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SAMMANFATTNING
Arkeologikonsult har genomfört en arkeologisk
utredning etapp 1 i området kring Genvägen och
Furulund m.fl. fastigheter i Knivsta kommun. I utredningsområdet var sedan tidigare känt två gravfält
med stensättningar (Knivsta 55:1 och 117:1), en
stensättning (Knivsta 118:1) och ett gränsmärke
(Knivsta 394), och det fanns uppgifter om ytterligare ett gränsmärke (Knivsta 382). Vid inventeringen

påträffades en eventuell stensättning strax utanför
utredningsområdet och en övergiven lägenhetsbebyggelse. Vid gränsmärket Knivsta 394 påträffades
en utliggare och på platsen för gränsmärket Knivsta
382 påträffades de förmodade resterna av gränsmärket. Möjliga boplatslämningar bedöms vara möjliga
att påträffa i två områden där sökschaktning behöver
utföras för att fastställa förekomst av fornlämning.
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Figur 1. Utredningsområdet markerat på Terrängkartan. Skala 1:50 000.
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Figur 2. Utredningsområdet markerat på Fastighetskartan. Skala 1:10 000.
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INLEDNING
Arkeologikonsult har genomfört en arkeologisk
utredning etapp 1 i området kring Genvägen och
Furulund m.fl. fastigheter i Knivsta kommun (figur 1) på uppdrag av kommunen och efter beslut
av Länsstyrelsen i Uppsala län (dnr 431-7024-14).
Anledningen är att kommunen avser upprätta detaljplan i området med syftet att förtäta bebyggelsen genom att stycka av befintliga fastigheter samt
att komplettera infrastruktur och kommunalt vatten och avlopp.

Syfte
Syftet med utredningen är att identifiera fornlämningar som är synliga ovan mark samt att lokalisera
potentiella lägen där sökschaktning behöver utföras
för att fastställa förekomst av fornlämning. Utredningen ska genom kart- och arkivstudier samt fältinventering sammanställa och ge en god bild av fornlämningsmiljön i och i närheten av området.

Metod och genomförande
Utredningen har bestått av kart- och arkivstudier
samt fältinventering.
Kart- och arkivstudien omfattade en genomgång
av Fornminnesregistret (FMIS), Antikvarisk-topo-

grafiska arkivet (ATA), Ortnamnsregistret (SOFI)
och Historiska museets samlingar (SHM). Historiskt kartmaterial från Lantmäteriets webbsida rektifierades och analyserades tillsammans med nutida
kartmaterial från Lantmäteriet (bl.a. Lantmäteriets
höjddatabas) samt jordartskartor och strandlinjekartor från Sveriges geologiska undersökning (SGU).
En genomgång av relevant arkeologisk och historisk
litteratur gjordes också.
Resultatet av kart- och arkivstudien användes som
underlag vid fältinventeringen som innehar en noggrann okulär besiktning av hela utredningsområdet
för att registrera synliga fornlämningar och övriga
kulturhistoriska lämningar samt att lokalisera områden där det är möjligt att påträffa fornlämningar
som är dolda under markytan. Angränsande mindre
ytor i skogsmarken norr om och hagmarken öster
om utredningsområdet inventerades för att kontrollera eventuell förekomst av lämningar som kunde
påverka den arkeologiska bedömningen av utredningsområdet. Tidigare kända lämningars beskrivning och läge kontrollerades. Jordsond medfördes i
syfte att klarlägga markbeskaffenhet och påträffade
lämningars karaktär. Påträffade objekt dokumenterades digitalt på surfplatta genom beskrivning i text
och inmätning med GPS. Vissa objekt fotograferades med digitalkamera.

UTREDNINGSOMRÅDET
Utredningsområdet är ca 17 hektar stort och beläget på båda sidor av Genvägen i södra utkanten av
Knivsta samhälle. Området avgränsas av Forsbyvägen i väster, Ledingevägen i sydöst och ett höglänt
skogsområde mot sjön Valloxen i nordöst (figur 2).
Området är beläget 19–34 m ö.h. och ligger i ett
sadelläge ovanför sluttningar mot Knivstaån i väster och Säbysjön i sydöst, och består till stora delar
av sluttningar från den höglänta skogsmarken som
övergår i flackare, platåliknande ytor. Den vanligaste jordarten är glacial lera som övergår till postglacial finlera i sluttningarna utanför den västra och
sydöstra gränsen, och till morän i den övre delen av
sluttningarna mot skogsmarken i nordöst. Förutom

lera består den centrala delen även av en handfull
mindre moränhöjder med inslag av berg i dagen
och i lermarken i södra delen går flera mindre berghällar i dagen.
Markslagen utgörs omväxlande av tomtmark, hagmark, åker och skog. På en del av de större tomterna
finns skogsliknande partier.
Den nuvarande bebyggelsen i området har sitt ursprung i Knivsta egnahemsområde som bildades
genom att ett antal tomter avstyckades från Knivsta gård på 1910-talet (Löfgren 1983). Tanken med
denna boendeform var att ge möjlighet att bedriva
självhushållning genom småjordbruk. Därför var
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tomterna stora, och bostadshus och ekonomibyggnader anlades vid den inre tomtgränsen (figur 3).
Tomterna gavs unika namn (Furulund, Annero, Axelsberg etc.) som fortfarande präglar ortnamnsbil-

den i området. Från 1940-talet och framåt har en
viss förtätning av bebyggelsen skett, främst i den
norra och östra delen, genom att villor, enstaka flerbostadshus och en industri anlagts.

Figur 3. Furulund (det vita bostadshuset till vänster) och Axelsberg (det röda bostadshuset till höger). Notera ekonomibyggnaderna på tomterna. Hela åkern i förgrunden hör till Furulund. Foto från sydväst.

ANTIKVARISK BAKGRUND
Allmän fornlämningsbild
Fornlämningsbilden i Knivsta socken domineras av
lämningar från järnåldern. Längs Knivstaåns dalgång och runt sjöarna Valloxen och Säbysjön ligger gravfält och mindre gravgrupper av både äldre
och yngre järnålderstyp utspridda på impediment
eller i kanten av åkermarken. Knivstaåns dalgång
var ännu under äldre järnålder en havsvik som utgjorde en förlängning av Garnsviken som mynnar
ut i Sigtunafjärden. Vikingatida runstenar ligger i
anslutning till dalgången. Stensträngar, ofta i sammanhängande hägnadssystem, från äldre järnålder
förekommer också på impediment eller i skogsmarken nära åkermark. Ett större sådant hägnadssystem
ligger mellan Tarv och Oleda, några hundra meter
väster om utredningsområdet.
8

Enstaka stensättningar i krönlägen högre upp i
skogsmarken är från äldre järnålder eller möjligen
bronsålder. Från denna tid hör även hällristningar i
form av skålgropsförekomster som har påträffats på
flera platser i socknen på höjder mellan 15 och 30
m ö.h. De äldsta spåren av mänsklig närvaro i socknen är lösfynd av enkla skafthålsyxor från senneolitikum/äldsta bronsålder som har påträffats i åkermark, även om det är teoretiskt möjligt att påträffa
strandnära boplatser från yngre stenålder i de mest
höglänta delarna av utredningsområdet.

Tidigare undersökningar
Fornminnesinventeringen genomfördes i Knivsta
socken 1952 och 1979, och socknen inventerades
även åren 2004–06 inom ramen för Skogsstyrelsens
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Figur 4. Utredningsområdet och lämningar i FMIS markerade på Fastighetskartan. Skala 1:10 000.

projekt Skog & Historia. Utöver dessa inventeringar
har inga arkeologiska undersökningar hittills genomförts i eller i anslutning till utredningsområdet.
300 meter åt nordväst genomfördes en arkeologisk
undersökning 1964 (Knivsta 155:1). Två stensättningar, tre härdgropar och två stolphål undersöktes.
Stensättningarna hade glesa kantkedjor och innehöll brandlager. Fynden utgjordes av järnföremål,
lerklining, poröst slagg och brända ben (ATA dnr
6518/64, 1515/66, SHM inv.nr. 28017).
Större arkeologiska undersökningar har i första hand
berört norra delen av stationssamhället, i synnerhet
vid Gredelby bytomt och Knivstagravfältet. De undersökta gravfälten (Knivsta 1, 5, 11, 34, 38 och 40)
har gett dateringar från förromersk järnålder till vikingatid men har generellt haft en tyngdpunkt i romersk järnålder. På ett av gravfälten (Knivsta 34:1)
påträffades även odaterade boplatslämningar och
vid Gredelby bytomt (Knivsta 38:1) kunde boplatslämningar dateras till tre perioder: äldre järnålder,
vendel/vikingatid–tidig medeltid samt nyare tid.

Vid Forsby, 3 kilometer söderut, undersöktes ett
gravfält (Knivsta 189:1) 1992 varvid nio stensättningar daterades till yngre bronsålder–vikingatid.
Intill gravfältet påträffades boplatslämningar från
yngre bronsålder och romersk järnålder–folkvandringstid, bland annat två långhus.

Fornlämningar i närområdet
I utredningsområdet är två gravfält och en stensättning registrerade (se figur 4). Det ena gravfältet
(Knivsta 117:1) består av tio runda stensättningar
och en rest sten. Det andra gravfältet (Knivsta 55:1)
består av en stensättning, tre osäkra stensättningar
och en stenrad. I likhet med den ensamliggande
stensättningen (Knivsta 118:1) ligger de i krönlägen
på mindre moränhöjder i tomtmark. Vid inventeringar i Skogsstyrelsens projekt Skog & historia registrerades ett gränsmärke (Knivsta 394) i kanten av
utredningsområdet och en uppgift om ett gränsmärke (Knivsta 382) som båda två var markerade på en
karta över Knivsta gård från 1809.
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Sydöst om utredningsområdet ligger Säby gamla
bytomt (Knivsta 158:1–3). Mellan bytomten och
utredningsområdet finns två husgrundsplatåer
(Knivsta 93:1–2), en terrasskant (Knivsta 93:3) och
ett mindre gravfält med sex stensättningar (Knivsta
54:1). Fornminnesinventerarens bedömning var att
husgrunderna möjligen kan höra till Säby men att
avståndet till sjön är väl långt. I närheten finns även
två osäkra lämningar: en stensträng och en stensättning (Knivsta 54:2–3).
En grupp med fyra stensättningsliknande lämningar
(Knivsta 119:1) är registrerade strax utanför utredningsområdet i nordväst. I bogårdsmuren till Knivsta kyrka står en vikingatida runsten (Knivsta 115:1).
Vid Knivsta gård finns även en sentida husgrund
(Knivsta 342) och en grupp fornlämningsliknande
lämningar som sannolikt är bebyggelselämningar
(Knivsta 116:1–3), samt uppgifter om en husgrund
som inte kunde återfinnas vid inventeringen (Knivsta 343). En backstugelämning ligger vid Valloxens
strand i nordöst (Knivsta 349).

Historiska uppgifter
Under nyare tid har större delen av utredningsområdet hört till Knivsta gård som ligger intill utredningsområdet i sydväst, nära sockenkyrkan med
samma namn. En mindre del av östra utredningsområdet har hört till säteriet Nor, även om det är
troligt att åtminstone delar av denna yta även har
hört till Säby.
Knivsta
Det äldsta omnämnandet av Knivsta är från 1288
då kyrkan nämns (ecclesie Knifsta). Förleden av namnet är osäkert, möjligen rör det sig om ett mansnamn *Knif (Svenskt ortnamnslexikon 2003). Efterleden -sta(d) är mycket vanligt förekommande i
östra mellansverige och brukar uttolkas som ’stad;
ställe’. Ortnamn med denna efterled anses ha bildats
från århundradena efter Kristus fram till vikingatiden. Kyrkan är byggd av sten men den äldsta delen, sakristian från 1200-talet har sannolikt hört till
en träkyrka (Engström & Marklund 1989–96). En
gård/bebyggelseenhet med förhistoriskt ursprung
har alltså gett namn åt kyrkan och socknen
Knivstabyn var relativt stor och bestod på 1500-talet
av fem mantal frälse. 1562 tillhörde den Erik Tönneson (Tott) den yngres landbogods, och 1567 om-
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Figur 5. Knivsta gård. Foto från öster.

talas dennes dotterson Tönnes Göranssons sätesgård
i byn (Almquist 1931). Byns hemman blev dock
uppdelade på olika ägare innan Tönnes Göranssons
dotterdöttrar 1645 bildade ett säteri av två av byns
hemman. De andra gårdarna i byn kom efterhand
att fogas till säteriet men det var först på 1690-talet
som samtliga gårdar hamnade under samma ägare,
Nils Gyldenstolpe. Han ägde även Nor och därefter
lades Knivsta i sambruk med Nor. Gårdarna i byn
förefaller ha ersatts av en enda gårdsanläggning på
1700-talet, och gårdens huvudbyggnad, arbetarbostad och ladugård/loge är från denna tid (se figur 5).
Nor
Nor ligger 500 meter öster om utredningsområdet
och nämns första gången 1311 (de norum; SOFI).
Ortnamnet är nor ’smalt vattendrag som förenar två
öppna vattenpartier’ (Svenskt ortnamnslexikon) och
syftar på läget invid ån som förbinder Valloxen med
Säbysjön. Byn bestod av tre mantal i Gustav Vasas
jordeböcker vid mitten av 1500-talet: ett frälsehemman, ett kronohemman och ett kyrkohemman som
överförts till arv och eget (dvs. Vasaättens privata
godsinnehav). Kronohemmanet omfördes till frälse
1588 och de båda frälsehemmanen bildade sannolikt på 1610-talet ett säteri, som är säkert belagt från
1631 (Almquist 1931). Säteriet förvärvades 1684
av greve Nils Gyldenstolpe (som senare förvärvade
Knivsta), som på 1690-talet lät anlägga en ny strikt
symmetrisk gårdsanläggning med trädgård som avbildades i Erik Dalbergs Suecia antiqua et hodierna
(Löfgren 1983). Huvudbyggnaden från denna tid
finns fortfarande kvar i renoverat skick.
Säby
Säby nämns första gången 1288 (in Sæby; SOFI).
Namnet är bildat av sæ(r) ’sjö’ och by ’by; gård’. Vid
mitten av 1500-talet bestod Säby av två frälsehemman och ett kyrkohemman. Ett av frälsehemmanen
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Figur 6. Utredningsområdet markerat på storskifteskarta över Knivsta från 1809. Skala 1:5 000.

var 1631 jungfru Gunilla Totts sätesgård men den
saknade ståndsmässiga byggnader på 1660-talet
och sätesfriheten drogs in 1681 (Almquist 1931).
Samtliga hemman i byn inlades därefter i Nors säteri, som den därefter hört samman med. På en karta
från 1783 låg byn på den gamla bytomten (Knivsta
158:1) men på häradskartan från 1863 redovisas byn
på den nuvarande platsen, 650 meter söderut.

järnåldersgravfält och yngre gravfält, ofta invid avhysta bytomter; samt Knivsta medeltidskyrka och
sockencentrum. Området utgör även ett intresse för
den regionala kulturmiljövården och ett bevarandevärt odlingslandskap, som båda har ungefär samma
utbredning som riksintresset.

Historiska kartor

Den äldsta storskaliga kartan som berör utredningsområdet är en storskifteskarta över Knivsta från
Utredningsområdet ligger i kanten av ett riksin- 1809 (se figur 6). Av kartan framgår att lerjordarna
tresse för kulturmiljövården, landskapet kring Val- inom utredningsområdet var uppodlade och att inga
loxen och Säbysjön. I motiveringen och uttrycket byggnader var belägna inom området. Två gränsmärför riksintresset nämns herrgårdslandskapet med ken mot Nors ägor redovisas med siffrorna 11 och
bl.a. Noor; fornlämningsmiljöer med flera äldre 12, och motsvarar objekten Knivsta 382 och 394 i

Kulturmiljö
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FMIS. Sträckningarna för landsvägarna i kanten av
utredningsområdet svarar exakt mot nuvarande Ledinge- och Forsbyvägen. Åkerformerna i norra delen
av utredningsområdet antyder dessutom att Genvägen var i bruk vid denna tid. En laga skifteskarta över
Knivsta från 1860 redovisar inga förändringar inom

utredningsområdet, men på häradsekonomiska kartan från 1863 redovisas två lägenheter: Strömsholm
på Knivstas ägor och Björklund på Nors ägor (figur
7). Åkermarkens utbredning skiljer sig endast marginellt på de historiska kartorna eftersom moränhöjderna varit olämpliga för odling.
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Figur 7. Utredningsområdet markerat på häradsekonomiska kartan från 1859-63. Skala 1:10 000.

RESULTAT
Utredningens resultat redovisas i figur 8 och 9, samt
mer detaljerat i bilagan Objektbeskrivning.

Gravar och gravfält
Runt gravfälten Knivsta 55:1 och 117:1 samt stensättningen Knivsta 118:1 har ytor redovisats som
möjliga fornlämningar. Det är gravfältens största
möjliga bedömda utbredning utifrån topografi och
sentida markstörningar.
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Gravfältet Knivsta 55:1 består av en stensättning
som är rund, fem meter i diameter, 0,4 meter hög
och övertorvad med i ytan talrika 0,1–0,2 meter
stora stenar (se figur 10) och tre mindre stensättningar som är runda, 3–4 meter i diameter och
0,2–0,3 meter höga. De mindre stensättningarna
beskrivs som osäkra i FMIS men åtminstone ett
par av dem framstod vid inventeringen som relativt tydliga. Topografi och nutida markanvändning
medger att ytterligare gravar som inte är synliga
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Figur 8. Resultatkarta. Skala 1:5  000.
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Figur 9. Resultattabell.

Figur 10. Den största stensättningen på gravfältet Knivsta
55:1. Den stora björken står i den bortre högra kanten av
stensättningen. Foto från sydöst.
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Figur 11. Gravfältet Knivsta 117:1. En av de övertorvade stensättningarna ligger i förgrunden och den största stensättningen
anas i snåret närmast boden med snedtak. Foto från nordöst.

i markytan kan påträffas i väster, söder och öster.
Gravfältet avgränsas i norr av ett garage och en
tomt med påförda och sannolikt omrörda jordmassor, vilket gör det osannolikt att påträffa ytterligare
lämningar åt detta håll.

påträffades på platsen men det är troligt att stensättningen har ingått i ett mindre gravfält eller en gravgrupp. Därför är det möjligt att fler skadade gravar
kan påträffas vid en sökschaktning på platsen.

Gränsmärken

Knivsta 117:1 består av tio runda stensättningar
som är 3–7 meter i diameter, 0,1–0,6 meter höga Som nämnts ovan redovisades två gränsmarkeringar
och delvis övertorvade med 0,2–0,7 m stora samt en på en karta över Knivsta gård från 1809. De är rerest sten, 0,75 meter hög (se figur 11). Den största gistrerade i FMIS som Knivsta 382 och 394.
stensättningen har en inbyggd jordkällare i södra
kanten och är sannolikt den äldsta graven, dels där- Knivsta 394 beskrivs i FMIS som ett gränsrör med
för att den ligger på gravfältets högsta punkt och en utliggare, båda i form av en rest sten i ett runt
dels därför att materialet huvudsakligen består av postament. Vid inventeringen påträffades ytterligare
sten vilket ger den en äldre karaktär än de övriga en utliggare tio meter norr om gränsmärket (se figur
stensättningarna som är övertorvade med enstaka 13). De tre gränsmärkena består samtliga av en rest
stenar i ytan. Ytterligare gravar kan påträffas men eller kullfallen mittsten i ett runt, kallmurat postabranta sluttningar och befintlig bebyggelse avgrän- ment som är 1,5 meter i diameter.
sar gravfältets största möjliga utbredning i alla riktningar.
Knivsta 382 redovisas i FMIS som en uppgift om
ett gränsmärke. På platsen påträffades en stensamKnivsta 118:1 är en rund, något skadad stensätt- ling som möjligen utgör ett skadat gränsmärke.
ning, 6 meter i diameter, 0,3 meter hög och övertorvad med i ytan enstaka 0,2–0,4 meter stora synliga Båda gränsmärkena ligger i en befintlig fastighetsstenar (se figur 12). Inga fler indikationer på gravar gräns och är därför inte fornlämningar.
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Figur 12. Stensättningen Knivsta 118:1. Björken i mitten på
bilden står på stensättningen. Foto från väster.

Figur 13. Den påträffade norra utliggaren till gränsmärket
Knivsta 394. Foto från väster.

Boplatslägen

och röjd sten finns i den omedelbara närheten men
krönläget och stenmaterialet i södra delen av kantkedjan tyder på att det kan vara en grav.

AK4 och AK5 är två ytor där det är möjligt att påträffa boplatslämningar och som därmed åtminstone delvis kan utgöra fornlämningar. Därför bör ytor- AK3 är lägenhetsbebyggelsen Strömsholm som
na utredas vidare i en etapp 2 av den arkeologiska är belagd på den häradsekonomiska kartan frän
utredningen. Ytorna är svåra att avgränsa, dels för 1863 men inte på en laga skifteskarta över Knivsta
att den bedömda lämpligheten för bosättning för- från 1860. Bostadshuset och en ekonomibyggnad
ändras gradvis inom utredningsområdet och dels för är övergivna men står fortfarande kvar på platsen.
att det ibland är svårt att bedöma hur den sentida Inom området finns också tre stensatta terrasskanter
bebyggelsen i området förändrat topografin med ur- (den högsta intill två meter hög), en jordkällare, en
schaktningar eller påfört material. I område AK4 är stenmur, röjda ytor och röjningssten.
marken sannolikt störd i anslutning till husen på de
Lägenheten Björklund som redovisas på den häradsminsta tomterna.
ekonomiska kartan (se figur 7) kunde inte återfinnas
i
östra delen av området, anläggningsarbetena för
Övriga lämningar
den nuvarande bebyggelsen på platsen har sannolikt
AK2 är en möjlig stensättning belägen på ett mindre förstört eventuella lämningar.
bergskrön strax utanför utredningsområdet. Den är
5 meter i diameter och har en delvis bevarad kant- AK1 är ett stenbrott bestående av ett flyttblock som
kedja av 0,3–0,4 meter stora stenar som är tydligas sprängts i mindre delar. Ett par borrhål är synliga
i södra delen. Den är något osäker då både naturlig och lämningen har en tydligt sentida karaktär.
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BILAGA OBJEKTBESKRIVNING
FMIS/objektnr

Lämningstyp

Beskrivning

Antikvarisk bedömning

AK1

Brott/täkt

Stenbrott, 7x5 m (Ö-V), bestående av 0,8-2 m st sprängda stenblock, uppenbarligen
delar av ett ursprungligen helt flyttblock. I 2 block är borrhål med 2,5 cm diam. Hällmark. Skog på tomtmark.

Övrig kulturhistorisk lämning

AK2

Stensättning

Stensättning(?), rund. 5 m diam och 0,2 m h. Ofylld med kantkedja, 0,2 m h, av 0,3Bevakningsobjekt
0,4 m st stenar, tydligast i S, övermossad och delvis övertorvad. I S delen ligger en
0,6 m st sten och i N kanten två 0,7-1,0 m st stenar som möjligen ingått i kantkedjan.
Utanför kantkedjan i V ligger möjligen utrasade 0,3-0,4 m st stenar. Bevuxen av en tall.
Skogsmark, blandskog. Berg i dagen på krön av liten bergshöjd. Läget och stenmaterial i S delen av kantkedja tyder på fornlämning, dock lite otydlig, och både naturlig
och röjd sten finns i omedelbar närhet.

AK3

Lägenhetsbebyggelse

Lägenhetsbebyggelse, 100x30-55 m (NNÖ-SSV). I området finns 3 stensatta terrass- Övrig kulturhistorisk lämning
kanter, 1 jordkällare, 1 stenmur, röjda ytor, röjningssten samt två övergivna byggnader. Terrasskanterna är 15-40 m l och 0,7-2 m h, och uppbyggda av kallmurade huggna stenar, vanl 0,2-1,0 m st. I S delen av den största är ingång med dörr till jordkällare.
En stenmur i SV är 18 m l (NV-SÖ), 0,9 m br och 0,9 m h, av 0,2-1,0 m st stenar varav
många är huggna/sprängda. Igenväxande tomtmark/skogsmark (blandskog). S-sluttning av moränhöjd med terrasser. Strömsholm. Äldsta belägg Häradsekonomiska kartan 1859-63 (RAK J112-84-18).

AK4

Boplatsläge

Boplatsläge, 190x90-190 m (Ö-V). Flackt krönläge ovanför sluttningar mot Knivstaån
Möjlig fornlämning
i V resp. Säbysjön i SÖ. Marken består av glacial lera som i N kanten övergår i morän,
24-28 m ö.h. Åkermark, tomtmark (mestadels igenlagd åker).

AK5

Boplatsläge

Boplatsläge, 300x50-175 m (NV-SÖ). Flack SV-sluttning. Glacial lera, 20-27 m ö.h.
Marken närmast intill bostadshusen inom det definierade boplatsområdet är sannolikt
störd antingen genom bortschaktning eller av påförda massor.

Knivsta 55:1

Gravfält

1) Stensättning, rund ca 5 m diam och 0,4 m h. Övertorvad med iytan talrika 0,1-0,2
Fornlämning
m st stenar. I mitten en rund grop ca 1 m diam intill 0,3 m dj. Bevuxen med 1 björk, 2
rönnar samt en ek. Ca3 m Ö 24cg N om nr 1: 2) Stensättning? (ev rest av) närmast
rundca 4 m diam och 0,3 m h. Övertorvad. Ev har stensättningarna varit större men
enär materialtäkt tydligen förekommit strax Ö om stensättningen har delar av den bortschaktats. Ca 3 m N 28 Ö om nr1 är: 3) Stensättning? rund ca 4 m diam och 0,2 m h.
Övertorvad.I Ö kanten en 1,2x0,8 m st och ca 0,2 m h sten. Begränsning särskilt i NÖ
oklar. Bevuxen med en gran. Ca 2 m N 32 V om nr 1 är: 4)Stensättning?, rund, ca 3
m diam och ca 0,2 m h. Övertorvad medi ytan enstaka ca 0,2 m st stenar. Strax V 15
S om nr 4 går en 6m l rad av stenar (N 25cg V-S 25cg Ö) ca 1 m st och intill 0,2 mh.
Rev inv 1979. 7 m SSV om nr 1 är ett stort block. Stensättningarna nr 2, 3, 4 svåra att
urskilja.

Knivsta 117:1

Gravfält

Gravfält, 26x25 m (Ö-V), bestående av 11 fornlämningar. Dessa utgöres av 10 runda
Fornlämning
stensättningar, 3-7 m diam och 0,1-0,6 m h. Delvis övertorvade, i de flesta 0,2-0,7 m
st kantiga stenar synligai ytan. Bevuxna med blandskog. I den största en inbyggd jordkällare i S kanten. Ett par är otydliga. Omedelbart N om en av stensättningarna i ÖNÖ
är 1 rest sten, grårosa granit, 0,75 m h, 0,75 mbr, 0,45 m tj. I V är en jordkällare. En
el-förgrening är 10 m NÖom SV hörnet.

Knivsta 118:1

Stensättning

Stensättning (?) rest av, rund, ca 6 m diam och ca 0,3 m h. Övertorvad med i ytan enstaka 0,2-0,4 m st stenar synliga . Skadad i SV och S av urschaktning. I V en lönn.
Rev.inv.1979: Form, material och läge talar för fornlämning. Bör R-markeras.

Fornlämning

Knivsta 382

Gränsmärke

Ändrad beskrivning och ändrat läge
Gränsmärke(?) bestående av stensamling, 1,5 m diam och 0,2 m h av 0,3-0,6 m st
stenar, varav några skarpkantade. I SV ligger en 0,8 m st sten, möjligen mittsten. Stenarna är nersjunkna i marken, delvis pga att grus och jord har dumpats på platsen.
Osäker. Flack moränmark. Tomtmark.

Övrig kulturhistorisk lämning
ändrad antikvarisk bedömning

Knivsta 394

Gränsmärke

Tillägg till beskrivning och ändrat läge
10 m n om 1 är utliggare med runt postament, 1,5 m diam och 0,3 m h, av 0,3-0,5 m st
stenar. Övermossad. I mitten är en kullfallen mittsten, 0,6x0,3x0,25 m st.

Övrig kulturhistorisk lämning

Möjlig fornlämning
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