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Inledning 

Utredningen har utförts som ett led i detaljplanarbetet inför etablering av logistik och industriverksamhet, 
Logistik Bålsta. Det ca 92 000 m2 stora området ligger i nordvästra utkanten av Bålsta. Området är flackt 
och omfattar ungefär lika delar skog och åker. Utredningen omfattade även enstaka 
lämningar/utredningsobjekt belägna inom tidigare utredd mark norr om utredningsområdet. Det faktiska 
utredningsområdet indelades i en norra och en södra del. 
 
 
Arbetet bekostades av Håbo kommun och fältarbetet utfördes i slutet av september 2018. 
 
 

Syfte och metod 

I området har det tidigare genomförts flera arkeologiska insatser. Delar av området har berörts av 
arkeologisk utredning i varierande omfattning under 1991, 1992, 2010 och 2012. År 2015 undersöktes 
färdvägar norr om området. För att klargöra fornlämningssituationen i området behöver utredningarna 
kompletteras.  
 
 
Utredningen har omfattat: 
 

 En kart och arkivstudie varvid avmätningar av gårdarna/byarna Skörby (1699), Gillmarken 
(1784) samt ekonomiska kartorna från 1859-63 (häradsekonomen) och 1951 har studerats. 
Uppgifter från Fornminnesregistret (FMIS) och från äldre utredningsrapporter har 
sammanställts därtill har Husförhörslängder för Kalmar socken studerats. Studien syftade 
till att datera bebyggelselämningar och gränsmärken samt klargöra samband mellan olika 
lämningar. Här kan det inflikas att kartorna var svåra att rektifiera till följd av vinkelfel (från 
när de upprättandes). 

 Skogen i den södra delen har inventerats och de registrerade lämningarna Kalmar 21:1 
(möjlig högrest/källargrop), 166 (färdväg) och 204 (lägenhetsbebyggelse) har besökts och 
bedömts. 

 I den norra delen besöktes färdvägarna Yttergran 117 för att kartera eventuella 
fortsättningar söderut samt Yttergran 121 för att bedöma status. 



 
 I åkermarken öster om gravfältet Kalmar 20:1 och stensättningarna 19:1-2 öppnades 

sökschakt om dubbel skopbredd (ca 3 meter breda). Därtill öppnades sökschakt i 
åkermarken (dubbel skopbredd) sydöst om och i stenfria ytor (enkel skopbredd) vid 
lägenhetsbebyggelsen Kalmar 204. I den norra delen grävdes 0,5 meter stora provrutor 
inom två sedan tidigare utpekade möjliga boplatser, KM5 och 7. 

 
 

Utredningsresultat 

Här nedan redovisas utredningsresultatet objektsvis/per moment. Samtliga omnämnda lämningar 
och öppnade schakt/provrutor finns på bifogad karta (skala 1:6 000). 
 
Gränsmärken, klargöra status 
Yttergran 118 står inte i någon nu gällande gräns (enligt digitala Fastighetskartan 2018) och är en 
visarsten, bedömningen som Övrig kulturhistorisk lämning kvarstår. 
 
Yttergran 119 kvarstår som Övrigkulturhistorisk lämning eftersom den står i en nu gällande gräns. 
 
Yttergran 120 står inte i någon nu gällande gräns (enligt digitala Fastighetskartan 2018) och kan 
därför bedömas som Fornlämning men kvarstår som en Övrig kulturhistorisk lämning då den inte 
bedöms som ”ålderdomligt” till karaktären.  
 
 
Färdvägar, Yttergran 117 och 121) 
Färdvägarna var svåra att upptäcka eller ej synliga (kanske beroende på hög markvegetation). 
Påtagliga delar av dem sammanföll med stigar. Av färdväg Yttergran 117 (Färdväg B i UV-
rapporten) anades en fortsättning som karterades. Den sammanföll med en stig, och kvarstår som 
övrig kulturhistorisk lämning. Den del av Yttergran 117 som benämns A (i UV-rapporten) var över 
huvud taget inte synlig. Yttergran 121 sammanfaller med en stig och kvarstår som övrig 
kulturhistorisk lämning. 
 
 
Fornlämningsliknande lämning Kalmar 21:1 
Lämningen bedöms vara förstörd (som konstaterats vid 1991 års utredning). Någon lämning som 
liknar beskrivningen av en högrest/källargrop i FMIS finns inte. Tillägg görs avseende att det i 
omgivningen förekommer gropar av olika storlek och djup. Någon koppling till Gillmarken finns 
inte, platsen ligger utanför dess gränser enligt 1700-talskartan. Däremot kan lämningen ha varit 
kopplad, troligen, varit kopplad till torpet Parken vilken enligt de ekonomiska kartorna har legat i 
omgivningen (olika lägen enligt kartorna, kan bero på svårrektifierade kartor). 
 
 
Lägenhetsbebyggelse Björnbro, Kalmar 204 
Torpet finns på ekonomiska kartan från 1859-63 inte tidigare. I husförhörslängden för Kalmar 
socken omnämns torpet Björnbron år 1823 (https://sok.riksarkivet.se). Torpet är äldre än 1850 och 
har status som fornlämning. 
 
Det grävdes tio schakt varav fyra i åkern. I matjorden i ett av schakten i åkern förekom järnspik och 
porslin. En av porslinsskärvorna hade en dekor som liknar Rörstrands serie ”Mulberry” vilken 
tillverkades under perioden cirka 1855-1902 (https://www.m-



 
magasin.se/experter/rorstrandstallrikarna-ar-f/). I ett av schakten närmare lägenhetsbebyggelsen 
förekom äldre odlingslager. Ingen fornlämning påträffades.  
 
 
Gravfältet och stensättningarna Kalmar 19:1-2 och 20:1 

Utbredningen av den boplats som 1992 påträffades sydväst om gravfältet Kalmar 20:1 har digitaliserats 
utifrån schaktplanen. 
 
I åkermarken öster om och i jämnhöjd med gravfältet och stensättningarna öppnades 11 sökschakt. Under 
matjorden förekom steril silt. Det påträffades inte någon fornlämning. 
 
 
Möjliga boplatser KM5 och 7 

KM5 omfattade en flack yta som också låg mellan två höjder, lågt liggande. Det grävdes 21 rutor utan 
fornlämningsindikation. I rutorna förekom orörd silt eller fin morän. 
 
KM7 omfattade en yta belägen i sydsluttningen av en höjd. Ytan sluttar lätt mot söder mot en annan höjd. 
Marken är rik på stenar och block. Det grävdes 26 rutor utan fornlämningsindikation. I rutorna förekom 
orörd morän av olika slag – mer eller mindre stenig. 
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