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Sammanfattning

WSP Kulturmiljö i Stockholm har under november 
månad 2021 genomfört en arkeologisk 
fornlämningsinventering inom Brunnby 6:4 m fl, 
Östunda socken, Knivsta kommun, Uppsala län. 
Uppdraget beställdes och bekostades av Knivsta 
kommun. Inventeringsområdet omfattade ca 2,6 
hektar skogs- och jordbruksmark.

På en höjd i inventeringsområdets södra del fanns 
sedan tidigare tre registrerade fornlämningar 
(stensättningar  L1941:9351; L1941:9367; 
L1941:9352) samt en övrig kulturhistorisk lämning 
(grav markerad av sten/block L1941:9368). I 
nordväst fanns en registrerad övrig kulturhistorisk 
lämning (husgrund historisk tid L1941:9301) samt 
invid Carl von Paykulls väg ytterligare en övrig 
kulturhistorisk lämning (minnesmärke L1941:9132). 

Fornlämningsinventeringen har resulterat i 14 
nya fornlämningar, 13 utredningsobjekt och 6 
övriga kulturhistoriska lämningar (ÖKL). Två nya 
objekt (gränsmärken) är av en typ som inte skall 
ges någon antikvarisk bedömning, i enlighet med 
RAÄ:s riktlinjer. Flertalet av objekten utgörs av ytor 
som bedöms vara möjliga lägen för förhistoriska 
boplatser, s.k. arkeologiska utredningsobjekt som 
behöver utredas vidare för att kunna fastställa 
status. 

De flesta av de utpekade objekten är lokaliserade 
till dalgångarna i det södra området runt Brunnby 
samt det norra området runt Sättra. Dessa områden 
bedöms ha störst risk för nya fornlämningar. 
Skogsområdet mellan dalgångarna bedöms ha en 
lägre risk. 
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Fig 1. Översikt som visar utredningsområdet (blå polygon). Skala 1:100 000.
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Inledning

Bakgrund och syfte
WSP Kulturmiljö Stockholm har tillsammans med 
underkonsult Arkea kulturmiljö AB genomfört 
en inventering av potentiella fornlämningar 
inom Brunnby 6:4 m fl, Östuna socken, Knivsta 
kommun, Uppsala län (se figur 1). Inventeringen 
har utförts under november månad 2021. Knivsta 
kommun har bekostat arbetet. Utredningen har 
bestått av förberedande kart- och arkivstudier 
samt fältinventering. Arbetet har utförts av 
Cecilia Lindblom, WSP, samt Tove Stjärna och Åke 
Johansson, Arkea kulturmiljö AB.

Inventeringen har utförts på frivillig basis och 
är ej beslutad av Länsstyrelsen. Kommunen har 
dock varit i kontakt med Länsstyrelsen, vilka har 
gett råd angående inventeringens omfattning 
och utformning. Syftet med inventeringen har 
varit att identifiera ej kända fornlämningar och 
områden där fornlämningar kan finnas dolda 
under markytan. Målet är att resultatet ska kunna 
fungera som underlag för kommunens och 
planbeställarens vidare planering av eventuell 
exploatering i området och även som underlag vid 
kontakt med Länsstyrelsen. 

Inventeringen innebär en ytinventering av 
området. Arkeologisk utredning eller undersökning 
som omfattar markingrepp i fornlämningar 
eller i fornlämningars närhet kräver dock 
tillståndsprövning hos Länsstyrelsen. 

Genomförande
Arbetet har bestått av kart- och arkivstudier, samt 
fältinventering. Fältinventeringen genomfördes 
under vecka 47 i november 2021. 

Kartstudien har bestått av en genomgång av 
befintligt äldre kartmaterial som hämtats från 
Lantmäteriets samt Riksarkivets digitala kartarkiv. 
Syftet med kartstudierna var framförallt 
att få kännedom om markanvändningen i äldre 
tider samt indikationer på äldre bebyggelse och 
gränsdragningar. För att en lämning ska bedömas 
som fornlämning gäller enligt KML att lämningen 

ska vara varaktigt övergiven och ha sin tillkomst 
före år 1850. Detta medför att dateringen via 
kartmaterialet är väldigt viktig när det gäller yngre 
lämningstyper. Kartstudien har även omfattat 
en genomgång av SGU:s (Sveriges geologiska 
undersökningars) kartor över jordarter och 
strandlinjenivåer i syfte att förstå förutsättningarna 
för förhistoriska boplatser. 

Arkivstudierna har omfattat en genomgång 
av Riksantikvarieämbetets digitala 
kulturminnesregister Fornsök, Skogsstyrelsens 
digitala register över kulturhistoriska lämningar 
(Skogens pärlor), ortnamnsregistret (ISOF), Statens 
historiska museums (SHM) föremålsdatabas samt 
genomläsning av arkeologiska rapporter över 
arbeten som genomförts i närområdet. Syftet med 
arkivstudierna var att få en djupare förståelse 
av fornlämningsbilden i området och de möjliga 
indikationer på fornlämning som kan tänkas 
förekomma. 

Fältarbetet bestod av en inventering av hela 
området, samt fotografering och beskrivning 
av utpekade objekt och ytor. Takten var 
beräknad till cirka 25 hektar per person och dag. 
Inmätningspunkter togs med hjälp av ArcGis 
Collector med ett medelfel på upp till 6 meter (pga 
skogsterräng). Inventeringen utfördes av arkeolog 
Cecilia Lindblom, WSP, samt arkeologer Tove 
Stjärna och Åke Johansson, Arkea kulturmiljö AB.

Rapporten har sammanställts i text, bild, tabell och 
karta utifrån de framkomna resultaten från kart- 
och arkivanalysen samt inventeringen. Kartarbetet 
omfattar bland annat rektifiering av relevanta 
historiska kartor och kartor från SGU samt 
framställning av shapefiler för de påträffade objekt 
och fornlämningsindikerande ytor som pekats ut. 
Kartorna är bearbetade i ArcGIS. 

Påträffade nya fornlämningar registreras i 
Riksantikvarieämbetets kulturmiljöregister (KMR 
Fornsök).
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Fig 3. Jordartskarta från SGU. Gula nyanser är lerhaltiga jordarter, rött är urberg, blå/vit är sandig morän. Bruna tvärränder är 
ytlager torv och grå ytor kärrtorv. Områden med sandig morän är generellt steniga inom detta område, men ytor med särskilt stor-
blockig terräng är markerade med mörkblå trianglar. Skala 1:15 000.

Fig 2. Detaljerad översikt inventeringsområde. Skala 1:15 000.



9 

Förutsättningar

Topografi och markförhållanden
Inventeringsområdet (IO) är beläget ca 1 km öster 
om Alsike och ca 200 m norr om sjön Valloxen (fi-
gur 2). Områdets västra och södra sidor ansluter till 
E4:an och väg 77. Den östligaste delen ansluter till 
en bergtäkt. De norra och östra sidorna löper längs 
med befintliga fastighetsgränser genom skog. Inom 
IO finns idag endast bebyggelse på en plats, vid 
Igelbäck. Fastigheten vid Sättra (norra delen av IO) 
ingår inte i uppdraget.

Längst i söder och längst i norr finns två uppodlade 
dalgångar i anslutning till befintlig gårdsbebyg-
gelse vid Brunnby respektive Sättra ( figur 5). Idag 
löper stora dräneringsdiken centralt genom dessa 
dalgångar. De uppodlade ytorna nås genom väg 77 
respektive Carl von Paykulls väg. 

Övriga delar av IO utgörs huvudsakligen av barr-
skog med inslag av lövträd. Stora ytor inom dessa 
skogspartier är ytförstörda genom djupa, tydliga 

spår efter markberedning (figur 4). Nyplanteringar, 
uppvuxen sly, omkringflyttade stenar och block gör 
dessa områden svårtolkade. Genom skogarna går 
ett relativt vittförgrenat nät av breda och vällagda 
brukningsvägar. 

Topografin inom IO är varierad. I norr och söder ut-
görs landskapet av flacka, öppna åkerytor omgivna 
av låga höjder med skogsmark (figur 5).  De centra-
la delarna av IO utgörs av stora skogbeklädda om-
råden med både flacka partier och höjdområden, 
ställvis med hällmark. Åkermarken låg i vinterträda 
vid inventeringstillfället. 

Jordarten i de flackare, lägre liggande partierna 
utgörs främst av lera, medan de högre partierna 
utgörs av sandig morän och urberg (se figur 3). 
Relativt stora delar av de lägre liggande partierna 
av skogsområdet har ett tunt eller osammanhäng-
ande ytlager av torv på lera. I den östra delen finns 
ett område med kärrtorv. 

Fig 4. Stora ytor inom IO utgörs av skogsplaneringar, kalhyggen 
och mark som blivit ytförstörd genom markberedning. Täta plan-
teringar, sly samt den steniga och blockrika terrängen försvårar 
tolkningen.Här ett exempel från skogen norr om Sättra.

Fig 5.  Den öppna, brukade dalgången invid Sättra, omgiven 
av skogiga höjder. Foto taget från väst.  
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Fig 6. Fornlämningsbild nordväst om Valloxen, redovisad med antikvarisk bedömning Fornsök (KMR). Skala 1:30 000.

Fig 7. Fornlämningsbild i närområdet, med lämningsnummer från Fornsök (KMR). Skala 1:15 000.
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Känd fornlämningsbild
De äldsta spåren av mänsklig närvaro i socknen är 
fynd av stenyxor från övergången stenålder/älds-
ta bronsålder (århundradena runt 2000 f Kr). Vid 
denna tid hade människorna börjat med jordbruk 
och bodde gärna i vattennära lägen med tillgång 
till bra odlings- och betesmark. I Knivsta socken är 
det främst så kallade lösfynd av stenföremål som 
hittats i åker som finns registrerade i Fornsök, vilka 
ger en bra indikation på var boplatserna har legat. 
Det finns en möjlighet att hitta ännu äldre spår av 
människor i Knivstaområdet, vilka då är att söka i 
skyddade, före detta strandlägen på ännu högre 
nivåer än åkermarksfynden. 

I socknen finns enstaka ensamliggande gravar i 
höjdlägen liksom skålgropar (hällristningar) som 
kan vara från bronsålder (1800 till 500 f Kr), men 
majoriteten av lämningarna är från järnåldern (500 
f Kr till 1050 e Kr). Flest lämningar finns i Knivstaåns 
dalgång och runt sjöarna Valloxen och Säbysjön, 
där det har varit mest fördelaktigt att bo, med bra 
kommunikationsmöjligheter och god tillgång på 
jordbruksmark. Knivstaåns dalgång var en havs-
vik ända in i äldre järnålder. På impediment eller i 
kanten av åkermarken ligger gravfält och mindre 
gravgrupper samt hägnadssystem. Flera runstenar 
påträffas i socken; de brukar ha varit resta i anslut-
ning till vikingatidens färdvägar.  

I enlighet med ortnamnsforskningens dateringar 
av olika ortnamnstyper (Wahlberg 2016) bör 
många av ortnamnen i socknen ha etablerats 
under järnåldern. Detta gäller till exempel Brunnby, 
vars äldsta skriftliga belägg är från medeltiden 
(skrivet Brunnby år 1337, ortnamnsregistret).  Det 
finns även en hel del yngre namntyper i området, 
vilka främst hör samman med etableringen av 
torp under historisk tid. Marken inom IO har under 
1600- till 1800-tal legat under Brunnby.

Enligt de historiska kartorna hos Lantmäteriet och 
Riksarkivet har det aktuella inventeringsområdet 
under historisk tid till största delen utgjort ett sko-
gigt, och delvis blött och blockigt, utmarksområde. 
Endast de leriga jordarna i dalgångarna vid Sättra 
och Brunnby har varit brukade. 

Inom inventeringsområdet finns sedan tidigare 
tre kända fornlämningar (gravar) samt tre övriga 
kulturhistoriska lämningar (osäker grav, husgrund, 
minnemärke) registrerade i Fornsök. Spåren från 
förhistorisk tid inom IO är därmed få. I invente-

ringsområdets direkta närhet finns dock några fler 
fasta fornlämningar som är värda att nämna. De 
finns framför allt i området närmast sjön Valloxen 
och utgörs nästan enbart av gravfält och ensam-
liggande stensättningar (gravar). Enstaka mindre 
boplatslämningar och uppgifter om en försvunnen 
runsten finns också registrerade i närområdet. 
Området runt Valloxen en en del av riksintresse för 
kulturmiljö där bl a Brunnby och gravlämningar 
från brons- och järnålder omnämns. Gravarnas 
stora antal runt Valloxen talar för att ett flertal (idag 
okända) boplatslägen kan finnas dolda under 
mark.

Tidigare arkeologiska insatser
Uppsala län har fornminnesinventerats i ett par 
omgångar; området runt Knivsta senast år 1979. 
Dessa inventeringar behöver dock kompletteras. 
2006 genomförde Skogsstyrelsen inom 
projektet Skog och Historia en del inventeringar 
i närområdet, varvid några nya kulturhistoriska 
objekt kom att registreras utanför det aktuella 
inventeringsområdet (IO). I Fornsök (KMR) 
finns inga uppgifter om att IO har varit föremål 
för några övriga arkeologiska utredningar, 
förundersökningar eller slutundersökningar. Väster 
och sydväst om IO har dock flera arkeologiska 
utredningar genomförts under de senaste åren 
enligt Fornsök. De närmast belägna gav följande 
resultat:

År 2017 - 2018 genomförde Stiftelsen 
Upplandsmuseet en arkeologisk utredning 
vid Södra Ar, Östuna socken. Utredningen 
genomfördes i två steg, där den inledande etappen 
utgjordes av kart- och arkivanalys samt inventering, 
och etapp 2 omfattade sökschaktning inom de 
fornlämningsindikerande ytor som pekats ut i 
etapp 1 (Lucas & Göthberg 2021). Arbetet gjordes 
med anledning av att Knivsta kommun önskade 
uppdatera befintlig detaljplan. Utredningen 
resulterade i flera nya fornlämningar i form av fyra 
gravar, en stensträng, en hålväg samt fyra ytor 
med förhistoriska boplatslämningar. I rapporten 
argumenteras för att grav- och boplatslämningarna 
hör till bronsålder/äldre järnålder och man 
resonerar även kring att det ” Troligen finns (…) fler 
förhistoriska boplatser kring Valloxens norra strand. 
Hela området utgör en geografisk skärningspunkt 
mellan Långhundrabygden i nordväst och 
Mälarens vattensystem i sydväst.” (Lucas & 
Göthberg 2021, s 46). I rapporten omnämns även 
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att den påträffade väglämningen är en rest av 
en äldre vägsträckning som löpt mellan Husby-
Långhundra och Gredelby. Denna vägsträcka syns 
på 1765 års storskifteskarta.

År 2020 genomförde Arkeologerna vid Statens 
Historiska Museer en arkeologisk utredning vid 
Vrå, Knivsta socken. Utredningen genomfördes 
i två steg, där den inledande etappen utgjordes 
av kart- och arkivanalys samt inventering, 
och etapp 2 omfattade sökschaktning inom de 
fornlämningsindikerande ytor som pekats ut 
i etapp 1 (Appelgren 2021:1). Vid utredningen 
påträffades tre nya fornlämningar i form av gravar, 
vilka troligen kan dateras till perioden yngre 
bronsålder/äldre järnålder. 

År 2021 genomförde Arkeologerna vid Statens His-
toriska Museer ytterligare en arkeologisk utredning 
vid Vrå, Knivsta socken. Utredningen genomfördes 
i två steg, där den inledande etappen utgjordes av 
kart- och arkivanalys samt inventering, och etapp 2 
omfattade sökschaktning inom de fornlämningsin-

dikerande ytor som pekats ut i etapp 1 (Appelgren 
2021:2). Utredningen resulterade inte i några nya 
fornlämningar.

År 2019 genomförde Stiftelsen Kulturmiljövård en 
en arkeologisk utredning vid Vrå, Knivsta socken 
(Magnusson 2019). Utredningen genomfördes i 
två steg. Utredningen resulterade inte i några nya 
fornlämningar.

År 2019 genomförde Stiftelsen Societas 
Archaeologica Upsaliensis (SAU) en arkeologisk 
utredning vid Kölängen, Knivsta socken. 
Utredningen genomfördes i två steg, där 
den inledande etappen utgjordes av kart- 
och arkivanalys samt inventering, och 
etapp 2 omfattade sökschaktning inom de 
fornlämningsindikerande ytor som pekats ut 
i etapp 1 (Lindkvist 2021). Vid utredningen 
registrerades nio nya fornlämningar i form av 
stensträngar (hägnader) och boplatslämningar 
som bedöms vara från äldre järnålder.
År 2018 genomförde Arkeologerna vid Statens His-

Fig 8. Arkeologiska insatser som gjorts i närområdet de senaste åren, underlag från Fornsök (KMR). Skala 1:30 000.
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Figur 10. Övrig kulturhistorisk lämning L1941:9132 utgörs 
av en minnessten som rests av C von Paykull till minne av ett 
vägbygge i slutet av 1800-talet.

toriska Museer en arkeologisk utredning vid Vrå, 
Knivsta socken. Utredningen utgjordes av kart- 
och arkivanalys samt inventering (Bondesson 
2021). Vid utredningen observerades sammanlagt 
33 objekt, varav merparten redan fanns registre-
rade i fornsök. Lämningarna var av typen gravar, 
gravfält, skålgropslokaler, bebyggelselämningar 
m.m. Tre möjliga boplatslägen mättes in.

Förutom dessa sentida utredningar har ett antal 
äldre undersökningar och utredningar genom-
förts i närområdet (men utanför IO). Undersök-
ningar har bl a gjorts av gravar söder och väster 
om Brunnby (inom L1941:9605, L1941:9222 samt 
L1941:9348 och L1941:9264). I samband med 
byggandet av E4:an försvann även en stensträng 
(L1941:5018) och en hålväg (L1941:5179). Huvud-
delen av lämningarna kan troligen dateras till 
järnålder.

Flera av de undersökta objekten har legat på mark 
som tillhört Brunnby och i anslutning till det äldre 
vägnätet, såsom man fortfarande kan se det på de 
äldre kartorna. 

Figur 9. Runstenen från Brunnby (L1941:9177) såsom den do-
kumenterades av Peringskiöld år 1684 då stenen var inmurad 
i en spis. Stenen är idag försvunnen.
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Resultat av kart- och arkivanalys
IO = inventeringsområdet 

Föremålsdatabas (SHM)
En genomgång av registrerade föremål i Statens 
historiska museums (SHM) digitala föremålsdatabas 
gav inga resultat för IO. 

Skogens pärlor (Skogsstyrelsen)
En genomgång av registrerade objekt i 
Skogsstyrelsens digitala register över 
kulturhistoriska lämningar (Skogens pärlor) gav 
inga resultat för IO. 

Fornsök (RAÄ)
En genomgång av registrerade lämningar i 
Riksantikvarieämbetets kulturmiljöregister 
Fornsök visade att det fanns tre fornlämningar 
samt tre övriga kulturhistoriska lämningar inom 
IO. För en mer detaljerad genomgång se avsnittet 
Fornlämningsbild.

Riksintresse kulturmiljövård (RAÄ)
Södra delen av IO ingår i Riksintresse (RI) för 
kulturmiljövård: Valloxen och Säbysjön C45. 

Motiveringen lyder: ”Fornlämningsmiljö från 
bronsålder och järnålder som tillsammans med 
sockencentrum, kyrkomiljö, herrgårdsmiljö 
och kommunikationsmiljö ovanligt tydligt och 
pedagogiskt visar bebyggelsens förändring från 
förhistorisk till historisk tid. (Fornlämningsmiljö, 
sockencentrum, kyrkomiljö, herrgårdsmiljö, 
kommunikationsmiljö; vägmiljö/farledsmiljö, 
kvarnmiljö, torp, bymiljö).”  

Bland utrycken för RI nämns bl a Brunnby radby, 
odlingslandskap med inslag av äldre tiders 
brukande, stensträngssystem och formrika gravfält 
från äldre järnålder med mittblocksstensättningar 
och ett stort antal resta stenar. Dessa utryck finns i 
den södra delen av IO eller i dess direkta närhet.

Topografi och jordarter
En studie av jordartskartor från Statens 
Geologiska Undersökningar (SGU) samt äldre 
häradsekonomiska kartor  från Lantmäteriet 
ger en bra bild av landskapets naturgeografiska 
förutsättningar i förhistorisk och historisk tid. 
Analysen visar att området huvudsakligen utgörs 
av låga, flacka partier på lera och högre, kuperade 

delar på berg och morän. Stora delar av dagens 
kuperade skogsmark har i historisk tid utgjort 
våtmarker eller torvmossar. I samband med 
utdikningar under yngre historisk tid har dessa 
krympt något. Jordbruksmarken i dalgången vid 
Sättra har också varit relativt blöt. 

Fig 11. Inventeringsområdet har tillhört byn Brunnby, 
som ligger strax söder om IO. Dalgången närmast byn 
och Valloxen är en del av Riksintresse för kulturmiljön. 
Foto taget från gravhöjd öster om byn.
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Strandlinjekartor
En studie av strandlinjekartor från Statens 
Geologiska Undersökningar (SGU) ger en bra bild 
av landskapets utveckling under förhistorisk tid. 

När inlandsisen släppte sitt grepp om Uppland 
för ca 11 000 år sedan låg Knivstaområdet till en 
början under vatten (SGU). Landhöjningsprocessen 
som följde medförde att mindre öar så småningom 
började sticka upp ur havet. Vid övergången från 
äldre till yngre stenålder, för cirka 6000 år sedan, 
utgjorde de högst belägna delarna av inventerings-
området små kobbar och skär i en vidsträckt arki-
pelag. Under loppet av den yngre stenåldern (4000 
- 1800 f Kr) förtätades skärgården och karaktären 
övergick till tät och skyddad innerskärgård. Analy-
sen visar att delar av inventeringsområdet (IO) allt-
så har varit tillgängligt för människor 1000-2000 år 
tidigare än vad den kända fyndbilden visar. Under 
denna tid torrlades större delen av det som idag är 

kuperad skogsmark, medan vikar skar in i området 
från söder (Brunnby) och nordväst (Sättra).
Under loppet av bronsåldern (1800 - 500 f Kr) 
utvecklades landskapet från en gles ytterskärgård 
till en tät innerskärgård. Ytor som tidigare utgjort 
havsbotten torrlades och blev utmärkta betes- och 
odlingsmarker. Människor bosatte sig helst i områ-
den med bra kommunikationsmöjligheter i närhe-
ten av vatten och på ställen med lättodlade jordar. 
I närområdet finns flera lämningar från perioden. 
Inom IO hade dalgångarna vid Sättra och Brunnby 
strandnära lägen. 

Under järnåldern (500 f Kr - 1050 e Kr) utveckla-
des området till dagens fastlandsmiljö med sjöar 
och vattendrag. I närområdet finns ett stort antal 
lämningar från denna period, framför allt från den 
äldre delen. Människorna har huvudsakligen slagit 
sig ner i dalgångarna och på mark som gränsat till 
de mer höglänta skogsområdena.

Fig 12. Landskapets utveckling för 3000 till 6000 år sedan då utvecklingen var som tydligast. Kartor från SGU.
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Historiska uppgifter och kartor
Utredningsområdet ligger inom Brunnbys 
ägor. Byn ligger idag strax söder om 
utredningsområdet, närmare Valloxen, och 
har legat på samma plats så långt tillbaka man 
kan komma i de historiska källorna. Det äldsta 
omnämnandet av Brunnby är från år 1337 
då namnet skrivs som idag (DMS 1984 samt 
Ortnamnsregistret). Ortnamnet i sig är dock av en 
namntyp som kan gå tillbaka ända till järnåldern. 
Förleden är brunn-, sannolikt i betydelsen källa 
eller brunn, och efterleden är -by, i betydelsen 
gård eller by (Wahlberg 2003). Vilken källa/brunn 
som åsyftas är dock oklart. 

Äldre lantmäterikartor som visar Brunnbys ägor 
finns bevarade från åren 1687, 1698, 1765 och 
1875 (Riksarkivet och Lantmäteriet). På de äldsta 
kartorna omfattar byn nio gårdar, placerade 
efter varandra i östvästlig riktning uppe på en 
höjdsträckning norr om en gammal väg som bland 
annat förbundit Brunnby med Östuna och Knivsta 
kyrkor. Vägsträckningen finns delvis bevarad 
söder om IO. Brunnby tillhör Östuna socken, vars 
sockencentrum och kyrka ligger cirka 3,5 km mot 
nordöst (fågelvägen). 

1600-talskartorna utgörs av geometrisk 
jordebok och en arealavmätning. Det aktuella 
inventeringsområdet (IO) berör en del brukade 
inägor närmast byn, men utgörs framför allt av 
skogiga och bergiga utägor. Delar av dalgången 

invid Sättra har brukats av gårdarna som äng- 
och hagmark, liksom en yta inom skogsområdets 
västligaste del. Höjden med gravar öster om 
Brunnby är betecknad som skogsbacke men har 
även en mindre åkeryta. Ingen bebyggelse finns 
utritad inom IO.

Kartan från 1765 utgörs av en storskifteskarta. 
Förhållandena inom IO är i stort sett som på 
1600-talet. Ingen bebyggelse finns utritad och 
fördelningen mellan skogig utmark, uppodlade 
inägor och ängs-/hagmark i norr (Sättra) och 
väster verkar vara ungefär de samma. Några 
mindre ytor med brukad mark har tillkommit i 
anslutning till inägorna i söder, närmast byn. 

På Laga skiftes-kartan från 1875 har det dock hänt 
saker. I norr har bebyggelsen vid Sättra etablerats 
och markanvändningen i denna dalgång har 
expanderat både mot öster, söder och norr. 
Flera byggnader har tillkommit. Förutom själva 
Sättra finns fyra ekonomibyggnader (troligen 
ängslador eller liknande) utritade invid de nya 
markanspråken. Byggnaderna anges tillhöra Lill-
Rydjan, Dalbotorpet samt Uddtorpet. I dalgången 
närmast Brunnby har man utökat andelen brukad 
mark något mot norr och i öster har bebyggelsen 
vid Igeltorp tillkommit.

De storskaliga lantmäterikartorna från andra 
halvan av 1800-talet (häradsekonomiska 1860 
och generalstabskartan 1867) verifierar den bild 
som ges av Laga skiftes-kartan.

Fig 13. Häradsekonomiska kartan från 1860. Karta från Lantmäteriet.
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Fig 14. Dalgången runt dagens Sättra år 1765. Stor-
skifteskarta från Lantmäteriet.

Fig 15. Dalgången runt Brunnby år 1765. Storskif-
teskarta från Lantmäteriet.

Fig 16. Dalgången runt dagens Sättra år 1875. Laga 
skifteskarta från Lantmäteriet.

Fig 17. Dalgången runt Brunnby år 1875. Laga skif-
teskarta från Lantmäteriet.

Resultat inventering
De inledande kart- och arkivstudierna har visat 
att landskapets utveckling, topografi, markslag, 
fornlämningsbild samt användning under historisk 
tid indikerar att det kan finnas lämningar från vitt 
skilda tider inom IO, allt från yngre stenålder till 
historisk tid. Denna samlade bakgrundskunskap 
låg till grund för inventeringen och var till hjälp vid 
bedömningen av enskilda objekt samt potentiella 
boplatslägen.

Fornlämningsinventeringen har resulterat i 14 nya 
fornlämningar, 13 utredningsobjekt och 6 ÖKL 
(figur 18). Två nya objekt (WSP 22-23) är av en 
typ som inte ges någon antikvarisk bedömning (i 
enlighet med RAÄ). Flertalet av utredningsobjek-
ten utgörs av ytor som bedöms vara möjliga lägen 
för förhistoriska boplatser. De flesta av de nya 
objekten är lokaliserade till dalgångarna i det södra 
området runt Brunnby samt det norra området 
runt Sättra.

Inom stora delar av IO var markytan kraftigt påver-
kad genom markberedning i samband med skogs-

bruk. Vissa delar utgjordes av kalhyggen, på andra 
ställen hade man återplanterat träd. Sly och buska-
ge försvårade inventeringen ytterligare, liksom det 
faktum att arbetet utfördes under vintertid med 
ytfrusen mark, isiga partier och dåligt ljus. 

Den antikvariska bedömningen av påträffade 
objekt har utgått från Riksantikvarieämbetets 
lämningstypslista. Lämningar från historisk tid har 
kontrollerats mot historiska kartor och beskrivits 
som fornlämning om de genom kartor eller annan 
uppgift bedömts ha tillkommit före år 1850, alter-
nativt har ett ålderdomligt utseende.

Resultatet från inventeringen sammanfattas i 
nedanstående tabell och karta som omfattar 
både tidigare kända och nya objekt inom 
området, samt förslag på antikvarisk bedömning. 
Uppräknade objekt är inte avgränsade och kan 
ha större utbredning än vad som är markerat 
på kartan. Runt varje fornlämning finns ett s k 
fornlämningsområde, det vill säga skyddsområde, 
som är skyddat enligt KML men ej syns i Fornsök.
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Fig 18. Resultatkarta som visar redan kända lämningar i Fornsök samt nyfynd från inventeringen. Observera att 
ytor runt fornlämningar är så kallade fornlämningsområden och skyddade enligt KML.Ytornas stolek bestäms av 
Länsstyrelsen.

WSP 29-32

WSP 35
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Gravar 
Inom IO observerades gravar uppe på två höjd-
partier. Väster om Sättra påträffades fyra nya gra-
var (WSP 1-4). Gravarna utgörs av runda stensätt-
ningar i storleken 3,5-4,5 m i diameter, belägna 
på mindre höjdpartier som blickar ut över dal-
gången mot söder. Gravarnas utseende antyder 
att de troligen kan dateras till den äldre järnål-
dern. Fler gravar kan finnas på detta höjdstråk. 
Området är delvis ytförstört av markberedning. 
Öster om gravhöjden finns boplatsläge WSP 5.

På höjden öster om Brunnby finns sedan tidigare 
tre registrerade gravar (L1941:9351; L1941:9367; 
L1941:9352) och en möjlig grav (L1941:9368). 
Något öster om dessa påträffades en ny möjlig 
grav (WSP 20), stensättningslik och ca 7 m i 
diameter. Graven utgör ett utredningsobjekt. 
Gravarna ligger på ett stenigt och blockigt 
höjdparti med utsikt över dalgången i 
sydväst. Området är till stor del ytförstört av 
markberedning. Gravarnas utseende antyder att 
de troligen kan dateras till den äldre järnåldern. 
Den steniga och ytförstörda markytan försvårar 
tolkningen av området men det bedöms vara 
högst troligt att fler gravar kan finnas här på 
höjden. Gravlika formationer observerades 
på flera platser. Väster om gravhöjden finns 
boplatsläge WSP 19. 

Stensträngar och röjningsrösen
Inom IO observerades fyra stensträngar och fyra 
röjningsrösen. Tre av stensträngarna (WSP 30-32) 
var belägna på samma höjd och inom samma 
yta som röjningsrösena (WSP 26-29). I samma 
område noterades även möjliga odlingsytor (ej 
inmätta).  Söder om lämningarna finns boplatslä-
ge WSP 16.

Två delar av ytterligare en stensträng (WSP 35) 
påträffades på höjden med redan kända gravar 
öster om Brunnby. Hägnaden ligger i anslutning 
till gravarna. Väster om lämningarna finns bo-
platsläge WSP 19.

Samtliga stensträngar har ett ålderdomligt utse-
ende och bedöms vara fornlämningar. De bevara-
de delarna är i längd mellan 23 och 30 m, i bredd 
mellan 0,7 och 1,5 m, en- till flerradiga och lagda i 
ett till två skikt.

Tre av röjningsrösena (WSP 26-28) har ett ål-
derdomligt utseende, ingår i samma miljö som 

Fig 19. Södra kanten på grav WSP 2 på höjden V om 
Sättra. Foto taget från V.

Fig 20. Stensträng WSP 31 på höjden NV om Brunn-
by. Foto taget från S.

Fig 21. Västra sidan på den gravlika WSP 20 på höj-
den Ö om Brunnby. Foto taget från SV.
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stensträngarna och bedöms därför vara forn-
lämningar. Dessa är i storlek mellan 0,7 och 2 m i 
diameter. Ett röjningsröse (WSP 29) har ett yngre 
uttryck och bedöms tillhöra en senare epok än 
stensträngarna. Röset är vällagt och ca 1,8 m i dia-
meter. Detta bedöms vara en övrig kulturhistorisk 
lämning. 

Boplatslägen 
Inom IO observerades 12 platser med bra 
förutsättningar för att kunna innehålla hittills 
okända boplatslämningar som kan ligga dolda 
under markytan. 

Sju av dessa bedöms vara potentiella 
stenåldersboplatser (WSP 7-10; 13-15). De ligger på 
nivåer mellan 30 och 40 m över havet, i skyddade, 
stenfria lägen omgivna av höjdpartier och i 
anslutning till stenålderns vattenvägar. Jordarterna 
utgörs huvudsakligen av sandig morän. Tre av 

dem vetter mot norr, vilket bedöms vara mindre 
attraktivt ur bosättningssynpunkt, men det kan 
inte uteslutas utan vidare utredning. 

Fem ytor bedöms vara potentiella boplatslägen 
från brons- och järnålder, framför allt äldre 
järnålder (WSP 5-6; 16; 18-19). De ligger på nivåer 
mellan ca 25 och 35 m över havet, i gränsområdet 
mellan moränbundna höjdpartier och flack, lerig 
jordbruksmark. Samtliga är belägna i anslutning 
till dagens uppodlade dalgångar. I anslutning 
till tre av dessa ytor (WSP 5, 16 och 19) finns 
synliga järnålderslämningar av typen gravar och 
stensträngar, vilket förstärker tolkningen.

Samtliga av dessa ytor utgör utredningsobjekt som 
behöver vidare utredning för att kunna fastställa 
eventuell fornlämningsförekomst.

Fångstgropar
På två platser påträffades gropar som bedöms 
utgöra så kallade fångstgropar (WSP 11-12), det 
vill säga grävda fallgropar för fångst av vilda djur 
som varg och älg. De påträffade objekten är ca 4 m 
i diameter och 1,5 m djupa. Riksantikvarieämbetet 
anger att gropfångst förbjöds i lag 1864 men gör 
bedömningen att det troligen inte har tillkommit 
några fångstgropar 1850 eller senare, varvid 
lämningstypen bedöms uppfylla kulturmiljölagens 
övergripande rekvisit för fornlämning.

Lägenhetsbebyggelse 
I västra delen av IO påträffades de synliga resterna 
efter en lägenhetsbebyggelse (WSP 15) inom en ca 
30x20 m stor yta. Lämningarna utgörs av en hus-
grund med spisröse, beläget på krönet av en liten 
höjd, och en möjlig jordkällargrund i sluttningen 
nedanför. I området finns även ett röjningsröse. 
Bebyggelsen har inte kunnat identifieras på någon 
historisk karta och har därför inte kunnat ges något 
namn eller dateras. Det är mycket troligt att bebyg-
gelsen har samband med den långsmala, brukade 
odlingsmark som finns invid torpet på kartor från 
1765 och framåt. Husgrunden och spisröset har ett 
ålderdomligt utseende och bedöms ha tillkommit 
före år 1850. Objektet utgör fornlämning.

Brott/täkt 
En mindre yta, ca 2,5x1,5 m stor, visade spår 
av stenbrytning. Enstaka borrspår var synliga. 
Lämningen har en sentida karaktär och bedöms 
vara en övrig kulturhistorisk lämning.

Fig 22. Lägenhetsbebyggelse uppe på en mindre höjd. 
WSP 15. Foto taget från SV.

Fig 23. Fångstgrop WSP xx, i V delen av IO. Foto 
taget från Ö.
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På en höjd i inventeringsområdets södra del fanns 
sedan tidigare tre registrerade fornlämningar 
(stensättningar L1941:9351; L1941:9367; 
L1941:9352) samt en övrig kulturhistorisk lämning 
(grav markerad av sten/block L1941:9368). I 
nordväst fanns en registrerad övrig kulturhistorisk 
lämning (husgrund historisk tid L1941:9301) samt 
invid Carl von Paykulls väg ytterligare en övrig 
kulturhistorisk lämning (minnesmärke L1941:9132). 

Aktuell utredning har resulterat i 14 nya 
fornlämningar, 13 utredningsobjekt och 6 ÖKL. 
Två nya objekt (WSP 22-23) är av en typ som inte 
ges någon antikvarisk bedömning (i enlighet 
med RAÄ). Utredningsobjekten utgörs av en 
gravliknande lämning samt 12 ytor som bedöms 
vara möjliga lägen för förhistoriska boplatser. 
Utredningsobjekten behöver utredas vidare för att 
fastställa status. 

De flesta av de nya objekten är lokaliserade 
till dalgångarna i det södra området runt 
Brunnby samt det norra området runt Sättra. 
Dessa dalgångar bedöms vara områden 
med störst risk för att stöta på nya, okända 
fornlämningar. Brunnbyområdet ingår dessutom 
i riksintresse för kulturmiljö, vilket förstärker 
fornlämningsmiljöernas värde. Skogsområdena 
mellan Brunnby och Sättra bedöms däremot 
vara lågriskområden. Här skulle  mindre 
stenåldersboplatser kunna påträffas, men några 
mer omfattande fornlämningsområden bedöms 
inte finnas. 

Fornlämningar har skydd enligt kulturmiljölagen 
(KML). Länsstyrelsen är den myndighet som 
beslutar vilka åtgärder som krävs vad gäller vidare 
arbeten, markingrepp eller annan exploatering 
i fornlämningar eller i fornlämningars närhet. 
Det är enligt lag förbjudet att utan tillstånd från 
Länsstyrelsen rubba, ta bort, täcka över eller 
på annat sätt ändra eller skada en fornlämning. 
Till en fornlämning hör även ett skyddsområde, 
benämnt fornlämningsområde, som har samma 
starka lagskydd. Dessa skyddsområden syns 

Slutsats och rekommendationer

Husgrund, historisk tid
Inom IO fanns sedan innan en registrerad hus-
grund från historisk tid (L1941:9301), belägen 
invid nordöstra gränsen. Den är registrerad som 
en övrig kulturhistorisk lämning.

På en stenig höjd invid de öppna åkerytorna ner 
mot Brunnby påträffades en hittills oregistrerad 
husgrund (WSP 24) och en källargrund (WSP 
25) från historisk tid. Av husgrunden kvarstod 
huvudsakligen ett spisröse, medan källaren 
hade välbevarade, höga väggar. Husen har inte 
återfunnits på de historiska kartorna och har 
en osäker datering. Möjligen har de tillkommit 
i samband med att man utökat åkerarealen mot 
norr under mitten av 1800-talet, vilket kan ses på 
häradsekonomiska kartan från 1860. Av utseendet 
att döma tillhör de tiden efter 1850 och bedöms 
därför vara övriga kulturhistoriska lämningar. 

Färdväg 
I det historiska kartmaterialet förekommer en 
äldre (numera övergiven) vägsträckning som 
löpt i nordsydlig riktning från Brunnby, över en 
åkerholme och in i skogen norr om åkern. Den 
vägdel som går från Brunnby och fram till skogs-
kanten (WSP 33) syns redan på storskifteskartan 
från 1765, medan vägens fortsättning in i skogen 
(WSP 34) och upp mot en torvmosse syns först 
på kartorna från 1860 och framåt. Större delen 
av södra vägdelen verkar vara bortodlad men 
på åkerholmen kan man än idag ana vägens 
sträckning genom att en långsmal, stenfri yta 
löper över holmen. Eftersom den inte innehar 
några synliga formelement bedöms den vara en 
övrig kulturhistorisk lämning. Den norra delen av 
vägen, som gått i skogsområdet, kan idag anas 
genom en långsmal, hålvägsliknande urgröpning 
i marken, som löper i samma riktning som vägen 
på de historiska kartorna. Kartmaterialet antyder 
att vägen tillkommit efter 1850 och den bedöms 
därför vara en övrig kulturhistorisk lämning.

Minnesmärke 
Inom IO fanns sedan innan ett registrerat 
minnesmärke (L1941:9132), upprest av G von 
Pajkull i slutet av 1800-talet. Lämningen utgör en 
övrig kulturhistorisk lämning.

Gränsmärke 
På två platser utmed IO:s gräns noterades 
kantiga, tresidiga stenar (WSP 22-23) som rests 
för att markera gränsen mot öster. En av stenarna 

stor på ett block och en stöttades av tre mindre 
stenar. Eftersom stenarna står i en aktiv gräns 
bedöms de inte vara kulturhistoriska lämningar 
och skall ej registreras. Däremot kan de falla 
under jordabalken och får därmed ej rubbas.
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inte i Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöregister 
(Fornsök). För att ta reda på ett skyddsområdes 
storlek måste man kontakta länsstyrelsen, då det 
avgörs från fall till fall av dem. Vid exploatering i 
eller i närheten av fornlämning skall länsstyrelsen 
alltid kontaktas för samråd om eventuella 
arkeologiska insatser. Beroende på avståndet till 
fornlämningen och tidigare arkeologiska insatser 
kan länsstyrelsen besluta att fornlämningen 
kräver till exempel en förundersökning eller en 
undersökning, och ibland båda två. 

Vid exploatering inom eller nära ett utpekat 
utredningsobjekt skall länsstyrelsen kontaktas 
för samråd om eventuella arkeologiska insatser. 

Beroende på avståndet till lämningen och tidigare 
arkeologiska insatser kan länsstyrelsen besluta om 
vad lämningen kräver. Till exempel kan det bli fråga 
om sökschaktning inom ytan för att avgöra om det 
finns lämningar eller ej. 

Övriga kulturhistoriska lämningar (ÖKL) är i 
många fall registrerade i Fornsök, men har 
inte samma lagskydd som fornlämningar. I 
enlighet med Skogsvårdslagen ska dock skador 
på kulturhistoriska lämningar förhindras eller 
begränsas. I KML §1 står även att man ska undvika 
att skada kulturmiljöer, vilket kan tolkas omfatta 
ÖKL.
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Beskrivning av samtliga objekt (forts.)
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Beskrivning av samtliga objekt (forts.)
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Beskrivning av samtliga objekt (forts.)
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Knivsta kommuns referensnummer:   SUN-2021/461

Län:       Uppsala
Kommun:       Knivsta
Socken:       Östuna
Fastigheter:      Brunnby 6:4 m.fl.

Typ av uppdrag:     Fornlämningsinventering
Inventering i fält:     Vecka 47 2021

Koordinatsystem:     SWEREF 99 TM
Höjdsystem:      RH 2000

Uppdragsledare WSP:     Cecilia Lindblom
Fältinventering:      Cecilia Lindblom, WSP; Åke Johansson, Arkea; 
       Tove Stjärna, Arkea
Granskning:      Tove Stjärna, Arkea
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