28. Boplatslämningar vid Stolpaskogen

8. Stridsvärn vid Skogberga

29. Gravfält och boplatsområde vid
Kattkällebacken

VÄSTRA TÄBY

30. Linbastu vid Trefaldighetsvägen

9. Runhällar vid Hagby

31. Gravfält väster om Palmstruchs väg

10. Gravfält och stensträng vid Vallatorp

32. Gravfält öster om Palmstruchs väg

11. Fornlämningsområde vid Käringsjön

33. Gravfält vid Hörnåkersvägen

12. Stenbro i Ella gård

ÖSTRA TÄBY
CENTRALA TÄBY

34. Gravfält vid Muraren

13. Kvarngrund vid Karby

35. Gravfält vid Hultinparken, Viggbyholm

14. Torpgrund vid Karby kvarngrund
15. Stridsvärn vid Efraimsberg

SÖDRA TÄBY

16. Fort vid Skogberga

36. Gravfält vid Torrbacken, Täby C

17. Skyttevärn vid Skogberga

37. Runhäll vid Näsbyvägen/ Ytterbyvägen

18. Fort vid Gullsjön

38. Gravfält vid Flottiljvägen

19. Röse på Löttingekullen

39. Gravfält vid Näsby allé

20. Gravfält vid Löttinge
21. Gravfält vid Domarringsvägen
22. Röse och stensträng vid
Rusthållarevägen
23. Varggrop vid Löttingelundsvägen
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Runsten vid Risbyle
15

