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Förord 
Håbo är en ung kommun som växer och expanderar - snart är vi 20 000 invånare. Vårt 
geografiska läge medför att vi har nära till Stockholm och Arlanda men också nära till Enköping, 
Västerås och Uppsala. Många Håbobor pendlar till och från jobbet dagligen och många är 
inflyttade. Vi är kort sagt en kommun i stor rörelse. Därför är det särskilt viktigt för oss att ha 
tillgång till historien som kan berätta hur det en gång varit och hur människor levt och bott i 
tider före oss. Det bidrar till trygghet och hemkänsla.  

I detta sammanhang vill jag lyfta fram Hans Söder, en av Håbos viktiga kulturprofiler och 
mottagare av Håbo Kulturstipendium 2011 - som med sitt djupa engagemang för vår kultur och 
hembygd haft stor betydelse för beslutet att trycka Håbo kulturmiljöprogram.  

Jag vill också rikta ett varmt tack till alla våra kultur- och hembygdsföreningar för mycket 
värdefulla insatser inom Håbos kulturliv.  
 
Bålsta, december 2013 
Agneta Hägglund (s), kommunalråd, Håbo kommun  
 

 

 



 

 
Innehåll 
Inledning                 6 

Läsanvisning                7 

Håbo – ett mälarlandskap            9 
Slätter och skogsmarker           
Mälarens vatten             

Håbo – ett dåtida fjärdlandskap        13 
Stenåldern               
Bronsåldern              
Järnåldern               

Kyrkorna i Håbo – ett medeltida arv       27 
Prästboställen              

Från kreatursstig till motorväg        33 
Landsvägar               
Broar                
Gästgiverier och krogar            
Milstolpar 
Vattenvägar              
Järnvägen               

Håbo – ett samhälle i takt med tiden      43 
Den administrativa indelningen          
Militärväsendet              
Skolan                
Sjuk- och socialvården           
Folkrörelserna              
Industri               

Odlingslandskapet i Håbo           55 
Den agrara revolutionen          
Herrgårdsbygd             
Trädgårdsnäringen            

Byggnadsskicket i Håbo           63 
Stormaktstidens byggnader           
Nyklassicistiska ideal            
Ståndsmässig bebyggelse            
Äldre plantyper              
Bondemiljöns bostadstyper           
Tak- och fönstertyper            
Villastilar under 1900-talet           

Bålsta- från stationssamhälle till tätort      79 
Egnahemsbebyggelsen tar fart 
1960- och 1970-talens kraftiga expansion 
De senaste trettio åren  

Kulturmiljön – värden att slå vakt om      85 
Skydd för värdefull bebyggelse 
Allmänna råd vid renovering, om- och nybyggnad 



 

Skoklosters socken              93 
Kvarnlöt                  95 
Nygård                   96 
Sånka                   99 
Skoklosters centralbygd            107 
Kaddala och Bagarbo             123 
Flasta                 131 
Sko kloster och Skoklosters kyrka          134 
Skoklosters slott              135 
Trakten norr om slottet             141 
Skogsområdet               147 
Idealbyn                 157 

Häggeby socken             159 
Häggeby by                160 
Nederhassla och Överhassla           168 
Bodarna                179 
Finnstaholm                 181 
Viksjö                 187 
Skadevi                 193 
Värsta                 196 
Vreta                 201 
Rölunda                203 

Övergrans socken            209 
Övergrans by               210 
Katrinedal                221 
Biskops-Arnö               234 
Skrikjädra                240 
Kumla by                244 
Åby                  247 
Segersta                 251 
Stämsvik                260 
Krägga                 263 
Nyckelby                271 
Valla                 285 
Brunnsta by               288 
Vi                  304 

Yttergrans socken            315 
Ekilla                 316 
Yttergrans kyrkomiljö             324 
Grans by                330 
Brunna                 339 
Lundby                 342 
Gamla Bålsta               345 
Bålstas äldre delar              347 

Kalmars socken             377 
Kalmars kyrkomiljö, Kalmars prästgård och Gyllendal     378 
Torresta                 384 
Låddersta                  388 
Kalmarnäs                394 
Väppeby                398 
Dyarne                 404 
Fånäs                 405 
Kalmarsand               408 
Draget                 409 

Bildförteckning             410 

Källor och litteraturtips           411 



 

Inledning 
Överallt i Håbo finns spår efter hur människor har arbetat, bott och levt genom tiderna – från 
järnåldersgravfälten och sockenkyrkorna över herrgårdarna och statarlängorna till dagens 
tätortssamhälle. Håbo – mälarbygd att förvalta behandlar Håbo kommuns kulturmiljöer – från de 
stora historiska tidsperspektiven till de enskilda byggnaderna. Boken berättar om hur 
kommunens kulturlandskap har vuxit fram och hur det ser ut idag. Huvuddelen av materialet 
handlar om bebyggelsen. Historien om de människor som har levt i dessa kulturmiljöer är 
fortfarande till stora delar oskriven, men här gör Håbos olika hembygdsföreningar stora insatser. 

Kulturmiljöprogrammet är framtaget av Upplandsmuseet på uppdrag av Håbo kommun. Det 
är en revidering och utökning av skriften Hembygd Håbo – historia i genomfartsland från 1987. 
Programmet är tänkt att fungera som ett kunskapsunderlag vid kommande förändringar i de 
upptagna kulturmiljöerna både för kommunen – i samband med detaljplaneläggning och 
bygglovsärenden – och för de boende som vill modernisera, renovera eller kanske återställa ett 
hus i mer ursprungligt skick. Det kan även användas som en historiebok för dem som vill veta 
mer om sin hembygd. 
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Läsanvisning 

Kulturmiljöprogrammets första del beskriver Håbos historia ur olika aspekter. Här finns även en 
genomgång av de olika lagstadgade skydd som kan ges till värdefulla miljöer och tips på vad man 
bör tänka på vid renovering, om- och nybyggnad. I den andra delen redogörs för Håbos 
kulturhistoriskt intressanta miljöer. Värdefulla hus från 1800-talet eller tidigare har fått en 
tämligen allomfattande representation. Däremot bör inte urvalet av 1900-talets byggnader ses 
som heltäckande. Majoriteten av Håbos bebyggelse är uppförd under 1900-talets senare del och 
det finns ofta många hus av samma typ. De 1900-talsbyggnader som är upptagna kan ses som 
exempel på välbevarade hus som har arkitektonisk kvalitet och/eller som representerar en viktig 
del av Håbos historia.  

Alla hus som är upptagna i programmet har ett kulturhistoriskt värde. Vissa är dock främst 
värdefulla i sitt sammanhang medan andra har ett stort egenvärde. Byggnaderna är indelade i tre 
olika färgkodade kategorier för att läsaren enkelt ska få en överblick om till vilken grupp ett 
objekt hör. Ibland kan en enskild byggnad, till exempel ett uthus, ha ett större kulturhistoriskt 
värde än vad gården/torpet som helhet har. I dessa fall poängteras detta i texten. 

Hus som är en viktig del av kulturmiljön är gulmarkerade. 

Hus som har ett kultur- och arkitekturhistoriskt egenvärde är grönmarkerade. 

Hus som har ett stort kultur- och arkitekturhistoriskt egenvärde är blåmarkerade.  

Hus med gul markering är den största gruppen. Hit hör exempelvis flertalet torp som var och 
en kanske inte är så speciella, men genom att de är många och har likartat utseende blir de 
viktiga för kulturmiljön. De är även en betydelsefull del av godslandskapet och dess historia.  

Även relativt nybyggda hus hör till denna kategori. Eftersom de är så pass unga kan de i 
nuläget inte anses ha ett kultur- eller arkitekturhistoriskt egenvärde. Ett historiskt värde kräver 
av naturliga skäl ett visst tidsavstånd. Om 20–30 år kan de i många fall placeras in i någon av de 
högre kategorierna.  

Hus med grön markering är den näst största gruppen. Till denna kategori hör exempelvis torp 
och gårdar som har bevarat en gammal bebyggelsestruktur och/eller har många äldre byggnads-
delar bevarade såsom dörrar, fönster och gamla träpaneler.  

Hus med blå markering är den minsta gruppen. De upptagna miljöerna har alla ett mycket högt 
kultur- och arkitekturhistoriskt värde. Till denna grupp hör de statliga byggnadsminnena 
Skoklosters slott och Biskops-Arnö samt kommunens medeltidskyrkor, men även välbevarade 
miljöer som idag inte har något lagstadgat skydd, såsom Stavsunds sjökrog och Väppeby gård. 

Värdebärande egenskaper har specificerats för vart och ett av de medtagna objekten. Det är 
egenskaper som kan berätta om ett områdes historia och om människorna som bott och verkat i 
bygden. Det är även sådana egenskaper som ger miljöer och byggnader sina specifika karaktärer – 
både kulturhistoriskt och estetiskt. De värdebärande egenskaperna är viktiga att bevara och 
ibland även förstärka för att de arkitektur- och kulturhistoriska värdena ska kunna behållas.  
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Håbo – ett mälarlandskap 
Håbo kommun omfattar ett markområde på ca 142 km². Av detta utgör ca 45 km² åker och ca 67 
km² skog. Resterande mark består främst av bebyggda områden. Håbo utgör en del av 
Mälardalen och har en rik och omväxlande natur bestående av slättområden, höglänta, 
vidsträckta skogsområden och karaktäristiska herrgårdslandskap med ädellövträdsrika marker. 
Topografiskt präglas kommunen av den sprickdalsterräng som är mycket vanlig i södra Uppland. 
Området utgörs av en urbergsplatå som främst består av gnejser och graniter som är 
sönderbrutna i block längs sprick- och förkastningslinjer. I sprickdalarna finns Mälarens vikar 
och fjärdar samt de låglänta, lertäckta dalgångarna. Lerdalarna utgör unga landskapspartier som 
sent har rest sig ovanför havsnivån. 

Slätter och skogsmarker 

Odlingslandskapet utgörs av stora 
sammanhängande slättområden i de 
östra delarna av Övergran och norra 
delen av Yttergran samt i Skoklo-
sters centrala delar. Norr om Bålsta 
ligger den vidsträckta Granslätten 
som är kommunens största slätt-
område, numera genomskuret av 
Motorvägen E18 och en stor kraft-
ledning. Åkermarksområdena i 
Häggeby och Kalmar är mjukt ku-
perade med mellanliggande bergs-
knallar och backar. De lägst liggan-
de odlingsmarkerna finns vid Kal-
marvikens stränder, vid Bondkro-
kens strandområden och i Skoklos-
terdalens östra del. Dessa områden 
ligger på 5–10 meters nivå över 
havet. Övriga odlingsmarker ligger i 
huvudsak på 15–20 metersnivån. 

Mälardalen har ett gynnsamt 
klimat med varma, torra somrar och 
lång vegetationsperiod. Detta med-
för en artrik flora. De för Mälar-
dalen så utpräglade herrgårdsbyg-
derna intar även i Håbo en framträ-
dande roll. De strandnära, lummiga 
herrgårdsområdena har ängsmarker, 
alléer och parkanläggningar med ett 
rikt inslag av ädellövträd såsom ek, 
alm, ask, lönn och lind. Det förnäm-
sta exemplet på ett herrgårdsland-
skap i Håbo är Biskops-Arnö. Andra 
karaktäristiska herrgårdsområden är 
Krägga, Segersta, Katrinedal, Vi, 

Granslätten är Håbos största slättområde. Ett dominerande inslag i 
landskapsbilden är den stora kraftledningen. 
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Sandviksåsen i Häggeby är en del av det åssystem som löper i nord-sydlig riktning genom Håbo. 

Rölunda, Värsta och Skokloster. De största sammanhängande skogsområdena ligger i de 
höglänta morän- och bergsbunda områden som gränsar till Ekolsundsviken i kommunens västra 
del. Ytterligare ett stort skogsområde finns där Häggeby och Skoklosters socknar gränsar till 
varandra. I detta område ligger Håberget som är Håbos högsta punkt, drygt 61 meter över 
havsnivån. Till den varierade landskapsbilden bidrar i hög grad den utlöpare av Uppsalaåsen som 
går genom kommunen i nord-sydlig riktning. Den är på sina håll 50–60 meter hög och uppbyggd 
av isälvsavlagringar som bildades när inlandsisen drog sig tillbaka. Åsen är uppdelad i flera 
avgränsade åspartier. Utmed Mälarfjärdarnas stränder från norr räknat ligger först Arnö huvud, 
Sandviksåsen och Rölundaåsen. Vid Varpsund fortsätter åsen på andra sidan vattnet och följer 
Ullfjärdarnas västra strand. På den här sidan är åsen uppdelad i Viåsen, Granåsen och Bålstaåsen. 
Mellan Viåsen och Granåsen kommer Ekillaåsen in som en tvärås. På högt belägna åspartier, 
exempelvis vid Arnö huvud, finns tydliga, forntida strandvallar. 

Mälarens vatten 

Håbo omgärdas i hög grad av vatten. Endast ca 1 mil av kommungränsen utgörs av fast mark, 
medan ca 23 mil består av vattengränser. Innanför kommunens gränser ligger 45 km² av 
Mälarens vatten med ett tjugotal öar, varav den största är Biskops-Arnö. De mälarvikar som 
omger kommunen är räknat från söder i medursrikning Norra Björkfjärden, Kalmarviken, 
Ekolsundsviken, Hjälstaviken, Bälsundaviken, Ryssviken, Oxen, Gorran, Ekoln, Skofjärden, 
Ryssviken samt Stora och Lilla Ullfjärdarna. På landremsan mellan Lilla Ullfjärden och Kal-
marviken ligger Lillsjön, som har uppstått i en åsgrav. De natursköna strandområdena har en 
omväxlande karaktär. Förkastningsbranter, såsom den vid Ullfjärden, utgör höga och mäktiga 
strandpartier. Låglänta sankängsstränder med ett rikt fågelliv finns vid Skadeviviken, Hjälsta- 
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Hjälstaviken, som ligger vid gränsen mellan Håbo och Enköping, har ett mycket rikt fågelliv. 

viken och Biskops-Arnö samt vid Ryssvikens västra strand. Hjälstaviken, som är en av Sveriges 
mest kända fågelsjöar, ligger till största delen i Enköpings kommun. Den sydöstra delen av viken 
är dock belägen i Håbo. Här finns de sanka vassområdena vid Jungfrulund och det höga 
intilliggande Kvarnberget. Den grunda viken ger goda häckningsmöjligheter vilket har lett till 
ett rikt fågelliv med ca 200 observerade arter. Hjälstaviken är ett av Håbos åtta naturreservat.  

Andra mindre vattendrag utgör de bäckar som rinner ner mot mälarvikarna. För land-
skapsbilden utgör de viktiga inslag då de bitvis är djupt eroderade med tydliga ravinbildningar. I 
svackan söder om Övergrans kyrka ligger den längsta bäckravinen. Vid Ekilla finns en annan 
markant bäckravin. Denna bäck har tidigare varit uppdämd för kvarndrift. Bäckar med rester av 
uppdämningar finns även vid Kvarnlöt i Skokloster, Skadevi i Häggeby, Bista i Kalmar och 
Krägga i Övergran. 

I de högre belägna skogsmarkerna finns spridda myrmarksområden med kärr och mossar av 
varierande storlek. Den övervägande delen av myrmarkerna har dock torrlagts och uppodlats 
under 1700- och 1800-talen. Numera upptas dessa myrodlingar vanligen av planterad skog eller 
så har de låtits växa igen. I Håbo finns bara ett fåtal myrområden som inte har utsatts för 
genomgripande dikningsföretag. Den största omfattar Stora och Lilla Gräskärren ca en 
kilometer öster om Skadevi gård i Häggeby socken. Vissa delar av Stora Gräskärret bär dock spår 
av dikning. Mindre våtmarksområden finns även norr om Värsta i Häggeby och norr om 
Katrinedals gård i Övergran. 
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Håbo – ett dåtida fjärdlandskap 

Stenåldern 
De äldsta kända spåren av människor i Håbotrak-
ten är från senare delen av stenåldern, ca 4000–
1800 f.Kr. Vid denna tid var förhållandet mellan 
land och hav helt annorlunda än nu. Alltsedan isti-
den har en landhöjning pågått. Under slutdelen av 
stenåldern, ca 2000 f.Kr., låg havsnivån mellan 20 
och 25 m högre än idag. Håbo var vid denna tid ett 
skärgårdslandskap med otaliga öar och fjärdar. 
Klimatet var milt och behagligt under tiden från ca 
4000 f.Kr. med en sommartemperatur som var 
något högre än idag. Ur klimatsynpunkt brukar 
man kalla detta skede för den subboreala tiden. 
Den kännetecknas av rik lövskogsvegetation, som 
främst innehöll ek, alm, lind, hassel och ask, men 
som också hade inslag av gran. Skärgårdslandskapet 
omspolades av ett hav, Litorinahavet, som hade en 
salthalt om 1,5 %, vilket kan jämföras med 0,5 % i 
den nutida Östersjön. 

Dessa naturbetingelser gav rika förutsättningar 
för både djur- och växtliv. Håbo måste ha varit 
attraktivt för bosättning, särskilt för sådana sam-
hällen som livnärde sig på jakt, fiske och annan 
fångst samt insamling av växtföda. 

De hittills kända äldsta beläggen på mänsklig 
verksamhet i Håbo är några fynd av stenyxor. Från 
Kalmars socken härstammar en så kallad tunnackig 
flintyxa. Det rör sig om en yxtyp som började an-
vändas av de första jordbrukarna i Skandinavien 
omkring 4000 f.Kr. och förekom fram till ca 2800 
f.Kr. Människorna ägnade sig vid denna tid inte 
enbart åt fångst, utan ett begynnande jordbruk 
hade uppkommit. Under denna tid började också 
keramik att användas i hushållskärlen. 

Sannolikt från mitten av 2000-talet f.Kr. här-
stammar tre andra fynd, dels två tjocknackiga 
flintyxor från Kalmars socken och dels en från 
Linda i Skoklosters socken. Flinta fick man genom 
import från Sydskandinavien, men man tillverkade 
också verktyg av lokala mineraler och bergarter, till 
exempel kvarts, porfyr och sandsten. 

Från den senare delen av yngre stenåldern här-
rör en båt- eller stridsyxa som upphittades 1986 
väster om Nyckelby. Dessa i båtform bearbetade 
yxor är det viktigaste kännetecknet för båtyxekul- 
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turen. De är utomordentligt välformade och man antar ofta att de inte bara hade betydelse som 
vapen, utan att de även varit manliga statusföremål. Båtyxekulturen brukar anses ha haft bo-
skapsskötsel som huvudsakligt näringsfång, med nötboskap, får, getter och svin. Samtidigt äg-
nade man sig i viss utsträckning åt odling och jakt.  

Utöver de stenyxor som nämnts här ovan har ytterligare ett stort antal upptäckts inom 
kommunen. De flesta av dessa är enkla yxor som har ett skafthål, men i övrigt inte uppvisar 
några särskilda kännetecken. De kan antas ha varit rena arbetsverktyg. För många av fynden är 
det oklart om de bör hänföras till stenåldern eller bronsåldern eftersom redskap av sten även 
använde under bronsåldern. 

Ett gemensamt drag för dessa och många andra fynd av yxor är att de är upphittade i od-
lingsmark. De vanligen bara ungefärligt kända fyndplatserna var att döma av de ofta låga mark-
nivåerna sannolikt belägna under vatten under de tidsepoker som yxorna användes. De säger 
därför ofta lite om området där de påträffades, men tyder indirekt på att människor vistades i 
trakten vid de aktuella tiderna. 

Även vid arkeologiska undersökningar har föremål och lämningar påträffats som tillhör sten-
åldern. Vid Dragonbacken i Övergrans socken hittades några skärvor av gropkeramik i lämning-
ar från yngre bronsåldern. Avsaknaden av andra dateringar från detta tidiga skede tyder på att 
boplatsen från gropkeramisk tid nästan blivit helt förstörd. Även vid Apalle i Övergrans socken 
finns keramik och fragment av stenyxor som tillhör stenålderns yngre del. Vid Apalle, Nyckelby 
och Pollista finns dessutom 14C-dateringar från slutet av stenåldern. Dateringarna i kombination 
med fynd av stenyxor visar på vistelser inom området under slutet av stenåldern.  

Under den allra yngsta delen av stenåldern blev jordbruket och boskapsskötseln det domine-
rande näringsfånget. Exempel från andra platser tyder också på att relativt stora och kraftigt 
konstruerade hus började förekomma och man kan därför anta att befolkningen började bli bo-
fast. I kombination med jordbruket innebar det också att boplatslägena ändrades från att tidigare 
varit belägna nära stränder till att ligga intill odlingsbar mark.  

Gränsen mellan sten- och bronsåldern är inte exakt. Övergången var en långdragen process 
som sträckte sig över flera århundraden. 

Stenyxa från Skörby i Kalmar socken. Förvaras på Historiska museet. 
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Bronsåldern 
Tidsperioden har fått sitt namn av brons som är en legering av koppar och tenn. Brons började 
vid denna tid att användas för framställning av vapen, arbetsredskap och prydnadsföremål. Tids-
skedet omfattar ungefär åren 1800–500 f.Kr. Även under denna tid var klimatet varmare än idag. 
I Håbo innebar den alltjämt pågående landhöjningen att strandlinjen låg ca 10 m lägre vid 
bronsålderns senare del än under stenåldern. Av flera små öar hade nu en större ö bildats, vilken 
senare uppdelades på socknarna Övergran, Yttergran och Kalmar. Ett smalt sund fanns vid den 
plats som nu kallas Draget. Däremot utgjorde Skokloster och Häggeby fortfarande separata öar. 
Spåren från bronsåldern utgörs till skillnad mot den föregående tiden inte enbart av föremåls-
fynd utan även av synliga fornlämningar samt lämningar funna vid arkeologiska undersökningar. 

Att förutsättningarna för bosättning varit gynnsamma visar det rika beståndet av fornläm-
ningar i Håbo från bronsåldern. Föremål av brons är dock inte särskilt vanliga bland fynden, 
vilket beror på att brons var en dyrbar metall som importerades söderifrån. I stället använde man 
samma material som under stenåldern. Exempel på bronsfynd är en så kallad kantyxa från äldre 
bronsåldern som hittades vid Väppeby i Kalmars socken. Vidare finns från Måttan i Häggeby 
socken en så kallad holkyxa, ett arbetsredskap av en typ som ganska ofta har påträffats i Mälar-
landskapen och därför brukar benämnas Mälardalsyxa. Ett exemplar av samma typ har man 
också funnit vid Ekolsundsviken.  

Merparten av de fornlämningar som troligen är från bronsåldern återfinns i områdena kring 
Bålsta, se karta s. 15. Denna spridningsbild är till viss del en följd av arkeologiska undersökningar 
för de nya sträckningarna av E18 och Mälarbanan samt inventeringar efter hällristningar. I Häg-
geby och Skokloster finns däremot endast enstaka lämningar från den aktuella tiden. Detta kan 
dock bero på att få arkeologiska undersökningar har utförts här under de senaste decennierna. 

Betydelsefulla bland fornlämningarna är de många gravar som förekommer både ensam-
liggande och i mindre gravfält. Gravarna från denna tid, men även angränsande del av järnål-
dern, utgörs i regel av rösen och stensättningar. De förra har en mer toppig eller välvd profil, 
medan stensättningar är flackare och ofta låga. Gravarna ligger vanligen på höjder, i krönlägen 
eller nära kanten av en brant sluttning. Kanske har de utöver sin primära uppgift också haft nå-
gon annan funktion, till exempel att markera bosättningsgränser eller kommunikationsleder.  

Ett vanligt kännetecken för bronsålderns boplatser är skärvstenshögar. De består av så kallad 
skärvsten, sönderspruckna stenar som oftast har märken efter eld och sot. Stenarna har troligen 
använts vid matlagning genom att de först upphettats över eld och sedan lagts ner i vattenfyllda 
kärl, vilka varit tillverkade av lera, trä eller skinn och därför inte kunnat sättas direkt över en eld. 
De varma stenarna har värmt vattnet, men har samtidigt spruckit genom den snabba avkylning-
en. Boplatserna ligger nästan alltid lägre än tidigare, i övergångszonen mellan höjdsträckningar-
na och de flacka dalgångarna. 

Hällristningar 
En mer särpräglad typ av fornlämningar är de hällristningar som särskilt under bronsåldern 
höggs in i berghällar eller på block. Den vanligaste typen är de små skålgroparna som oftast bara 
är 4–6 cm i diameter och huggits in på en mängd ställen. De brukar kallas älvkvarnar, ett namn 
som anknyter till senare tiders folktro, som förknippat dessa gropar med övernaturliga väsen. 
Det ursprungliga syftet med groparna är okänt, men de kan antas ha haft ett magiskt syfte. Från 
senare tid finns i Uppland vittnesbörd om vissa former av kult och offer vid älvkvarnar. 

Ofta tillsammans med älvkvarnar, men inte lika vanliga är figurristningar, bestående av bil-
der av forntida skepp, fotsulefigurer eller geometriska figurer. Till de mest vanliga hör avbild-
ningar av skepp av olika storlek och utformning. Hällristningarna har säkerligen ett budskap 
som är dolt för oss, men som bör ha haft stor betydelse för bronsålderns människor. En del av 
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tidens verklighet är avspeglad i skeppsbilderna, som visar vattenledernas stora betydelse. Andra 
bilder kan vi bara gissa har varit förknippade med religiösa eller magiska föreställningar. 

Vid Apalle i Övergrans socken har en boplats från i huvudsak bronsåldern påträffats. Det rör 
sig om ett ovanligt stort boplatskomplex som tycks omfatta bortemot åtta hektar. Området är 
till stor del täckt av ett inemot en meter tjockt kulturlager, det vill säga ett lager bestående av 
avfall, bebyggelserester med mera. Karaktäristiskt för boplatsen är den mycket stora mängden 
skärvstenar. Vid utgrävningar har man kunnat fastställa spår efter minst 79 hus, samt hägnader, 
brunnar och lertäkter. Dateringar visar att bosättningen existerade under hela bronsåldern och 
var mest omfattande under periodens mellersta del.  

Vid boplatsen har också talrika fynd av annat slag gjorts. Ett rikt material av djurben avspeg-
lar befolkningens matvanor och beståndet av boskap. Andra mycket vanliga fynd är keramik-
skärvor från lerkärl med olika utförande, storlek, dekor och datering. Bennålar och andra före-
mål av ben, bärnstenskulor, bronsfragment och dräktnålar av brons samt deglar och gjutformar 
efter bronsgjutning har också hittats. 

Boplatser från bronsåldern har även påträffats vid Dragonbacken, Brunnstas skogsmark, Vi 
samt vid Övergrans kyrka, alla i Övergrans socken. Därtill har skärvstenshögar vid Nyckelby 
daterats till bronsåldern. Vid Vi finns dessutom en ansamling av 12 skärvstenshögar, vilket är en 
av de största i Håbo. Platsen kan därför i likhet med Apalle vara en mycket stor boplats. De 
andra boplatsernas mindre omfattning tyder på att de utgör spår av kortare vistelser.  

Utbredningen av och det inbördes förhållandet mellan skilda typer av fornlämningar kan visa 
på samband och ge en fördjupad bild av bygden under bronsåldern. Det är uppenbart att bosätt-
ningen i trakten har ökat under denna tid. Landhöjningen innebar att nya områden blev beboe-
liga och det fanns gott om strandängar som utgjorde god betesmark. Boskapsskötseln var ett 
viktigt näringsfång för bronsålderns människor. Inom åkerbruket odlades vete, korn och havre. 
Vid Apalle har indirekta spår av åkerbruk blivit funna som tyder på användning av årder, vilket 
är en enkel form av plog av trä. Jakt och fiske spelade fortfarande en stor roll. Fornlämningsbil-
den under bronsåldern återspeglar samhällen som genom befolkningstillväxt sannolikt också 
blivit mer komplicerade. Man kan anta att gruppbildningar uppkommit och förmodligen fanns 
det även lokala hövdingadömen.  

Hällristning med skepp och skålgropar vid Apalle i Övergrans socken. Efter Broström & Ihrestam 1996. 
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Järnåldern 
Det sista skedet av forntiden omfattar tiden ca 500 f.Kr.–1050 e.Kr. Järnåldern brukar indelas i 
en äldre och en yngre period, med gränsen satt till tiden omkring 550 e.Kr. Till en början före-
kom järn mest i form av importerade föremål, men så småningom kom en inhemsk brytning av 
järnmalm och tillverkning av vapen, redskap och smycken igång. Järn kom därigenom att bli en 
mycket lättillgängligare metall än vad brons hade varit. 

Den första delen av äldre järnåldern brukar betecknas förromersk järnålder och omfattar ti-
den ca 500 f.Kr. till tiden vid Kristi födelse. Den följdes av romersk järnålder, som fått sitt namn 
på grund av de omfattande kontakter med områden på den europeiska kontinenten och det ro-
merska imperiet som kan spåras i det arkeologiska fyndmaterialet. Denna period sträcker sig 
fram till 400 e.Kr. Övergångstiden mellan äldre och yngre järnåldern, ca 400–550 e.Kr., har be-
teckningen folkvandringstid, en term som syftar på de folkomflyttningar som brukar anses ha 
ägt rum i Europa vid denna tid. Yngre järnålder brukar uppdelas i två perioder, vendeltiden som 
omfattar tiden ca 550–800 e.Kr och vikingatiden som omfattar tiden ca 800–1050 e.Kr. 

I Håbo ledde landhöjningen till att ytterligare landarealer blev tillgängliga för bosättning, od-
ling och bete under järnåldern. Omfattningen av de nya områdena var dock mindre än under 
tidigare skeden. Tillväxten av land var mest påtaglig i lågt belägna delar som Kalmar, Häggeby 
och Skokloster. Strandlinjen låg vid järnålderns slut ca fem meter över dagens nivå. Håbo bestod 
vid denna tid till stora delar av en sammanhängande landmassa, enbart delad av Ullfjärden.  

Vid övergången mellan brons- och järnåldern skedde en klimatförändring som innebar en 
utveckling mot kallare och fuktigare förhållanden, liknande våra dagars klimat. Genom analyser 
av pollendiagram från mossar vet man att granen vid denna tid bredde ut sig på lövskogens be-
kostnad. I viss mån kan samhällets utveckling ses i belysning av dessa förändringar. Man kan 
anta att det blivit nödvändigt att insamla 
foder under sommaren för att hålla bo-
skapen vid liv över vintern. Åkerbruket 
förändrades också genom att skalkorn kom 
att dominera, samt att det odlades på åkrar 
som gödslades kraftigt, i så kallad ensädes-
bruk. I samband med detta förändrades 
också bosättningsförhållandena genom att 
bebyggelsen blev något mer stationär än 
tidigare. Vid övergången mellan yngre 
järnåldern och medeltiden brukar man 
anse att det så kallade tvåsädet infördes, 
vilket innebar att hälften av åkermarken 
lämnades i träda varje år. 

Antalet kända föremålsfynd och forn-
lämningar från järnåldern är mycket större 
än från de tidigare perioderna. Lämningar 
från järnåldern finns i samtliga socknar i 
kommunen. Utifrån fornlämningarna och 
terrängförhållanden kan fem järnålders-
bygder av varierande storlek och innehåll 
urskiljas – Skokloster, Häggeby, norra de-
len av Övergran, södra delen av Övergran 
tillsammans med Yttergran samt Kalmar. Spjutspets, eneggat svärd och holkyxa av järn från förromersk 

järnålder funna i en grav vid Nyckelby i Övergrans socken.  
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Halsband från yngre järnåldern från gravfält vid Överhassla i Häggeby socken. Förvaras på Historiska museet. 

Gravar 

Bland fornlämningarna från järnåldern dominerar gravar. De kan ligga ensamma alternativt i 
mindre eller större grupper på gravfält. I hela Håbo kommun finns ca 90 registrerade gravfält. 
Gravfält från äldre järnåldern är ofta så kallade varierade gravfält där det kan ingår stensättning-
ar med ett flertal olika former, till exempel runda, triangulära och kvadratiska. Andra karaktär-
istiska gravformer är de resta stenar som förr ofta kallades bautastenar. Gravar med dessa känne-
tecken finns endast på ett tiotal av Håbos gravfält. Att man inte känner till fler gravar från äldre 
järnåldern kan delvis förklaras med att en stor andel av gravarna från denna tid inte syns i mark-
ytan utan enbart framträder vid arkeologiska undersökningar. Gravar från äldre järnåldern kan 
också ha överlagrats av yngre lämningar. 

Den äldre järnåldern representeras i hög grad av de enstaka gravarna som utgörs av stensätt-
ningar av varierande storlek, varav ett fåtal kan vara mycket stora. I Yttergran nära den västra 
utfarten från Bålsta mot E18 ligger en grupp av fyra stensättningar på en höjdrygg. En av dem är 
24 m i diameter, vilket är ovanligt stort. Åldern är ofta svår att säkert bestämma och även brons-
åldern kan komma ifråga. Vid undersökningar har gravar av denna typ ibland visat sig innehålla 
vapen som svärd, spjutspetsar och holkyxor från förromersk järnålder. Exempelvis påträffades 
sådana vapen i en grav vid Nyckelby i Övergrans socken. I en grav i närheten av Apalle påträffa-
des en ring av guld från romersk järnålder. Det vanligaste är dock att gravarna inte innehåller 
några fynd överhuvudtaget. 

Gravfälten som kan hänföras till yngre järnåldern verkar vara väsentligt talrikare. Gravarna 
utgörs ofta av högar, det vill säga de hade välvd eller toppig profil och är täckta med jord och 
grästorv. Vanliga är också övertorvade stensättningar, som ofta är runda men de kan även vara 
kvadratiska. Därtill kommer gravar med treuddsform och skeppssättningar, bildade av resta ste-
nar ställda i skeppsform. I varierad utsträckning har gravarna innehållit gravgåvor. De sist 
nämnda domineras av föremål som kan förknippas med dräkten, exempelvis spännen av olika 
slag eller hängen, exempelvis som de från Överhassla i Häggeby. 
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Karaktäristisk för yngre järnåldern är de stora gravhögarna, som ofta kallas storhögar. De är sär-
skilt vanliga under tidig vendeltid och i slutet av vikingatiden. De brukar förknippas med fram-
växten av en social överklass och en fastare politisk organisation. I Håbo finns flera storhögar, 
varav de flesta är koncentrerade till Häggeby socken. Vid Rölunda finns fyra stycken. Ytterligare 
två finns vid Överhassla, vilka ligger på ett gravfält, där gravar vid en arkeologisk undersökning 
daterats till yngre järnåldern. Ensamliggande och väl synlig i bygden ligger Drakshögen vid 
Brunnsta i Övergrans socken. Ytterligare en fanns vid Viby i Kalmars socken. Vid en arkeologisk 
undersökning fann man en mängd brända ben, spelpjäser av ben, en liten guldring och ett prakt-
fullt fågelformat spänne som kan dateras till ungefär 600-talet e.Kr.  

Ifråga om gravskicket var brandgravar starkt dominerande under större delen av järnåldern. 
Dock finner man enstaka fall av skelettgravar, ibland i de rikare utrustade gravarna. Ett troligt 
exempel är vapengraven vid Nyckelby. Under järnålderns allra sista del ökar skelettgravarna 
starkt i antal, uppenbarligen under inflytande av kristendomen. 

 
Storhögarna vid Rölunda i Häggeby socken kallades förut för ”konungahögarna”. 

Stensträngar och fornborgar 

De komplicerade system av stensträngar som finns på några håll i Håbo förmodas höra till äldre 
järnåldern. Oftast består de av en enkel stenrad som ibland ansluter till naturliga block. Sten-
strängarna kan vara flera hundra meter långa och brukar vara ungefär en halv meter breda och 
oftast inte högre än en halvannan meter. Man tror att stensträngarna utgjort fundament till 
hägnader som avgränsat åker, ängsmark och boskapsfållor. De kan antas hänga samman med den 
här ovan beskrivna utvecklingen av åkerbruket. Övergången till permanenta åkrar med ensäde 
gjorde det nödvändigt att uppföra stabila hägnader för att skydda dem mot boskapen.  

En mycket märklig lämning som visar aktiviteter utanför det vardagliga livet utgör den så 
kallade Häggebystenen. Det är en bildsten av ett slag som också är kända från andra håll i Mälar-
landskapen, men oftast i fragment. Stenen uppmärksammades på 1600-talet då den låg i golvet i 
Häggeby kyrka. År 1863 togs den upp och såldes senare till Historiska museet i Stockholm. På 
den ena sidan finns ett skepp med roddare avbildat och på den andra en hingsthetsning med två 
män stående bakom. Häggebystenen är daterad till övergångstiden mellan äldre och yngre järn-
åldern, alltså till tiden omkring 500 e.Kr. men den kan också vara äldre. En annan lite ovanlig 
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fornlämningstyp är fornborgarna. Dessa är 
vanligen svårdaterade, men arkeologiska 
undersökningar visar att de kan tillhöra 
allt ifrån bronsåldern till slutet av järnål-
dern och till och med medeltid. De brukar 
dock ofta tillskrivas folkvandringstiden. 
Det finns i Sverige fornborgar av olika 
typer och av växlande storlek. Av många är 
bara obetydliga murrester bevarade, medan 
andra uppvisar ännu idag imponerande 
dimensioner. Inom Håbo kommun är tre 
fornborgar kända, en vardera i Skokloster, 
Häggeby och Övergran. Anläggningarna i 
Skokloster och i Häggeby var de största. 

Ytterligare en fornborg, Skansborgen, ligger omedelbart utanför kommungränsen vid sydänden 
av Lilla Ullfjärden. Dessa anläggningar ligger i anslutning till ett fjärdsystem i Mälaren, som un-
der järnåldern troligen utgjorde en viktig vattenled. De är exempel på vad som brukar kallas far-
ledsborgar, vilka anlagts utmed forntida vattenleder.  

Förutom vattenleder har det även funnits färdleder på land, men våra kunskaper om dessa är 
begränsade. Det finns emellertid i kommunen en hel del spår av gamla vägar. Det finns särskilt 
spår av vägar i form av så kallade hålvägar, där flitig nötning medfört att vägen skurits ner i 
marken, ofta i sluttningar och åsavlagringar. Ett bra exempel finns vid Draget. I den kraftiga 
sluttningen bara 50 m söder om fornborgen Skansen, löper ett förgrenat system av hålvägar på 
en 300 m lång och 70 m bred sträcka. Nyligen har det dessutom upptäckts ytterligare ett omfat-
tande hålvägssystem i närheten av Lillsjön. De djupaste hålvägarna är tre meter djupa. En bidra-
gande orsak till fördjupningarna har nog också varit nerströmmande regn- och smältvatten. Hål-
vägarna är spår av en viktig vägförbindelse. Exakt från vilken tid sådana hålvägar stammar eller 
hur länge de har utnyttjats är dock svårt att avgöra. Allmänt bör en stor del av det nuvarande 
vägnätet följa gamla vägar och ridstigar. 

Det nyssnämnda Draget har på annat sätt också haft en nyckelställning i de forntida kom-
munikationerna. Namnet visar att båtar har dragits på land mellan Kalmarsandsviken och Ull-
fjärden. I början av 1920-talet upptäckte ortsbor rester av en dragränna med förmultnade tim-
merstockar. Rännan har vid undersökning grovdaterats till järnåldern eller början av historisk 
tid. Den har legat på högsta passpunkten, nu 14,65 meter över havet, vilket svarar mot strandlin-
jen under yngre bronsåldern.  

Till kategorin lämningar som sällan är synliga i markytan hör boplatserna, bland annat ef-
tersom de ofta har legat där det idag är odlingsmark. De har därför först kunnat lokaliseras ge-
nom arkeologiska undersökningar. Boplatser från äldre järnåldern har påträffats vid Nyckelby, 
Pollista, Högsta, Apalle, Kumla och vid Övergrans kyrka samtliga i Övergrans socken, Gamla 
Bålsta och Lundby i Yttergrans socken och Skörby i Kalmars socken. I varierande utsträckning 
har lämningar av hus påträffats. Jämfört med bronsåldersboplatsen vid Apalle var de från järnål-
dern betydligt mindre och innehöll bara enstaka hus som dessutom låg relativt glest. Dessa 
boplatser representerar troligen enskilda gårdar eller små grupper av gårdar som kunde existera 
under kortare eller längre tid.  

Färre boplatser från yngre järnåldern har påträffats än från äldre järnåldern. Till dessa hör 
Pollista, Gamla Bålsta och Skörby, samt troligen även Bista i Kalmars socken. De har funnits 
både i odlingsmark och i impedimentmark. På de två förstnämnda platserna har hus kunnat lo-
kaliseras. Fyndmaterialet är mer omfattande än under äldre järnåldern och visar både indirekt 
och direkt på kontakter med tidiga städer som Sigtuna. 

Kopia av bildstenen från Häggeby kyrka. 
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Runstenar från slutet av vikingatiden 
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Boplatserna från äldre järnåldern har rumsligt sett varit spridda i 
markerna och återfinns både i högre och lägre partier. Den låga 
placeringen av flera boplatser antyder en större näringsmässig 
inriktning på boskapsskötsel än på åkerbruk. Generellt har bo-
platserna ett större rumsligt samband med gravar som ligger en-
samma eller i små grupper än med gravfält. En annan konsekvens 
av att boplatserna hade en stor spridning, är att de visar att byg-
derna under äldre järnåldern i mycket stor utsträckning var tagna 
i anspråk, varför de närmast kan betecknas som fullkoloniserade. 

Boplatserna från yngre järnåldern uppvisar däremot läges-
mässigt vissa skillnader eftersom de i större utsträckning ligger i 
något högre terräng. De ligger ofta i närområdet till gravfält och 
de platser där byar och gårdar har varit belägna under medeltiden 
och historisk tid. Skillnaden gentemot äldre järnåldern kan för-
modligen tolkas som att bebyggelsen koncentrerades under yngre 
järnåldern. Det förändrade bebyggelsemönster som framträder 
under yngre järnåldern har stora likheter med det vi känner från 
historisk tid, men det fanns även en del rumsliga skillnader. Sam-
tidigt är bebyggelsen under medeltid mycket dåligt känd arkeo-
logiskt sett, varför förändringar inte kan uteslutas även under 
denna tid, om än i mindre omfattning än tidigare.  

De äldsta av dagens ortnamn brukar anses härstamma från 
järnåldern. Till dessa hör i regel sådana med slutleden –inge, -sta 
och –by. I Håbo finns talrika exempel på sådana ortnamn. En 
annan grupp är de ortnamn som innehåller ledet vi, ett ord som 
kan översättas med helig plats och som avsåg kultplatser för den 
förkristna religionen.  

Vikingatiden var tillika missionstiden, det skede då kristen-
domen vann insteg och efterhand grundligt omdanade samhälls-
liv och livsformer. Från samma tid kommer de första skriftliga 
källorna som vi har från Norden, det vill säga runinskrifterna. 
Runalfabetet som troligen utvecklats bland germanstammar på 
kontinenten tycks ha nått Skandinavien redan under de första 
århundradena e.Kr. Först under 900–1100-talen blev emellertid 
ristandet av runinskrifter i sten utbrett i Uppland. Runstenarna 
har ofta en rik ornamental utsmyckning och ibland även bild-
framställningar. Korset är en vanlig symbol på stenarna från 
1000-talet.  

Inom Håbo kommun finns sammanlagt 36 runstenar beva-
rade, varav några är fragmentariska. Av äldre uppteckningar och 
traditioner framgår att ytterligare 14 stenar har funnits, varav 
fem har flyttats från kommunen och resten har försvunnit. Åt-
skilliga runstenar står inte kvar på sina ursprungliga platser, utan 
har i senare tid flyttats kortare eller längre sträckor inom kom-
munen. Tre av de bevarade stenarna var inmurade i kyrkorna i 
Skokloster, Övergran respektive Kalmar.  

Runstenarna i vårt land är sällan några utförligt upplysande 
källor, men ger viss vittnesbörd om kristendomens utbredning, 
gamla samhällsformer och vikingafärder. De flesta runstenarna 

Vid Rölunda högar i Häggeby. 

Runsten i Grans by i Yttergran. 

Runsten intill Viksjö i Häggeby. 

Runsten intill Viksjö i Häggeby. 
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innehåller en kort inskrift som berättar om en avliden person och 
nämner den eller dem i hans släkt som låtit resa stenen. Många av 
runstenarna i Håbo innehåller sådana kortfattade inskrifter, men 
flera av dem ger mera omfattande och mycket intressanta upplys-
ningar.  

Runstenarna omnämner ibland resor till avlägsna länder, där-
ibland österut till Gårdariket, idag Ryssland, som runstenarna vid 
Sjusta i Skokloster och Låddersta i Kalmars socken. Hänvisningar 
till resor västerut finns också, då en sten vid Kolsta i Häggeby 
omnämner ”Gere som satt västerut i tingalidet”. Det sistnämnda 
var en slags kunglig livvakt, grundad av Knut den store som var 
kung över England i början av 1000-talet. 

På vissa platser återfinns namn eller likartade formuleringar 
på flera runstenar. Ett sådant fall är två runstenar vid Brunnsta 
och Ekilla, vilka båda stått vid broar i anslutning till Brunnstas 
gränser. Ytterligare en grupp om tre stenar har stått vid Ekilla 
samt Varpsund. Placeringen visar att även dessa har stått vid 
gränspassager, men i detta fall är de troligen knutna till Vi. In-
tressanta detaljer är att de namn som återges på stenarna verkar 
tillhöra tre generationer av en släkt. En annan detalj är att en av 
stenarna har formuleringen ”kunde väl styra knarren” det vill 
säga var befälhavare på ett skepp. Därtill omtalar två av stenarna 
en av de mest kända vikingaexpeditionerna, det så kallad Ingvars-
tåget, som troligen nådde trakterna väster om Kaspiska havet, 
men slutade i en katastrof.  

Runstenarna var oftast inte gravmonument, även om de 
ibland återfinns vid gravfält, utan snarast minnesstenar. De place-
rades på platser där de lätt kunde ses och märkas. Varpsundsste-
nen och stenarna vid Ekilla bro har karaktäristiska lägen vid färd-
leder. Särskilt vid broar placerades gärna runstenar och det hän-
der att bron nämns i inskriften. Ett exempel är en numera för-
svunnen sten vid Mansängen i Bålsta där en bro omtalas. Run-
stenarna är allmänt den viktigaste vittnesbörden om forntida 
broar. En omfattande utbyggnad av broanläggningar, vadställen 
och vägbankar tycks också ha skett under slutet av vikingatiden 
att döma av runstenarna. I Håbo fanns vid slutet av vikingatiden 
alltså väl utvecklade kommunikationer, både till lands och till 
sjöss. Det finns konkreta uppgifter om resor över Nordsjön till 
England eller genom Ryssland ner till länderna kring Svarta ha-
vet. Färder till olika delar av Europa kan även ha förekommit 
tidigare, särskilt under romersk järnålder, att döma av att det på 
några platser i Uppland finns föremål från romarriket som kan 
vara spår av sådana kontakter. Vikingatiden var också i likhet 
med stora delar av både bronsåldern och järnåldern en tid av 
ekonomisk blomstring att döma av det stora antalet fornläm-
ningar, deras stora utbredning samt gravar och föremål som tyder 
på rikedom och hög status.   

Sten vid Lundby i Yttergran. 

Sten vid Varpsund i Övergran. 

Sten vid Övergrans kyrka. 

Sten vid Övergrans by. 
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Kyrkorna i Håbo – ett medeltida arv 
De första kyrkorna som byggdes när kristendomen infördes var 
små träkyrkor. Under 1100- och 1200-talen ersattes de i många 
fall av stenkyrkor efter kontinetalt mönster. Ofta byggdes de i 
närheten av de betydande vattenvägarna. Kyrkorna skulle vara 
lätta att nå, men lika viktigt var att de kunde ses på långt håll 
och påminna invånarna om kristendomens betydelse. Intill 
kyrkorna anlades gemensamma begravningsplatser och som en 
följd av detta övergavs de äldre bygravfälten.  

De kyrkor som inte var gårdskyrkor fick en egen socken vars 
invånare hörde till kyrkan. Kyrkan låg ofta relativt centralt i 
socknen. Av Håbos sockenkyrkor ligger dock Yttergrans kyrka 
nära Övergrans sockengräns. Eventuellt var den ursprungliga 
socknen Gran, men den kom i så fall tidigt att delas i Ytter- och 
Övergran. I samband med detta fick Sigreda kyrka, som ur-
sprungligen var en gårdskyrka, bli Yttergrans sockenkyrka. 
Sockenkyrkorna utvecklades snart till centrala mötesplatser och 
med tiden kom sockenstuga, fattighus och skola att ingå i kyrko-
miljön.  

Mälardalen var redan tidigt centrum för den kyrkliga orga-
nisationens framväxt. De första stenkyrkorna i Uppland uppför-
des i Sigtuna som blev biskopssäte omkring 1060. Inom Håbo-
bygden utvecklades en tidig kyrklig organisation vilken bör ha 
påverkats av det geografiskt närbelägna Sigtunaområdets starka 
kyrkliga ställning.  

I de fem socknarna som ingår i dagens Håbo kommun upp-
fördes tidstypiska, romanska sockenkyrkor under 1100-talets 
slutskede och i början av 1200-talet. Kyrkorna är byggda med 
tjocka skalmurar av gråsten och kalkbruk. De hade ofta ett lång-
hus, smalare kor med absid och ett västtorn. Av de kyrkor i 
Håboområdet där den ursprungliga planformen är känd hade 
Flasta kyrka i Skokloster och Yttergrans kyrka denna utforming. 
Yttergrans torn är dock byggt lite senare än övriga kyrkan. 
Kalmars kyrka har troligen också varit en absidkyrka. Häggeby 
kyrka är uppförd med ursprungligt västtorn. Kyrkans tidigaste 
utseende är i övrigt okänt. Den äldsta utformningen av Över-
grans kyrka är till stora delar höljd i dunkel.  

Yttergrans och Flasta kyrkor antas ha uppförts som gårds-
kyrkor för betydande stormannaätter. Flasta kyrka byggdes 
under 1100-talet, men förlorade redan under 1200-talet sin roll 
som sockenkyrka när klosterkyrkan tog över dess tidigare 
uppgifter. Flasta kyrka kom därmed att förfalla och står sedan 
länge som ruin. 

En särställning bland sockenkyrkorna i Håbo har Skokloster 
kyrka, vilken är uppförd som en klosterkyrka. På 1230-talet an 
lades ett kloster för cisterciensernunnor på Skohalvön. I mitten  

Övergrans kyrka. 

Yttergrans kyrka. 

Flasta kyrkoruin 

Kalmars kyrka. 

Häggeby kyrka. 

Skoklosters kyrka. 
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Häxor som får sina smörjhorn fyllda av djävulen. Kalkmålning av Albertus Pictor i Yttergrans kyrka. 

av 1200-talet påbörjades arbetet med att uppföra en kyrka i tegel. Kyrkan som var sammanbyggd 
med en klosteranläggning invigdes år 1300. Mariakyrkan i Sigtuna, som byggdes under första 
hälften av 1200-talet, har stått som arkitektonisk förebild. Skoklosters kyrka är en tidig repre-
sentant för den gotiska stilen i Mellansverige. Den är även en av de tidigaste tegelbyggnaderna i 
Mälardalen. Efter reformationen på 1500-talet drogs klostret med dess stora jordområden in till 
staten och klosteranläggningen kom att förfalla. Kyrkan fortsatte dock att användas som socken-
kyrka och är därför bevarad åt eftervärlden.  

Håbobygdens kyrkor har genom tiderna haft skiftande öden. Befolkningsökningar i för-
samlingarna, krav på nya funktioner, nya stilideal och bränder har medfört att kyrkorna har 
byggts om och förändrats. Yttergrans, Övergrans och Kalmars kyrkor hade från början inga torn. 
Yttergran och Övergran kyrkor kompletterades dock med tornbyggnader redan i början av 1200-

talet. Kalmars kyrka fick sitt torn först vid 
1400-talets mitt. Numera präglas samtliga kyr-
kors torn av ombyggnader som är gjorda under 
1800-talet. Yttergrans kyrktorn bevarar dock en 
något äldre karaktär. Att församlingarna växte 
under 1200-talets slut och i början av 1300-talet 
avspeglas i att samtliga kyrkor moderniserades 
och utvidgades vid denna tid. Övergrans, 
Häggeby och Kalmars kyrkor utökades och 
byggdes om till salkyrkor. Enligt vanligt 
ombyggnadsmönster under 1400-talet tillkom 
både vapenhus och tegelvalv i kyrkorna. Efter 
tegelvalvens tillkomst försågs Övergrans, Ytter- Yttergrans kyrka. 
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grans och Kalmars kyrkor med kalkmålningar 
av den välkände kyrkomålaren Albertus 
Pictor (ca 1440–1509). Under 1700-talet 
gjorde nya stilideal sig gällande varför målni-
ngarna kalkades över. Numera har Albertus 
Pictors målningar knackats fram på nytt. 
Målningarna i Övergrans kyrka togs fram så 
sent som på 1970-talet. De föreställer bland 
annat scener med de 14 förebuden inför 
yttersta domen och räknas till Albertus 
Pictors tidiga verk. I Yttergrans kyrka finns 
ett porträtt av ärkebiskopen Jacob Ulfsson 
(Örnfot) som anses ha varit målningarnas 
donator, se bild s. 26. Förutom en avbildning 
på en skrud är detta det enda porträtt som 
finns av ärkebiskopen. Kalkmålningarna i 
Kalmars kyrka är idag endast fragmentariska. 
För uppländska förhållanden är interiörmål-
ningarna i Häggeby kyrka ovanliga, då kyr-
kan först under 1600-talets slutskede dekore-
rades med växtornamentik i renässansstil.  

Under stormaktstiden fick kyrkorna en ny 
roll som begravningskyrkor åt ståndsperso-
ner. Detta framträder tydligast i Skoklosters 
kyrka där det ståtliga Wrangelska gravkoret 
uppfördes 1639. Även Häggeby kyrka bär 
spår av ståndsmässiga gravplatser. Bland an-
nat har kyrkan flera vapensköldar och begrav-
ningsvapen, av vilka de två största är knutna 
till släkten Planting som under 1600-talet var 
ägare till Finnstaholms säteri. Det var även 
mycket vanligt att adelspersoner donerade 
dyrbara inventarier till kyrkorna. Ett exempel 
är predikstolen i Övergrans kyrka som är en gåva från grevinnan Ebba Brahe. Hon var gift med 
riksmarsken Jacob de la Gardie som vid 1600-talets mitt var ägare till Biskops-Arnö. 

Kyrkobyggnaderna präglas idag till sitt yttre av ombyggnader som skedde under 1700- och 
1800-talen. Som redan har nämnts byttes de tidigare spetsiga tornspirorna ut mot lägre huvar. 
De små medeltida fönstren har förstorats för att ge bättre ljusinsläpp och flera av kyrkklockorna 
flyttades upp i tornen från de fristående klockstaplarna. Vid Yttergrans och Skoklosters kyrkor 
finns dock klockstaplar från 1700-talet bevarade.  

Det är inte bara de mindre stenkyrkorna som har byggts om under århundradenas lopp. Även 
Skoklosters kyrka har genomgått en hel del förändringar. I samband med att det Wrangelska 
gravkoret uppfördes på 1600-talet renoverades kyrkan genom Herman Wrangels försorg. 
Omkring år 1730 gjordes flera yttre förändringar och under 1800-talet genomgick kyrkan – 
liksom de flesta andra svenska medeltidskyrkor – en hård restaurering. I Skoklosters fall leddes 
renoveringen av arkitekten Emil Langlet. 

Wrangelska gravkoret i Skoklosters kyrka. 
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Den gotiska pelarsalen är en rest av den medeltida borgen på Biskops-Arnö. 

Prästboställen 
Inom nuvarande Håbo kommun fanns under medeltiden en ärkebiskopsborg, där biskoparna 
vanligen residerade under sommarhalvåret. På 1320-talet lät ärkebiskopen Olof Björnsson 
uppföra en palatsliknande borganläggning på Arnö i Övergrans socken. Vid reformationen under 
1500-talet drogs egendomen in till kronan. Idag återstår endast delar av den medeltida borgen i 
den nuvarande gårdsanläggningen på Biskops-Arnö. Intressant och mycket vacker är den gotiska 
pelarsalen som numera tjänstgör som samlingslokal. 

Prästerna hade – liksom andra civila ämbetsmän och militära befäl – som löneförmån bo-
ställen som uppläts av kronan. Prästerna var skyldiga att bo på gården och att bruka jorden. 
Redan i Upplandslagen från 1296 fanns det bestämmelser om prästgårdarnas storlek och 
bebyggelse. Här stadgas hur många hus som skulle finnas och vilka funktioner de skulle ha. Dessa 
så kallade laga hus var bönderna skyldiga att uppföra. Underhållet av byggnaderna var däremot 
prästens ansvar. Denna byggnadsskyldighet upprepades i flera lagar och resolutioner. I 1720 och 
1727 års resolutioner angavs riktlinjer för bostadshusens storlek och utformning. Den sexdelade 

Kalmars prästgård är en av de äldsta prästgårdarna i Uppland med sexdelad plan. 
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Det före detta komministerbostället i Grans by bevarar en äldre kringbyggd gårdsstruktur. 

planen förordades för att prästboställena skulle få en ståndsmässig bebyggelse. Under 1700-talet 
fick prästgårdarna alltmer karaktären av mindre herrgårdar. Den ännu bevarade huvudbygg-
naden vid Kalmars prästgård, som är uppförd 1740, är en av de äldsta prästgårdarna i Uppland 
som har en sexdelad plan. Manbyggnaderna på prästgårdarna i Skokloster, Häggeby och Över-
gran har även de sexdelade planer, men de är byggda först i slutet av 1700-talet eller i början av 
1800-talet. Under början av 1800-talet blev det populärt med tvåvåniga huvudbyggnader på 
prästgårdarna och enligt tidens ideal byggdes Övergrans prästgård på med en övervåning.  

År 1910 genomfördes en ny prästgårds- och prästlönereform som på ett radikalt sätt skilde 
prästbostaden från jordbruket. Enligt den nya boställsordningen skulle själva prästgården endast 
utgöras av manbyggnaden, brygghus, visthus, källare, vedbod och hemlighus. Arrendatorbo-
städer uppfördes ofta i anslutning till jordbruket. På Skoklosters prästgård uppfördes i början av 
1900-talet en arrendatorbostad i vinkel med huvudbyggnaden.  

Äldre, timrade ekonomibyggnader av kulturhistoriskt intresse finns bevarade på flera av 
prästgårdarna i Håbo. Bland annat kan nämnas den tiondebod från 1800-talet som står vid 
Häggeby prästgård.  

Kaplanen, som efter 1800-talets mitt kom att kallas komminister, var kyrkoherdens med-
hjälpare. Till en början var kaplanen bosatt på prästgården, men från 1680-talet fick han ett eget 
boställe. Det var kronohemman som anslogs till kaplansboställen och ofta fanns det redan en 
bondgård. Många gånger låg de en bit ifrån kyrkan. Kaplansgårdarna var anspråkslösare än 
kyrkoherdeboställena, dels för att kaplanen ansvarade för både uppförandet och underhållet av 
byggnaderna, dels för att kaplanen var underordnad kyrkoherden. I Yttergrans by finns ett re-
lativt välbevarat kommunisterställe. Kaplansboställen har även funnits i Nederhassla i Häggeby 
socken, i Bista i Kalmar och i Kivinge i Övergran. I Kalmar socken har kyrkoherdebostället 
under en tid även nyttjats som komministerboställe. 
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 Hålvägssystem vid Draget i Kalmar socken 
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Landsvägar 
Under förhistorisk tid och en stor del av medeltiden bestod landsvägarna främst av dåligt röjda 
rid- och klövjestigar. Dessa var följsamt terränganpassade och gick ofta på grusåsar och längs 
med vattendrag. De lämpade sig dock inte för större transporter. Tyngre gods kunde därför bara 
fraktas på slädar under vintern eller transporteras med båtar under sommaren.  

Uppsalaåsens långa sträckning genom Håbolandet gav dock goda möjligheter till långsträck-
ta, torra och väldränerade vägar tvärs över hela bygden. Dessa åsvägar kan på vissa ställen än 
idag urskiljas som rännformiga fördjupningar i marken, så kallade hålvägar. Ett tydligt hålvägs-
system finns vid Draget i Kalmars socken, där den längsta bevarade hålvägen är 150 m lång. Det 
finns även hålvägar i Skoklosters socken, exempelvis söder om Sanda där hålvägarna markerar en 
bit av den runstenskantade huvudväg som under järnåldern knöt samman bebyggelsen inom 
området. Generellt kan antas att dagens vägsystem till stor del är uppbyggt av vägsträckningar 
från forntid och medeltid.  

Anläggandet av åsvägar krävde inte mycket mer än röjning, medan framkomligheten över 
sankområden var beroende av anlagda broar och vägbankar. Enkla träbroar, så kallade kavel-
broar, som var uppbyggda av trästockar och ris var vanliga liksom vägbanor som var uppbyggda 
av jord och sten. Mansängen i Kalmars socken var kring 1000-talet sank och svårframkomlig. 
Under 1600-talet omtalas här lämningar efter en 360 m lång vägbank som sträckte sig i öst-
västlig riktning över dåtidens sumpområden nedanför Väppeby. Längs vägbanken var flera run-
stenar resta. På en av dessa runstenar – som numera är försvunnen – omtalades att ett par 
personer gjorde ”Mansenki bro breda”. Ytterligare en runstensbro har funnits vid Ekilla i Ytter-
grans socken. Runstenskantade broanläggningar tillkom i övergången mellan vikingatiden och 
medeltiden, en tidsperiod då landsvägarna fick ökad betydelse. Den allt starkare centralmakten 
och den nyetablerade kyrkan hade båda stort intresse av ett väl fungerande vägnät. Kyrkans 
aktiva roll vid väg- och brobyggande blev av stor betydelse för vägväsendets utveckling. 

I Upplandslagen från 1296 stadgades bönders och häraders skyldighet att underhålla de all-
männa vägarna och broarna. De vägar som skulle underhållas var framför allt de som förband 
byarna, kyrkan och tingsplatsen med varandra. 
Först under stormaktstiden på 1600-talet bör-
jade kronan i större utsträckning att organisera 
och utveckla vägväsendet. Vägsystemet byggdes 
ut och förbättrades. Den för bönderna krävande 
skjutsplikten och skötseln av vägarna organise-
rades efter mer rättvisa system. Vägunderhållet 
delades upp mellan bönderna och sträckorna 
märktes med speciella väghållningsstenar. Väg- 
och brounderhåll avsynades av länsman två 
gånger per år. På grund av senare vägomlägg-
ningar och vägbreddningar är de flesta väghåll-
ningsstenar numera borta. Bevarade stenar 
finns i Häggeby, Nederhassla och i Storkumla – 
de är dock samtliga flyttade från sina ursprung-
liga placeringar. 

Väghållningssten med inskriptionen ”Häggebylund 1870”. 
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Av äldre vägar kan bland andra Enkö-
pingsvägen, väg 263/545, nämnas. Den 
har i huvuddrag haft samma sträckning i 
mer än 300 år. Vid 1600-talets mitt strä-
ckte sig vägen från Kalmarsand längs ås-
krönet till Grans gård och därifrån utmed 
åsens västra sida till Varpsund. Varpsund 
var en viktig trafikknutpunkt med flera 
sammanstrålande lands- och vattenfarle-
der. En äldre sträckning vek dock av vid 
Kumla för att via Bälsund och Hjälstavi-
kens norra strand fortsätta mot Enkö-
ping. Bevarade äldre vägsträckor kan idag 
följas på den smala landremsan mellan 
Kalmarviken och Lilla Ullfjärden. På gru-
nd av svåra terrängförhållanden har om-
rådet utgjort en besvärlig vägpassage och 
vid de så kallade Hälledagshällarna nära 
Kalmarsand var det inte ovanligt att häst-
ekipagen välte. Flera vägomläggningar 
har därför gjorts inom området och den 
nuvarande sträckningen mot Bålsta till-
kom 1844. 

Det övriga vägnätet som genomkor-
sar Håbo överensstämmer ännu till stora delar med de gamla bygde- och sockenvägarnas sträck-
ningar. Ett exempel på ett äldre vägsystem utgör de båda vägarna som går mot Krägga, dels från 
Gamla Bålsta, dels från Ekilla. Av hög ålder är delar av den vägsträcka som sträcker sig från 
Varpsund via Häggeby socken till Skohalvöns centrala delar. Däremot har det gamla socken-
vägnätet i Kalmar genomgått stora förändringar på grund av områdets utbyggnad. En äldre 
vägsträcka kan dock följas från Låddersta och utmed Ekolsundsvikens stränder. 

År 1891, då en ny väglag tillkom, ersattes den gamla väghållningsorganisationen från 1600-
talet av häradsvis inrättade väghållningsdistrikt. I Håbo upprättades Håbo härads vägdistrikt. 
Vägdistrikten svarade främst för nybyggnadsföretag och medel till dessa erhölls genom så kallade 
vägkassor, vilka delvis utgjordes av statsbidrag. Grusning och annat vägunderhåll fick bönderna 
svara för fram till 1920-talet. Vid denna tid hade motortrafiken ökat så pass att böndernas 
åtgärden inte längre räckte till för att hålla de större vägarna i skick. År 1923 inrättades därför ett 
rationellare väghållningssystem och flera berörda distrikt slog sig samman i en större vägför-
valtning. En vägmästare anställdes och moderna underhållsmetoder såsom hyvling, sladdning 
och grusning utfördes därefter maskinellt. I Bålsta lät den nybildade vägförvaltningen uppföra 
garage och verkstadslokaler. Först 1944 avvecklades helt den lokala skötseln av riks- och 
länsvägar när föregångaren till dagens Trafikverket, Kongliga styrelsen för allmänna wäg- och 
wattenbyggnader, tog över ansvaret. 

Bilismens snabba utveckling från efterkrigstiden fram till idag har medfört allt högre krav på 
vägnätets standard. Gamla vägar breddas och rätas och nya vägar anläggs för att öka framkom-
ligheten i landskapet. Dagens vägbyggen medför ofta stora ingrepp i kulturlandskapet, då man 
inte längre av tekniska skäl är bunden till naturliga stråk i terrängen. Den nya sträckningen av 
E18 bryter exempelvis med den urgamla traditionen att färdas genom Håbobygden längs Upp-
salaåsen. 

Enköpingsvägen har i stort sett haft samma sträckning under 
de senaste 300 åren.  
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Trafiken över Varpsund sköttes länge med hjälp av färjor. Dagens bro byggdes på 1980-talet. 

Broar 

De omgivande Mälarfjärdarna har naturligt nog medfört både färjehållning och brobyggen. 
Redan i de medeltida landskapslagarna stadgades böndernas skyldighet att svara för broarnas 
underhåll. Från medeltiden fram till 1700-talet var träbroar vanligast. I virkesbesparande syfte 
började stenbroar anläggas under 1700-talet.  

Sedan urminnes tider har vägfarande passerat över Varpsund och Ekolsund. Från första 
början har platserna varit vadställen, därefter har det funnits färjeförbindelser och slutligen har 
broar anlagts. Under 1700-talet fanns en kronoägd bro med brovaktarbostad vid Ekolsund. Kro-
nan arrenderade ut bron och bropeng fick erläggas vid överfarten. Genom 1891 års väglag över-
läts bron på de väghållningsskyldiga. Den nuvarande enspanniga bron uppfördes 1919 med en 
vägbredd om fem meter. Den allmer livliga trafiken medförde en breddning av bron 1935. 

Trafiken över Varpsund sköttes under lång tid med färjeförbindelser. År 1756 väcktes ett 
förslag om brobygge vid Varpsund. Färjehållningen innebar ett stort slöseri med dåtidens ganska 
ringa skogstillgångar, då en ny färja behövde byggas var tredje år med hjälp av 60–70 timmer-
stockar. Även stora mängder trossar av björkvidjor förbrukades kontinuerligt. Häradet som 
ansvarade för färjehållningen betalade dessutom så kallad färjemåla – en fjärding spannmål för 
varje mantal – till färjekarlen. Trots fördelarna med en broförbindelse uppkom en segsliten 
opposition mot brobygget varför bron stod färdig först omkring 1810. Den nuvarande bron över 
Varpsund invigdes i början av 1980-talet.  
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Gästgiverier och krogar 
Redan under medeltiden gjordes upprepade försök av 
myndigheterna att upprätta allmänna gästgiverier och 
ett fungerande skjutsväsende för de som reste längs 
landsvägarna. Mer eller mindre verkningslösa regle-
ringar försökte sätta stopp för våldgästning hos bönder-
na som dessutom var ålagda skjutsplikt. En radikal 
förändring kom till stånd först 1649. Då kom den vik-
tiga ”Krogare- och Gästgifware Ordningh” som stad-
gade att gästgivaregårdar skulle inrättas och att bönder-
na skulle befrias från skjutsplikten. För de resandes 
bekvämlighet skulle gästgiverier med möjlighet till kost 
och logi inrättas med högst två mils avstånd från varan-
dra längs de större landsvägarna. Då även skjutsväsen-
det knöts till gästgivaregårdarna blev en av deras viktigaste uppgifter att svara för transporten av 
de resande. Vid varje skjutshåll skulle det finnas möjlighet till byte av häst för vidare färd. Den 
resande betalade efter en given taxa och hästarna tillhandahölls av gästgivaren eller av ett 
skjutslag som bestod av bönder. Gästgivaregårdar tillkom i byarna genom att ett eller flera 
hemman anslogs som gästgiverihemman med rätt att driva rörelse. Ofta var gästgiverierna 
förlagda till en och samma gård under lång tid. Verksamheten drevs under överinseende av 
landshövdingarna. Skjutsväsendets betydelse avtog på 1870-talet då järnvägen övertog alltmer av 
persontrafiken. Samtidigt var det vanligt att gästgivaregårdarna flyttades till de nya stations-
samhällena.  

Redan tidigt inrättades det gästgiverier utmed huvudvägen genom Håbo. I en gäst-
giveriförteckning från 1651 omtalas gästgivaregårdar i Bålsta och Jädra. I början av 1700-talet 

Bålsta gästgivaregård byggdes på 1850-talet. Stenen till vänster är en minnessten över Livregementets exercisplats. 
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I 200 år drevs en sjökrog  vid Stavsund i Skoklosters socken. 

flyttades gästgiveriet i Bålsta till Grans gård i Yttergrans by. Från Grans gästgivaregård utgick 
skjutslinjer till Tibble i Håtuna socken, Litslena i Litslena socken och Tunalund i Hjälsta socken. 
Gästgivaregårdens roll som centralpunkt i bygden medförde att tingsställe och exercisplats 
förlades i närheten av gästgiveriet. Därmed kunde man på ett enkelt sätt lösa inkvarteringsfrågan 
för häradsrätten och de militära befälen. Från 1736 var Grans gästgivaregård tingsställe för Håbo 
härad. En exercisplats för Livregementets dragoner har också legat intill gästgivaregården. Den 
tvåvåniga före detta gästgiveribyggnaden som ännu är bevarad vid Grans gård härrör troligen i 
sina äldsta delar från 1700-talet. År 1858 flyttades gästgiverirörelsen och tingsplatsen från Gran 
tillbaka till Bålsta där både gästgivaregård och tingshus hade uppförts. De båda byggnaderna som 
stod parallellt intill varandra, var likartat utformade med röda panelfasader och höga fönster. År 
1903 upphörde Bålsta som tingsställe. Gästgiverirörelsen förde däremot en blomstrande tillvaro 
efter järnvägens tillkomst och verksamheten lades inte ned förrän på 1950-talet. Sedan 1966 är 
båda byggnaderna rivna och idag återstår endast den lilla arrestlokalen som står intill vägen. 
Fram till 1908 hade Sigtuna skvadron av Livregementet sin exercisplats vid Bålsta gäst-
givaregård. En minnessten är rest på platsen intill järnvägen. 

Förutom gästgivaregårdarna har det funnits ett flertal krogar som varit rast- och matställen 
för de resande. Att bedriva krogrörelse var ofta lönsamt, då även brännvinsförsäljning ingick i 
hanteringen, men för att bli krögare fordrades tillstånd. Genom det omfattande superiet var 
landshövdingarna restriktiva med utskänkningstillstånden. Många av de krogar som fanns i 
Håboområdet var knutna till herrgårdarna, på vars ägor krogarna anlades i gynnsamma lägen 
utmed landsvägar och sjövägar. Vissa av krogarna var utpräglade sjökrogar. De gick väldigt bra 
fram till 1800-talets mitt då den alltmer utvecklade ångbåtstrafiken – som hade servering 
ombord – gjorde sjökrogarna överflödiga.  

Ett mycket gynnsamt läge hade Wij krog som låg i svackan strax väster om Varpsund. På 
platsen sammanstrålade flera landsvägar och en viktig vattenfarled. Krogen finns utmärkt på 
kartor från 1700-talet, men är förmodligen betydligt äldre. På Skohalvön har det funnits flera 
krogar. Under 1600-talets senare del etablerades en krogrörelse intill Skoklosters slott. Samtida 
var också sjökrogen Stavsund, som anlades på ett säteritorp som hörde till Skoklosters slott. 
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Krogen var belägen på Skohalvöns nordvästra udde vid inloppet till Skofjärden. Troligen var 
krogrörelsen här mycket betydande även under vinterhalvåret, eftersom en viktig vinterväg 
passerade förbi Stavsund. Verksamheten lades ned under 1800-talet, men den stora 
krogbyggnaden är ännu bevarad. Vid Sandvik intill Ekolsundsviken har ytterligare en sjökrog 
funnits. Byggnaden som är en parstuga finns kvar intill stranden. Ännu på 1860-talet fanns den 
så kallade Loppkrogen, tidigare även kallad Sotkrogen, intill landsvägen strax nordväst om 
Dyarna. Intill krogen fanns även en marknadsplats där bland annat kreaturshandel bedrevs. 

Milstolpar 
1649 års gästgiveriförordning stadgade att varje 
helmil från närmaste skjutshåll skulle markeras, 
bland annat för att underlätta kontrollen av skjuts-
taxorna. Ansvaret för milstolparnas uppsättande 
ålades landshövdingarna. I Håbo härad utfördes 
vägmätningar 1697 och de milstolpar som då sattes 
upp var gjorda i trä, troligen ek. På 1730-talet 
förbättrades avståndsmätningen genom att 
milstolpar sattes upp även vid varje halv- och 
fjärdedels mil. Under 1700-talet omtalades hur 
bristfällig vägmätningen i Håbo härad var trots 
stadgar och förordningar. Milstolpar fanns egent-
ligen bara längs den stora huvudvägen och 
stolparna var ”merendels förlorade” eller omkull-
fallna. Eftersom de ursprungliga trästolparna höll 
dåligt, tillverkades milstolpar i sten och gjutjärn 
under 1700- och 1800-talen.  

Längs den gamla huvudvägen genom Håbo 
finns idag endast ett fåtal milstolpar bevarade – en 
vid Övergrans kyrka, en vid Ekilla bro och en vid 
Kalmarsand. Samtliga är av gjutjärn och härrör från 
landshövding Robert von Kraemers ämbetsperiod 
omkring 1850. De massproducerade stolparna som 
tillverkades vid Hällefors bruk är märkta med en kunglig krona, miltalet från närmaste 
skjutshåll, årtalet för uppsättandet och landshövdingens initialer. 

Vattenvägar 
I Håbobygden – som i det närmaste är helt kringgärdad av Mälarens vikar och fjärder – har 
sjökommunikationerna genom tiderna varit av mycket stor betydelse. Mälarens sjösystem med 
dess havsförbindelser har spelat en avgörande roll för både när- och fjärrkommunikationer.  

Mälarens vidsträckta vatten har naturligt nog omfattat flera viktiga vattenvägar. Många av 
dem blev betydande redan under yngre järnåldern då Uppsalaområdet utvecklats till ett viktigt 
centrum för ett fastare organiserat rike. Några av de viktigaste segellederna passerade genom 
Håbobygden. En av dem sträckte sig från Ekoln, genom Skofjärden och vidare förbi Sigtuna till 
Stockholm. Den här östliga sjövägen är den enda som fortfarande är farbar i hela sin sträckning. 
Den så kallade Kalmarleden, som var starkt trafikerad under forntiden och medeltiden, skär ge- 
nom hela Håboområdet. Från Ekoln leder den genom Gorran, Oxen, Stora och Lilla Ullfjärden 
mot Kalmarviken. Redan vid början av järnåldern bildades dock ett näs mellan Lilla Ullfjärden 

Milstolpe vid Övergrans kyrka. 
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Farleden från Skokloster via Skofjärden till Sigtuna och vidare till Stockholm är den enda av de förhistoriska vattenled- 
erna som fortfarande är farbar i hela sin sträckning. 

och Kalmarviken, men trots att denna landremsa uppkom, upprätthölls sjötrafiken längs farleden 
åtminstone under 1500-talet. På Olaus Magnus sjökarta från 1539 markeras sjöleden som farbar 
trots landhindret. Anledningen var helt enkelt att båtarna drogs över landområdet. Området 
mellan Kalmarviken och Ullfjärden kallas än idag för Draget och ända fram till 1920-talet lär det 
på platsen ha funnits spår efter en dragränna som anlagts för att underlätta förflyttningen av 
båtar över näset. Under 1600-talet lär kalmarborna ha kallats Kalmarbo kånkare, vilket 
antagligen syftade på att de hjälpte till vid dragrännan genom att att antingen dra båtar eller att 
bära last. 

Ytterligare en mycket gammal vattenväg som har gått från Ekoln i norr till Ekolsund i söder 
har även den passerat genom Gorran och Oxen mot Biskops-Arnö. Därifrån tog leden av i västlig 
riktning, mot Bälsunda, längs en dåtida å fram till Hjälstaviken för att utmynna i Ekolsunds-
viken. Under medeltiden var ärkebiskopens borganläggning på Biskops-Arnö en mycket viktig 
bevakningspunkt, strategiskt placerad mitt i den betydande vattenfarleden. 

Under 1800-talet blomstrade sjötrafiken upp då ångbåtarna började trafikera Mälaren. Den 
första reguljära ångbåtslinjen öppnades 1818 mellan Stockholm och Uppsala. Flera ångbåtsbolag 
bildades och snart genomkorsades Mälaren av ett stort antal linjer i olika riktningar. Ångbåtstra-
fikens snabba utveckling kom att bli oerhört viktig framför allt för landsbygdsbefolkningen längs 
Mälarens stränder. Genom Mälarbåtarna knöts nämligen storstad och landsbygd samman som 
aldrig förr. Den kombinerade person- och godstrafiken hade många fördelar. Bättre möjligheter 
skapades för landsbygdsborna att färdas längre sträckor till överkomliga priser samtidigt som 
deras produkter på ett praktiskt sätt kunde transporteras för försäljning till Stockholms torg- 
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Hjälstaviken var tidigare en viktig del av vattenfarleden mellan Ekoln och Mälaren. 

platser. Efter 1800-talets mitt skedde även tyngre transporter med ångfartygen. Från Håbo-
området fraktades spannmål till Stockholms storkvarnar och likaså skeppades tegelprodukter till 
den omfattande byggnadsverksamheten i storstaden. 

Ångbåtstrafiken medförde också att ett stort antal bryggor och lastplatser anlades längs med 
stränderna. I allmänhet uppfördes de på de stora gårdarnas ägor som ofta sträckte sig ända ner 
till vattnet. Ångbåtsbryggor har bland annat funnits vid Kalmarsand, Bistaborg, Kalmarnäs, 
Krägga, Katrinedal, Överhassla och Skokloster. Som exempel kan nämnas att en ångbåtstur från 
Kalmarsand till Munkbron i Stockholm tog ca tre timmar. Under 1800-talets slut började de 
snabbare järnvägskommunikationerna att konkurrera ut ångbåtstrafiken, som trots allt kom att 
vara ett viktigt transportmedel fram till 1940-talets början.  

Den uråldriga traditionen med sjötransporter till och från Håbobygden upprätthålls än idag. 
På 1960-talet anlades en djuphamn i Kalmarviken för att möjliggöra råvarutransporter till Gyp-
rocs gipsskivefabrik, som då etablerat sin verksamhet i Håbo.  

Järnvägen 
Under 1800-talets andra hälft tillkom järnvägsförbindelserna i Sverige. Det nya och moderna 
kommunikationsmedlet var snabbt och bekvämt både för person- och godstrafik. Landsvägs- och 
ångbåtstrafiken fick en nedgångsperiod då den allmänna trafikströmmen till stora delar övergick 
till tågen.  

Enligt ett riksdagsbeslut 1853 skulle de viktigaste järnvägsträckorna, de så kallade stambanor-
na, byggas och drivas av staten. Många och livliga diskussioner fördes bland annat om den västra 
stambanans sträckning. Ursprungligen var det tänkt att den skulle gå norr om Mälaren, via Öre-
bro och Västerås, men efter bittra strider fick den sin nuvarande sträckning söder om Mälaren. 
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Bålsta järnvägsstation invigdes 1876. 

Därmed kom inte Håbotrakten att beröras av något statligt järnvägsbygge. På 1870-talet fick i 
stället ett enskilt bolag, Stockholm-Westerås-Bergslagens järnvägsaktiebolag, koncession på 
byggnadet av en järnvägslinje över norra Mälarområdet från Stockholm mot Bergslagen. Möjlig-
heten till goda transporter året om av Bergslagens malm var en av de drivande faktorerna för 
järnvägens anläggande. Västerås stad var också en viktig intressent. 

Järnvägens färdigställande var förenat med en hel del problem, bland annat ekonomiska, men 
1876 kunde järnvägen öppnas för trafik. Järnvägen med dess hållplatser i Bålsta, Nyckelby och 
Krägga blev av avgörande betydelse för Håboområdets kommunikations- och bebyggelse-
struktur. Bansträckningen genom Håbo följde inte det gamla trafikstråket längs Uppsalaåsen, i 
stället lokaliserades järnvägen i rak nordvästlig riktning genom de södra socknarna i nuvarande 
Håbo kommun. Person- och godstrafiken mot Enköping och framför allt mot Stockholm fick en 
stor betydelse då res- och transporttiderna förkortades med flera timmar i jämförelse med ång-
båtsresorna. Därför fraktades i allt större utsträckning tegel och jordbruksprodukter, främst 
spannmål, med järnvägen från Håbobygden. Längs järnvägslinjen växte en helt ny typ av 
bebyggelse upp. Stationshus, banvaktarstugor, godsmagasin och tjänstemannabostäder byggdes i 
järnvägsspårets omedelbara närhet. Husen som utformades efter centrala typritningar fick ett 
likartat utseende utefter bansträckningen. Stationen innebar också att en ny tätort uppkom, se 
Bålsta – från stationssamhälle till tätort. 

År 1945 införlivades Stockholm-Westerås-Bergslagens järnvägsaktiebolag med Statens järn-
vägar. Ett par år senare elektrifierades järnvägen och i samband med det öppnades en ny 
hållplats i Kalmarsand. Den ökande landsvägstrafiken under 1950- och 1960-talen medförde en 
minskning av persontrafiken på tågen och 1962 drogs hållplatserna in. Tio år senare lades även 
godstrafiken ned. Bålsta centralort fortsatte dock att expandera kraftigt och under 1990-talet 
beslutades att pendeltågslinjen mellan Nynäshamn och Kungsängen skulle förlängas till Bålsta. 
År 2001 öppnades den nya tågstationen, som idag tjänar både som lokal- och fjärrtågsstation. 
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Håbo – ett samhälle i takt med tiden 

Den administrativa indelningen 
Uppland fick sin rättsliga betydelse vid 1200-talets slut. Landskapet bildades av folklanden Fjärd-
hundraland, Attundaland, Tiundaland samt norra och södra Roden. Det största folklandet var 
Tiundaland, som bestod av tio hundaren. Folklandens indelning i mindre enheter, så kallade 
hundaren, tros ha förhistoriska rötter. Vid medeltiden omtalas hundaret som indelningsgrund för 
den så kallade ledungen, det inhemska sjökrigsväsendet. Hundaret var också tingslag och redan 
tidigt hade Håbo hundare sin tingsplats i Håtuna. Folklandet Tiundaland omfattade de centrala 
och nordöstra delarna av nuvarande Uppland och hade sin folklandstingsplats i Uppsala. Håbo 
hundare utgjorde i sin tur den sydligaste delen av Tiundaland. 

Under 1300-talet försvann hundarebegreppet och ersattes till sin funktion av häradet. De 
socknar som ingår i nuvarande Håbo kommun har alltid hört till Håbo härad och innan dess 
Håbo Hundare. Dessutom hörde även Håtuna och Håbo-Tibble socknar till häradet samt fram 
till 1714 även Vassundas, Hagas och S:t Pers socknar.  

Häradenas administrativa uppgifter bestod bland annat av vägunderhåll, brandskydd och 
postgång. Under 1600- och 1700-talen skedde en gradvis överföring av arbetsuppgifter till 
socknarna. Sockenstämman som tidigare endast hade haft hand om kyrkliga angelägenheter blev 
nu det beslutande organet även för frågor som rörde fattigvård, sjukvård, skolväsen och 
brandskydd. Sockenstämman som leddes av församlingsprästen, hölls vanligen i sockenstugan i 
närheten av kyrkan. År 1817 tillkom en sockenstämmoförordning som gjorde socknarna till 
självständiga förvaltningsenheter. Genom 1862 års kommunallagar skedde en uppdelning av 
socknarna i kyrkliga församlingar och borgerliga landskommuner. En kommunalstämma med 
vald ordförande ersatte då sockenstämman. 

Vid 1952 års storkommunreform bildades Håbo kommun av de sedan 1862 självständiga 
landskommunerna Skokloster, Häggeby, Övergran, Yttergran och Kalmar. Bålsta blev centralort i 
den nya kommunen. Håtuna och Håbo-Tibble kom att ingå i Upplands-Bro kommun. Mellan 
Håbo och Upplands-Bro gjordes 1977 en mindre gränsreglering norr om Kalmarviken. 

I rättsligt hänseende levde häradsindelningen kvar länge. Förutom att häradena utgjorde 
tingslagsområden var de fögderier som svarade för skatteuppbörden. Häradstingets förhand-
lingar leddes av häradets högsta ämbetsman, häradshövdingen. I Håbo härad var tinget förlagt 
till Håtuna fram till 1736 då tingsplatsen flyttades till Grans gästgivaregård i Yttergrans socken. 
År 1858 flyttades tingsstället till Bålsta där ett nytt tingshus och häkte uppfördes intill den 
samtidigt nytillkomna gästgivaregården. Håbo härad ingick i Uppsala läns södra domsaga. År 
1903 upphörde Bålsta som tingsställe och kom därefter att ingå i Trögds tingslag med tingsplats i 
Enköping. I administrativt hänseende hörde Håbo då till Trögds fögderi. Håbo fögderi som 
omfattade hela Håbo härad bildade ett länsmansdistrikt. I detta distrikt fanns en länsman som 
hade till uppgift att övervaka den allmänna ordningen och säkerheten.  

För de civila ämbetsmännen, häradshövding och länsman, anslogs kronogårdar som bo-
ställen. Gårdarna brukades av innehavarna som löneförmån. En av gårdarna i Viksjö i Häggeby 
har varit häradsskrivareboställe.  

Vid början av 1600-talet framträdde Uppsala som ett eget län. Under 1630-talet ingick det 
tillsammans med Stockholms län i Uppsala landshövdingedöme. Uppsala läns nuvarande gränser 
är i huvudsak resultatet av en länsindelning från 1714, då Bro härad och större delen av Håbo 
härad fördes till Uppsala län. Socknarna Vassunda, Haga och S:t Per flyttades då till 
Ärlinghundra härad och kom därmed att tillhöra Stockholms län. 1971 års länsreform innebar 
bland annat att Upplands-Bro kommun överfördes till Stockholms län. 

43



Håbo – ett samhälle i takt med tiden 

Miliärväsendet 
Under Karl XI:s regeringstid på 1680-talet genomfördes en radikal omorganisation av 
krigsmakten, varvid indelningsverket infördes. Den bärande idén var att alla byar indelades i 
rotar där varje rote hade ansvar för försörjningen av en anställd soldat. En liten jordlott samt 
bostad på byns utmark uppläts åt soldaten och hans familj. I Håboområdet ansvarade rotarna för 
soldater som hörde till Sigtuna kompani, som var ett av de åtta kompanierna inom Upplands 
regemente. Då 1682 års militära indelningsverk genomfördes blev officerarna anvisade 
kronogårdar som boställen. Officerarna var skyldiga att bo och bruka jorden på dessa jord-
bruksfastigheter, där bebyggelsen strikt reglerades genom en rad boställsförordningar. Den första 
förordningen tillkom 1687 och den sista 1836. Officerarnas bostäder byggdes efter mönster-
ritningar som var lika för hela landet. Bostadshusens storlek och utformning varierade emellertid 
beroende på befälsgrad. Eftersom tidens framstående arkitekter ofta svarade för dessa 
typritningar fick officersboställena ett ståndsmässigt utseende som formades efter rådande stil-
ideal. Vanliga planlösningar var den sexdelade planen och framkammarstugor. De moderna 
militärboställena blev ofta förebilder för annan bebyggelse på landsbygden.  

Till den militära organisationen hörde även rusthållen som svarade för att utrusta en ryttare 
med häst till Livregementet. Rusthållen utgjordes av gårdar där ägarna, vanligen ståndspersoner 
eller välbeställda bönder, höll soldater med häst mot att de erhöll skattefrihet. De beridna 
soldaterna, dragoner och husarer, avlönades genom att rusthållen höll dem med torp och en 
jordlott att bruka. Dessa torp låg liksom soldattorpen på utmarksjordar där odlingsförhållandena 
var mindre goda. Rusthållen i Håbobygden utrustade ryttare till Sigtuna skvadron vid Kungliga 
Livregementets Dragonkår. Rusthåll var bland andra Vi, Krägga, Stora Hällby, Valla och 
Nyckelby samt Apalle i Övergrans socken, två gårdar i Bålsta i Yttergrans socken och Finnsta-
holm i Häggeby socken.  

I Håboområdet har det funnits flera militära boställen. Under det tidiga 1800-talet började 
det militära boställssystemet successivt att avvecklas. I Håboområdet märks detta genom att flera 
av boställena var utarrenderade. Det militära indelningsverket upplöstes 1901 då den allmänna 
värnplikten i sin helhet trädde i kraft. Håbo, Bro och Ärlinghundra härader bildade tillsammans 
Sigtuna kompani av Upplands regemente, som i sin tur hörde till infanteriet. I Bodarna i 
Häggeby fanns bostället för regementskvartersmästaren. Han var vad som idag skulle kallas 

 
Det före detta kaptensbostället i Bodarna. Mangården har bevarat sin äldre kringbyggda utformning. 
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Minnessten rest 1931 vid Sigtuna skvadrons sam-
lingsplats i Yttergran.  

kompanichef och hade graden kapten. På det före 
detta kaptensbostället i Bodarna finns ännu en 
välbevarad framkammarstuga. Ytterligare några 
befälsboställen fanns under 1700-talet, nämligen 
ett fänriksboställe i Storkumla i Övergran och ett 
förareboställe i Frösunda i Kalmar. Dessa var 
dock indragna och utarrenderade redan före 1833.  

Livregementets dragonkår bestod av staben 
samt fem skvadroner som var indelade i olika 
geografiska områden. Sigtuna skvadron om-
fattade den sydvästra delen av Uppland. Sedan 
1600-talets slut och fram till 1870-talet låg sta-
bens översteboställe på Biskops-Arnö i Övergran. 
Till överstebostället hörde även Rölunda i Häg-
geby som brukades som ladugård under Biskops-
Arnö. Det än idag välbevarade och ståndsmässigt 
bebyggda officersbostället har en huvudbyggnad 
och flera flygelbyggnader som samtliga är byggda 
någon gång under 1730- och 1740-talen. Sigtuna 
skvadron hade sitt majorsboställe i Kalmarnäs i 
Kalmar och ett fanjunkarboställe i Brunnsta i 
Övergran samt ett förste sergeantboställe i Lund-
by i Yttergran. I Åby i Övergran fanns fram till 
1833 ett förste korpralsboställe. På flera av dessa 
officersboställen finns välbevarade byggnader av 
kulturhistoriskt värde. Framför allt kan nämnas huvudbyggnaden vid Kalmarnäs majorsboställe 
och den ena flygelbyggnaden vad Åby korpralsboställe som utgörs av ett äldre bostadshus.  

Under 1800-talets senare del fanns det omkring 40 soldat- och dragontorp inom nuvarande 
Håbo kommun. Bostadshusen vid soldat- och dragontorpen var i allmänhet enkel- eller sidokam-
marstugor med tillhörande uthus. På Skohalvön finns åtta av ursprungligen nio före detta 
soldattorp kvar. I övriga Håbo är de flesta soldattorpen försvunna. Av dragontorpen finns nästan 
inga kvar. På Dragonbacken strax söder om Nyckelby finns ett dragontorp kvar.  

Vid Grans gästgivaregård har det funnits en exercisplats för Sigtuna skvadron. När gäst-
giveriet vid 1800-talets mitt flyttades till Bålsta flyttades även denna till Bålsta gästgiveri. 
Gästgiveriet är numera rivet, men på den före detta exercisplatsen står idag en minnessten. 

Skolan 
Redan under 1600- och 1700-talen förekom skolundervisning på landsbygden. Kyrkan organi-
serade det spirande skolväsendet och genom flera förordningar ålades församlingens klockare att 
fungera som lärare. Undervisningen var dock ofta bristfällig. Några speciella skolhus fanns inte 
och barnens skolgång kolliderade ofta med plikterna i hemmet. Kristendomskunskap var det 
främsta ämnet och katekesen och ABC-boken användes sida vid sida. Kunskaperna kontrol-
lerades vid husförhören. Vid flera av de adliga storgodsen grundades skolor under 1600-talet. Så 
var fallet i Skokloster där Carl Gustaf Wrangel lät uppföra ett skolhus 1663. Gårdsfolkets barn 
undervisades i denna skola medan de grevliga barnen hade en egen informator. 

År 1768 utgick en förordning om inrättandet av sockenskolor med lärare. På flera håll tog 
prästerna initiativ till ambulerande skolverksamhet. Socknarna delades in i skolrotar som skulle 
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Flasta före detta skola i Skoklosters socken är den äldsta bevarade skolbyggnaden i Håbo kommun. 

svara för skollokaler och lärarnas uppehälle. Undervisningen som bedrevs turvis på olika platser, 
kunde inrymmas i någon bondgård, klockargård eller i sockenstugan. I socknarna i nuvarande 
Håbo kommun bedrevs barnundervisningen under 1700-talet och början av 1800-talet av bland 
andra klockare, men även bondhustrur, klockarhustrur, kaplaner och dragoner har haft hand om 
”bokläsning och christendomskunskap” bland barnen. 

Intresset för landskolor ökade alltmer och det var vanligt att skolhusen tillkom med hjälp av 
privata donationer. Så var också fallen med de skolhus som uppfördes i Håbo under början av 
1800-talet. År 1813 byggdes Segersta skola i Jungfrulund. Den bekostades av godsägaren på 
Segersta justitierådet Örbom. De långa avstånden till sockenskolan i sockenhuset vid Övergrans 
kyrka och det stora antalet torparbarn i den västra delen av socknen var anledningen till skolans 
tillkomst. Segersta skola var i bruk fram till 1885 då undervisningen flyttades till Storkumla. 

I Bålstalund i Yttergran byggdes ett skolhus 1818. Det uppfördes på initiativ av löjtnanten och 
ägaren till Norrgården i Bålsta by. Under de första åren sköttes undervisningen av en dragon. 
Senare anställdes en skolmästare och en bostad ordnades till denne genom att skolan byggdes på 
en våning. Skolhuset revs 1970. 

Den första skolan i Kalmars socken uppfördes omkring 1830 strax norr om prästgården. Skol-
huset, som kallades Skolhyddan, användes som småskola fram till 1918, då Eneby skola byggdes. 

I Skoklosters socken inrättades ”Magnus Fredriks skola” 1832 i Flasta av Greve Magnus 
Brahe, dåvarande ägaren av Skoklosters gods. I början av 1800-talet hade bönderna i Flasta 
avhysts och marken som låg nära Skoklosters gods drogs in under dess drift. Till att börja med 
användes en av de övergivna bondgårdarnas bostadshus som skolbyggnad, men 1847 byggdes ett 
nytt skolhus i Flasta. Byggnaden är idag det äldsta bevarade skolhuset i Håbo kommun. Skolan 
användes fram till 1909 då den nya skolan i Råberga stod färdig. År 1842 infördes obligatorisk 
skolgång i Sverige. Ambulerande skolverksamhet fick inte längre förekomma. I stället skulle 
skolor med utbildade lärare finnas i varje socken. Barnen skulle undervisas minst åtta månader 
varje år. Skolhusen, som skulle ligga centralt i socknen, uppfördes ofta i närheten av kyrkan. 
Under en övergångsperiod bedrevs ännu på vissa håll en provisorisk ambulerande undervisning 
och eftersom det var kostsamt att uppföra nya skolhus inreddes ofta befintliga byggnader till 
skollokaler. 
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Bålsta småskola 1928. Skolan låg vid Håbovägen 10. Greta Ligner hette lärarinnan som är med på bilden. 

Omkring år 1870 uppfördes flera skolhus. Ibland byggdes både småskola och folkskola i samma 
by. Det var vanligt att skolhusen byggdes efter typritningar upprättade av Överintendent-
ämbetet. Skolsalarna skulle vara rymliga och fönstren skulle vara stora för att kunna släppa in så 
mycket ljus som möjligt. Förutom skolsalar inrymde byggnaderna också lärarbostäder. Senare 
tillkom även slöjdsalar och gymnastiklokaler. Särskilda lärarbostäder intill skolhusen började i 
allmänhet uppföras först på 1930-talet. I några fall inrättades även kommunalrum i skolhusen, 
exempelvis i Häggeby skola i Häggeby och i Eneby skola i Kalmar socken. 

Inom den nuvarande kommunens gränser uppfördes tolv skolhus från 1870-talet fram till 
mitten av 1940-talet. Invid sockenkyrkorna byggdes folkskolor i Kalmar omkring 1870, i Häg-
geby omkring 1880, i Yttergran 1882 och i Övergran 1894. Dessa kyrkskolor som numera an-
vänds som samlingslokaler bevarar i stora drag sin tidstypiska utformning med stora symmet-
riskt placerade fönster och sadeltak. Storkumla och Nyckelby, båda i Övergrans socken, fick också 
var sin skola under 1800-talets senare del. 

Ytterligare några skolor byggdes i början av 1900-talet. I Övergrans by uppfördes Tallbo 
småskola 1904 och i Häggeby byggdes en småskola 1907. Den senare fungerar idag som skol-
museum. I en nationalromantisk stil med höga, brutna tak och småspröjsade fönster byggdes 
Råberga skola i Skokloster som innehöll både småskola och folkskola, Eneby småskola i Kalmar 
och Nyckelby småskola i Övergran.  

Den första skolan i Bålsta stationssamhälle, Bålsta folkskola, stod färdig 1945. Skolbyggnaden 
kom 1958 att ingå i den centralskola som inrättades inom den nya storkommunen och bytte i 
samband med detta namn till Centralskolan. Centralskolans tillkomst medförde att all 
skolverksamhet lades ner i de kringliggande sockenskolorna. Numera heter skolan Gransäter-
skolan och har under åren byggts ut med flera olika skolbyggnader. Idag finns sex kommunala 
grundskolor, tre friskolor och en kommunal gymnasieskola i Håbo. 

47



Håbo – ett samhälle i takt med tiden 

 
Fattigstugan i Flasta i Skokloster är en av Håbos två kvarvarande fattigstugor. 

Sjuk- och socialvården 
Under medeltiden var det kyrkan och klostren som svarade för vården av fattiga och sjuka och 
för detta ändamål grundades hospital och helgeandshus i städerna. På hospitalen vårdades de 
smittsamt sjuka, medan fattiga och åldringar omhändertogs på helgeandshusen. 

På landsbygden dröjde det länge innan ansvarsfrågan rörande sjuk- och fattigvården löstes. I 
1571 års kyrkoförordning rekommenderades socknen att ansvara för de hjälpbehövande, men inte 
förrän 1734 stadgades det i lag att socknen var skyldig att ta hand om de fattiga. För att förbättra 
förhållandena för de fattiga skulle fattigstugor byggas. De uppfördes oftast strax intill kyrkan. I 
fattighuset fick alla hjälpbehövande inom socknen bo tillsammans. Det var ofta sjuka och fattiga, 
både åldringar och barn, som skulle samsas om de små utrymmena som erbjöds. Intill kyrkorna i 
Övergran och Kalmar byggdes fattigstugor på 1700-talet. Ännu bevarade fattigstugor finns vid 
Flasta i Skokloster, uppförd 1840, och vid Kalmars kyrka, uppförd omkring 1900. Vissa 
fattigstugor, sedermera benämnda ålderdomshem, var i bruk fram till mitten av 1900-talet.  

På 1860-talet reformerades sjuk- och fattigvården. Ansvaret för hälso- och sjukvården 
övertogs av landstingen som bildades 1862, medan fattigvården fortfarande skulle bedrivas av 
socknarna. Den allmänna hälso- och sjukvården på landsbygden organiserades under 1800-talets 
slut i olika provinsialläkardistrikt. Bålsta provinsialläkardistrikt hade mottagning och läkarbostad 
i Bålsta.  

År 1918 tillkom en ny fattigvårdslag och i samband med dess genomförande började 
benämningen ålderdomshem att användas mer allmänt. Då nya tidsenliga ålderdomshem skulle 
uppföras bildades ofta så kallade kommunalförbund. Bålsta fattigvårdsförbund utgjordes av 
sammanlagt nio kommuner som 1928–1929 uppförde ett ålderdomshem i Bålsta. På 1960-talet 
ersattes det av det intill liggande ålderdomshemmet Västersol, som i sin tur lades ner 1994. I dag 
finns två äldreboende för personer med särskilt stora vårdbehov inom Håbo kommun. Pomonas 
äldreboende öppnade 1993 och demensboendet Dalängen 2007. År 1977 uppfördes Bålsta 
vårdcentral som idag har hand om primärvården inom Håbo kommun. 
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Folkrörelserna 
Omvälvningarna var stora då Sverige 
utvecklades från jordbrukssamhälle 
till industrisamhälle under 1800-ta-
lets andra hälft. Ur flera aspekter 
blev samhället allt rörligare. Den 
kraftiga befolkningsökningen på 
landsbygden och rationaliseringen av 
jordbruket medförde att många fick 
lämna sin hembygd för att bosätta 
sig i de nya industriorterna eller emi-
grera. Samtidigt upplöstes det gamla 
klassamhället genom en rad sam-
hällsreformer. För den enskilda per-
sonen var inte alltid förändringarna 
positiva, då nya värderingar tillkom 
och tryggheten i de gamla sociala re-
lationerna försvann. Ur rotlöshet, 
fattigdom och maktlöshet uppstod 
folkliga reaktioner som så småning-
om utvecklades till krav på medin-
flytande i samhällslivet. Väckelserö-
relsen, nykterhetsrörelsen och arbe-
tarrörelsen växte fram och det var 
främst människor från den snabbt växande arbetarklassen och det lågborgerliga skiktet som 
organiserade sig i dessa rörelser. Den förbättrade folkbildningen och de nya kommunikationerna 
gjorde att de nya demokratiska idéerna spreds snabbt. Idéerna som innebar ett radikalt 
nytänkande möttes givetvis av ett hårt motstånd från det etablerade samhället. Församlings-
frihet, yttrandefrihet och sociala reformer var viktiga frågor och ett övergripande mål för 
folkrörelseorganisationerna var allmän rösträtt. Genom kamp och idealitet uppnåddes allt fler 
viktiga mål och efter sekelskiftet 1900 kom folkrörelserna att bli tongivande i samhällslivet. 

Till en början samlades föreningsmedlemmarna i hemmen och i traktens skolhus. De allt 
ökande medlemsskarorna och det motstånd och den misstänksamhet som mötte verksamheterna 
gjorde att egna samlingslokaler sågs som nödvändiga. Ett stort antal folkrörelsebyggnader upp-
fördes genom ideellt arbete och gemensamma uppoffringar. Lokalerna blev ofta viktiga 
samlingspunkter för människor i hela bygden. Trots att Håboområdet inte har varit någon 
utpräglad folkrörelsebygd har nio samlingslokaler av folkrörelsekaraktär uppförts. Byggnads-
perioden var dock förhållandevis sen då samtliga lokaler har tillkommit under 1900-talet. De 
flesta uppfördes i och omkring dåvarande Bålsta stationssamhälle. År 1941 brändes tre av folk-
rörelsehusen i Bålsta ner. Avsaknaden av samlingslokaler medförde att Medborgarhuset 
uppfördes 1947. Det ursprungligen förenings- och andelsägda huset fungerar ännu som sam-
lingslokal, men sedan 1966 i Håbo kommuns regi. Medborgarhuset har varit en betydande 
samlingspunkt för föreningslivet i Håbo. 

Väckelserörelsen 
Väckelserörelsen var den första stora folkrörelsen i Sverige. Den fick sitt genombrott under 
mitten av 1800-talet. Motståndet från statskyrkan var hårt då de nya religiösa budskapen spreds 
genom lekmannapredikanter. Konventikelplakatet, som var en förordning från 1726 som förbjöd 

Björksäterkyrkan uppfördes 1907 av Kalmar missionsförsamling. 
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bönemöten i hemmen (konventiklar), begränsade mötesfriheten. Trots att sammankomsterna 
skingrades och predikanterna avhystes på mer eller mindre våldsamt sätt bildades nya 
missionsföreningar och frikyrkoförsamlingarna ökade snabbt. Först 1873 fastställdes allmän 
församlingsfrihet. Frikyrkorörelsen kom att splittras i flera olika riktningar, som mer eller 
mindre tog avstånd från statskyrkan. På landsbygden fick framför allt baptistförsamlingarna och 
Svenska Missionsförbundet stor betydelse.  

I Håbobygden bildades de första frikyrkoförsamlingarna sent. Först 1893 tillkom den första 
baptistförsamlingen i Bålsta, men baptistiska strömningar hade förekommit åtminstone från 
1880-talet. Den första tidens lokalproblem löstes på olika sätt. Under åren 1923 till 1934 hyrde 
församlingen en före detta dans- och biolokal i Bålsta. År 1936 invigdes en egen lokal, 
Elimkapellet. Byggnaden är uppförd i en tidstypisk putsarkitektur och hyser idag Pingstkyrkan i 
Bålsta som bildades 1995. Baptistförsamlingen och missionsförsamlingen har slagits ihop och 
kallas idag för Bålsta frikyrkoförsamling. Den frikyrkliga verksamheten i Håbo har dock kommit 
att domineras av Svenska missionsförbundet. År 1895 bildades en missionsförsamling i Övergran 
och 1907 tillkom en annan i Kalmar. Församlingarna är sedan 1962 sammanslagna till Bålsta 
missionsförsamling. Både Övergrans och Kalmars missionsförsamlingar manifesterade sin 
verksamhet i egna missionshus. Omkring 1900 byggdes ett missionshus vid Kumla i Övergran. 
Byggnaden revs 1979. Kvar på sin ursprungliga plats finns däremot Betesda missionshus som 
uppfördes 1907 av Kalmar missionsförsamling. Lokalen kallas idag för Björksäterkyrkan och 
tillhör både Svenska missionskyrkan och Svenska baptistförbundet. Husets religiösa funktion 
framgår bland annat av den ursprungliga, tidstypiska takryttaren som kröns av ett kors.  

Nykterhetsrörelsen 

Under 1800-talet ökade brännnvinskonsumtionen och det alltmer utbredda supandet var en 
social olägenhet av stora mått. Som en reaktion på detta utvecklades nykterhetsrörelsen. Redan 
på 1830-talet bildades halv-absolutistiska föreningar, vanligen bland ståndspersoner. Helnykter-
het som motto präglade emellertid den breda nykterhetsrörelsens genombrott på 1870-talet. 
Stora medlemsskaror kom att ansluta sig till den absolutistiska IOGT-rörelsen, vilken 1879  
fördes till vårt land från Amerika. Flera andra nykterhetsorganisationer, bland andra Blåbands-
föreningar och Templarorden, verkade på liknande sätt för ett helnyktert samhälle. I ordenshusen 
agiterades det för helnykterhet. Egna bibliotek och föreläsningar ingick som medel i upplysnings-
arbetet. Samtidigt utvecklades en omfattande nöjesverksamhet med teater-, dans- och bioföre-
ställningar. 

Genom åren har sammanlagt 19 nykterhetsföreningar varit verksamma i Håbo. Den första 
IOGT-logen, Nr 558 Hjort, bildades redan 1883 i Bålsta. Föreningens existens blev inte så 
långvarig då verksamheten lades ner redan 1897. Därefter bildades flera föreningar. Trots det 
stora antalet nykterhetsföreningar i Håbo har endast en samlingslokal uppförts. År 1925 byggdes 
ett ordenshus i Bålsta av IOGT-logen, Nr 4790 Bålsta framtid, men redan 1931 upphörde logen 
och byggnaden nyttjades därefter som skollokal under ett par år. År 1941 brann byggnaden ner. 

Arbetarrörelsen 
Vid sekelskiftet 1900 växte arbetarrörelsens olika organisationer fram. År 1889 bildades det 
socialdemokratiska partiet, men det dröjde ända till 1897 innan partiprogrammet utformades. De 
olika fackförbunden slöts sig 1898 samman i Landsorganisationen, LO. Samtidigt etablerades 
Folkets Hus-rörelsen och arbetarrörelsen började bygga sina egna samlingslokaler. 

Redan 1887 besöktes Bålsta av den socialdemokratiska agitatorn August Palm. Håbobygden 
saknade vid denna tid så gott som helt industriell verksamhet och i de patriarkaliska 
storgodsmiljöerna var den fackliga och politiska rörelsen förbjuden. Flera försök att organisera 
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Nykterhetsmöte i Västerhagen i Yttergrans socken sommaren 1900. 

arbetarna misslyckades, men 1914 bildades en arbetarkommun i Bålsta och 1922 tillkom 
arbetarkommuner i de övriga socknarna. Verksamheten inom flera av arbetarkommunerna 
präglades dock av osäkerhet varför de lades ner och nybildades vid flera tillfällen. Sedan 1960 är 
samtliga avdelningar sammanslagna till Håbo arbetarkommun. 

Det hårda motståndet mot lantarbetarnas fackliga organisationssträvanden gjorde att 
lantarbetarföreningarna bildades sent. Kampen mot arbetarnas svåra sociala och ekonomiska 
villkor leddes under 1910-talet av folkskolläraren Oscar Sjölander i Kungsängen. Han agiterade 
ihärdigt bland traktens lantarbetare och det resulterade i att Upplands Lantarbetarförbund 
bildades 1918. Den första lantarbetarstrejken genomfördes 1919 och samma år organiserade sig 
lantarbetarna i Övergran i en avdelning under Uplands Lantarbetarförbund. Omkring 1920 
tillkom också lantarbetarföreningar i de övriga socknarna. Sedan 1961 ingår Lantarbetar-
förbundets medlemmar inom Håbo i avdelning 3 i Bro. 

Under 1930-talet, då en viss industrietablering skedde i Bålsta, tillkom några fackföreningar 
framför allt inom Träarbetarförbundet, Vägarbetarförbundet och Grovarbetarförbundet. 

Länge arbetades det för uppförandet av ett Folkets Hus för arbetarrörelsens aktiviteter i 
Håbo. År 1928 bildades Bålsta Folkets Hus-förening, men inte förrän 1935 kunde Bålsta Folkets 
Hus invigas. Liksom många andra folkrörelsebyggnader inrymde lokalen en stor samlingslokal 
med scen, en liten sal och ett kök. Intill huset fanns en dansbana. År 1941 brann byggnaden ner 
och någon ny har aldrig uppförts. 

Övriga folkrörelser 
Under 1800-talet utvecklades konsumentkooperationen i Sverige. År 1899 bildades Kooperativa 
förbundet och under 1900-talets första decennier uppfördes en rad kooperativa butiker. Genom 
Enköpings konsumtionsförening uppfördes en Konsumbutik i Bålsta 1934. Butiken byggdes i den 
tidstypiska funktionalistiska stilen som Kooperativa förbundet tidigt hade anammat. En 
självständig konsumtionsförening i Bålsta bildades 1949. År 1970 kom den att uppgå i Konsum 
Stockholm. 

Idrottsrörelsens framväxt under 1870- och 1880-talen var till en början knuten till städerna. I 
Håbo bildades dock en skarpskytteförening redan på 1870-talet. Först på 1920-talet började dock 
idrottsföreningar i större utsträckning bildas på landsbygden. IFK Kalmar, som bildades 1922, 
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var även den en tidig representant bland landsbygds-
föreningarna. Verksamheten började med fotboll och 
senare stod även bandy, skidor och allmän idrott på 
programmet. Till en början var Skogshyddan i Kalmar 
föreningslokal, men 1925 byggdes Idrottslokalen i 
Bålsta. Lokalen kom även att få en betydande roll för 
ortens nöjesliv, då både film- och danstillställningar 
anordnades i byggnaden. Lokalen brann dock ned 1941. 
Idrottsföreningen, som sedan 1933 har namnet Bålsta 
IF är idag helt inriktad på handboll. Under 1930- och 
1940-talen bildades det även idrottsföreningar i Sko-
kloster, Övergran och Häggeby. Idrottsrörelsen är fort-
farande stark i Håbo och idag finns ett 30-tal aktiva 
idrottsföreningar. 

Begreppet bygdegård började 1919 användas för 
samlingslokaler som främst var knutna till landsbygds-
ungdomens organisationer, till exempel Jordbrukarung-
domens förbund, JUF. År 1928 bildades Bålstaortens 
JUF och från 1934 var Varpsunds festplats en samlings-
plats för verksamheten. År 1938 uppfördes en JUF-lokal 

i Bålsta. Lokalen kom senare att ägas av Bålsta kommun. Under 1930- och 1940-talen expan-
derade bygdegårdsrörelsen. År 1947 tillkom Skoklosters bygdegårdsförening. På skänkt tomt-
mark i Råberga uppfördes 1948 en bygdegård. Föreningen är fortfarande aktiv och hyr ut lokalen 
till olika tillställningar. Det finns även en bygdegårdsförening i Övergran. 

Håbo fick sin första hembygdsförening 1952 då Övergrans hembygdsförening bildades. Den 
ännu aktiva föreningen ombildades 1967 till Håbo härads hembygdsförening och sedan 1974 är 
en av föreningens uppgifter att förvalta Jan Fridegårdsmuseet vid Övergrans kyrka. År 2009 slogs 
den samman med Håbo kulturhistoriska förening, som bildades 1996 med syftet att bedriva 
lokalhistorisk forskning. Den sammanslagna föreningen heter nu Håbo kultur och hembygds-
förening. Idag finns totalt ca 20 hembygds- och kulturföreningar i kommunen. De spänner över 
ett brett spektrum – allt ifrån Backa kvarns vänner till Skokloster Teatersällskap och Bålsta 
Finska Förening. Föreningstraditionen är fortsatt stark i Håbo och sammanlagt finns det idag 
omkring 150 olika föreningar i kommunen. 

Industrier 
Grus- och betongindustrin är den industrinäring som är och har varit den starkaste i Håbo. 
Förklaringen till detta är de stora tillgångarna av grus i kommunens åsar och närheten till 
Stockholm - med storstadens ständiga behov av byggnadsmaterial. Fram till 1890-talet fanns 
flera små samfälliga grustag där bönderna hämtade material för grusning och underhåll av de 
allmänna vägarna. Runt om i Håbo finns många lämningar efter nedlagda grustäkter och på en 
del håll är vissa åspartier helt bort grävda. Exempel på några större nu nedlagda grustag finns på 
Arnöhuvud, vid Sandvik där det också har funnits en cementvarufabrik, vid Varpsund, där 
vägdistriktet hade ett stor grussorteringsverk och vid Kalmarsand. Expansionen av 
Storstockholm och bilismens alltmer ökande krav på bra vägar gjorde att exploateringen av 
grustillgångarna tog ordentlig fart under 1900-talet. Idag tas grus framför allt från några stora 
grustäkter vid Drageborg och på Viåsen.  

Den industriella verksamheten har varit ganska obetydlig ända fram till 1960- och 1970-
talens företagsexpansion. Trots att järnvägen gav förutsättningar för lokalisering av industri i 

Skarpskytteföreningen i Skokloster 1904. 
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Wij grustag ligger vid Stora Ullfjärdens strand i Övergran. 

Håbo kom det att dröja fram till 1930-talets slut innan några småindustrier i byggbranschen 
etablerades i Bålsta. År 1937 startade Bålsta cementvarufabrik med produktion av cementrör och 
brunnsringar. Två år senare tillkom Bålsta sågverk och året därpå Bålsta snickeriverkstad med 
huvudsaklig tillverkning av affärs- och biografinredningar. På landsbygden i de kringliggande 
socknarna fanns under 1930- och 1940-talen några mindre industriella anläggningar i kvarn- och 
sågverksbranschen. 

1960- och 1970-talens industriutbyggnad har koncentrerats till industriområdena Västerskog, 
Bista, Draget och Dyarne, som alla ligger i anslutning till Bålsta tätort. Ett mycket karaktäristiskt 
industrilandskap har uppkommit i Bistaområdet där det även finns en djuphamn som erbjuder 
goda möjligheter till sjötransporter. Vid mitten etablerades kommunens största industrier 
Gyproc AB och Skånska cementgjuteriet AB sin produktion vid Bistaområdet. Det senare heter 
numera Skanska Prefab AB. 

Råvarutillgången för tegelproduktion har i Håbo, såsom på många andra ställen i Uppland, 
varit god. Slätterna och dalgångarna är rika på styv lera som lämpar sig väl för tegeltillverkning. 
Det var tidigare vanligt att det fanns mindre tegelbruk för husbehov vid de olika herrgårdarna. 
Under 1800-talets senare hälft fick tegelnäringen i Mälardalen ett uppsving i och med 
Stockholms snabba utbyggnadstakt. Vid denna tid anlades flera tegelbruk i nära anslutning till 
Mälarens stränder för att teglet så smidigt som möjligt skulle kunna transporteras in till 
Stockholm med båt. I Håbo fanns vid denna tid tegelbruk i Krägga, Sandvik, Råby Bista, 
Aronsborg och Fånäs. Inget av tegelbruken utvecklades till några större industrier och vid 
sekelskiftet 1900 var samtliga nedlagda. Lertäktsgropar samt grundlämningar efter torklador och 
tegelugnar det som idag återstår av kommunens tegelbruk.  

Dagens industri i Håbo karaktäriseras av små och medelstora företag i tillverknings- och 
anläggningsbranschen. 
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Geometrisk avmätning över Viksjö by år 1690. De sju gårdarna låg på rad mellan de två åkergärdena som markeras 
med grått och gult. Lägg märke till varggropen väster om byn. 

Odlingslandskapet i Håbo 
Så länge människan varit jordbrukare har hon anpassat sig till och nyttjat naturen inom de ramar 
som erbjudits. Människa och natur har ömsesidigt påverkat varandra. Jordbruket har genom 
århundradena påverkat kulturlandskapets utformning på olika sätt och dagens odlingslandskap 
innehåller därför lämningar från olika epoker sida vid sida. 

Från övergången mellan vikingatid och medeltid ända fram till 1800-talet, var markerna till 
byar och gårdar organiserade i inägor och utmarker. På inägorna fanns åker och äng, som var 
inhägnade för att skydda grödan och gräset från betesdjuren. Utanför fanns utmarken, som ägdes 
gemensamt av bönderna i byn. Där gick får, getter, kor och hästar fritt på bete. När höet var 
bärgat och säden skördad fick djuren även beta av återväxten på inägorna, som på detta sätt 
gödslades. Samspelet mellan ängs- och åkermark var grundläggande för det historiska jord-
bruket. Avkastningen från ängen bestämde hur många djur som kunde hållas med vinterfoder, 
vilket i sin tur bestämde åkerns yta eftersom djuren försåg åkrarna med gödsel. ”Äng är åkers 
moder” som det uttrycktes.  

Gödseln var en bristvara i äldre tid och för att förhindra utarmning av jorden fick åkern ligga 
i träda regelbundet. Från och med medeltiden odlade bönderna i Uppland sina marker i tvåsäde. 
Det innebar vanligen att åkern var indelad i två gärden, varav ett besåddes och ett låg i träda, 
vilket sedan växlades årsvis. Den trädade åkern betades av djuren.  

De flesta av medeltidens gårdar i Uppland var samlade i byar, men det fanns också ensam-
gårdar, framför allt i skogs- och mellanbygder. Trots sina goda odlingsförhållanden var 
uppländska byar relativt små med mellan två och fem gårdar. Det fanns dock vissa större byar  
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Storskifteskarta över Valla by år 1781. Gul och rosa färg symboliserar åker, medan ängen är grön. Bastun, sydväst om 
byn, användes bland annat till att torka lin och röka kött. 

med 10–15 gårdar eller fler. Någon så stor by har dock aldrig funnits i nuvarande Håbo. I 
Häggeby socken var Viksjö länge den största byn med sina sju gårdar och i Övergrans socken 
ligger Brunnsta by som hade tio gårdar som mest. Byar och gårdar uppfördes ofta på 
moränbackar eller i övergången mellan odlingsmark och skog.  

Från och med medeltiden var byarnas åkrar uppdelade i tegar som låg blandade i så kallat 
solskifte. Varje gård tilldelades en gårdstomt, vars storlek var beroende av gårdens totala 
jordinnehav i byn. På så sätt fick större och mindre gårdar olika stora gårdstomter. På motsva-
rande sätt delades byns odlingsmarker så att gårdarna fick olika stora tegar i varje åker. Systemet 
var komplicerat, men rättvist. Alla gårdar, stora som små, fick del i alla jordar, såväl bättre som 
sämre. 

Radbyar var vanliga i Håbobygden liksom i hela Uppland. Långsmala gårdstomter låg sida 
vid sida intill bygatan. Ofta ramades bytomten in av vägar på alla sidor. Idag har mycket av den 
äldre bebyggelsen rivits eller förändrats under historiens lopp, men det går ofta att se den 
ursprungliga, typiska strukturen. Nederhassla i Häggeby socken, Åby och Brunnsta i Övergrans 
socken och Torresta i Kalmars socken är exempel på byar som har kvar delar av en äldre 
radbykaraktär. 

I regel var gårdarna kringbyggda runt en mer eller mindre sluten rektangulär gårdsplan. Från 
1700-talets mitt var den så kallade centralsvenska gården vanlig. Denna kännetecknades av att 
mangården och fägården låg skilda från varandra, ofta med en tvärställd stallänga. Fram till 
slutet av 1800-talet hade gårdarna många olika byggnader – fähus av olika slag, lador, bodar, 
smedjor med flera. Månghussystemet byggde på att varje funktion hade sin egen byggnad. 
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Mekaniseringen av jordbruket under slutet av 1800-talet märks bland annat genom att nya typer av byggnader 
uppfördes. Vid Nyckelby i Övergran byggdes vid denna tid ett lokomobilstall. 

Den agrara revolutionen  
1800-talet var en omvälvande tid för jordbruket och odlingslandskapet. Perioden brukar kallas 
den agrara revolutionen. Det gamla systemet med inägor och utmarker övergavs och istället 
infördes växelbruk där vallodling ingick i växtföljden. Nya redskap och maskiner introducerades 
och nya produktionssätt fick genomslag. Slåtterängar lades under plog, fuktig mark dikades ut 
och sjöar sänktes, allt för att få mer åkermark. 

De olika skiftena – stor-, en- och laga skifte – fick under 1700- och 1800-talet stor betydelse 
för landskapet. Skiftena syftade till att slå samman de spridda ägostycken som tidigare hört till 
varje gård. Störst genomslag fick laga skifte som med utflyttning av gårdar och omfördelning av 
ägor gav en helt ny fastighetsindelning.  

De uppländska byarna var förhållandevis små och laga skifte gick tämligen smidigt. Laga 
skifte innebar ett definitivt slut på det gamla odlingslandskapet och nya raka fastighetsgränser 
tillkom i landskapet som skar över de gamla gränserna mellan inägor- och utmark. Målsätt-
ningen med laga skifte var att få en så samlad ägostruktur som möjligt för varje gård. En följd av 
detta blev att vissa gårdar flyttades ut från bytomten varför de gamla bykärnorna kom att glesas 
ut. De gårdar som flyttades kom att utgöra helt nya inslag i landskapsbilden. I Håbobygden 
genomfördes laga skifte i de flesta byarna och pågick som mest intensivt under 1840- och 1850-
talen. På Skohalvön skiftades byarna först omkring 1880.  

Några större förändringar i byggnadsstil och byggnadssätt genomfördes i regel inte då de 
utflyttade gårdarna byggdes upp. Däremot fick de utflyttade gårdarna ofta en friare gruppering 
av husen. Vanligt var att mangården och fägården skildes från varandra på ett herrgårdspräglat 
sätt och att trädgård anlades kring mangården, vilket tidigare inte hade varit brukligt på 
bondgårdar. Förändringar i den traditionella bebyggelsen blev vanligare en tid efter skiftena då 
jordbrukets ekonomiska situation förbättrades. Rymligare bostadshus började uppföras, ofta med 
fem- eller sexdelad plan. Utmärkande är att husen blev bredare än tidigare. Det var också vanligt 
att äldre bostadshus byggdes på med en övervåning. 

57



Odlingslandskapet i Håbo 

 
I slutet av 1800-talet uppfördes nya ekonomibyggnader vid Vi. De är samtliga ritade av arkitekt Wilhelm Steinholtz. 

Under 1800-talet ökade spannmålsproduktionen i Sverige och nya exportmarknader öppnades. 
Det var goda år för de uppländska bönderna. På 1870-talet bröt dock spannmålsmarknaden ihop, 
främst för att Nordamerika sänkte priserna kraftigt. Den omfattande spannmålsodlingen fick ett 
abrupt slut och många bönder lade om till animalieproduktion. Antalet djur flerdubblades vid 
denna tid på varje gård.  

Den tilltagande mekaniseringen av jordbruket och den intensivare mjölkproduktionen fick 
till följd att de gamla ekonomibyggnaderna blev omoderna. Månghussystemet försvann snabbt 
och ersattes av sammanbyggda ekonomilängor, som rymde flera funktioner under samma tak. 
Vinkelbyggda längor med ladugård, mjölkrum, stall och loge blev allt vanligare.  

Byggnadstekniken kom även att förändras. Den traditionella timringstekniken kom helt att 
upphöra omkring sekelskiftet 1900. Skiftestekniken blev vanlig ett par decennier före 
sekelskiftet, men framför allt kom regelstommen att bli allmänt förekommande. Genom 
ångsågarnas moderna teknik blev det också billigare att använda plank och bräder då de nya 
ladorna och redskapslidren byggdes. De moderna, rymligare ladugårdarna uppfördes vid denna 
tid ofta i tegel eller gråsten. 

På 1920-talet var den svenska odlingsmarken större än någonsin. Därefter började en 
minskning och jordbrukets situation förändrades på flera sätt. På 1950-talet försämrades lön-
samheten för mjölkproduktion och många gårdar sålde sina mjölkdjursbesättningar. I slätt-
bygderna återgick man till en intensiv spannmålsproduktion, medan man i mellan- och 
skogsbygderna i högre grad fortsatte med mjölkproduktion. 1900-talets stora förändringar inom 
jordbruket kan ses som en del av industrisamhällets snabba utveckling. En förklaring ligger i 
mekaniseringen, men samtidigt har de jordbrukspolitiska besluten till stor del styrt händelse-
förloppet.  
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Herrgårdsbygd 

Under medeltiden utvecklades det värdsliga frälset ur den förmögna storbondeklassen. Grunden 
för stormännens privilegium lades i den så kallade Alsnö stadga omkring år 1280. Då beslutades 
att alla som gjorde vapentjänst med häst skulle erhålla skattefrihet. Genom dess privilegier 
bildades ett särskilt frälsestånd. Även prästerskapet var befriat från skatt och utgjorde det så 
kallade andliga frälset. Friheten från skatt gav den nybildade stormannaklassen möjlighet att 
utöka sina jordegendomar, men de medeltida godsbildningarna hade trots allt en begränsad 
inverkan på kulturlandskapet, bland annat därför att bebyggelsen inte avvek från de större 
bondgårdarna. En del av de mäktiga godsen bebyggdes dock med stenhus som hade karaktären 
av försvarsanläggningar. Från medeltiden kända sätesgårdar i Håboområdet är Finsta 
(Finnstaholm) och Skadevi i Häggeby socken samt ärkebiskopssätet Arnö i Övergrans socken. 
Vid reformationen 1527 indrogs Biskops-Arnö till kronan, Finnstaholm kom i Gustav Vasas ägo, 
medan Skadevi hade återgått i bondebruk. Endast på Biskops-Arnö finns idag lämningar kvar av 
dessa medeltida stormannagårdar. Under 1500-talet tillkom två nya säterier i området, Ekenäs i 
Häggeby socken och Bagarbo i Skoklosters socken.  

Den stora säteriexpansionen inträffade i Mälarområdet under 1600-talet. Många säterier 
uppkom genom att enskilda personer fick landområden av Kronan för insatser i krig. Slott och 
herrgårdar uppfördes och på många platser avhystes byar och bönderna tvingades att bli torpare.  

Godsdriften skapade ett speciellt landskap, med vidsträckta odlingsytor, herrgårdsbyggnader, 
alléer, parker och lövskogsplanteringar. Godslandskapet styrdes inte enbart av ekonomiska 
faktorer, utan är även resultatet av avsiktlig estetisk planering. Huvudbyggnaderna placerades i 
tilltalande lägen, vägar med alléplanteringar drogs i raka linjer och ädla lövträd planterades för 
att skapa konstfulla parklandskap. 

Inom gränsen för nuvarande Håbo kommun tillkom inte mindre än 23 säterier under 1600-
talet. De mest betydande blev Skokloster, Finnstaholm i Häggeby socken samt Biskops-Arnö, Vi, 
Krägga och Segersta, samtliga i Övergrans socken. De två sistnämda brukades som så kallade 
ladugårdar under Ekolsund. Genom reduktionen minskade adelns maktställning något. Elva av 

Alléerna vid Värsta är ett tydligt uttryck för herrgårdslandskapet. 
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Håboområdets 23 säterier reducerades under 1680-talet. Efter det militära indelningsverkets 
tillkomst på 1680-talet indelades flera herrgårdar med indragen säterifrihet till boställen åt 
officerare. Bodarna i Häggeby socken blev kaptensboställe för Sigtuna kompani av Upplands 
regemente, Kalmarnäs i Kalmars socken blev majorsboställe för Livregementet till häst och 
Biskops-Arnö anslogs till översteboställe för Upplands regemente.En genomgripande förändring 
under 1800-talet var att herrgårdarna allt mer övergick till rationellare stordrift. I huvudsak 
koncentrerades driften till huvudgården. Arrendegårdarna upphörde ofta att fungera som 
självständiga jordbruk och avhystes i regel. Statarsystemet växte istället fram och med hjälp av 
statarna kunde driften klaras från huvudgården. Herrgårdarna blev föregångare vid 
mjölkhushållningens effektivisering i Sverige. De stora mjölkdjursbesättningarna krävde en stor 
arbetsstyrka. Statarbostäder som skulle rymma flera familjer uppfördes därför i anslutning till 
herrgårdarna. Många statarbostäder finns ännu bevarade, bland annat vid Finnstaholm och 
Skadevi i Häggeby socken, Skoklosters slott, Krägga i Övergrans socken och Väppeby i Kalmars 
socken. Statare och statarbostäder fanns även på mindre gårdar.  

Jordbrukets utveckling under 1800-talet medförde en stor förändring av ekonomibygg-
nadernas funktion och utseende. De mindre kringbyggda fägårdarna ersattes nu av stora, 
moderna och välbyggda ladugårdskomplex. I virkesbesparande syfte byggdes ofta ladugårdarna i 
tegel. Flera av Håbobygdens ekonomibyggnader från 1800-talets sista decennier är uppförda 
efter ritningar av Uppsalaarkitekten Wilhelm Steinholtz, exempelvis tegelladugårdarna vid 
Värsta i Häggeby socken och Väppeby i Kalmars socken och ekonomibyggnaderna vid Vi och 
Katrinedals gårdar i Övergrans socken. En monumental tegelladugård uppfördes vid Skoklosters 
slott 1895. Den utgör numera en del av Skoklosters värdshus.  

Till herrgårdarnas bebyggelse hörde också torp och lantarbetarbostäder. Herrgårdarna 
krävde en stor och varierad arbetsstyrka som genom århundraden utgjordes av så kallade 
dagsverksarbetare. Det var frälsebönder och torpare som genom dagsverkesplikt gentemot 
godsägaren hade rätt till bostad och egen jordlott. Under 1700-talets senare del och början av 
1800-talet blev den jordlösa landsbygdsbefolkningen allt större samtidigt som efterfrågan på 
arbetskraft ökade på herrgårdarna. En stor del av torpen på herrgårdarnas utmarker tillkom vid 
denna tid.  

Som en följd av laga skiftesreformen och den fria jordmarknaden under 1800-talet tillkom en 
ny storbonde- och godsägarklass som utvecklade en rad nya storgårdar. Dessa utgjordes dels av 
äldre herrgårdar, dels av helt nyetablerade gårdskomplex som Aronsborg, Fånäs och Bistaborg, 
samtliga i Kalmars socken. Hela byar kunde utplånas då dessa tidsenliga och mönsterbildande 
storgårdar tillkom. Nyckelby gård i Övergrans socken är ett utmärkt exempel på en sådan gård.  

Ett typiskt drag för Håbotraktens herrgårdar utgör än idag de stora ekonomibyggnaderna 
från den tid då jorden började brukas rationellt och boskapsskötsel och kreatursavel utvecklades 
till en betydande näring.  

Trädgårdsnäringen 

Den svenska trädgårdsnäringen har sitt ursprung i de medeltida klosterträdgårdarna. Klostrens 
trädgårdar var främst nyttoträdgårdar, men det fanns även prydnadsträdgårdar. Dessa innehöll 
ofta ovanliga växter som munkarna hade tagit med sig från kontinenten. Efter medeltiden blev 
prydnadsträdgårdar vanliga vid herrgårdarna. Från herrgårdarna spreds sedan trädgårdsodlingen 
till prästgårdar, militära boställen och slutligen till bondgårdarna.  

Böndernas trädgårdsodling var från början helt inriktad på nyttoväxter. Det var dock först i 
och med att Hushållningssällskapet bildades på 1800-talet som trädgårdsskötseln blev vanlig ute 
på bondgårdarna. Hushållningssällskapet anlade trädskolor och skolträdgårdar. De delade även 
ut gratis fruktträdplantor och inrättade olika trädgårdsmästartjänster. De många herrgårdarna 
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I Nederhassla finns en stor fruktträdgård bevarad. Frukten såldes i många år bland annat på Fyristorg i Uppsala. 

utgjorde grunden för den stora trädgårdsnäring som utvecklades i Håbo och Mälarområdet 
under 1800-talets senare del. Herrgårdarnas trädgårdsmästerier odlade köksväxter och frukt som 
såldes i Stockholm och i Uppsala. De största producenterna i nuvarande Håbo var Skoklosters 
slott, Finnstaholm i Häggeby socken och Katrinedal och Segersta båda i Övergrans socken. 
Uppvärmda växthus fanns först enbart på herrgårdarna, men under 1900-talets början blev det 
allt vanligare även på mindre trädgårdsmästerier. I växthusen odlades främst tomater och gurka. 
Övriga grönsaker och meloner odlades i drivbänkar under glas. Segersta gjorde sig känt för sin 
melonproduktion. Under inte mindre än 2000 drivbänksfönster odlades meloner, vilket innebar 
att Segersta var Mälardalens största melonproducent. Mälarbygdens klimat är mycket gynnsamt 
för fruktodling och vid många gårdar har det funnits stora fruktträdgårdar. Man odlade främst 
äpplen och Håbos största fruktodling låg tidigare vid Skoklosters slott. I äldre tider drev varje 
herrgård med självaktning fram egna äppelsorter. Ett sådant äpple är Skoklosters Grågylling. 

Även i Bålsta var trädgårdsodlingen omfattande under 1900-talets första hälft. Utöver 
äppelodling var sparrisodling en specialitet. Sparrisen var beroende av stora mängder hästgödsel 
då drivningen måste ske på varm botten och skörden skulle vara avslutad före midsommar. 
Sparrisen kunde med lätthet säljas till Stockholms olika delikatessaffärer. Sparrisodlingen avtog 
under 1940-talet för att senare helt upphöra. Trädgårdsnäringens traditioner hålls fortfarande till 
viss del vid liv genom att några plantskolor och trädgårdsföretag är verksamma i Håbo. 
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Röd slamfärg blev vanlig på Håbos ekonomibyggnader först vid mitten av 1800-talet. Vi gård, Övergran.



Byggnadsskicket i Håbo 

Byggnadsskicket i Håbo 
Håbos äldsta bevarade byggnader är 
sockenkyrkorna i Skokloster, Häggeby, 
Övergran, Yttergran och Kalmar. De är 
samtliga uppförda under slutet av 1100-
talet eller i början av 1200-talet i ro-
mansk stil. En utförligare beskrivning av 
kyrkornas historia finns i kapitlet Kyr-
korna i Håbo – ett medeltida arv. 

Sockenkyrkorna har använts och vår-
dats under århundradenas lopp varför de 
idag finns kvar. Profana byggnader från 
medeltiden är däremot mycket ovanliga, 
men det finns några hus i Håbo med me-
deltida ursprung. Den kanske bäst beva-
rade byggnaden är det så kallade Medel-
tidshuset på Biskops-Arnö. I undervå-
ningen finns den gotiska salen som idag 
används som samlingslokal. Det är en 
pelarsal med gotiska ribbvalv som tro-
ligen är uppförd under tidigt 1300-tal (se 
bild s. 30). Även den ena flygelbygg-
naden har en källarvåning från medel-
tiden. De båda undervåningarna är de 
enda resterna som idag finns kvar av den 
medeltida ärkebiskopsborgen på Bis-
kops-Arnö.  

Det gamla slottet vid Skoklosters 
slott har även det ett medeltida murverk. 
Under medeltiden fanns här två hus som 
senare byggdes ihop till ett. Sitt nuva-
rande utseende fick byggnaden dock först under mitten av 1800-talet.  

Det finns dessutom några medeltida källare i Håbo. Under gårdsplanen framför Segerstas 
herrgård finns en stor senmedeltida källare. Den är sammanlänkad med den södra flygel-
byggnadens källarvåning, som eventuellt kan vara från 1500-talet. Källarna är troligen rester av 
Segerstas tidigare sätesbyggnad.  

Under medeltiden var Svannäs en holme helt omfluten av Ekolsunds vatten. I detta strate-
giska läge uppfördes en befäst sätesgård. Av gården finns idag endast en medeltida källare kvar. 
Källaren, som har väggar av sten och valv av tegel, har två rum och ett förrum. 

Stormaktstidens byggnader  
Några byggnader från renässansen finns inte i Håbo, däremot har kommunen Sveriges bäst be-
varade barockslott. Skoklosters slott började uppföras vid mitten av 1600-talet. Slottets yttre 
stod klart 1671 medan inredningsarbetet fortsatte fram till omkring 1700. Stora delar av barock-
interiören finns idag kvar. Den stora bankettsalen blev dock aldrig färdigställd och står fortfa-
rande som en arbetsplats från 1600-talet. 

Medeltidshuset på Biskops-Arnö är i sina äldsta delar från 
tidigt 1300-tal. I bakgrunden syns den södra flygelbyggnaden 
som även den har en källarvåning från medeltiden. 

Gamla slottet vid Skoklosters slott har medeltida murar. 
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De ursprungliga ritningarna 
till Skoklosters slott gjordes av 
den tyske arkitekten Caspar 
Vogel. De kom senare att be-
arbetas av Nicodemus Tessin 
d.ä., Jean De la Vallée och 
Mattias Spieler, som alla hör 
till stormaktstidens stora arki-
tektnamn. Den svenska ba-
rocken fick sin inspiration från 
Frankrike och Italien. Mellan 
den franska barocken och den 
svenska finns många likheter, 
medan Italien vid denna tid 
stilmässigt låg långt före Sve-
rige. Därför finns det betydligt 
större likheter mellan den ita-
lienska renässansen och den 
svenska barocken. Skoklosters 
slott är en tydlig representant 
för den svenska barocken.  

Slottsbyggnaden som är 
uppförd i tegel har en symme-
triskt och storslaget yttre. Den 
består av fyra längor som om-
sluter en kvadratisk gård. Län-
gorna har branta valmade sa-
deltak som är klädda med 
svartglaserat tegel. I varje hörn 
finns ett åttkantigt torn som 
täcks av en kopparklädd huv. 
Slottet var i första hand ett 
bostadshus – och inte som un-
der medeltiden en försvarsan-
läggning – varför tornen mest 
hade en dekorativ funktion.  

Under 1600-talet fanns ca 
25 säterier i nuvarande Håbo. 
För att få räknas som säteri 
krävdes bland annat en stånds-
mässig huvudbyggnad. I slutet 
av 1600-talet, under den så 
kallade karolinska tiden, bör-
jade herrgårdarna ges en allt-

mer medveten utformning. Det var inte endast mangårdens byggnader som designades utan 
även omgivningarna. Axialitet och symmetri var ledord. Huvudbyggnaden placerades så att den 
fick ett dominerande läge. Gärna uppe på en liten höjd med vid utsikt över slättlandskapet 
och/eller Mälaren. Husen fick symmetriskt utformade fasader och branta sadeltak eller brutna 
tak, vilka båda ofta valmades. 

De åttkantiga tornen är mycket viktiga för Skoklosters slotts utseende. 
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På 1780-talet hade Vi gård en symmetriskt uppbyggd mangård med tre flygelpar. Fägården låg vid denna tid i en fyr-
kant på den plats där huvuddelen av gårdens ekonomibyggnader ligger idag. 

Från huvudbyggnaden utgick en tänkt mittaxel som vanligen betonades med hjälp av en in-
fartsallé. Kring denna mittaxel grupperades mangårdens flygelbyggnader. Ibland fanns endast ett 
flygelpar. Andra gånger hade man flera. Exempelvis Vi gård hade tre flygelpar som låg efter 
varandra längs mangårdens sidor. Trädgårdar och parker placerades även de i relation till mitt-
axeln. De var ofta uppbyggda utifrån ett rutmönster med kvarter som innehöll blommor, form-
klippta träd och buskar. Ekonomibyggnaderna på Vi låg, som brukligt var på de större gårdarna, 
samlade i en fyrkant och väl separerade från mangården. 

Flygelbyggnaderna på Segersta gård är uppförda i en utpräglad karolinsk stil. Husen, som 
troligen är byggda i slutet av 1600-talet eller i början av 1700-talet, har båda en närmast kvadra-
tisk plan och branta helvalmade sadeltak. Även Katrinedals huvudbyggnad, som är byggd i bör-
jan av 1700-talet, är uppförd i karolinsk stil. Mittpartiets murverk kan dock höra till den tidigare 
huvudbyggnaden som brann ner 1706. Det nuvarande huset har ett brutet och valmat tak och en 
frontespis som markerar var huvudentrén ligger. Intill Katrinedals huvudbyggnad ligger en en-
sam flygelbyggnad. Den uppfördes på 1850-talet och hade då ett flackt sadeltak. Vid en ombygg-
nad på 1930-talet fick taket ett utseende snarlikt huvudbyggnadens. Den har således idag ett ka-
rolinskt utseende, men är betydligt yngre. 

 
1. Segersta gårds flyglar, som är uppförda i karolinsk stil kring sekelskiftet 1700, har branta, valmade sadeltak. 2. Katri-
nedals huvudbyggnad har ett brutet, valmat tak vilket även det är vanligt på hus från början av 1700-talet. 3. Flygel-
byggnaden vid Katrinedals gård byggdes om på 1930-talet så att den idag ser ut att vara samtida med huvudbyggnaden. 
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Krägga herrgård uppfördes på 1830-talet i nyklassicistisk stil. 

Nyklassicistiska ideal 
I slutet av 1700-talet och i början av 1800-talet var nyklassic-
ismen det rådande stilidealet i Sverige. Många av Mälardalens 
herrgårdar fick nya huvudbyggnader vid denna tid. Om inte ett 
nytt hus uppfördes byggdes ofta den äldre huvudbyggnaden om 
och till så att den stilmässigt stämde med tidens smak.  

Kräggas huvudbyggnad uppfördes på 1830-talet som bröl-
lopsgåva åt Agnes Seton av hennes far Patrik Seton. Huset är i 
en och en halv våning med ett förhöjt mittparti. Den släta, put-
sade fasaden delas upp av lisener som går vertikalt från takfoten 
ner till sockeln. Taket är som ofta vid denna tid ett sadeltak.  

Åren runt 1730 uppfördes huvudbyggnaden till överstebo-
stället Biskops-Arnö efter ritningar av arkitekten Erik Dahlberg. 
I början av 1800-talet fick den tvåvåniga byggnaden sitt nuva-
rande utseende med ett flackt sadeltak och en fronton över hu-
vudentrén. De två flygelbyggnaderna, som båda är uppförda 
kring år 1700, fick även de sitt nuvarande utseende i början av 
1800-talet då de byggdes på med ytterligare en våning med sa-
deltak. De tre husen har alla en mycket stram framtoning med 
släta fasader. Den huvudsakliga dekorationen är frontonen, hu-
vudentréns omfattning och fönstren som bryter igenom muren. 

Bottenvåningen på Segerstas huvudbyggnad är uppförd på 
1600-talet. På 1820-talet byggdes huset på med ytterligare en 
våning och fick då sitt nuvarande utseende med ett brutet tak 
och en slät fasad som delas upp av vita lisener. Mittpartiet på 
fram- och baksidan betonas, på samma sätt som på huvudbygg-
naden på Biskops-Arnö, med hjälp av en fronton. Även Värsta 
herrgård byggdes på med ytterligare en våning vid 1800-talets 
mitt. Huvudbyggnaden på Vi har ett mittparti som fick sitt nu-
varande utseende i början av 1800-talet. Det är två våningar 
högt och har ett flackt sadeltak. 

Biskops-Arnö. 

Segersta. 

Värsta. 

Vi. 
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Ståndsmässig bebyggelse 
Herrgårdarna hade ofta en sexdelad plan 
med hall och sal i mitten. Denna plantyp 
blev vanlig även för prästgårdar och mili-
tära boställen under 1700- och 1800-talen. 
År 1727 kom en resolution om prästgår-
darnas utseende, där den sexdelade planen 
förespråkades. Kalmar prästgård uppfördes 
1740 och hör till en av de äldsta prästgår-
darna i Uppland med denna plantyp. Ett 
annat exempel på sexdelad plan är majors-
bostället i Kalmarnäs som uppfördes 1744. 
Båda byggnaderna är, som brukligt var, 
uppförda i liggtimmer, men prästgården 
reveterades på 1870-talet. Timmerhus reve-
terades ofta under 1800-talet för att likna 
de större herrgårdarnas och slottens sten-
hus.  

Ytterligare bostadshus i Håbo som har 
sexdelad plan är förste sergeantbostället i 
Lundby i Yttergran och fanjunkarbostället i 
Brunnsta i Övergran.  

Även på större bondgårdar uppfördes 
gärna en ståndsmässig bebyggelse med en 
huvudbyggnad med sexdelad plan och fly-
gelbyggnader symmetriskt placerade på 
mangården. Exempelvis Väppeby gård i 
Kalmars socken uppfördes på detta sätt un-
der andra hälften av 1700-talet. Idag finns 
endast huvudbyggnaden och den ena fly-
gelbyggnaden kvar. Så sent som 1910 bygg-
des ett bostadshus vid Nygård i Skoklosters 
socken med sexdelad planlösning. 

Under 1600-talet blev det vanligt att 
rådhus och herrgårdar rödfärgades. Detta 
bruk spred sig över tiden allt längre ner i 
samhällsskikten. Prästgårdar och militärbo-
ställen började rödfärgas under 1700-talet. 
Vid denna tid hade oljefärgen slagit igenom 
för högreståndsbebyggelsen. Under 1800-
talet började bondgårdarnas bostadshus att 
rödfärgas. Nu blev det istället vanligt att 
prästgårdarna målades i ljusa oljefärger. 
Torp och ekonomibyggnader började i 
större utsträckning rödfärgas först under 
1800-talets andra hälft. 

Kalmar prästgård. 

Majorsbostället i Kalmarnäs. 

Förste sergeantbostället i Lundby. 

Väppeby gård. 
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Vasastugan på Biskops-Arnö är en parstuga som är uppförd under 1600-talet.  

Bondemiljöns bostadstyper 

Från medeltiden fram till 1800-talets 
mitt var parstugan den vanligaste bo-
stadstypen på håbotraktens bondgår-
dar. Parstugan har två rum – daglig-
stugan och anderstugan – som ligger 
på var sida om en förstuga och en liten 
kammare. Vasastugan på Biskops-Arnö 
är en parstuga som är uppförd på 1680-
talet. Den är sannolikt Håbos äldsta 
bevarade parstuga. Flera parstugor 
finns i Skoklosters socken, till exempel 
i Kaddala, Apalle, Råberga och Flasta. 
Ytterligare parstugor finns vid Rö-
lunda gård i Häggeby, på Skrikjädra 
gård och i Sandvik, båda i Övergrans 
socken. Parstugor var dock inte enbart 
förbehållet gårdarna. Hatet i Skoklos-
ters socken och Ängstorpet vid Rölun-
da i Häggeby socken är torp med beva- 

Torpet Hatet i Skokloster från tidigt 1800-tal. Många av 
husets ursprungliga byggnadsdetaljer finns kvar. 
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rade parstugor. När välståndet ökade 
var det inte ovanligt att parstugorna 
byggdes till med en eller två kam-
mare. De blev då så kallade framkam-
marstugor. I exempelvis Apalle och 
Salsta, båda i Skoklosters socken, 
finns framkammarstugor.  

Under slutet av 1700-talet och 
under 1800-talet försågs, som tidiager 
har nämnts, en del bondgårdar med 
ett bostadshus med sexdelad plan. 
Mangården fick även den ofta en 
herrgårdsliknande prägel med par-
ställda uthus. Gyllendal, i närheten av 
Kalmar kyrka, uppfördes på detta sätt 
när gården flyttade ut från Frösunda 
by efter 1760-talets storskifte. 

Under 1800-talet byggdes ibland 
bostadshusen på med en våning. Van-
ligast var, som tidigare har skildrats, 
att det var herrgårdarna som fick en 
ytterligare våning. Men även präst-
gårdar och bondgårdar försågs ibland 
med en övervåning. Övergrans präst-
gård förstorades till exempel på detta 
sätt under 1800-talet. Stavsunds sjö-
krog fick likaledes en övervåning vid 
mitten av 1800-talet. 

Den bredare plantypen, i form av 
korsplanen eller den femdelade pla-
nen, slog igenom under 1800-talets 
andra hälft. Den blev vanlig på gårdar 
och under 1900-talet även bland eg-
nahemsbebyggelsen både på lands-
bygden och i tätorter. Den var mer 
värmeekonomisk är de långsmala 
parstugorna då rummen samlades 
kring en centralt placerad murstock. 
När husen blev bredare blev de även 
högre än de äldre husen, eftersom 
man fortfarande hade samma taklut-
ning. I exempelvis Salsta, i Skokloster, 
finns ett bostadshus med en korsfor-
mig plan som är uppförd under 1850-
talet. I Uppland var framför allt den 
femdelade planen vanlig under andra 
hälften av 1800-talet och en bit in på 
1900-talet. I exempelvis Sanda och 

Framkammarstuga i Apalle i Skoklosters socken. 

En påbyggd parstuga finns i Stavsund i Skoklosters socken. 

Gyllendal i Kalmar socken har en sexdelad planlösning. 

I Salsta i Skoklosters socken finns ett bostadshus med korsplan. 
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Sjusta i Skoklosters socken och i Torr-
resta i Kalmars socken uppfördes bo-
stadshus av denna typ.  

Bland torpen var enkelstugan den 
vanligaste plantypen fram till 1800-
talet. Mjölnarbostaden vid Vi gård i 
Övergran och torpet Plåtens i Häg-
geby är exempel på enkelstugor som 
är uppförda på 1700-talet. Färjestaden 
i närheten av Biskops-Arnö i Över-
gran och Kvarnkojan vid Grans by i 
Yttergran har enkelstugor som är 
uppförda under 1800-talets andra 
hälft.  

I Håbo slog sidokammarstugan 
igenom på bredfront under 1800-talet 
varför det är den absolut vanligaste 
planformen bland de torp som idag 
finns bevarade. De allra flesta sido-
kammarstugorna har idag en tillbyggd 
förstuga. Många har numera även en 
inredd vind. I vissa fall finns en ut-
vändig trappa till vindsrummet. Detta 
är exempelvis vanligt bland torpen i 
Skoklosters socken. I andra fall har 
man en förstuga i två våningar som 
fungerar som trapphus. De flesta torp 
har sadeltak. I enstaka fall har bo-
stadshusen getts ett brutet tak för att 
på så sätt få en större vind. 

Fram till slutet av 1800-talet var i 
stort sett alla hus i Håbo som uppför-
des på torp och gårdar av liggtimmer. 
Under en kort period i slutet av år-
hundradet användes skiftesverk fram-
för allt för ekonomibyggnader, men 
när sågverksindustrin slog igenom 
blev det mycket enklare och billigare 
att använda plank och bräder än tim-
mer. Runt sekelskiftet 1900 byggdes 
många bostadshus med plankväggar, 
men ganska snart började man bygga 
hus med regelstomme. Ekonomi-
byggnader uppfördes vanligen med 
enkel brädfodring. De stora, moderna 
ladugårdarna som uppfördes vid den-
na tid fick i stället ofta murar av tegel 
eller gråsten. 

Torresta gård har ett bostadshus med femdelad plan. 

Plåtens i Vreta i Häggeby socken har en enkelstuga från 1700-talet. 

Torpet Bastängen vid Katrinedal har en sidokammarstuga. 

På Brunnsta malm ligger en sidokammarstuga med inredd vind. 
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Villastilar under 1900-talet 
Fram till sekelskiftet 1900 bodde de flesta människor antingen på landet i bostäder som var rela-
terade till jordbruket – bondgårdar, statarbostäder, torp eller backstugor – eller så bodde de i 
lägenheter eller stadsgårdar i någon av Sveriges städer. Förhållandena inne i städerna var ofta 
undermåliga och farsoter såsom kolera och TBC vanliga. Runt sekelskiftet 1900 upptäcktes att 
det var vanligare med TBC bland personer som bodde i hus som var mörka och fuktiga. Att 
flytta ut på landet blev en populär lösning för att få ett hälsosammare liv. Under första delen av 
1900-talet var det möjligt att få egnahemslån där man lånade 90 % av kostnaden. Resterande 10 
% bestod av eget arbete. Eftersom ingen hög egeninsats krävdes blev det möjligt att skaffa ett 
eget hus för familjer med lägre inkomster. Egnahemslånen kom i första hand till för att stävja 
den höga emigrationen, men hjälpte även många andra grupper av människor. Tätorter uppstod 
runt de stora städerna och längs med stambanorna. Många familjeförsörjare hade arbete inne i 
städerna och valde att pendla långa sträckor för att familjen skulle kunna få ett hälsosammare liv. 

Den disponibla inkomsten ökade markant under slutet av 1950- och 1960-talen. Många fick 
råd att både ha ett permanentboende och en sommarstuga eller sportstuga. Tanken med en 
sportstuga är att man med utgångspunkt från den ska ha möjlighet att njuta av friluftsliv och 
sport året runt. Det gör att sportstugan – till skillnad från sommarstugan – är vinterbonad. 
Många av de sommarstuge- och sportstugeområden som växte upp i Håbo, till exempel Fånäs, 
har senare successivt omvandlats till områden med enbart permanentboende.  

 

Den svenska röda villan 
När villabyggandet ökade runt sekelskiftet 1900 var den svenska röda villan en vanlig hustyp. 
Majoriteten av dem som flyttade till förortskommuner och stationssamhällen kom ursprungligen 
från landsbygden. För många var det naturligt att söka inspiration från de byggnadstraditioner 
som de var vana vid. Även arkitektkåren intresserade sig vid denna tid för den svenska röda stu-
gan. Träbyggnader med röd falufärg och vita knutar blev en symbol för svenskhet. Idéerna kring 
den röda stugan hänger i hög grad samman med nationalromantikens tankegods.  

Villorna är byggda i trä och vanligen uppförda med plankvägg. Planen är ofta asymmetrisk. 
Panelen kan antingen var liggande eller stående. Fönstren är sexrutiga eller med två fönsterlufter 
nertill och små rutor upptill. Taken är ofta sadeltak klädda med rött tegel, men närmare 1920-
talet blev brutna tak vanliga. Denna villatyp var väldigt populär och hus i denna stil byggdes 
ända in på 1930-talet. 
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Jugend 
I slutet av 1800-talet slog jugend eller art nouveau igenom i Europa. Det var den första stilen 
sedan gotiken som inte var direkt influerad av antiken vilket bland annat visar sig i att byggna-
derna ofta har en asymmetrisk uppbyggnad. Slingrande växtornamentik är vanliga inslag på fa-
sader och byggnadsdetaljer. Husen är oftast putsade i ljusa färger och smidesjärn används till 
balkonger och trappräcken. Den renodlade jugenden slog inte helt igenom i Sverige, men det 
finns många byggnader där jugend har blandats med andra stilar, exempelvis nationalromantik. 
Hus i denna stil uppfördes fram till en bit in på 1910-talet. Den vänstra bilden visar museet Bi-
otopia i Uppsala som har en utpräglad jugendstil. I Håbo finns endast ett par hus i denna stil. 

 

Nationalromantik 
I början av 1900-talet blev nationalromantiken det rådande stilidealet i Sverige. Stilen är inspire-
rad av äldre inhemsk byggnadstradition, främst medeltid, vikingatid och allmogebebyggelsen i 
Dalarna, men den har även förebilder i Tyskland, Danmark och England. De flesta europeiska 
länder hade under 1910-talet sin egen nationalromantik – uppbackad av de nationalistiska 
strömningarna i samband med första världskriget. 

Inom hyreshusbebyggelsen brukar man räkna nationalromantiken till 1910-talet. Stilut-
vecklingen inom villabebyggelsen släpar dock efter några år, så därför finns det national-
romantiska villor som är byggda även under 1920-talet. 

Arkitekterna eftersträvade under denna tid äkthet i materialen. Det skulle vara natursten, te-
gel och trä, inte gips och puts som hade varit vanliga material under senare delen av 1800-talet. 
Fönstren är ofta smårutiga, vilket ska påminna om äldre tider då man inte kunde göra stora föns-
terglas. Taken, som ofta är stora, kan ha höga branta takfall. Taktäckningen består av plåt eller 
taktegel som ibland är glaserat och då ofta grönt. Vissa hus har en utkragad övervåning, vilket 
ansågs ge ett ålderdomligt utseende. Fasaderna var ursprungligen ofta bruna eller röda. Ingången 
markerades vanligen med ett utsirat skärmtak eller en veranda. 
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Tjugotalsklassicism 
På 1920-talet sökte arkitekterna inspiration från 1700-talets och det tidiga 1800-talets klassicism. 
Såsom all klassicism utgår denna stil från antikens formvärld. Detaljer från de grekiska och ro-
merska templen används, till exempel pelare och tempelgavlar. Klassicism kännetecknas även av 
symmetri och harmoni. Ingången är ofta placerad centralt och fönstren är jämnt fördelade över 
fasaden. 

Tjugotalsklassicismen känns lätt igen på sina sexrutiga eller fyrarutiga fönster. Inom villabe-
byggelsen är det vanligt med fasader i liggande träpanel i gult, grått eller rött. Taken är ofta 
brutna och har vanligen enkupigt tegel. Tjugotalsklassicismen blev populär inom villabyggandet 
och det finns många hus i denna stil som är uppförda en bra bit in på 1930-talet.  

 

Funktionalism 
Efter första världskriget började radikala arkitekter i Europa att sträva efter en helt ny arkitektur 
som passade det moderna industrialiserade samhället. Man eftersträvade ett industriellt och ra-
tionellt byggande, men det skulle dröja ytterligare några årtionden innan det blev verklighet.  

Modernismen, eller funktionalismen som stilen ofta kallas i Sverige, slog igenom på allvar i 
Sverige i samband med Stockholmsutställningen 1930. Kooperativa förbundet, KF, hade ett eget 
arkitektkontor som tidigt anammade stilen vilket gjorde att funktionalismen snabbt slog igenom 
på bred front i Sverige. 

Byggnaderna är oftast slätputsade i ljusa färger: vitt, ljusrosa eller ljusockra. Många hus har 
en kubisk form. Det är vanligt med platta tak och släta, runda pelare. Fönstren är stora och utan 
spröjs. Det är vanligt med fönster och balkonger som går runt hörn. Inspirationen från atlan-
tångare är ofta påtaglig i form av räcken som ser ut som relingar och runda kabyssfönster. 

Den exklusivare funktionalismen slog inte igenom bland villabebyggelsen i Håbo. De hus 
som byggdes i den nya stilen här har i stället ofta ljusa träfasader eller putsfasader med ospröjsade 
fönster och flacka sadel- eller pyramidtak. 
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Funktionalism med traditionella inslag 
Under 1940-talet gick den riktigt strama funktionalismen tillbaka. I och med andra världskriget 
blev det svårt att få tag i betong till väggarna och olja som behövdes för asfalten man hade på de 
platta taken. 1930-talsfunktionalismen sågs dessutom av många som alltför stram och kylig för 
att passa det kalla klimatet i Norden. Istället byggdes hus med det traditionella materialet tegel, 
gärna putsade med grov puts. 

En- och tvåvåningshus med rektangulär form och sadeltak var vanliga under 1940-talet. 
Radhus slog igenom i Sverige vid slutet av 1950-talet. Håbos första radhuslänga ligger vid Kanal-
vägen och uppfördes i början av 1960-talet. Puts och tegel är de dominerande fasadmaterialen. 
Färgskalan går i mättade jordfärger: grått, brunt, ockra och grönt. Det är vanligt med stora, 
ospröjsade fönster och tvåluftsfönster. Tidstypiskt är också vita fönsteromfattningar och möns-
termurning i tegel runt entrédörrarna. 

 

Rekordåren 
Tiden mellan 1960 och 1974 brukar kallas för rekordåren på grund av den höga nybyggnadstak-
ten. I början av 1960-talet var bostadsbristen akut i Sverige. Dessutom var många av de befint-
liga husen undermåliga. För att komma tillrätta med problemet beslutade riksdagen att det 
skulle byggas en miljon bostäder mellan åren 1965 och 1974, senare kallat för miljonprogrammet. 
Man satsade helhjärtat på ett rationellt byggande med prefabricerade byggnadselement både för 
flerbostadshus och småhus. Av de bostäder som byggdes under denna tid var en tredjedel radhus 
och villor.  

Det var vanligt att man blandade olika fasadmaterial på småhus vid denna tid såsom rött te-
gel och vitt mexitegel. Indragna balkonger är populära, ofta längs husets långsida. Taken är 
ibland platta med en kraftigt markerad takfot i mörkt trä. Det byggs också mer traditionella trä-
hus med röd eller gul stående panel och sadeltak. Fönstren är stora, saknar spröjs och har ibland 
ett litet vädringsfönster vid sidan. Under denna period byggdes flera stora villa- och radhusom-
råden runt Bålsta, till exempel Väppebyberget. De nya villaområdena i Kalmars socken lades ofta 
i anslutning till de gamla byarna.  
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Postmodernism 
Reaktionen mot rekordårens byggnader blev vid mitten av 1970-talet stark. Man ansåg att det 
rationella byggandet hade lett till stereotypa och tråkiga miljöer. Arkitekterna började åter blicka 
tillbaka på tidigare stilar. Produktionen av stora, höga flerbostadshus minskade drastiskt under 
andra hälften av 1970-talet, samtidigt som småhusbyggandet ökade. Utöver kritiken mot miljon-
programmets stora områden berodde denna omsvängning på att de dåvarande lånereglerna och 
den höga inflationen gjorde det mycket fördelaktigt att bo i villa. 

Inom villabebyggelsen dominerade vid denna tid träfasader med stående panel i olika färger. 
Husen har ofta branta sadeltak med inredd vind och takfönster. Vinden har ibland en indragen 
balkong på gaveln. Under slutet av 1970-talet minskade storleken på fönstren till följd av oljekri-
sen. På 1980-talet blev spröjsade fönster, burspråk och verandor med svarvade stolpar populära. 
Kataloghusen var under 1980-talet ofta inspirerade av den traditionella herrgården med en 
symmetrisk plan, takkupor och brutna tak. Utbyggnadstakten var mycket hög i Håbo kommun 
under dessa år och villaområdena fortsatte att grupperas i bystrukturer. Även äldre villaområden 
såsom Fånäs förtätades med nya villor enligt tidens mode. 

 

Nymodernism och nystilar 
Under 1990-talet blev modernismen (eller funktionalismen) åter populär. Arkitekterna lät sig 
inspireras av den tidiga funktionalismen från 1930-talet och ritade vita, putsade hus med stora 
plana ytor och flacka tak. Även tjugotalsklassicismen var en stor inspirationskälla. Variationen i 
bebyggelsen ökade och det lades stor vikt vid fasadernas utformning. Äldre villaområden förtäta-
des med villor och bostadsrättslägenheter i tvåvåningshus. Det blev populärt med vardagsrum 
med dubbel takhöjd och öppen planlösning där kök och vardagsrum flöt ihop. 

Träfasader dominerade även under denna tid bland småhusbebyggelsen. Inspirationen från 
herrgårdsmiljöer var fortfarande stor, framför allt bland kataloghus. I områden som byggdes av 
byggnadsfirmor var husen ofta inspirerade av 1930-talets funktionalism, med släta träfasader i 
vitt eller grått och med flacka sadeltak, eller av den svenska allmogebebyggelsen med röd panel 
och pittoreska detaljer, till exempel torvtak. Exempel på den senare stilen i Håbo är BoKlok hu-
sen i Viby äng. Kedjehusen vid Hälledagsvägen i Kalmarstrand är däremot tydligt inspirerade av 
både modernismen och traditionell allmogebebyggelse. 

77



Bålsta – från stationssamhälle till tätort 



Bålsta – från stationssamhälle till tätort 

 
När järnvägsstationen invigdes 1876 lades grunden till Bålstas utveckling under 1900-talet. 

Bålsta – från stationssamhälle till tätort 
Vid mitten av 1800-talet började Bålsta få karaktären av en centralort. År 1858 flyttades gäst-
givaregården från Grans gård till Bålsta och ett tingshus uppfördes strax intill. Bredvid gäst-
givaregården och tingshuset förlade även Livregementet sin samlingsplats. När järnvägen mellan 
Stockholm och Västerås invigdes 1876 placerades en station i närheten av gästgivaregården. Intill 
gästgiveriet korsade järnvägen landsvägen till Stockholm varpå en viktig knutpunkt uppstod. Det 
skulle dock komma att dröja flera decennier innan Bålsta började expandera.  

En viktig förklaring till varför inte järnvägen ledde till en snabbare expansion av vare sig 
Bålsta eller andra stationssamhällen och förortskommuner runt om i Sverige är den hårda 
avstyckningslag som fanns under 1800-talet. En jordägare fick endast stycka av en tomt i taget 
och enbart om det redan fanns en köpare. I slutet av 1800-talet ändrades lagen så att det blev 
möjligt att stycka av flera tomter samtidigt. Denna lagändring ledde till att tomtbolag började 
köpa upp stora marker och stycka dem till villasamhällen. Utvecklingen påskyndades av de 
statliga egnahemslånen som introducerades 1905. Med hjälp av dem blev det ekonomiskt möjligt 
för arbetare och lägre tjänstemän att uppföra en egen villa. Det blev populärt att bo lantligt och 
pendla in till arbetet i staden. Det fanns dock gott om mark i Stockholms omedelbara närhet, 
varför Bålsta inte kom att expandera under 1900-talets första decennier.  

Egnahemsbebyggelsen tar fart 
Omkring 1920 började en del egnahemsbe-
byggelse att uppföras i Bålsta, framför allt 
längs järnvägen och kring järnvägsstationen. 
Bålsta blev nu ett utpräglat villasamhälle. Ett 
mindre handelscentrum med butiker och hant-
verkslokaler uppkom också. I området etable-
rades även några handelsträdgårdar och mind-
re industrier såsom Åkersro kvarn och AB 
Upsala Ångqvarn. Bålstas karaktär av centralort 

Under 1920-talet uppfördes flera egnahemshus i Bålsta 
och orten blev efter några år ett utpräglat villasamhälle. 
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Bålsta vid mitten av 1940-talet. 

förstärktes av att provinsialläkarmottagningen låg här och att ett ålderdomshem öppnades i 
slutet av 1920-talet. Flera samlingslokaler uppfördes också i Bålsta av Håbotraktens alltmer 
aktiva föreningar. 

År 1931 bodde knappt 350 personer i Bålsta. Under 1930-talet etablerades flera småindustrier 
i Håbo, bland andra Bålsta cementvarufabrik, Bålsta sågverk och Bålsta snickerifabrik som 
vardera hade ett tiotal anställda. Under 1930- och 1940-talen byggdes flera tidstypiska affärshus 
längs med Stockholmsvägen – med butiker i bottenvåningarna och bostäder en trappa upp. 
Tätorten hade under 1940-talet blivit så pass stor att Bålsta fick sin första skola 1946. Tillväxten 
var dock under mitten av 1900-talet fortfarande ganska låg och präglades framför allt av 
förtätning av äldre villaområden. På 1950-talet byggdes de första flerbostadshusen i Bålsta i 
närheten av järnvägsstationen. 

Fram till 1930-talet var möjligheten att stadsplanera i landskommuner ytterst begränsad. 
Många tätorter hade dock uppstått längs järnvägarna och i 1931 års stadsplanelag infördes därför 
ett nytt planinstitut – byggnadsplanen. Den skulle användas för att reglera tätbebyggelse som 
uppkom på landsbygden. År 1933 inleddes arbetet med att ta fram en byggnadsplan för Bålsta, 
men det kom att dröja ända till 1956 innan den fastställdes. Den oplanerade tillväxten av Bålsta 
hade gett samhället en långsträckt bebyggelsestruktur från stationen ner mot Kalmarsand längs 
järnvägen och landsvägen.  

År 1952 slogs Kalmars, Yttergrans, Övergrans, Häggeby och Skoklosters landskommuner 
samman till en kommun. I och med sammanslagningen ökade möjligheten att ta ett samlat grepp 
om bebyggelsen i Bålsta. Den första tätortsbildningen hade legat i Yttergrans södra delar, men 
Bålsta hade successivt expanderat in i Kalmar.  
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1960- och 1970-talens kraftiga expansion 
År 1960 påbörjades arbetet med en generalplan för Håbo kommun av länsarkitektkontoret i 
Uppsala. Till att börja med ansågs det dåvarande centrumläget vid järnvägsstationen som det 
naturliga, men ganska snart framstod en framtida centrumanläggning mer lämpad att ligga 
närmare Kalmarsand. Det skulle nämligen bli svårt att lösa trafiksituationen vid järnvägs-
stationen om det dåvarande centrumläget behölls. Kungsängens utbyggnad under 1960-talet i 
Upplands-Bro kommun gjorde dessutom att Bålsta alltmer kom att närma sig Stockholms-
regionen. Därutöver planerades ett större industriområde i Bistaområdet varför en förskjutning 
söderut av Bålsta centrum tedde sig lämplig. 

Vid 1960-talets början hade Håbo ca 2 800 invånare varav hälften bodde i Bålsta. 
Kommunförbundet upprättade 1966 en skiss till regionplan för Stockholmstrakten. I planen 
uppskattades att Håbo kommun skulle ha en folkmängd på 70–80 000 invånare år 2000. Håbo 
kommun ansåg i sitt remissvar att en utbyggnad till 12 000 invånare år 1979 och 40 000 invånare 
år 1990 var rimligare. Trots en stor expansion av Bålsta under 1970- och 1980-talen visade sig 
båda prognoserna vara alltför väl tilltagna. Idag, 2011, har Håbo kommun litet drygt 19 000 
invånare varav ca 80 % bor i Bålsta.  

I slutet av 1960-talet uppfördes bland 
annat grupphusbebyggelse i Västerängen och 
flerbostadshus i Mansängen och Nybygget. 
År 1972 antogs ett förslag till generalplan för 
Bålsta tätort, upprättat av Höjer-Ljungqvist 
Arkitektkontor AB. Generalplanen omfat-
tade ett planområde på 2 000 hektar och 
inbegrep kommunens sydöstra del mellan 
Lilla Ullfjärden och Norra Björkfjärden, 
samt mellan Kalmarviken och Kalmarlandet 
i höjd med Västerskog och Låddersta. Håbo 
kommun hade, liksom de flesta kommuner 
vid denna tid, fört en aktiv markpolitik vil-
ket innebar att den planerade utbyggnaden 
kunde ske på kommunägd mark. För delar 
av bland andra Ullevi, Eneby och Väppeby 
upprättades detaljplaner i enlighet med den 
antagna generalplanen. Under 1970-talets första år var det enbart enbostadshus som byggdes 
inom generalplaneområdet. Framför allt var det gruppbyggda småhusområden som uppfördes 
bland annat vid Västra Gillmarken, Väppebyberget, Graneberg och Sågarbacken. Visionen var att 
bygga vidare på de gamla byarna. Flera täta villa- och radhusområden skilda åt av grönområden 
uppfördes. Förutom gruppbebyggelse i tidigare oexploaterade lägen skedde en förtätning i 
områden med äldre fritidsbebyggelse runt centrala Bålsta. Många av de befintliga 
sommarstugorna har dessutom under årens lopp byggts om till permanentbostäder eller fått 
lämna plats åt moderna villor.  

År 1970 upprättades ett idéprogram för Bålsta centrums utbyggnad i anslutning till en 
eventuell framtida pendeltågsstation. Högstadieskolan Fridegårdsskolan, nuvarande Bildnings-
centrum Jan Fridegård, utgjorde den första etappen av Bålstas nya centrum. Den andra etappen 
omfattade huvudsakligen butiker. Hösten 1980 utlyste Håbo kommun en allmän idétävling om 
Bålsta centrums framtida utformning. Våren 1981 utsågs förslaget med mottot ”Solklart” 
upprättat av Helsingborgsbaserade Contekton Arkitektkontor AB till vinnare. Förslaget om-
arbetades och i slutändan var det Aki arkitekter i Västerås som ritade det inomhuscentrum som 
kom att byggas i slutet av 1980-talet. 

Väppebyberget är ett grupphusområde uppfört på 1970-talet. 
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De senaste trettio åren 

Bålsta har under de senaste decen-
nierna fortsatt att expandera. Mellan 
åren 1982 och 2008 ökade invånar-
antalet i tätorten med 26 %. Under 
1980-talet byggdes fyra punkthus 
vid korsningen mellan Stockholms-
vägen och Centrumleden. Husen in-
rymmer servicehuset Pomona samt 
lägenheter som är anpassade för 
rörelsehindrade och äldre som ännu 
inte har så stort vårdbehov. År 1989 
flyttade kommunens kansli från det 
gamla kommunhuset vid Västerängs-
vägen till ett större nybyggt hus som 
ligger mitt emot Pomona, i direkt 
anslutning till Bålsta centrum. 

I Kalmarsand uppfördes under 
1990-talet ett bostadsområde bestå-
ende av tio punkthus och ett långt 
flerbostadshus. Det senare, som 
ligger längs med Stockholmsvägen, 
innehåller förutom lägenheter även 
en restaurang och ett träningscenter.  

En genomgripande ombyggnad 
gjordes av miljonprogramsområdet 
Mansängen under 1990-talet. La-
mellhusen som från början var i två 
och tre våningar byggdes i vissa fall 
på och till. Området kompletterades 
även med några högre punkthus. De 
ursprungliga husen fick ett annat 
färgstarkare utseende då balkong-
fronterna byttes ut och fasaderna 
kläddes in med tegel i olika färger. 

Den efterlängtade pendeltågssta-
tionen blev verklighet år 2002. Nu 
blev det betydligt enklare att pendla 
från Bålsta in till Stockholm vilket 
många gör. Fler än två tredjedelar av 
kommunens förvärvsarbetare pend-
lar till en annan kommun. Samma år 
som stationen öppnade antogs en 
fördjupad översiktsplan för Bålsta 
där riktlinjerna för tätortens expan-
sion lades upp. Flerbostadshusen vid 
Stockholmsvägen 32 och vid Käll-
vägen som uppfördes under början 
av 2000-talet följer intentionen att 

Pomona. 

Kommunhuset. 

Bostadshus vid Stockholmsvägen i Kalmarsand. 

Mansängen. 
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få en mer stadslik bebyggelse längs 
Stockholmsvägen.  

I närheten av Väppeby gård har 
ett bostadsområde, Väppeby äng, 
uppförts under de senaste åren. 
Området består av flera separata 
delar, varav den ena är ett BoKlok-
område. BoKlok är ett samarbete 
mellan Skanska och IKEA som 
syftar till att bygga bra bostäder till 
ett lågt pris. I Väppeby äng finns 
dessutom andra mindre flerbostads-
hus och en del villor. Inom området 
finns hus av skilda stilar, allt från 
BoKloks traditionella röda hus till 
byggnader med en stram modernis-
tisk prägel målade i brunt och ockra. 
I Kalmarsand har ett radhusområde 
nyligen uppförts. Trähusen som lig-
ger längs en brant är målade med 
slamfärg i olika kulörer. 

Vid mitten av 1990-talet beslu-
tades att alla Håbos skolor skulle 
byggas om och att nya skulle upp-
föras för att möta behovet av en 
ändrad fysisk miljö på grund av för-
ändringar i arbetsorganisation och 
av pedagogik. Enebyskolan, som nu 
heter Fururum, byggdes om 1999 
och Gröna Dalenskolan invigdes 
2000. För båda projekten anlitades 
Jack Pattison som arkitekt. År 2001 
fick Håbo sin första gymnasieskola, 
Bildningscentrum Jan Fridegård. I 
lokalerna finns även bibliotek, musik-
skola, Komvux och teater. 

Sommaren 2010 antogs en ny 
fördjupad översiktsplan för Bålsta. 
Planen föreslår att det ska byggas 
mellan 2 500 och 3 000 lägenheter 
under de närmaste 25 åren. Befolk-
ningen förespås att uppgå till 25 000 
invånare år 2035. Detta ska bland 
annat genomföras genom att de oli-
ka villaområdena som nu ligger skil-
da från varandra ska byggas ihop. 
Förhoppningen är att detta ska kun-
na ske utan att alltför många grön-
ytor tas i anspråk. 

Flerbostadshus vid Stockholmsvägen 32. 

BoKlok-hus vid Väppeby äng. 

Nya hus vid Väppeby äng. 

Radhusområde vid Kalmarsand. 
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Kulturmiljön – värden att slå vakt om 

Skydd för värdefull bebyggelse 
I dagligt tal används ofta begreppen K-märkt eller kulturminnesmärkt om skydd av värdefull 
bebyggelse. I början av 1900-talet kunde hus K-märkas med hjälp av stadsplanelagen. Detta 
skyddsinstrument togs efter några år bort, men begreppet har levt kvar hos allmänheten. Det 
finns flera olika sätt att skydda kulturhistoriskt intressant bebyggelse. Nedan följer en genom-
gång av de lagar som används till detta. 

Enligt Plan- och bygglagen, PBL, ska all bebyggelse behandlas med varsamhet. Finns kultur-
historiska värden ska dessa tas till vara. Ansvaret för skydd och vård av kulturhistoriskt värde-
fulla byggnader och byggnadsmiljöer är fördelat på stat, kommun och enskilda. Som instrument 
har samhället inrättat olika typer av bestämmelser i lagstiftningen. Det bästa skyddet och den 
bästa vården får dock bebyggelsen av alla de intresserade ägare som vårdar merparten av de 
svenska kulturmiljöerna. 

Kulturminneslagen, KML 
Kulturminneslagen inleds med "Det är en nationell angelägenhet att skydda och vårda vår kul-
turmiljö. Ansvaret för detta delas av alla." Lagen om kulturminnen trädde i kraft den 1 januari 
1989. I KML finns grundläggande bestämmelser till skydd för viktiga delar av kulturarvet. Lagen 
innehåller bland annat bestämmelser för skydd av värdefulla byggnader, fornlämningar, forn-
fynd, kyrkliga kulturminnen och vissa kulturföremål. Riksantikvarieämbetet har överinseende 
över kulturminnesvården i landet och länsstyrelsen har tillsyn över kulturminnesvården i länet. 

Enskilda byggnadsminnen 
Enligt Kulturminneslagen kan en synnerligen märklig byggnad, park eller trädgård förklaras som 
byggnadsminne. Det är det unika och inte det representativa som skyddas genom att bli bygg-
nadsminne. Länsstyrelsen är beslutande instans. De utfärdar även skyddsföreskrifter som anger 
på vilket sätt byggnadsminnet ska vårdas och underhållas samt i vilka avseenden det inte får änd-
ras. Håbo kommun har i nuläget inga byggnadsminnen.  

Statliga byggnadsminnen 
En synnerligen märklig byggnad som ägs 
av staten kan förklaras som statligt bygg-
nadsminne. Riksantikvarieämbetet är här 
beslutande instans. De utfärdar även 
skyddsföreskrifter som anger på vilket sätt 
byggnadsminnet ska vårdas och underhål-
las samt i vilka avseenden det inte får änd-
ras. I Håbo kommun finns två statliga 
byggnadsminnen – Skoklosters slott med 
tillhörande slottspark och det före detta 
överstebostället Biskops-Arnö. 

Fornlämningar 
Alla fasta fornlämningar är skyddade enligt Kulturminneslagen. Upptäcks en ny fornlämning är 
den automatiskt skyddad. Man får inte förändra, ta bort, skada eller täcka över en fornlämning 
utan tillstånd från Länsstyrelsen. Fasta fornlämningar är lämningar efter människors verksamhet 
under forna tider som är varaktigt övergivna. Exempel på fornlämningar är gravfält, runstenar, 

  Biskops-Arnö är ett av Håbos två statliga byggnadsminnen. 
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lämningar av boplatser, ruiner och skeppsvrak som 
har förlist för mer än 100 år sedan. Håbo kommun 
är rik på fornminnen, exempelvis kan storhögarna 
vid Överhassla och Rölunda i Häggeby socken näm-
nas. Ett annat exempel är bronsåldersboplatsen ut-
anför Apalle i Övergrans socken, där man har hittat 
spår efter minst 79 hus. 

Kyrkliga kulturminnen  
Kyrkor, kyrkliga inventarier och begravningsplatser 
som ägs av Svenska kyrkan skyddas av Kulturminne-
slagen, KML. Enligt lagen ska de vårdas och under-
hållas så att deras kulturhistoriska värde inte mins-
kas. För att få göra större ändringar av kyrkor 
byggda före 1940 krävs tillstånd av riksantikva-
rieämbetet. För mindre ändringar behöver kyrkan 
tillstånd av länsstyrelsen. Håbo kommun har fem 
kyrkor som skyddas av KML – Skoklosters, Häg-
geby, Yttergrans, Övergrans och Kalmars kyrkor. 

Miljöbalken 
Miljöbalken trädde i kraft den 1 januari 1999 och utgör en samordnad och skärpt miljölag-
stiftning för en hållbar utveckling. I miljöbalken ingår regler från femton tidigare miljölagar, 
däribland naturvårdslagen. Miljöbalken bildar en övergripande lagstiftning som rör all miljöpå-
verkan. Två av målen i miljöbalken är att värdefulla natur- och kulturmiljöer ska skyddas och 
vårdas och att den biologiska mångfalden ska bevaras. Skydd av naturen kan ske genom flera 
olika områdesskydd. De som främst är intressanta ur en kulturmiljöaspekt är riksintresse, natur-
reservat och kulturreservat. 

Riksintresse 
Ett område av riksintresse för kulturmiljövården är en kulturmiljö som är unik eller speciell i en 
region, i riket eller internationellt sett. Riksintressena ska representera hela landets historia från 
förhistorisk tid fram till nutid. Bland Sveriges ca 1 700 riksintresseområden finns exempelvis 
förhistoriska gravfält, jordbruksbyar, fiskelägen, medeltida stadsmiljöer, herrgårdar, gruvor och 
sågverk, 1900-talsförorter samt moderna kyrkogårdar.  

Ett riksintresse har inte automatiskt ett juridiskt bindande skydd. För att skydda miljön krävs 
ytterligare åtgärder. Ett riksintresseområde kan anses vara så pass värdefullt att kulturmiljön har 
företräde vid en avvägning med motstående intressen, förutsatt att de motstående intressena inte 
också är av riksintresse. I ett riksintresseområde kan staten via länsstyrelsen gå in och upphäva 
kommunala beslut, om man inte finner kulturvärdena tillräckligt beaktade. Riksintressen finns 
förutom för kulturmiljövården även för naturvård och friluftsliv.  

I Håbo kommun finns två riksintressen för kulturmiljövården. Den ena omfattar hela 
Skoklosters socken, som är en miljö helt dominerad av Skoklosters slott med underliggande går-
dar och torp. Det andra riksintresset omfattar delar av Övergrans och Yttergrans socknar, där det 
finns omfattande fornlämningsmiljöer och välbevarade by- och herrgårdsmiljöer. 
 
Naturreservat 
Naturreservat är det vanligaste skyddet för naturen. Områden med hög biologisk mångfald, vär-
defulla naturmiljöer eller friluftsvärden kan skyddas som naturreservat. Marken kan ägas av vem 

Häggeby kyrka skyddas av Kulturminneslagen. 
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som helst och markägaren får en ersättning 
för det intrång som uppkommer på grund 
av olika bestämmelser. Av Sveriges ca 3 100 
naturreservat finns åtta i Håbo kommun: 
Arnöhuvud, Ekillaåsen, Granåsen, Hjälsta-
viken, Kalmarnäslandet, Sandhagen och 
Sandviksåsen samt Skokloster. Granåsen är 
ett kommunalt naturreservat medan övriga 
är statliga. 

Kulturreservat 
Sedan 1999 finns möjligheten att bilda 
kulturreservat. Avsikten är att möjliggöra 
vård och bevarande av värdefulla kultur-
präglade landskap. I ett kulturreservat kan hela områdets natur- och kulturmiljövärden skyddas 
och vårdas. Därmed omfattas utöver marken även byggnader, anläggningar och lämningar. Även 
sådana värden som består av verksamheter, kunskaper och traditioner kan hanteras inom ramen 
för kulturreservatets förvaltning. Håbo har för närvarande inga kulturreservat.  

Plan- och bygglagen, PBL 
Plan- och bygglagen trädde i kraft 1 juli 1987. Efter flera revideringar av denna kommer en ny 
plan- och bygglag att träda i kraft den 2 maj 2011. Kommunerna har planmonopol, det vill säga 
de är ensamt ansvariga för stadsplaneringen i den enskilda kommunen. De planinstrument som 
kommunerna kan använda sig av är översiktsplan, detaljplan och områdesbestämmelser. 

Översiktsplan 
Enligt PBL ska alla kommuner ha en aktuell översiktsplan. Planen är inte bindande utan endast 
vägledande. I översiktsplanen tas frågor om mark- och vattenanvändning samt byggande i hela 
kommunen upp. Översiktsplanen kan ses som en utgångspunkt för detaljplaneläggningen i 
kommunen och fungerar tillsammans med Länsstyrelsens granskningsyttrande som en överens-
kommelse mellan stat och kommun om den framtida markanvändningen. I översiktsplanen finns 
ofta ett speciellt avsnitt om kulturmiljön där värdefulla kulturmiljöer pekas ut. Kommunen kan 
även upprätta en fördjupad översiktsplan över ett avgränsat område. Håbo kommuns översikts-
plan antogs 2006 och en fördjupad översiktsplan antogs för Bålsta sommaren 2010. 

Detaljplan 
En detaljplan är ett juridiskt dokument som bestämmer hur mark och bebyggelse får användas. 
Detaljplanen ersätter vad som före 1987 kallades stads- och byggnadsplaner. Detaljplanen regle-
rar såväl enskildas som kommunens rättigheter och skyldigheter. I planen fastslås hur marken får 
bebyggas, till exempel byggnaders höjd och placering. En detaljplan kan täcka en hel stadsdel, en 
del av ett kvarter eller en enskild fastighet. Planen utgör underlag för bygglov, rivningslov och 
marklov. När detaljplaner upprättas har framför allt berörda parter, men även andra medbor-
gare, insyn och möjlighet att framföra synpunkter under det i lagen föreskrivna samråds- och 
utställningsförfarandet. Ändringar av befintlig bebyggelse kan också regleras. För att skydda 
värdefull bebyggelse kan hus q- eller k-märkas. I Håbo kommun finns för närvarade ca 300 
detaljplaner. 

Sandviksåsen är ett av Håbo kommuns åtta naturreservat. 
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Brunnsta by omfattas av områdesbestämmelser. 

Q-märkning 
Med stöd av plan- och bygglagen kan kommunerna ge kulturhistoriskt värdefulla byggnader och 
byggnadsmiljöer ett skydd mot rivning eller förvanskning genom att meddela skyddsbestämmel-
ser, så kallad q-märking i detaljplanen. Q-märkning sker med stöd i plan- och bygglagens 3 kap 
12§: Byggnader, som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig syn-
punkt eller som ingår i ett bebyggelseområde av denna karaktär, får inte förvanskas. 

K-märkning 
K-märkning är ett relativt nytt begrepp i PBL som har lagts till eftersom begreppet används i 
dagligt tal. Byggnader och byggnadsmiljöer som har ett kulturhistoriskt värde fast av mindre 
dignitet kan tillskrivas ett varsamhetskrav i detaljplanen genom k-märkning. Denna tar stöd i 
plan- och bygglagens 3 kap 10§: Ändringar av en byggnad skall utföras varsamt så att byggnadens ka-
raktärsdrag beaktas och dess byggnadstekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga 
värden tas tillvara. Lagtexten innebär inte ett förbud mot ändring av byggnader utan syftar till att 
styra ändringarna så att de utförs varsamt.  

Områdesbestämmelser 
För områden som inte omfattas av en detaljplan kan områdesbestämmelser antas. Områdesbe-
stämmelser är en enklare form av detaljplan som endast reglerar ett fåtal frågor såsom markan-
vändning, bebyggelsens egenskaper och administrativa frågor. Områdesbestämmelser används 
för att säkerställa översiktplanens intentioner eller tillgodose riksintressen. De kan exempelvis 
antas för att skydda en kulturmiljö eller landskapsbild mot störande förändringar. Med hjälp av 
områdesbestämmelser kan kommunen även utvidga lovplikten i en värdefull miljö så att även 
fasadåtgärder och rivning omfattas. När områdesbestämmelser upprättas har framför allt be-
rörda parter, men även andra medborgare, insyn och möjlighet att framföra synpunkter under 
det i lagen föreskrivna samråds- och utställningsförfarandet. I Håbo kommun finns det i nuläget 
områdesbestämmelser för tre områden: Brunnsta by, Häggeby och Övergrans by. 
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Allmänna råd vid renovering, om- och nybyggnad 
Byggnader kräver omsorg och underhåll. I det här avsnittet listas en del av det som kan vara vik-
tigt att tänka på för dem som äger eller som funderar på att köpa eller bygga ett hus.  

Underhåll och renovering 
 Kontinuerligt underhåll gör att behovet av stora och dyra renoveringar blir mindre. Rensa 

takrännor, se till att inga takpannor ligger snett och håll fönsterbågarna rena är exempel på 
enkla åtgärder som har stor betydelse. 

 Det är inte endast ”gamla” hus som har ett värde. Det kan finnas lika stor anledning att vara 
aktsam om ett välbevarat hus från 1950–1960-talen som ett 1800-talshus. Det finns dock fler 
hus från efterkrigstiden än från 1800-talet bevarade idag och därför värderas de i nuläget kul-
turhistoriskt sett inte lika högt. 

 Hus genomgår som regel störst förändringar i samband med ägarbyten. De nya ägarna vill 
ofta sätta sin egen prägel på byggnaden. Tänk på att inte göra onödigt stora förändringar då 
dessa ofta leder till att huset förlorar delar av sitt kulturhistoriska värde.  

 Det är viktigt att bevara och eventuellt förstärka de olika värdeskapande egenskaperna som 
tas upp i kulturmiljöprogrammet. Följ gärna de traditioner som finns i grannskapet.  

Byggnadsdetaljer 
 Även små detaljer kan ha stor be-

tydelse för hur en byggnad upplevs. 
Äldre hantverksmässigt utförda de-
taljer har ofta en stor detaljrike-
dom och är av hög kvalitet varför 
de bör värderas högt. Exempelvis 
äldre handtag och fönstervred kan 
ofta vara handsmidda. 

 Ett mycket viktigt karaktärsdrag 
på hus är fönstren. Om fönstren är 
ursprungliga kan man med hjälp av 
dem bestämma en byggnads ålder. 
Ett äldre fönster har dessutom 
estetiska kvalitéer som ett nytill-
verkat inte har. Fönsterglas som är 
handblåst eller valsat har naturliga 
skiftningar som dagens planglas 
saknar. Gamla bågar och spröjs är 
också tunnare och smäckrare än 
nya. De gamla fönstren får därför 
en större glasad yta och släpper 
därigenom in mer ljus. Fönstrens 
format är dessutom anpassade till 
husets proportioner vilket ger ett 
harmoniskt helhetsintryck. Slutlig-
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en kan konstateras att om man ersätter ett gammalt fönster med ett fabrikstillverkat sänker 
man alltid byggnadens kulturhistoriska värde. 

 Fönster som är gjorda före 1960 är som regel av mycket hög kvalitet. Att låta renovera ett 
gammalt fönster är i slutänden för det mesta inte dyrare än att köpa ett nytt fabrikstillverkat. 
Gamla fönster har ofta inte samma dimensioner som nya, varför de nya antingen måste spe-
cialbeställas eller så måste väggen, som fönstret sitter i, byggas om. Ett gammalt renoverat 
fönster är dessutom ofta bättre på att hålla både kyla och störande ljud ute än ett modernt 
treglasfönster. Om man trots allt väljer att sätta in nya fönster bör man använda de befintliga 
som förlaga. 

 Även dörrar som är utformade för byggnaden bör restaureras istället för att bytas ut. Lika 
lite som man skulle drömma om att sätta in en ny byrålåda i en äldre byrå borde man sätta in 
en ny icke anpassad dörr i ett äldre hus. Tänk på att underhåll och små reparationer alltid blir 
billigare än att köpa nytt. Dubbeldörrar och smala fönster ovanför ytterdörren är dessutom 
mycket viktiga karaktärsdrag på många äldre hus. 

 Trädgårdar kan innehål-
la stora kulturhistoriska 
värden. I en del fall är 
trädgård och bebyggelse 
tänkta som en enhet. En 
gammal trädgård kan 
innehålla många äldre 
kulturväxter som ger fas-
tigheten, och kanske ett 
helt kvarter, dess karak-
tär. Växterna i en träd-
gård kan dessutom ge 
mycket information om 
hur en byggnad har an-
vänts. En äldre trädgård 
kan, liksom ett hus, dölja 
mycket som förtjänar att 
upptäckas. Har man köpt ett nytt hus bör en hel växtsäsong förflyta innan trädgården åtgär-
das, så att man säkert vet vilka växter som finns i den. 

Material 
 För att behålla en byggnads karaktär och dess kulturhistoriska värde bör dess färgsättning 

stämma överens med den stil byggnaden domineras av. Vill man ta reda på vilken färgsätt-
ning ett hus ursprungligen har haft kan man exempelvis kontakta en byggnadsantikvarie. 
Kulörer på byggnader och plank påverkar inte endast den enskilda fastigheten utan även de 
omkringliggande. 

 Moderna tekniker och material bör inte blandas med äldre. Exempelvis ska man inte laga 
skador på en mur som är putsad med kalkbruk med betong. De båda brukssorterna har olika 
egenskaper vilket kan medföra att nya skador på underlag eller omgivande putsytor uppstår.  
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 En del material har ytligt sett vissa likheter, men valet av material kan ha avgörande konse-
kvenser för hur byggnaden eller miljön uppfattas. Ett exempel på detta är lertegelpannor 
kontra betongpannor eller tegelimiterande plåt. En lertegelpanna ger ett smäckrare utseende 
än de grövre betongpannorna. Den tegelimiterande plåten ger i sin tur ett stelt och livlöst ut-
seende. Andra fördelar med tegel är att det, till skillnad från de andra materialen, åldras 
vackert och att materialet är mycket hållbart. Behöver man ersätta en enstaka panna är det 
dessutom enkelt gjort till skillnad från att byta ett större stycke plåt.  

Om- och tillbyggnad 
 Att hus byggs om är i sig inget fel – hus med för låg standard blir ofta obebodda och då för-

faller de snabbt. Det är dock mycket viktigt att förändringar görs med varsamhet för bygg-
naden och den omgivning som den ligger i. 

 Innan större åtgärder påbörjas är det bra att ta reda på så mycket som möjligt om byggnaden, 
till exempel genom att fråga tidigare ägare eller hyresgäster och grannar. Om huset är från 
1900-talet kan det finnas bygglovshandlingar med värdefull information hos kommunen. 

 Ett vanligt fel är att man köper ett litet torp och bygger om det till en modern villa. Under 
processen förlorar huset ofta många av de kvaliteter som man kanske ursprungligen föll för.  

 Om ett hus byggs till bör tillbyggnaden vara mindre än det ursprungliga huset för att huset 
inte helt ska förlora proportionerna. Tänk på helhetsintrycket, det är viktigt att slutresultatet 
blir harmoniskt. Förläng hellre huset i samma stil än att bygga en låda i avvikande stil. Anlita 
en arkitekt som är intresserad av äldre byggnader.  

 
Nybyggnad 
 Vid nyproduktion bör hänsyn tas till omgivande bebyggelse. Detta är framför allt viktigt på 

landsbygden och i bostadsområden av kulturhistoriskt värde. Anpassning kan ske med hjälp 
av byggnadens skala, fasadmaterial, takmaterial och takfallslutning. Det är även viktigt att 
fundera på byggnadens läge på tomten och hur stor del av tomten som är lämplig att be-
bygga.  

 Använd helst traditionella material. Slamfärg ger en vackrare lyster än en glansig syntetfärg. 
Lertegel ger ett smäckrare intryck än betongpannor och åldras vackrare. Använd fönster med 
äkta spröjs i stället för avtagbara. Ett nytt hus med traditionella material smälter oftast väl in 
i omgivningen oavsett om huset har en äldre eller modernare utformning. 

 Tänk på att en inklädd takfot ger ett större och klumpigare intryck 
än ett tak som har öppen takfot. Om man väljer ett brutet tak bör 
taket rymmas i en halvcirkel med takås, sidoås och takfot liggande 
längs med bågen. I annat fall uppfattas taket som överdimensio-
nerat. 

 Det är ofta inte dyrare att bygga ett hus i lösvirke än att köpa ett 
kataloghus. Anlita en duktig arkitekt som kan hjälpa er att förverkliga era drömmar på ett 
kvalitativt sett. Arkitektens arvode är endast en bråkdel av den totala produktionskostnaden 
och oftast väl värt pengarna. Tänk på att det som byggs idag blir morgondagens kulturarv. 
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Skokloster 

 
Skoklosters slott är Sveriges bäst bevarade barockslott. 

Skoklosters socken 
Skokloster, Håbo kommuns nordligaste socken, har en landareal på ca 26 km² och täcker större 
delen av Skohalvön. Halvön avgränsas i väster av Mälarfjärdarna Oxen och Gorran, i norr av 
Ekoln och i öster av den långsmala Skofjärden. Landskapstypen med sitt rika inslag av lövskog är 
typisk för Mälardalen. Centralt i området breder ett åkerlandskap ut sig. Den norra delen består 
av sammanhängande åkermark, medan den södra är mer uppsplittrad av små skogsbackar. Slätt-
landskapet inramas i norr och söder av högre barrskogsklädda partier. I den södra kuperade de-
len ligger Håberget som med sina 61,6 m över havet är kommunens högsta punkt. Djurhushåll-
ningen minskade kraftigt under 1960-talet vilket har lett till att många hagmarker och mindre 
åkrar har vuxit igen eller planterats med barrskog.  

På Skohalvön finns många fornlämningar som vittnar om den förhistoriska utvecklingen. I 
de höglänta områdena på Arnöhuvud finns karaktäristiska bronsålderslämningar. I morän-
marksområdet mellan Långlöt och Klockarebord finns omfattande stensträngssystem och gravar 
från äldre järnåldern. I och med landhöjningen flyttades bebyggelsecentrum till området kring 
Sjusta, där socknens tre största järnåldersgravfält är belägna. De forntida kommunikationsleder-
na märks bland annat genom hålvägar, runstenar och två fornborgar. Namnet Sko är känt sedan 
1160-talet och betyder antagligen något täckt eller skyddat. Det skulle kunna anspela på någon 
enklare byggnad, till exempel en bod. 

Längs med Mälarens kuster anlades ett stort antal gods under medeltiden. På Skohalvön ägde 
Knut den långe och Ängelätten betydande landområden. Sko gård, som har gett hela halvön dess 
namn, nämns första gången i en byteshandling från 1160-talet mellan Viby kloster och Julita 
kloster. Det är inte klarlagt var den ursprungliga gården låg. Två alternativ är att gården låg i 
Flasta eller på platsen för det nuvarande slottet. Under tidig medeltid var Skoegendomen en 
kungsgård. Kyrkoruinen vid Flasta var troligen kungsgårdens gårdskyrka, men den kan även ha 
tjänat som sockenkyrka fram till grundandet av Sko kloster. Under 1200-talet uppläts Sko till 
Cisterciensernunnor från Byarum i Småland och i mitten av århundradet började klosteranlägg-

93



Skokloster 

ningen att uppföras. Den välbevarade klosterkyrkan är en mycket tidig representant för Mälar-
dalens tegelkyrkor.  

Skohalvöns gårdar har sedan medeltiden tillhört godset. De har grupperats i små byar om två 
till fyra gårdar, vilket var vanligt i denna del av Uppland. Efter reformationen 1527 tillföll klost-
rets egendomar kronan. År 1611 förlänades den baltiske fältherren Herman Wrangel egendo-
men. Många av de mindre torpen hörde även de till godset, men härstammar från 1600-talet 
eller senare. I början av 1700-talet tillkom genom indelningsverket nio soldattorp, varav åtta är 
bevarade. Skoklosters gods kom genom arv att övergå i släkterna Brahes och von Essens ägo. År 
1967 köpte Svenska staten Skoklosters slott och park av von Essen, men familjen äger fortfa-
rande stora delar av det ursprungliga godsets mark.  

Skohalvöns idag relativt isolerade läge borde förr ha uppfattats som tämligen centralt. För 
sjöfarten, som då var det viktigaste transportmedlet, låg Skokloster vid ett strategiskt läge mellan 
Uppsala och Stockholm. Det var sjövägen som besökare kom – först till klostret och senare till 
slottet. Det fanns dock ett omfattande system av stigar och mindre vägar som ledde ut till 
godsets olika torp och gårdar. Den del av landsvägen som ligger mellan sockengränsen och Sanda 
har haft samma sträckning åtminstone sedan 1600-talet. Resterande vägsträcka fram till slottet 
fick sin huvudsakliga sträckning runt sekelskiftet 1800. Även många av de mindre vägarna till-
kom under 1800-talet. Vissa av dem har dock samma sträckning som äldre stigar eller gångstråk. 

Stora delar av Skoklosters socken har bevarat sin agrara karaktär. I skogarna på halvöns södra 
del har dock under 1960-talet och framåt tre större villa- och fritidshusområden etablerats – i 
väster Lugnet och i öster Slottsskogen och Söderskogen. Utöver dessa bostadsområden finns ca 
80 bostadshus som alla ursprungligen har varit knutna till skogs- och jordbruksdriften på halvön. 
Samtliga är i trä och flertalet har bevarade uthus av olika karaktär. Många av husen är uppförda i 
slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Den vanligaste bostadstypen är sidokammarstugan, 
men det finns även ett mindre antal parstugor, framkammarstugor och hus med korsplaner eller 
sexdelad plan. De allra flesta byggnaderna inom området har kulturhistoriskt egenvärde och då 
de utgör viktiga delar i det stora godskomplexet måste de även betraktas som värdefulla ur denna 
aspekt. Det är därför mycket viktigt att all bebyggelse behandlas med stor varsamhet. Kultur-
landskapet i Skoklosters socken är ett mycket tydligt exempel på hur ett stort gods har påverkat 
kulturmiljön och är därför av nationellt intresse. Stora delar av Skohalvön upptas idag av tre 
naturreservat – Skokloster, Sandhagen och Arnöhuvud. Området är dessutom utmärkt som riks-
intresse för kulturmiljön. Förändringstrycket är tämligen stort i Skoklosters socken. Med tanke 
på den välbevarade godsmiljön bör förändringar ske med stor varsamhet. Eventuella nybyggna-
der bör underordna sig de befintliga byggnaderna och anpassas i stil, skala och material.  
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1. Bostadshuset. 2. Många av uthusen är bevarade. 3. Det före detta småfähuset. 4. En gammal timmerbyggnad har 
nyligen återuppförts på tomten. 

Kvarnlöt 
1. Skokloster 2:64, Skoklostervägen 39 
Sockengränsen mellan Häggeby och Skokloster markeras av två höga resta stenar som står på var 
sida av vägen. Ett par hundra meter norrut till vänster om Skoklostervägen ligger gården Kvarn-
löt. Namnet kommer av att det anlades en kvarn på platsen under 1400-talet. I en bäckravin som 
ligger intill gården har det funnits en skvaltkvarn ända fram till 1940-talet. Idag finns endast 
rester av grunden kvar. 

Under 1760-talet bodde skalden Hedvig Charlotta Nordenflycht i Kvarnlöt. Några byggna-
der från hennes tid finns inte kvar. Det nuvarande bostadshuset byggdes 1875 medan de flesta 
uthusen är från 1900-talets början. Förutom bostadshuset i ett och ett halvt plan finns bland 
annat ett magasin, en källarbod, en ladugård, en loge och ett småfähus. På tomten håller dessu-
tom ett äldre timmerhus, som smälter väl in i miljön, på att uppföras. 

Kvarnlöt har ett kultur- och arkitekturhistoriskt värde då den har en välbevarad och sam-
manhållen gårdsmiljö med många uthus. Värdebärande egenskaper är husens placering och pro-
portioner, byggnadernas timmerstommar, dimensionerna på panelerna, fönstersättningen, bo-
stadshusets lövsågade veranda, lerteglet och den röda slamfärgen. Det är betydelsefullt att even-
tuella till- och nybyggnader underordnas bostadshuset och inte avviker i stil, skala och material 
från övrig bebyggelse. 
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Det ursprungliga bostadshuset från 1880-talet kom senare att användas som statarbostad. 

Nygård  
Mitt emot Kvarnlöt, ett stycke in i skogen, ligger Nygård som etablerades som utgård till 
Skoklosters gård på 1880-talet. Namnet Nygård syftar på denna nyetablering. Gården förlades till 
de stora sanka ängsmarker som fanns inne i skogen nära gränsen till Häggeby socken. I detta 
område låg sedan 1600-talet torpet Nöden (nr 3). Intill den nya gården dikades de tidigare 
ängsmarkerna och användes som åkermark. Även de åkrar som tidigare hade tillhört torpet Nö-
den lades under den nya gården. Torpet förvandlades i och med detta till en arbetarbostad under 
Nygård från att tidigare ha varit ett självständigt större torp. Även torpen Sandtorp (nr 8), Orr-
torp och Botorp (nr 12) gick samma öde tillmötes. 
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1. Bostadshuset från 1910. 2. Bostadshuset från 1880-talet. 3. Den före detta källarboden. 4. Den före detta ladugården. 

2. Nygård, Nygård 1:1, Skoklostervägen 24, 26 och 30 
Från 1880-talet när Nygård etablerades finns det ursprungliga bostadshuset, ladugård och en 
loge bevarade. Källarboden är troligen uppförd med gammalt timmer i början av 1900-talet 
ovanpå en äldre jordkällare. Källarboden har under perioder använts som sommarbostad.  

År 1910 uppfördes ett nytt bostadshus med sexdelad plan. Byggnaden är i ett och ett halvt 
plan och har röd locklistpanel. Det äldre bostadshuset gjordes vid denna tid om till statarbostad 
varpå flera lägenheter inreddes i huset. På senare år har ladugården byggts om till magasin och 
statarbostaden är nyligen renoverad med helt förändrad rumsindelning. Den är återigen ett en-
bostadshus. I samband ombyggnaden har en fönsterkupa och ett fönster i gavelröstet tillkommit.  

Nygård är en viktig del av Skoklosters kulturmiljö. Värdebärande egenskaper är byggnader-
nas lösa gruppering, bostadshusens timmerstommar, ladugårdens och logens ramverk i kombi-
nation med timmer, det yngre bostadshusets brutna tak och det äldres sadeltak, fönstersättning-
en, den röda slamfärgen och bostadshusens lertegeltak. Vidare är matkällarens tegelvalv ovanligt. 
Det är önskvärt att eventuella till- och nybyggnader underordnas bostadshusen och inte avviker i 
stil, skala och material från övrig bebyggelse. 
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1. Bostadshuset förlängdes under slutet av 1900-talet. 2. Även bodlängan har förlängts på senare år. 

3. Nöden, Nygård 1:2, Skoklostervägen 20 
Under 1600-talet etablerades torpet Nöden under Skoklosters gods. När Nygård inrättades som 
utgård till Skoklosters gods lades Nödens marker under gården. Nöden gick därmed från att ha 
varit ett större självständigt torp till att bli en arbetarbostad under Nygård. Namnet Nöden syftar 
antagligen på dåliga utkomstmöjligheter och fattigdom.  

Bostadshuset, som i sina äldsta delar är från 1850-talet, var ursprungligen en sidokammar-
stuga. Under slutet av 1800-talet byggdes det om och till så att det blev ungefär dubbelt så stort. 
I slutet av 1900-talet har huset åter förlängts. På tomten finns en bodlänga från 1800-talet som 
även den har förlängts på senare år.  

Nöden är en viktig del av Nygårds kulturmiljö. Värdebärande egenskaper är husens låga 
skala, bostadshusets locklistpanel, den röda slamfärgen och bodlängans lertegeltak. Det är önsk-
värt att eventuella till- och nybyggnader underordnas bostadshuset och inte avviker i stil, skala 
och material från övrig bebyggelse. 
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Längs med Skoklostervägen i Övre och Nedre Sånka ligger två väl sammanhållna torpmiljöer. 

Sånka 
Längs Skoklostervägen vid Övre och Nedre Sånka ligger två väl sammanhållna torpmiljöer. Tor-
pen är placerade på de större gårdarnas utmarker strax utanför det stora slättlandskapet. Vad 
Sånka betyder är inte klarlagt, men Övre och Nedre beskriver platsers relation till sjöar eller vat-
tendrag, där Nedre alltid ligger närmast vattnet.  

Av Skoklosters ursprungligen nio soldattorp återfinns fem i Sånka. De tre som ligger i Övre 
Sånka har hört under Salsta, Sanda och Berga byar, (nr 4, 5 och 6). I Övre Sånka ligger även det 
före detta dagsverkstorpet Sandtorp (nr 8) och en före detta barnmorskebostad (nr 7). Torpen är 
samtliga sidokammarstugor och byggda under 1800-talet. Flera av dem är utbyggda bakåt.  

I Nedre Sånka hörde de två soldattorpen (nr 9 och 10) till Salsta och Flasta byar. Här ligger 
också de två dagsverkstorpen Nytorp (nr 11) och Botorp (nr 12). Till flera av dessa torp hör väl-
bevarade småskaliga fähus och uthus som tillsammans med sidokammarstugorna utgör mycket 
betydelsefulla delar i torpmiljön. Viktiga för torpmiljöerna är även de små trädgårdarna med 
äppelträd, syrenbuskar och blomrabatter. Torpens karaktäristiska placering i utkanten av den 
centrala odlingsbygden och att det finns flera i sin helhet bevarade torpmiljöer gör att området är 
ett mycket värdefullt exempel på äldre torpbebyggelse. Karaktäristiskt för Sånka är att det är 
flera torp som ligger i närheten av varandra, att de – framför allt i Övre Sånka – ligger med lång-
sidan vänd mot vägen och att flera av de före detta soldattorpen har soldattavlorna som anger 
kompani och soldatens nummer bevarade över fönstren.  

Övre och Nedre Sånka är två mycket välbevarade miljöer som är ytterst känsliga för föränd-
ringar. Om man trots det väljer att uppföra ny bebyggelse i området bör det ske i ytterkant av 
respektive område. De nya husen bör placeras längs med vägen på samma sätt som de befintliga 
torpen. Det måste även ställas höga arkitektoniska krav och krav på anpassning till miljön.  
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1. Bostadshuset sett från vägen. 2. Huset byggdes till på 1970-talet. 3. Den f.d. mat- och vedboden är från 1930-talet. 

4. F.d. soldattorp nr 52, Skokloster 2:35, Skoklostervägen 41 
Soldattorpet hörde ursprungligen till Salsta. Soldattavlan sitter fortfarande kvar ovanför det ena 
fönstret. Bostadshuset som är byggd 1868 är en sidokammarstuga i timmer med rödfärgad lock-
listpanel. På 1970-talet uppfördes en låg, lång tillbyggnad på bostadshusets baksida. På tomten 
finns även en före detta mat- och vedbod från 1930-talet.  

Det före detta soldattorpet är en viktig del av Skoklosters kulturmiljö. Värdebärande egen-
skaper är husens proportioner och låga skala, timmerstommen, den murade skorstenen, soldat-
tavlan och tavlan som anger vilken by torpet har hört till samt den röda slamfärgen och lertegel-
taken. Det är önskvärt att eventuella till- och nybyggnader underordnas bostadshuset och inte 
avviker i stil, skala och material från övrig bebyggelse. 

 
1. Det före detta soldattorpet nr 43 hörde ursprungligen till Sanda by. 2. Bostadshuset är tillbyggt med två separata bygg-
nader som sammanlänkas av korta passager. 

5. F.d. soldattorp nr 43, Skokloster 2:34, Skoklostervägen 43 
Soldattorpet hörde ursprungligen till Sanda. Soldattavlan sitter fortfarande kvar ovanför det ena 
fönstret. Bostadshuset som är byggd 1857 är en sidokammarstuga i timmer med rödfärgad lock-
listpanel. År 1985 och 2009 byggdes två separata byggnader som är sammanlänkade med det ur-
sprungliga bostadshuset med hjälp av gångar. På tomten finns även en bod från 1940-talet.  

Det före detta soldattorpet är en viktig del av Skoklosters kulturmiljö. Värdebärande egen-
skaper är husens proportioner och låga skala, timmerstommen, den vitputsade skorstenen, sol-
dattavlan och tavlan som anger vilken by torpet har hört till samt den röda slamfärgen och ler-
tegeltaken. Det är önskvärt att eventuella till- och nybyggnader underordnas bostadshuset och 
inte avviker i stil, skala och material från övrig bebyggelse. 
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1. och 2. Bostadshuset. 3. och 4. Uthusen finns än så länge kvar, men tillhör inte längre fastigheten. 

6. F.d. soldattorp nr 53, Skokloster 2:289, Skoklostervägen 38  
Soldattorpet hörde ursprungligen till Berga. Bostadshuset som är byggt 1805 är en sidokammar-
stuga i timmer med rödfärgad locklistpanel. År 1875 höjdes huset med tre stockvarv. Vinds-
våningen nås med hjälp av en utvändig trappa. Huset byggdes även till med ett mindre bakbygge 
under 1960- och 1970-talen. Tomten är avstyckad och de ursprungliga uthusen som ligger på 
andra sidan vägen hör inte längre till fastigheten, varför de tyvärr inte underhålls. 

Det före detta soldattorpet är en viktig del av Skoklosters kulturmiljö. Värdebärande egen-
skaper är husets proportioner och låga skala, timmerstommen, den vitputsade skorstenen, den 
utanpåliggande trappan, husets färgsättning i rött, vitt och grönt, locklistpanelen, lertegeltaket 
och trädgårdstomten med sina typiska inslag av fruktträd, bär- och prydnadsbuskar. Det är 
önskvärt att eventuella till- och nybyggnader underordnas bostadshuset och inte avviker i stil, 
skala och material från övrig bebyggelse. 
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1. och 2. Den före detta barnmorskebostaden är byggd vid 1800-talets slut, men präglas i hög grad av en senare ombygg-
nad. 3. Garaget. 

7. F.d. barnmorskestuga, Skokloster 2:288, Skoklostervägen 34 
Under 1840-talet fick Skoklosters socken en utexaminerad barnmorska. Barnmorskebostaden var 
ett torp som hade upplåtits av godsägaren. Sedan tidigare låg ansvaret för underhållet av bland 
andra fattigstugan, skolan och kyrkans byggnader på bönderna i socknen. Nu fick de ytterligare 
en byggnad att hålla efter. Bostadshuset är byggt i timmer under 1800-talets sista decennier. Hu-
set, som har två små kamrar och ett kök, får idag sin prägel av en renovering som skedde i mitten 
på 1900-talet. Bredvid huset finns ett garage uppfört decennierna efter 1950 och en friggebod av 
senare datum. Tidigare hade torpet ett uthus som låg på andra sidan vägen. Det är numera rivet.  

Den före detta barnmorskebostaden har en intressant historia och är en viktig del av Skoklos-
ters kulturmiljö. Värdebärande egenskaper är bostadshusets timmerstomme, trädgårdstomten, 
lertegeltaket och den röda slamfärgen. Det är önskvärt att eventuella till- och nybyggnader un-
derordnas bostadshuset och inte avviker i stil, skala och material från övrig bebyggelse. 

 
1. Sandtorpet har en välbevarad sidokammarstuga. 2. Uthuset är ombyggt till gäststuga. 

8. Sandtorp, Skokloster 2:290, Skoklostervägen 40 
Sandtorp är ett före detta dagsverkstorp. Bostadshuset är en sidokammarstuga byggd under 
1800-talets första hälft. På tomten finns en före detta mat- och vedbod från 1940-talet, som är 
ombyggd till gäststuga. 

Sandtorpet har en välbevarad sidokammarstuga och är en viktig del av Skoklosters kultur-
miljö. Värdebärande egenskaper är bostadshusets proportioner och låga skala, timmerstommen, 
den vitputsade skorstenen, den utanpåliggande trappan, den gröna dubbeldörren, locklistpane-
len, lertegeltaket och trädgårdstomten med sina typiska inslag av fruktträd, bär- och prydnads-
buskar. Det är önskvärt att eventuella till- och nybyggnader underordnas bostadshuset och inte 
avviker i stil, skala och material från övrig bebyggelse. 
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1. Bostadshuset är uppfört i början av 1800-talet. 2. Soldattavlan visar till vilket regemente och kompani soldaten hörde. 
3. Uthuslängan är i sina äldsta delar från mitten av 1800-talet. 4. Boden har ursprungligen stått i Sanda. 

9. F.d. soldattorp nr 48, Skokloster 2:366, Skoklostervägen 53 
Torpet var ursprungligen soldattorp under Flasta. Nu för tiden ägs torpet av Skoklosters gille 
som har det som hembygdsmuseum. Bostadshuset, som är en sidokammarstuga, uppfördes runt 
sekelskiftet 1800. Ovanför det ena fönstret sitter soldattavlan kvar. Till torpet hör en uthuslänga 
med ett fähus och en svale i timmer som är sammanbyggda med en lada i skiftesverk. Båda dessa 
delar är uppförda vid mitten av 1800-talet. Mot ladans gavel finns ett torrdass som är byggt runt 
sekelskiftet 1900. På tomten finns även en äldre bod, som 1998 flyttades från Sanda, samt ett tak 
som skyddar en Skoklostereka från slutet av 1800-talet. Ekan skänktes till föreningen 2002 av 
Stockholms stadsmuseum.  

Det före detta soldattorpet har ett stort kultur- och arkitekturhistoriskt värde då varken bo-
stadshuset eller uthuslängan har förändrats sedan de byggdes och båda har välbevarade interiö-
rer. Värdebärande egenskaper är byggnadernas proportioner och låga skala, bostadshusets och 
uthuslängans timmerstommar, det vidbyggda torrdasset, den vitputsade skorstenen, den utanpå-
liggande trappan, bostadshusets färgsättning i rött, vitt och grönt, locklistpanelen, lertegeltaket, 
soldattavlan och gärdsgården som avgränsar tomten. Torpet bör bevaras i det skick det har idag. 
Många torpstugor i Skokloster har byggts till och om och det är därför mycket angeläget att för 
framtiden bevara en intakt torpmiljö som allmänheten har tillträde till. Vid eventuella föränd-
ringar bör antikvarisk expertis anlitas. 
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1. Bostadshuset. 2. Trädgården. 3. Matkällaren. 4. Uthuslängan. 

10. Salberg, F.d. soldattorp nr 54, Skokloster 2:363, Skoklostervägen 50  
Torpet var ursprungligen soldattorp under Salsta. Sidokammarstugan är enligt en inristning i en 
takbjälke byggd 1791. Verandan uppfördes i början av 1930-talet. På tomten finns en uthuslänga 
i timmer vars äldsta del troligen är samtida med bostadshuset. Till denna del fogades ett fähus 
under 1880-talet som i sin tur byggdes om till gäststuga under 1960-talet. I vinkel mellan stugan 
och uthuslängan finns ett garage med liggande träpanel och taktegel. I kanten på tomten finns en 
jordkällare i betong. Båda är uppförda under 1900-talets senare hälft.  

Det före detta soldattorpet har ett kultur- och arkitekturhistoriskt värde då bostadshuset tro-
ligen är den äldsta soldatstugan i socknen. Även den äldre delen av uthuslängan hör till de äldsta 
uthusen i Skokloster. Värdebärande egenskaper är byggnadernas proportioner och låga skala, 
timmerstommarna, verandan, den vitputsade skorstenen, den utanpåliggande trappan (som dock 
är tillkommen under 1900-talets senare del), bostadshusets färgsättning i rött, vitt och grönt, 
locklistpanelen, lertegeltaket och den bevarade soldattavlan. Även uthuslängan och matkällaren 
är viktiga delar i miljön. Det är betydelsefullt att eventuella till- och nybyggnader underordnas 
bostadshuset och inte avviker i stil, skala och material från övrig bebyggelse. 
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1. Sidokammarstugan har aldrig blivit tillbyggd. 2. Vedboden. 3. Det före detta fähuset är ombyggt till garage. 

11. Nytorp, Skokloster 2:361, Skoklostervägen 46 
Nytorp, som även har kallats för Smedtorp, är ett före detta dagsverkstorp som kom till under 
1850-talet. Fram till 1940-talet gjorde torpet dagsverken. Bostadshuset, som är en sidokammar-
stuga med inbyggd veranda, är byggd i mitten på 1800-talet. I slutet på 1970-talet renoverades 
huset kraftigt och bland annat byttes locklistpanelen ut mot en bred lockpanel. Till torpet hör 
två uthus. Det före detta fähuset, som är samtida med bostadshuset, har senare byggts om till 
garage. Vedboden byggdes på 1930-talet.  

Nytorp är en viktig del av Skoklosters kulturmiljö. Fastigheten är kulturhistoriskt intressant 
genom den till planformen välbevarade sidokammarstugan, men har genom hårdhänt renovering 
delvis förlorat i värde. Värdebärande egenskaper är husets proportioner och låga skala, timmer-
stommen, den vitputsade skorstenen, husets färgsättning i rött, vitt och grön, lertegeltaket och 
trädgårdstomten med sina typiska inslag av fruktträd, bär- och prydnadsbuskar. Det är önskvärt 
att eventuella till- och nybyggnader underordnas bostadshuset och inte avviker i stil, skala och 
material från övrig bebyggelse. 

 
1. Bostadshuset är en tillbyggd sidokammarstuga. 2. Uthuslängan är ett viktigt inslag i kulturmiljön.  

12. Botorp, Skokloster 2:367, Skoklostervägen 55 
Botorp är ett före detta dagsverkstorp som kom till under 1840-talet. Under en kortare period 
tjänade det som soldattorp. Bostadshuset byggdes till med fem meter åt sydväst 1915. År 1923 
byggdes ett trapphus. Till torpet hör en uthuslänga från 1913 som ursprungligen innehöll bland 
annat ladugård, tvättstuga och lada. Ladugården inreddes under 1970-talet till tvättstuga och 
bastu.  

Botorp är en viktig del av Skoklosters kulturmiljö. Värdebärande egenskaper är den utvän-
digt välbevarade uthuslängan, timmerstommarna, den vitputsade skorstenen, lertegeltaken, den 
röda slamfärgen och gärdsgården som omhägnar tomten. Det är önskvärt att eventuella till- och 
nybyggnader underordnas bostadshuset och inte avviker i stil, skala och material från övrig be-
byggelse. 
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Kiosken vid Skokloster camping har tidigare stått vid ångbåtsbryggan vid Skoklosters slott. 

13. Kiosk vid Skokloster camping, Skokloster 2:9, Skoklostervägen 47  
Nere vid Mälarens strand i Nedre Sånka ligger Skokloster camping. Inom området finns en äldre 
kiosk i schweizerstil som troligen är byggd under 1800-talets senare hälft. Kiosken har tidigare 
använts som biljettkassa vid ångbåtsbryggan vid Skoklosters slott, men flyttades till camping-
platsen på 1950-talet. Det är dock möjligt att den innan dess har stått på en annan plats. Den 
ursprungliga användningen kan ha varit ett litet schweizeri, vilket var ett mindre kafé som sålde 
kaffe, fina bakverk och likör alternativt en kiosk som sålde vatten. 

Kiosken har ett kultur- och arkitekturhistoriskt värde då den är ett fint exempel på 1800-
talets små offentliga byggnader som det idag finns få kvar av. Värdebärande egenskaper är det 
utskjutande taksprånget med de snidade taktassarna, pilastrarna i hörnen, skylten på taket, den 
tvåfärgade spegeldörren och färgsättningen i gult och vitt. Inför en renovering bör antikvarisk 
expertis tillfrågas. 
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Centralt i Skokloster breder ett stort slättlandskap ut sig. 

Skoklosters centralbygd 
Mellan Sanda och Skoklosters slott breder en vid dalgång ut sig. De norra delarna består av stora 
sammanhängande fält. De södra och västra delarna omfattar en mer småbruten odlingsbygd med 
mindre uppodlade områden blandade med lövdungar och barrskogsklädda partier. Förekomsten 
av sta-namn, exempelvis Flasta, Vålsta och Sjusta, visar att trakten var bebodd under äldre järnål-
dern. I området finns rikligt med fornlämningar. I trakten kring Sanda och Sjusta visar fornläm-
ningarna tydligt hur järnåldersbebyggelsen har förskjutits i samband med landhöjningen. I de 
höglänta delarna finns gravfält från äldre järnåldern medan de från yngre järnåldern återfinns på 
lägre nivåer. I området finns också en hålväg som möjligen kan vara en rest av Skohalvöns hu-
vudväg under järnåldern.  

Förutom Skoklosters slott (nr 41), som ligger vid Skofjärdens strand, finns här flera välbeva-
rade gårdsmiljöer. Flertalet har ursprungligen varit arrendegårdar under Skoklosters gods. I vissa 
fall är de alltjämt arrendegårdar under familjen von Essen som tidigare ägde slottet och som fort-
farande äger stora marker på Skohalvön. I andra fall drivs inget jordbruk längre. Karaktäristiskt 
för gårdarna är husens lägen på torra höjdryggar, ofta i söderläge. Många av gårdarna ligger väl-
exponerade och blir därigenom mycket viktiga inslag i landskapsbilden. Det är av yttersta vikt 
för kulturmiljön att området får bevara sin agrara karaktär. Om befintlig bebyggelse ska kom-
pletteras måste höga arkitektoniska krav ställas på de nya byggnaderna som bör anpassas i stil, 
storlek och material.  
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1. Bostadshuset är från 1865. 2. Matboden. 3. Undantagsstugan från andra hälften av 1800-talet. 4. Småfähuset är 
numera ombyggt till garage. 

14. Sanda, Skokloster 2:1, Skoklostervägen 61 och 63  
Sanda by bestod ursprungligen av två gårdar, men slogs samman till en i början av 1800-talet. 
Bostadshuset som är från 1865 är uppfört i timmer och klätt med locklistpanel. Huset ansluter 
till de bredare hus som blev moderna under senare hälften av 1800-talet. Verandan är uppförd på 
senare år, men på platsen fanns sedan tidigare en glasveranda. På gården finns även en undan-
tagsstuga. Det är en sidokammarstuga från 1860–1870-talen som byggdes till på 1940-talet. Flera 
uthus finns bevarade, bland annat en timrad matbod från mitten av 1800-talet, ett magasin 
byggt vid sekelskiftet 1900 och ett före detta svin- och hönshus som är ombyggt till garage. 
Byggnaden är byggd 1942 och har en undervåning i tegel.  

Gården är en viktig del av Skoklosters kulturmiljö. Det är värdefullt att undantagsstugan och 
matboden finns kvar. Bebyggelsen i Sanda ligger exponerad nära landsvägen. Framför allt det 
före detta småfähuset och magasinet är viktiga inslag i landskapsbilden. Värdebärande egenskap-
er är byggnadernas timmerstommar, bostadshusets stengrund, locklistpanelen, lertegeltaken och 
de murade skorstenarna på bostadshuset och undantagsstugan samt att byggnaderna är målade 
med röd slamfärg. Det är önskvärt att eventuella till- och nybyggnader underordnas bostadshu-
set och inte avviker i stil, skala och material från övrig bebyggelse.  
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1. Bostadshuset och matkällaren. 2. Ekonomibyggnaderna är löst grupperade i en fyrkant. 3. Den före detta slöjdboden 
och vedboden. 4. Svinhuset och stallet. 

15. Säby, Skokloster 2:473, Skoklostervägen 60  
Säby är ett utmärkt exempel på hur ett laga skifte kunde förändra bebyggelsen. Byn hade sedan 
medeltiden två gårdar. I samband med laga skifte under 1880-talet slogs gårdarna samman. Vid 
genomförandet behölls den västra gårdens bostadshus och den östra gårdens fähusdel som låg i 
en tät fyrkant. Decennierna runt sekelskiftet 1900 byggdes nya större ekonomibyggnader i en lös 
fyrkant utanför den äldre fähusdelen. När de nya husen stod klara revs de äldre omoderna bygg-
naderna.  

Bostadshusets äldsta delar är från 1700-talet, men huset byggdes om och till i mitten av 1800-
talet. Gården har många ekonomibyggnader kvar och har fortfarande ett visst djurbestånd. Mat-
källaren med en överbyggnad i timmer hör till de äldre byggnaderna från mitten av 1800-talet. 
Även ladugården är från 1800-talets andra hälft. Övriga ekonomibyggnader såsom stall, loge och 
den före detta slöjdboden är från åren kring sekelskiftet 1900. 

Säby gård har ett kultur- och arkitekturhistoriskt värde då den har en välbevarad gårdsstruk-
tur. Gården ligger välexponerad och är ett viktigt inslag i landskapsbilden och besitter därför 
stora miljövärden. Värdebärande egenskaper är byggnadernas placering med bostadshuset skilt 
från fähusdelen, byggnadernas timmerstommar och lertegeltaken. Ytterligare värdeskapande 
egenskaper är den röda slamfärgen, fönstrens placering och den lövsågade verandan samt de två 
vitputsade skorstenarna på bostadshuset. Med tanke på gårdens välbevarade struktur bör man 
vara restriktiv med eventuella till- och nybyggnader. Det vore önskvärt om eventuella föränd-
ringar utformas i samråd med antikvarisk expertis. 
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1. Bostadshuset är en enkelstuga som har byggts till med en kammare på vardera sidan. 2. Uthuset är i 1½ plan. 

16. Vålsta, Skokloster 2:65, Skoklostervägen 62 
Under 1600-talet slogs Vålstas tre gårdar samman till två och i början av 1800-talet reducerades 
de till en. Bostadshuset är en enkelstuga som på 1840-talet byggdes till med en större kammare 
på var sida. De nya kamrarna fick varsin eldstad på 1930-talet. Byggnaden renoverades på 1970-
talet varpå den tidigare brädfodringen togs ner och smårutiga fönster sattes in. Det finns flera 
husgrunder på tomten efter tidigare ekonomibyggnader. I vinkel med bostadshuset ligger ett 
uthus i ett och ett halvt plan som är byggt 1930. På tomten finns även en jordkällare.  

Vålsta har ett kultur- och arkitekturhistoriskt värde då byggnaderna är väl underhållna och är 
en viktig del av kulturmiljön. Värdebärande egenskaper är bostadshusets timmerstomme, de tre 
putsade skorstenarna, uthusets placering i förhållande till bostadshuset, uthusets gröna dörrar, 
lertegeltaken och den röda slamfärgen. Det är betydelsefullt att eventuella till- och nybyggnader 
underordnas bostadshuset och inte avviker i stil, skala och material från övrig bebyggelse. 

 
1. Bostadshuset har tidigare haft två lägenheter. 2. Boden var ursprungligen brygghus och vedbod. 

17. Myrby, Skokloster 2:75, Skoklostervägen 64 
Under medeltiden fanns det två gårdar i Myrby. På 1700-talet slogs de samman till en. Myrbys 
marker lades under Vålsta på 1880-talet och kom senare att kallas för backstuga. Bostadshuset är 
en så kallad tvillingstuga som består av två sammanbyggda enkelstugor. Det är möjligt att det 
ursprungligen har varit en enkelstuga som senare har byggts till. Kanske skedde detta i samband 
med att Myrby lades under Vålsta. Det är troligt att de två lägenheterna har använts som ar-
betarbostäder. På tomten finns ett uthus som ursprungligen har varit ett kombinerat brygghus 
och vedbod. Vid en renovering under 1970-talet tilläggsisolerades bostadshuset och knutbrädor 
och foder svartbetsades, något som inte hör till byggnadstraditionen i Skoklosters socken.  

Vålsta är en viktig del av Skoklosters kulturmiljö. Bostadshuset har en intressant och för 
Skoklosters socken ovanlig planform. På grund av ovarsamma renoveringar har byggnaden del-
vis förlorat sitt ursprungliga kulturhistoriska värde. Värdebärande egenskaper är de två putsade 
skorstenarna, de två ytterdörrarna, boden med sitt utedass, lertegeltaken och den röda slamfär-
gen. Det är önskvärt att eventuella till- och nybyggnader underordnas bostadshuset och inte av-
viker i stil, skala och material från övrig bebyggelse. 
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Sjusta I. Till vänster syns stallet, till höger boden och i bakgrunden bostadshuset. 

Sjusta 
Området vid Sjusta och Berga hade en etablerad bosättning redan under äldre järnåldern. Om-
kring 500 e.kr. var platsen bebyggelsecentrum för Skohalvön. De förhistoriska anorna märks 
bland annat genom att tre av socknens största gravfält – med sammanlagt ca 140 gravar från 
både äldre och yngre järnåldern – finns här. I en stenig skogshage söder om Sjusta finns en run-
ristning i ett fast stenblock. Ristningen är gjord av den kände runristaren Öpir som var verksam i 
området i slutet av 1000-talet. Den nuvarande bebyggelsen i Sjusta består sedan medeltiden av 
två gårdar varav den södra idag är en hästgård. Den norra var i drift som jordbruk fram till 1940-
talet. 

18. Sjusta I, Skokloster 2:477, Bagarbovägen 7 
Den södra gårdens bostadshus är byggt under 
1800-talets senare hälft. Byggnaden har en fem-
delad plan och är brädfodrad på tre sidor. På 
gården finns även stall, jordkällare och en bod, 
samtliga uppförda runt sekelskiftet 1900.  

Gården har ett kultur- och arkitekturhisto-
riskt värde då det har ett mycket välbevarat bo-
stadshus och är ett tydligt exempel på hur ett 
mindre jordbruk kunde se ut runt sekelskiftet 
1900. Värdebärande egenskaper är byggnadernas 
placering med bostadshuset uppe på höjden och 
ekonomibyggnaderna i svackan nedanför, bygg-
nadernas timmerstommar, bostadshusets äldre fönster och murade sockel, lertegeltaken och den 
röda slamfärgen. Det är betydelsefullt att eventuella till- och nybyggnader underordnas bostads-
huset och inte avviker i stil, skala och material från övrig bebyggelse. 
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1. Bodlängan som inrymmer spannmålsbod, visthusbod och slöjdbod är troligen byggd på 1700-talet. 2. Logen och lidret. 

19. Sjusta II, Skokloster 2:478, Bagarbovägen 9 
Det nuvarande bostadshuset är ett typhus som är byggt 1969. Från tiden som jordbruksfastighet 
finns två uthus bevarade. I ett enskilt läge strax öster om bostadshuset ligger en timrad bodlänga 
som tidigare inrymde spannmålsbod, visthusbod och slöjdbod. Den är troligen byggd på 1700-
talet och flyttades till dess nuvarande plats någon gång under 1800-talet. Bakom bostadshuset i 
en slänt ligger ett timmerhus innehållande loge och lider. Det är byggt på 1800-talet, men fick 
sin nuvarande plats i början av 1900-talet.  

Båda uthusen är viktiga delar av Skoklosters kulturmiljö. Bodlängan hör till de äldsta beva-
rade uthusen i Skokloster vilket gör den extra intressant. Tyvärr har den hamnat utanför Sjusta 
II:s tomtgräns vid en sentida fastighetsindelning. Värdebärande egenskaper är timmerstommar-
na, de tjärade dörrarna, lertegeltaken och den röda slamfärgen. Med tanke på bodlängans ålder 
och dess kulturhistoriska värde är det viktigt att den underhålls.  
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Salsta I ligger öster om Salstavägen. 

Salsta 
Salsta by hade från tidig medeltid fram till 1800-talets början fyra gårdar och var därmed sock-
nens största by. År 1612 donerades Salsta till Rikard Rosencrantz varpå Salsta blev ett fristående 
säteri. Redan 1669 sålde han säteriet till Carl Gustaf Wrangel och de fyra gårdarna kom därmed 
att bli arrendegårdar under Skoklosters gods. I samband med storskiftet 1804 reducerades de till 
tre gårdar och vid laga skifte 1880 till två. De återstående gårdarna var i drift fram till 1950-talet.  

Byn ligger uppe på en moränhöjd omgiven av slättlandskapet och är ett mycket viktigt inslag 
i kulturmiljön. Även Salstavägens sträckning genom byn besitter höga kulturvärden. 

 

1. Bostadshuset är Skoklosters äldsta hus med korsplan. 2. F.d. svinhus och vedbod. 3. Den f.d. ladugården är idag stall. 

20. Salsta I, Skokloster 2:1, Salstavägen 4 
På 1850-talet uppförde den östra gården en ny huvudbyggnad. Det var det första bostadshuset i 
Skokloster som fick en korsplan, det vill säga fyra rum som ligger runt en centralt belägen mur-
stock. Plantypen innebar att huset blev bredare än de traditionella par- och enkelstugorna vilket i 
sin tur ledde till att takresningen blev högre. Hustypen blev modern under 1800-talets andra 
hälft och var mer värmeekonomisk än de gamla hustyperna. Till gården hör en ladugård – som 
idag används som stall – en före detta svinhus/vedbod och en före detta matbod/slöjdbod. Samt-
liga är byggda i liggtimmer och skiftesverk runt 1890. Matboden/slöjdboden är kraftigt förfallen. 
Dessutom finns en före detta loge från 1910-talet och ett traktorgarage från mitten av 1950-talet. 

Gården har ett kultur- och arkitekturhistoriskt värde med sin långa bebyggelsekontinuitet 
och välbevarade bebyggelsemiljö. Värdebärande egenskaper är bostadshusets korsplan, husens 
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timmerkonstruktioner, skorstenens centrala placering, den gröna dubbeldörren, fönstrens place-
ring och spröjsning, lertegeltaken och den röda slamfärgen. Eftersom bostadshuset är det första 
hus som byggdes med en korsplan i socknen bör den inte byggas till. Det är betydelsefullt att 
eventuella nybyggnader underordnas bostadshuset och inte avviker i stil, skala och material från 
övrig bebyggelse. Det vore önskvärt om eventuella förändringar utformas i samråd med antikva-
risk expertis. 
 

 
1. Bostadshuset är Skoklosters sista parstuga. 2. Boden från andra hälften av 1800-talet byggdes till med en matbod och 
vedbod på 1940-talet. 3. Stallet och magasinet. 4. Byggnaden innehöll förut matbod, magasin och lider. I bakgrunden 
syns ytterligare ett lider. 

21. Salsta II, Skokloster 2:1, Salstavägen 5 
Vid en syn 1833 dömdes det dåvarande bostadshuset ut. Strax därefter uppfördes en parstuga 
med framkammare. Det blev den sista parstugan som byggdes i Skoklosters socken varpå en mer 
än tvåhundraårig parstugetradition upphörde. Till gården hör flera ekonomibyggnader som alla 
är mycket viktiga för landskapsbilden. Ett lider, en bod, ett magasin och ladugården är från 
andra hälften av 1800-talet. Övriga uthus är byggda en bit in på 1900-talet. 

Gården har ett kultur- och arkitekturhistoriskt värde med sin långa bebyggelsekontinuitet 
och välbevarade bebyggelsemiljö. Värdebärande egenskaper är bostadshusets planlösning och 
dubbla skorstenar, ekonomibyggnadernas spridda placering, magasinets fönstersättning, lertegel-
taken och den röda slamfärgen. Eftersom bostadshuset är den sista parstugan som byggdes i 
socknen bör den inte byggas till. Det är betydelsefullt att eventuella nybyggnader underordnas 
bostadshuset och inte avviker i stil, skala och material från övrig bebyggelse. Det vore önskvärt 
om eventuella förändringar utformas i samråd med antikvarisk expertis. 
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Till vänster i bild syns Råberga gård och till höger Råberga före detta skola. 

Råberga 
Råberga hörde redan under järnåldern till Skohalvöns centralbygd. Om detta vittnar de två grav-
fält med 15 respektive 20 gravar av järnålderskaraktär som ligger i backarna invid den nuvarande 
bebyggelsen. I närheten finns även en runsten som, liksom Sjustastenen, är ristad av den kände 
runristaren Öpir i slutet av 1000-talet.  

Bebyggelsen i Råberga ligger på båda sidor av landsvägen. Under medeltiden hade Råberga 
tre gårdar, men de minskade till två i slutet av 1400-talet. År 1820 slogs de ihop till en och i slu-
tet av 1800-talet avvecklades även detta jordbruk. Under 1900-talets första hälft utvecklades 
Råberga i stället till centrum för Skohalvön när både små- och folkskolan förlades hit 1909 samt 
när en livsmedelsaffär och en bygdegård tillkom på 1940-talet. Skoklosters Speceri- och Livsme-
delsaffär som hade grundats 1932 flyttade 1946 in i nya lokaler i Råberga. Affärsinnehavaren 
drev under en tid även en kiosk. Båda är idag nedlagda. Affärslokalen finns fortfarande kvar, men 
besitter idag inget större kulturhistoriskt värde. 
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1. Bostadshuset är en parstuga från 1798. 2. Bodlängan är i sina äldsta delar från första hälften av 1800-talet. 

22. Råberga gård, Skokloster 2:471, Uggelbovägen 2  
Bostadshuset är en välbevarad parstuga från 1798. Verandan, som även innehåller en trappa till 
vinden, byggdes på 1930-talet. I vinkel till huset ligger en bodlänga. Den högre delen är byggd 
någon gång under 1830- eller 1840-talen och innehöll tidigare en spannmålsbod och en matbod. 
Den lägre delen byggdes till under andra hälften av 1800-talet och användes då som vedbod och 
hönshus. Gårdens torrdass var även förlagt i denna del. Under en kortare period på 1800-talet 
bedrev systrarna de Wahl, som vid denna tid bodde här, en mindre handelsbod. De hade även 
hand om socknens posthantering.  

Råberga gård har ett kultur- och arkitekturhistoriskt värde då den har bevarat mycket av sin 
1800-talskaraktär. Värdebärande egenskaper är byggnadernas placering i vinkel med varandra, 
timmerstommarna, locklistpanelen, de äldre fönstren, ytterdörren med dess överljusfönster, den 
vitputsade skorstenen, lertegeltaken och den röda slamfärgen. Med tanke på gårdens välbevarade 
struktur bör man vara restriktiv med eventuella om- och nybyggnader. Det vore önskvärt om 
eventuella förändringar utformas i samråd med antikvarisk expertis. 

116



Skokloster 

  

 
Råberga skola uppfördes 1909 efter typritningar från Överintendentsämbetet. 

23. Råberga f.d. skola, Hammarby 1:2, Skoklostervägen 68 
År 1909 flyttades Skoklosters sockens skolverksamhet från Flasta till Råberga. För ändamålet 
uppfördes en ny skolbyggnad som utöver skolsalar innehöll skolbibliotek, lärarbostad och pas-
torsexpedition. Skolan stod för de sex första skolåren för socknens barn. Senare uppfördes även 
en vaktmästarbostad i anslutning till skolan. Skolbyggnaden är uppförd efter typritningar från 
Överintendentämbetet och har tydliga nationalromantiska drag såsom det höga brutna taket, 
den liggande träpanelen och de smårutiga fönstren. Vid en renovering på 1930-talet kläddes fa-
saden in i eternit. Även många fönster byttes ut mot perspektivfönster. Under senare år har hu-
set genomgått en renovering och i möjligaste mån återställts till ursprungsskick. Att det tidigare 
har varit en skola syns på de tätt placerade, stora fönstren som gav ett bra arbetsljus inne i skolsa-
larna. Byggnaden är idag ett enbostadshus.  

Byggnaden har ett kultur- och arkitekturhistoriskt värde då dess ursprungliga funktion fort-
farande är avläsbar och byggnaden är ett välbevarat exempel på ett nationalromantiskt hus. Vär-
debärande egenskaper är det brutna taket, fönstrens placering och utformning, de plåtklädda 
skorstenarna, den liggande träpanelen, lertegeltaket och den röda slamfärgen. Det är betydelse-
fullt att eventuella till- och nybyggnader underordnas bostadshuset och inte avviker i stil, skala 
och material från övrig bebyggelse. 
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Apalle by hade under 1800-talet två gårdar. I samband med laga skifte på 1880-talet slogs de samman till en. 

Apalle 
Apalle ligger på en skogsbevuxen moränhöjd som omges av det vidsträckta slättlandskapet. 
Namnet Apalle syftar på tillgång till vildapel. Apalle hade från och med medeltiden två gårdar. 
Dessa slogs vid laga skifte på 1880-talet samman till en. Båda bostadshusen finns dock kvar.  

24. Apalle I, Skokloster 2:480, Fristavägen 2 
Bostadshuset är en välbevarad parstuga från 
sekelskiftet 1800 och används idag som 
sommarbostad.  

Bostadshuset har ett kultur- och arki-
tekturhistoriskt värde. Under 1800-talet 
bytte många av gårdarna i Skokloster ut 
sina parstugor mot framkammarstugor eller 
hus med korsplaner vilket gör att det finns 
få parstugor kvar. Värdebärande egenskaper 
är planformen, timmerstommen, de två 
skorstenarna, fönstrens placering, lertegel-
taket och den röda slamfärgen. Apalle I är 
ett fint exempel på en parstuga, varför den 
helst inte bör byggas till. Om förändringar 
behövs göras bör helst antikvarisk expertis konsulteras. Det är betydelsefullt att eventuella ny-
byggnader underordnas bostadshuset och inte avviker i stil, skala och material. 
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1. Bostadshuset är en framkammarstuga. 2. Den före detta boden. 3. Den före detta ved- och snickarboden är uppförd 
under 1800-talets första hälft. 4. Ladugården. 

25. Apalle II, Skokloster 2:1, Fristavägen 1 
Bostadshuset är en parstuga med framkammare från tidigt 1800-tal. Till gården hör flera uthus 
av både äldre och yngre datum. Det äldsta uthuset är en snickarbod som är byggd under 1800-
talets första hälft. Andra äldre uthus är en före detta bod som är uppfört åren efter 1850 och en 
ladugård från 1900-talets början. Den yngsta byggnaden är uppförd under 1970-talet och har en 
rödfärgad plåtfasad.  

Apalle II har ett kultur- och arkitekturhistoriskt värde då det har en välbevarad gårdsstruktur 
med många äldre byggnader. Apalle är en av få gårdar i Skokloster som fortfarande är jordbruk. 
Detta tillsammans med sitt exponerade läge gör gården till en mycket viktig del av kulturmiljön. 
Värdefullt för upplevelsen är att Fristavägen går genom Apalle och att ekonomibyggnaderna 
ligger på båda sidorna av vägen. Värdebärande egenskaper är ekonomibyggnadernas placering 
längs med vägen, byggnadernas timmerstommar och bostadshusets två putsade skorstenar. Yt-
terligare värdebärande egenskaper är fönstrens placering, uthusens tjärade dörrar, lertegeltaken 
och den röda slamfärgen. Det är betydelsefullt att eventuella till- och nybyggnader underordnas 
bostadshuset och inte avviker i stil, skala och material från övrig bebyggelse. Ekonomibyggna-
derna är tydligt exponerade i landskapsbilden. Nybyggnader bör därför helst uppföras i trä och 
målas med röd slamfärg. 
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1. Den gamla prästgården. 2. Till höger rättarbostaden och till vänster tillbyggnaden som binder ihop prästgård och 
rättarbostad. 3. Magasinet. 4. Ladan och ladugården. 

26. Frista, Skokloster 2:1, Fristavägen 10 
Under medeltiden hade Fästa, som Frista då hette, två gårdar som båda hörde till klostret. På 
1610-talet bytte kyrkan och Skoklosters gods mark så att godset fick den tidigare prästgården 
söder om kyrkan och Frista blev det nya prästbostället. År 1761 ansågs det befintliga bostadshu-
set vara i allt för dåligt skick, varpå ett nytt uppfördes. Det nya huset fick sexdelad plan och bru-
tet tak. Hustypen introducerades bland överståndsbebyggelse redan på 1600-talet. År 1727 kom 
ett påbud från Kungl. Maj:t om att även prästgårdarnas bostadshus skulle ha sexdelad plan.  

En prästgård var tidigare inte enbart en tjänstebostad utan här bedrevs även jordbruk. Sköt-
seln sköttes ofta av en rättare och i Frista ligger rättarbostaden – som är från början av 1900-talet 
– i vinkel med bostadshuset. På mangården ligger också ett magasin från början av 1800-talet. 
Tidigare fanns även ett lider till höger om rättarbostaden. På dess plats har på senare år ett nytt 
hus uppförts. Fähusdelen ligger skild från mangården och består av en ladugård och en lada som 
båda är uppförda i slutet av 1920-talet samt av ett stall av yngre datum. 

Bostadshuset har renoverats flera gånger under 1900-talet. Bland annat har fönstren försto-
rats och takkupor tillkommit. Under den senare delen av 1900-talet byggdes en tillbyggnad som 
sammanbinder bostadshuset med den gamla rättarbostaden.  

Frista gård har ett kultur- och arkitekturhistoriskt värde då det är en förhållandevis välbeva-
rad prästgårdsmiljö. Genom sitt läge är den mycket viktig för landskapsbilden. Det gamla maga-
sinet är centralt för upplevelsen av miljön. Värdebärande egenskaper är byggnadernas placering 
på den gamla mangården, timmerstommarna i de äldre husen och huvudbyggnadens brutna tak. 
Ytterligare värdebärande egenskaper är de putsade skorstenarna, de tjärade portarna på ekono-
mibyggnaderna, lertegeltaken och den röda slamfärgen. Det är betydelsefullt att eventuella till- 
och nybyggnader underordnas bostadshuset och inte avviker i stil, skala och material från övrig 
bebyggelse. 
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1. Idag finns endast grunden kvar av bostadshuset. 2. och 3. De före detta matbodarna. 

27. Hammarby I, Skokloster 2:1, Skoklostervägen 74 
Bostadshuset från början av 1800-talet är numera rivet. Endast stengrunden är kvar. Två före 
detta matbodar som har hört till mangården finns dock kvar, men de verkar ha en oviss framtid.  

Hammarby I är en viktig del av Skoklosters kulturmiljö. Värdebärande egenskaper är uthu-
sens timmerstommar, fönster, lertegeltak och den röda slamfärgen. Uppförs ett nytt bostadshus 
på tomten är det av stor vikt att det ansluter i stil, storlek och material till omgivande bebyg-
gelse. För att ett nytt hus på ett naturligt sätt ska kunna smälta in i omgivningen bör de två före 
detta matbodarna restaureras och bostadshuset placeras där det tidigare huset låg. 

 
1. Bostadshuset. 2. Den före detta matboden är från andra hälften av 1800-talet. 3. Ladugården hör inte längre till 
fastigheten. 

28. Hammarby II, Skokloster 2:414, Skoklostervägen 75 
Bostadshuset som ligger i en brant södersluttning alldeles intill landsvägen är uppfört 1870 och 
har den bredare planform som blev populär under andra hälften av 1800-talet. På tomten finns 
även en äldre bod. På andra sidan landsvägen låg tidigare ladugårdsplanen. Endast den före detta 
ladugården finns kvar och tillhör idag Skokloster 2:1. Den är mycket viktig för landskapsbilden.  

Hammarby II är en viktig del av Skoklosters kulturmiljö. Värdebärande egenskaper är tim-
merstommarna, fönstersättningen, den röda slamfärgen och lertegeltaken. Det är önskvärt att 
eventuella till- och nybyggnader underordnas bostadshuset och inte avviker i stil, skala och 
material från övrig bebyggelse.  
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1. Bostadshuset är byggt på 1830-talet. 2. Uthuset är i sina äldsta delar från 1880-talet. 3. Jordkällaren. 

29. Kvarnbacken, Skokloster 2:472, Skoklostervägen 79 
Som namnet antyder låg här tidigare en väderkvarn. Kvarnen revs vid sekelskiftet 1900, men 
mjölnarbostaden finns kvar. Bostadshuset är en sidokammarstuga byggd på 1830-talet. På tom-
ten finns även ett kraftigt renoverat uthus, som på 1880-talet byggdes som svinhus och vedbod, 
och en jordkällare. Kvarnbacken är en viktig del av kulturmiljön. Värdebärande egenskaper är 
byggnadernas timmerstommar, den röda slamfärgen och bostadshusets lertegeltak. Det är önsk-
värt att eventuella till- och nybyggnader underordnas bostadshuset och inte avviker i stil, skala 
och material från övrig bebyggelse. 
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År 1976 bytte Svenska kyrkan och Skoklosters gods mark så att Kaddala och Bagarbo kom att ägas av Svenska kyrkan. 

Kaddala och Bagarbo 
Kaddala och Bagarbo ligger vid Skoklosters nordvästra hörn. Längst ut ligger naturreservatet 
Arnöhuvud som är en kraftigt markerad grusås. Uppe på åsen, med utsikt över Ekoln och Gorr-
an, ligger Skoklosters största gravröse samt några enstaka bronsåldersgravar.  

Kaddala hade två gårdar under tidig medeltid. Under 1400-talet gjordes nyröjningar i en 
krans runt centralbygden och i samband med detta tillkom Bagarbo och Dampeboda. Bo och 
boda är typiska namnelement i godslandskap. Förleden syftar oftast på invånarens yrke vilket i 
det första fallet är bagare. Dampe är mer oklart, men syftar eventuellt på unghäst.  

År 1576 såldes Skohalvöns nordvästra del till Per Joensson som var statligt anställd som tolk i 
ryska. Marken innefattade bland annat Bagarbo, Kaddala och Dampeboda. Under 1600-talet 
bildades ett säteri av egendomen där bland annat torpen Källbo (nr 34) och Lillåker (nr 35) 
ingick. Ett säteri var ålagt att ha en ståndsmässig mangård. Det befintliga bostadshuset i Kaddala 
(nr 30) uppfördes sannolikt under tidigt 1700-tal när Kaddala fungerade som sätesgård. Även 
bostadshuset i Gamla Bagarbo (nr 31) är troligen uppfört under 1700-talet. Per Joenssons släkt, 
senare kallad Sabel, ägde Bagarbo säteri till åtminstone 1733. Under 1700-talet införlivades säte-
riet med Skoklosters gods och marken brukades av huvudgården fram till 1885 då den utarrende-
rades. Under 1800-talets slut användes både Kaddala och Gamla Bagarbo som statarbostäder. 

År 1970 köpte staten Arnöhuvud med Lillåker för naturvårdsändamål. Sex år senare skedde 
ett ägarbyte mellan Svenska kyrkan och Skoklosters gods. Bagarbo, Kaddala, Dampeboda och 
delar av Salsta tillföll kyrkan medan det gamla kyrkoherdebostället Frista övergick i godsets ägo. 

Bagarbo och Kaddala är ett tydligt exempel på två viktiga skeden av landsbygdens historia – 
säteritiden och statartiden. Därför bör flertalet av byggnaderna inom området räknas som myck-
et värdefulla. Eventuella nybyggnader i området bör placeras så de får en underordnad roll i 
landskapet och anpassas i storlek, stil och material. 
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Parstugan i Kaddala är från tidigt 1700-tal. Decennierna runt sekelskiftet 1900 användes huset som statarbostad. 

30. Kaddala, Skokloster 2:464, Bagarbovägen 11 
Kaddalas bostadshus är en stor parstuga från tidigt 1700-tal. Den byggdes ursprungligen som 
sätesgård, men när Bagarbo senare tog över den rollen har den bland annat använts som statar-
bostad. Huset har renoverats i flera omgångar. Under 1930-talet ändrades delvis planlösningen 
då en vägg togs bort och ett rum inreddes på vinden. Vid denna tid sattes även de blyinfattade 
fönstren in i ett försök att ge huset en mer ålderdomlig prägel.  

Kaddala har ett stort kultur- och arkitekturhistoriskt värde eftersom det är ett av de allra 
äldsta bevarade husen i Skoklosters socken. Det har även en intressant historia då bostadshuset 
först har varit manbyggnad för säteriet, sedan statarbostad och slutligen enbostadshus. Värdebä-
rande egenskaper är husets planform, timmerstommen, de två putsade skorstenarna, vindflöjlar-
na, knutlådorna, de blyinfattade fönstren, lertegeltaket och den röda slamfärgen. I och med 
byggnadens höga ålder och att den har bevarat sin ursprungliga utbredning bör den inte byggas 
till. Det är mycket angeläget att eventuella nybyggnader underordnas bostadshuset och inte av-
viker i stil, skala och material från övrig bebyggelse. Eventuella förändringar bör utföras i samråd 
med antikvarisk expertis. 
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1. Bostadshuset har både tjänat som säteriets huvudbyggnad och som statarbostad. 2. Uthuslängan har ett par mycket 
gamla portar. De syns till vänster på bilden. 

31. Gamla Bagarbo, Skokloster 7:3, Bagarbovägen 19 
Bostadshuset är uppfört runt sekelskiftet 1800 som sätesbyggnad till Bagarbo. År 1885 uppfördes 
en ny mangårdsbyggnad en bit söderut (nr 32) och i samband med det fick den äldre mangården 
namnet Gamla Bagarbo. Bostadshuset fick vid denna tid en ny funktion som statarbostad. Huset 
hade ursprungligen fyra rum och kök. När huset började användas som arbetarbostad inreddes 
en kammare på vinden. I samband med detta byggdes antagligen verandan, som även fungerar 
som trapphus. Runt sekelskiftet 1900 gjordes två rum om till två separata kök. Därmed kom 
huset att innehålla tre lägenheter samt ett rum på vinden. I slutet av 1970-talet genomgick huset 
en större renovering och gjordes då om till ett enbostadshus.  

Mitt emot bostadshuset finns en uthuslänga från 1880-talet som 1909 höjdes ett stockvarv. 
Uthuslängan är under senare år omgjord till stall. Portarna till vänster på bild 2 är dock äldre än 
uthuset. Vid 1761-års syn omnämns ett par gamla portar med snedställd panel. Eventuellt kan 
det vara dessa portar som har återanvänts i uthuslängan. På platsen för den gamla ladugården 
står nu en garagebyggnad som är uppförd under 1900-talets senare decennier. Gamla Bagarbo är 
avstyckad från kyrkans mark. I samband med avstyckningen hamnade matkällaren, som är upp-
förd i början av 1900-talet, utanför tomten. 

Gamla Bagarbo har ett kultur- och arkitekturhistoriskt värde då bostadshuset först har varit 
sätesbyggnad för säteriet, sedan statarbostad och slutligen enbostadshus. Byggnaderna är också 
mycket viktiga för landskapsbilden. Värdebärande egenskaper är gårdens placering i direkt an-
slutning till en Y-korsning och i kanten av åkerlandskapet, uthuslängan med sina gamla portar, 
de två putsade skorstenarna, fönstrens placering och proportioner, lertegeltaken och den röda 
slamfärgen. Det är betydelsefullt att eventuella till- och nybyggnader underordnas bostadshuset 
och inte avviker i stil, skala och material från övrig bebyggelse. 
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1. Bostadshuset från 1885 präglas av en ombyggnad från 1915. 2. Bostadshuset från 1980-talet byggs för närvarande till. 
3. Ladugården och maskinhallen. 4. Byggnaden har tidigare använts som brygghus och bagarstuga. 5. Huset har tidi-
gare varit småfähus och vedbod. 6. Det före detta mjölkhuset. 

32. Bagarbo, Skokloster 7:1, Bagarbovägen 17 
År 1885 byggdes ett nytt bostadshus i Bagarbo. Den äldre manbyggnaden, Gamla Bagarbo (nr 
31), kom därefter att användas som statarbostad. År 1915 byggdes bostadshuset till med ett skaf-
feri och en förstuga vid den norra gaveln. Även frontespiserna på husets långsidor tillkom då. 
Byggnaden präglas fortfarande av denna ombyggnad och är ett av få hus i Skoklosters socken 
som är gulfärgat. 

På 1910- och 1920-talen uppfördes en ny ladugård och ett magasin ca 200 m söder om bo-
stadshuset. Det senare revs i samband med att en ny maskinhall med plåtfasad uppfördes i slutet 
av 1970-talet. Längs med vägen mellan bostadshuset och ladugården ligger tre uthus som samt-
liga är byggda runt sekelskiftet 1900. De har ursprungligen använts som mjölkhus, brygg-
hus/bagarstuga och vedbod/småfähus. Under 1980-talet byggdes ett nytt bostadshus i höjd med 
maskinhallen. Det huset byggdes till under hösten 2009. På samma plats låg tidigare en träd-
gårdsmästarbostad från början av 1900-talet. Strax söder om bostadshuset och ladugården ligger 
en före detta statarbostad, se nr 33. 

Gården är en viktig del av Kaddala och Bagarbos kulturmiljö. De tre uthusen har kultur- och 
arkitekturhistoriska värden. Det är därför värdefullt att de bevaras. Bagarbo är en av få gårdar i 
Skokloster som fortfarande är jordbruk. Detta tillsammans med sitt exponerade läge gör gården 
till en mycket viktig del av kulturmiljön. Värdebärande egenskaper är byggnadernas utdragna 
placering med den före detta statarbostaden längst söderut och Gamla Bagarbo längst norrut 
samt frontespiserna och den gula färgen på bostadshuset från 1885. Ytterligare värdeskapande 
egenskaper är de spröjsade fönstren på uthusen och bostadshuset från 1885, brygghusets 
ockrafärgade dubbeldörrar, den röda slamfärgen och vita detaljer på övriga trähus samt lertegel-
taken. Det är betydelsefullt att eventuella till- och nybyggnader underordnas bostadshuset och 
inte avviker i stil, skala och material från övrig bebyggelse. Det vore önskvärt om eventuella för-
ändringar av de tre äldre uthusen utformas i samråd med antikvarisk expertis.  
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1. Den före detta statarbostaden i Bagarbo. 2. Småfähuset. 

33. Bagarbos f.d. statarbostad, Skokloster 7:1, Bagarbovägen 13 
Antalet statare var högt i Bagarbo under 1900-talets första decennier. Både Gamla Bagarbo och 
Kaddala användes som statarbostäder, men det täckte ändå inte behovet. År 1921 uppfördes där-
för ett bostadshus i resvirke söder om Bagarbo. På undervåningen fanns två lägenheter om ett 
rum och kök samt en tvätt- och bagarstuga. Lägenheterna hade separata ingångar på respektive 
gavel. Tvättstugan nåddes från en ingång på baksidan. På övervåningen fanns en lägenhet om ett 
rum och kök samt ett enkelrum. Deras entré låg på framsidan av huset. Till huset hör även ett 
uthus som tjänade som både småfähus och vedbod samt en matkällare. Båda har ursprungligen 
varit indelade i tre olika avdelningar för de olika familjerna. Bostadshuset har under den senare 
delen av 1900-talet gjorts om till ett enbostadshus. 

Den före detta statarbostaden är en viktig del av Bagarbos kulturmiljö. Bostadshuset och 
framför allt småfähuset är mycket viktiga för landskapsbilden. Småfähuset ligger synligt vid 
skogsbrynet – så väl från land som från vattnet. Värdebärande egenskaper är småfähuset och 
bostadshusets fyra ingångar som visar att huset har varit en statarbostad. Andra egenskaper är 
bostadshusets resvirkesstomme, det brutna taket, de två murade skorstenarna, de tidstypiska 
sexrutiga fönstren och lertegeltaken samt den röda slamfärgen. Det är önskvärt att eventuella 
till- och nybyggnader underordnas bostadshuset och inte avviker i stil, skala och material från 
övrig bebyggelse. 
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1. Bostadshuset. 2. Den före detta ladugården är ombyggd till bostad. 3. En mindre sidokammarstuga från 1900-talets 
första hälft. 4. Småfähus i timmer från 1800-talets andra hälft. 

34. Källbo, Skokloster 2:410 och 2:411, Bagarbovägen 10 och 12 
Källbo uppfördes på 1600-talet som torp under Kaddala och låg ursprungligen ca 100 m längre 
norrut. Från 1800-talet fram till 1947 var Källbo Skoklosters gods skogvaktarbostad. Dagens 
byggnader ligger uppe på en kam och har en vidsträckt utsikt över Gorran. 

Bostadshuset är uppfört vid sekelskiftet 1900. På senare år har en ny glasad veranda byggts 
och en takkupa tagits upp. Torpet har många uthus kvar bland annat småfähus, hönshus och 
vedbod. Ladugården är numera ombyggd till bostadshus. Det finns dessutom en liten sidokam-
marstuga från första hälften av 1900-talet, som har använts som jakt- och sommarstuga. Den 
hade tidigare en inglasad veranda som på senare år har ersatts av en mindre tillbyggnad.  

Källbo är en viktig del av Kaddala och Bagarbos kulturmiljö. Det är värdefullt att så många 
av uthusen finns kvar. Värdebärande egenskaper är husens småskaliga dimensioner, byggnader-
nas timmerstommar, fönstersättningen, den röda slamfärgen och lertegeltaken. Det är önskvärt 
att eventuella till- och nybyggnader underordnas bostadshuset och inte avviker i stil, skala och 
material från övrig bebyggelse. 
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1. Bostadshuset från 1950-talet. 2. Ekonomibyggnaderna är delvis uppförda i timmer. 3. Sjöbodarna är mycket viktiga 
för landskapsbilden. 4. Gistvallen används för att torka nät. 

35. Lillåker, Skokloster 2:5, Lillåkersvägen 10 
På Lillåker har de boende både brukat jorden och fiskat. Det nuvarande bostadshuset byggdes på 
1950-talet. Ekonomibyggnaderna är från början av 1900-talet. Här finns även två sjöbodar från 
samma tid. Den ena innehåller dessutom den sista drängkammaren som uppfördes i Skoklosters 
socken. Den inreddes under 1930-talet och är en av mycket få bevarade drängkamrar. Intill sjö-
bodarna finns en äldre gistvall. 

Lillåker är en viktig del av Bagarbos kulturmiljö, framför allt de två sjöbodarna som sett från 
vattnet är mycket viktiga för landskapsbilden. Värdebärande egenskaper är ekonomibyggnader-
nas timmer- och regelstommar, drängkammaren, gistvallen, den röda slamfärgen och lertegelta-
ken. Det är önskvärt att eventuella till- och nybyggnader underordnas bostadshuset och inte av-
viker i stil, skala och material från övrig bebyggelse. 
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1. Bostadshuset med nybyggd veranda. 2. Källarboden. 3. Mat- och slöjdboden. 4. Hjälm och lider som idag används av 
Bagarbo. 

36. Dampeboda, Skokloster 7:2, Salstavägen 9 
Dampeboda har både varit arrendegård och dagsverkstorp. På 1940-talet överfördes jorden till 
Bagarbo och husen hyrdes därefter ut separat. Bostadshuset är från början av 1800-talet. Det har 
på senare år genomgått en kraftig renovering. Byggnaden har bland annat tilläggsisolerats och 
verandan har förstorats. I och med dessa förändringar har bostadshuset förlorat mycket av sin 
ursprungliga karaktär. På tomten finns en källarbod, som numera är inredd som sommarrum, 
och en före detta slöjd- och matbod. I närheten av tomten finns ett lider från 1940-talet som idag 
tillhör och används av Bagarbo gård. 

Dampeboda är en viktig del av Bagarbos kulturmiljö och värdefull för landskapsbilden då 
byggnaderna ligger väl exponerade ute på slätten. Värdebärande egenskaper är den låga skalan, 
byggnadernas timmerstommar, lertegeltaken och den röda slamfärgen. Det är önskvärt att even-
tuella till- och nybyggnader underordnas bostadshuset och inte avviker i stil, skala och material 
från övrig bebyggelse. 
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Kyrkoruinen i Flasta kallas för Flasta mur. 

Flasta 
I Flasta byggdes en kyrka under tidig medeltid. Läget vid den då långa och grunda Flastaviken är 
typiskt för 1100-talets kyrkoetablering i Mälardalen. Sjökommunikationerna var viktiga både 
sommar- och vintertid vilket gjorde dessa lägen naturliga. Namnet Flasta kommer av 'fla' som 
betyder grunt vatten. Kyrkan var en stenkyrka med västtorn. Intill korets södra sida fanns en 
gravkammare med absidial avslutning. Gravkamrar av detta slag är mycket ovanliga och därmed 
blir tolkningen av den svår. Kanske har det varit en stormannaätts gravplats, vilket i så fall tyder 
på att kyrkan var en gårdskyrka. Det är dock troligt att kyrkan även fungerade som sockenkyrka. 
I och med Sko klosters etablering på 1200-talet kom klosterkyrkan att användas som socken-
kyrka varpå kyrkan i Flasta förlorade sin roll och förföll.  

Flasta by hade från och med medeltiden tre gårdar som alla låg under klostret och senare un-
der godset. I början av 1800-talet avhystes bönderna och markerna som låg i anslutning till god-
set drogs in under dess drift.  

Efter det att Flasta hade slutat vara en jordbruksenhet förlades flera samhälleliga funktioner 
hit. År 1842 kom folkskolestadgan som reglerade att alla barn skulle gå i skolan. Redan tio år 
tidigare, 1832, hade den dåvarande ägaren till Skoklosters gods, greve Magnus Brahe, öppnat en 
skolinrättning i Flasta. Skolan behövde dock mer ändamålsenliga lokaler och 1847 byggdes ett 
nytt skolhus (nr 37). Den innehöll skolsal, lärarbostad och ett övernattningsrum för de barn som 
hade långt att gå och som behövde stanna kvar över natten i händelse av dåligt väder. År 1909 
flyttades skolverksamheten till den nybyggda skolan i Råberga (nr 23), men den gamla skolbygg-
naden är bevarad. Förutom skola uppfördes även en fattigstuga (nr39). Huset, som byggdes 
1840, finns ännu kvar. 
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1. Flasta före detta skola uppfördes 1847. 2. Bakom boden skymtar småfähuset. 

37. Flasta gamla skola, Skokloster 2:505, Flastavägen 9 
Flasta gamla skola är byggd 1847. Eventuellt är den uppförd efter en typritning som användes i 
hela Sverige. Det kan i så fall förklara varför huset har ett för trakten litet främmande utseende. 
Byggnadstypen med sina låga vindsfönster är framför allt vanlig i Väster- och Norrbotten, men 
förekommer även sporadiskt i Uppland.  

Invändigt är huset ombyggd i flera omgångar och fungerar sedan 1920-talet som bostad. I 
samband med en ombyggnad för några år sedan tillkom bland annat takkupan på husets fram-
sida. På tomten finns även en bod, som troligen är samtida med skolan, och ett småfähus som är 
uppfört på 1920-talet.  

Flasta skola har ett kultur- och arkitekturhistoriskt värde då den är Håbos äldsta bevarade 
skolbyggnad som dessutom har ett välbevarat yttre. Värdebärande egenskaper är boden och små-
fähuset, byggnadernas timmerstommar, fönstrens placering där de små vindsfönstren ger huset 
dess karaktär, de putsade skorstenarna, lertegeltaken och den röda slamfärgen. Eftersom Flasta 
gamla skola är den äldsta skolan i Håbo och den har bevarat sin yttre form bör den inte byggas 
till. Det är betydelsefullt att eventuella nybyggnader underordnas bostadshuset och inte avviker i 
stil, skala och material från övrig bebyggelse. Det vore önskvärt om eventuella förändringar ut-
formas i samråd med antikvarisk expertis. 
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1. Mellangården är den enda gård som finns kvar från tiden som jordbruk. 2. Den gamla smedjan är starkt förfallen. 

38. Mellangården, Skokloster 2:413, Flastavägen 7 
Mellangården är den enda bevarade gården från tiden innan de tre gårdarna i Flasta upphörde 
att vara jordbruksenheter i början av 1800-talet. Bostadshuset, som är en framkammarstuga, är 
troligen byggt någon gång kring sekelskiftet 1800. På 1920-talet höjdes huset några stockvarv 
och vinden inreddes. Verandan, som har en inbyggd trappa till vindsvåningen, tillkom även den 
vid denna tid. Bostadshuset har på senare år genomgått en varsam renovering. 

Bakom huset finns en mindre bod och ett uthus som har innehållit en smedja och en bod. 
Uthuset är tyvärr så pass förfallet att det är bortom räddning. I slutet av 1970-talet fanns det 
totalt sex smedjor vid olika gårdar i Skoklosters socken. Flera av dem var dock i mycket dåligt 
skick. Idag är i stort sett alla försvunna. Smedjorna låg – till skillnad från denna – ofta på lite 
avstånd från övriga byggnader på grund av brandrisken. När bruket att smida sina egna redskap 
upphörde, har byggnaderna sällan fått någon ny funktion varpå de har kommit att förfalla. 

Mellangården är en viktig del av Skoklosters kulturmiljö. Den har ett kulturhistoriskt värde 
då det är den enda gården som är bevarad från Flastas tid som jordbruksenhet. Värdebärande 
egenskaper är bostadshusets timmerstomme, de två murade skorstenarna, locklistpanelen, ler-
tegeltaket och den röda slamfärgen. Det är betydelsefullt att eventuella till- och nybyggnader 
underordnas bostadshuset och inte avviker i stil, skala och material. 

39. F.d. fattigstuga, Skokloster 2:1, Flastavägen 5 
År 1840 förlades en fattigstuga till Fla-
sta. Dagens byggnad som är en sido-
kammarstuga uppförd på 1880-talet har 
en utvändig trappa till vinden.  

Huset har ett kultur- och socialhisto-
riskt värde då den tidigare har varit fat-
tigstuga. Värdebärande egenskaper är 
byggnadens timmerkonstruktion, ler-
tegeltaket, den utvändiga trappan och 
den röda slamfärgen. Det är betydelse-
fullt att eventuella till- och nybyggnader 
underordnas bostadshuset och inte avvi-
ker i stil, skala och material. 
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Skoklosters kyrka började byggas på 1240-talet och är en mycket tidig representant bland Mälardalens tegelkyrkor. 

Sko kloster och Skoklosters kyrka  
40. Skokloster 3:1, Skoklostervägen 104 
Under tidig medeltid tillhörde Sko gård Knut den långe, som var Sveriges kung mellan 1229 och 
1234. Omkring 1220 erbjöd han cistercienserorden att överta gården. Det var dock först efter 
Knuts den långes död 1234 som ett antal cisterciensernunnor från Byarum i Småland etablerade 
sig i Sko. Klostret förvärvade under 1200-talet stora områden både på Skohalvön och på andra 
ställen längs Mälarens stränder, framför allt genom donationer från bland andra Ängelätten.  

På 1240-talet började kyrkan och klosteranläggningen att uppföras i tegel. Teglets introduk-
tion som byggnadsmaterial skedde tidigast på 1230-talet i Mälarområdet. Skoklosters kyrka är 
med andra ord en mycket tidig representant för tegelbyggnadstekniken i Mälardalen. Kyrkobyg-
gandet pågick i perioder under hela århundradet. År 1288 invigdes altaret och 1300 stod hela 
kyrkan klar. Den är en treskeppig basilika enligt samma mönster som Mariakyrkan i Sigtuna.  

Under 1300-talet minskades klostrets egendomar, medan 1400-talets första hälft var en tid av 
ekonomisk och politisk uppgång. Under 1400-talets slut minskade klostrets politiska betydelse. 
Brandolyckor 1488 och 1503 skadade även byggnaderna svårt. I nära anslutning till Gustav Vasas 
tillträde 1523 drogs klostret in under kronans insyn, kanske beroende på att en av kungens egna 
systerdöttrar befann sig i klostret. Den slutliga nedräkningen började dock efter Västerås recess 
1527. Nunnorna tilläts på nåder att ägna sig åt undervisning. Den sista nunnan dog 1588 och 
därefter övergavs klostret som därmed förföll. Kyrkan fortsatte dock att användas som socken-
kyrka vilket gör att den finns kvar än idag. Refektoriebyggnaden användes under lång tid som 
stall för godsets ridhästar. Den revs dock i slutet av 1800-talet. På 1900-talet gjordes en arkeolo-
gisk utgrävning av klosteranläggningen som tidigare låg på kyrkans södra sida. Klosterflyglarna 
bildade enligt traditionellt mönster en fyrkant med en central klostergård i mitten. 

På 1620-talet lät Herman Wrangel renovera kyrkan varpå bland annat strävpelarna uppför-
des. År 1639 byggdes det Wrangelska gravkoret, en mångkantig tegelbyggnad med socklar och 
hörnstenar av sandsten, på kyrkans södra sida, se bild s. 29. En barockhuv med lanternin täcker 
koret där Herman Wrangels minnestumba står. Klockstapeln som står intill kyrkan byggdes 
1743. Mellan kyrkan och vattnet står Skoklosterstenen som är en av Upplands få bildstenar. Den 
har ryttarbilder på bägge sidor och kan stilistiskt dateras till ca 500 e.Kr. 

Skoklosters kyrka har ett stort upplevelsemässigt värde med dess framträdande läge intill 
Skoklosters slott. För att inte detta värde ska minska behövs ett respektavstånd hållas till kyrko-
byggnaden och kyrkogården. 

134



Skokloster 

 
Skokloster med sina imponerande barocktorn är Sveriges bäst bevarade 1600-tals slott. 

Skoklosters slott 
41. Skokloster 2:4, Skoklostervägen 100 
Efter att klostret drogs in till kronan i slutet av 1500-talet förvaltades jordegendomen av fogdar. 
Egendomen, med åtskilliga underlydande gårdar, förlänades 1609 åt Christopher Some som hade 
utmärkt sig i krigstjänst. Två år senare valde Some att gå över i dansk tjänst och han förlorade 
därmed sina egendomar i Sverige. Skoklosters gods förlänades i stället till Herman Wrangel. Det 
gamla slottet, som fortfarande står kvar intill den nuvarande slottsbyggnaden, inreddes av Her-
man Wrangel till ett bostadshus. Det bestod vid denna tid av två sammanbyggda medeltidshus.  

Godset ärvdes av sonen Carl Gustaf Wrangel som vid mitten av 1600-talet började uppföra 
det nuvarande slottet. De ursprungliga byggnadsritningarna är utförda av den tyske arkitekten 
Caspar Vogel. Ritningarna har senare bearbetats av Nicodemus Tessin d.ä., Jean De la Vallée och 
Mattias Spieler. År 1654 började grundläggningsarbetet och till det yttre var slottet klart 1671 
medan inredningsarbetet pågick till omkring 1700. Slottsbyggnaden är uppförd i tegel och består 
av fyra längor som omsluter en kvadratisk gård. I de yttre hörnen reser sig fyra åttkantiga torn 
som är täckta med kopparklädda huvar. I övrigt är taken klädda med svartglaserat tegel.  

Slottet inrymmer, förutom den grevliga familjens bostads- och representationsrum, även 
stora ekonomiutrymmen och bostäder för tjänstefolket. Skoklosters slott är Sveriges bäst beva-
rade barockslott. Stora delar av 1600-talsinteriören såsom praktspislar, golvinläggningar, stuck- 
och bjälktak finns kvar. Även den lösa inredningen är av stort intresse. Den stora bankettsalen 
blev dock aldrig färdigställd utan står än idag som en byggarbetsplats från 1600-talet.  

Efter Carl Gustaf Wrangels död 1676 tillföll slottet ätten Brahe, som ägde slottet som fidei-
kommiss fram till 1930 då egendomen övergick i släkten von Essens ägo. År 1967 köpte staten 
slottet, samlingarna och parken och anläggningen är idag museum. Sedan 1971 är slottet och 
parken statligt byggnadsminne.  

Skoklosters slott har ett mycket stort upplevelsemässigt värde med dess framträdande och 
fria läge i landskapet. För att inte detta värde ska minska behövs ett respektavstånd hållas till 
slottet och slottsparken. 
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Gamla slottet är i sina äldsta delar från medeltiden. 

42. Gamla slottet, Skokloster 2:4, Skoklostervägen 98 
Efter att det nuvarande slottet hade tagits i bruk kring sekelskiftet 1700 kom det gamla slottet 
att användas som bostad för slottets och godsets anställda. Slottets inspektor och rustmästare 
hade sina lägenheter här. Byggnaden rymde även rum för betjänter och mjölkpigor. Under 1600-
talet var huset tre våningar högt och hade trappstegsgavlar. Under 1740-talet sänktes byggnaden 
till två våningar och fick i stort sett den form den har idag. Vid 1800-talets mitt genomgick den 
en kraftig renovering då bland annat fönstren förstorades. Vid slutet av seklet användes byggna-
den som gårdskontor och som inspektorsbostad. Byggnaden ingår i det statliga byggnadsminnet. 

 
Värdshuset är inrymt i ladugården från 1895. Till höger om ladugården syns hotellet som byggdes på 1970-talet. 

43. F.d. stallet, Skoklosters värdshus, Skokloster 2:462, Skoklostervägen 89 
År 1895 uppfördes ett nytt stall med plats för 96 kor och 28 hästar på Skoklosters gods. Under-
våningen är av tegel och fodervinden av trä. När det nya stallet stod färdigt revs den gamla fä-
gården – som låg ungefär där bensinstationen ligger idag – och herrestallet, som i sina äldsta de-
lar bestod av den medeltida refektoriebyggnaden. Herrestallets 1600-talsportal flyttades till den 
nya ladugården. Under 1964 till 1967 byggdes ladugården om till värdshus och en hotellanlägg-
ning uppfördes bredvid. År 2007 totalrenoverades anläggningen och en tillbyggnad uppfördes. 
Idag drivs Skoklosters värdshus som konferensanläggning. 

Den före detta ladugården är en viktig del av Skoklosters kulturmiljö. Värdebärande egen-
skaper är 1600-talsportalen, den röda slamfärgen och den vita putsen. 
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Sjövillan är med sitt läge vid ångbåtsbryggan ett mycket viktigt inslag i kulturmiljön.  

44. Sjövillan, Skokloster 2:479, Skoklostervägen 95 
Bostadshuset, som ligger i anslutning till Skoklosters ångbåtsbrygga, uppfördes 1919 efter rit-
ningar av arkitekt Ragnar Hjort. Byggnaden var ursprungligen kombinerad telegraf och inspek-
torsbostad. Den ägs idag av Svenska kyrkan som bland annat driver sommarkafé här. På 1950-
talet byggdes en veranda med en balkong över och på senare år har fyra fönsterkupor tagits upp i 
övervåningen.  

Sjövillan har ett kultur- och arkitekturhistoriskt värde då den är ett tidigt exempel på tjugo-
talsklassicism. Villan är ett mycket viktigt inslag i landskapsbilden då den syns på långt håll både 
på land och från vattnet. Värdebärande egenskaper är det halvvalmade taket, de två murade 
skorstenarna, lertegeltaket, de fyra dubbeldörrarna med ovanfönster, fönstrens placering och 
spröjsning, den huggna stensockeln och den gula färgen som dock troligen är av en starkare ku-
lör än den ursprungliga. Eventuella förändringar av byggnaden bör utformas i samråd med an-
tikvarisk expertis. 
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1. Bostadshuset rymde ursprungligen tre familjer. 2. Det före detta småfähuset och vedboden. 3. Boden. 4. Torrdasset. 

45. Röda villan, Skokloster 2:364, Skoklostervägen 80 
Bostadshuset uppfördes 1917 som statarbostad för tre familjer. På tomten finns en bod, ett torr-
dass och ett uthus som tjänade både som småfähus och vedbod. Boden och småfähuset har ur-
sprungligen varit indelade i tre olika avdelningar för de olika familjerna. Småfähuset/vedboden 
är samtida med bostadshuset, medan boden och torrdasset är från 1940-talet. Bostadshuset har 
under den senare delen av 1900-talet gjorts om till ett enbostadshus. På husets baksida finns en 
större inglasad veranda från åren kring sekelskiftet 2000, som tyvärr dominerar intrycket. 

Röda villan är en viktig del av Skoklosters kulturmiljö. Värdebärande egenskaper är uthusen, 
bostadshusets resvirkesstomme, det brutna taket och de två murade skorstenarna. Ytterligare 
egenskaper är de tidstypiska sex- och niorutade fönstren, lertegeltaken och den röda slamfärgen. 
Det är önskvärt att eventuella till- och nybyggnader underordnas bostadshuset och inte avviker i 
stil, skala och material från övrig bebyggelse. 

 
1. Gula villan är den äldsta av de tre statarbostäderna som ligger intill slottet. 2. Garaget. 

46. Gula villan, Skokloster 2:360, Skoklostervägen 82 
Bostadshuset uppfördes vid 1840-talets mitt som statarbostad för två familjer. Förändringstakten 
av Skoklosters gods byggnader var i slutet av 1800-talet hög. Vid sekelskiftet 1900 var statarbo-
staden godsets äldsta byggnad, bortsett från de två slottsbyggnaderna. De boende i Gula villan 
och i Trädgårdsvillan hade tillgång till ett småfähus som ligger ca 100 m längre bort, se nr 48.  

Gula villan är en viktig del av Skoklosters kulturmiljö. Värdebärande egenskaper är bostads-
husets timmerstomme, de två putsade skorstenarna, fönstrens placering och spröjsning. Ytterli-
gare värdebärande egenskaper är frontespisen, balkongen och det brutna taket samt lerteglet. 
Det är önskvärt att eventuella till- och nybyggnader underordnas bostadshuset och inte avviker i 
stil, skala och material från övrig bebyggelse. 
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1. Trädgårdsvillan har en välbevarad exteriör. 2. Varje familj hade en enskild del av boden. 

47. Trädgårdsvillan, Skokloster 2:365, Skoklostervägen 84 
Bostadshuset uppfördes 1908 som statarbostad för flera familjer. På tomten finns en bodlänga 
som är samtida med bostadshuset. De boende hade tillsammans med invånarna i Gula villan till-
gång till ett småfähus som ligger ca 50 m längre bort, se nr 48. Bostadshuset har under den se-
nare delen av 1900-talet gjorts om till ett enbostadshus.  

Trädgårdsvillan har ett kultur- och arkitekturhistoriskt värde då det är byggt som en statar-
bostad i nära anslutning till slottet. Huset har en mycket välbevarad exteriör. Värdebärande 
egenskaper är bodlängan med sina tre separata portar, bostadshusets resvirkesstomme, de två 
murade skorstenarna, den öppna verandan, de spröjsade dubbeldörrarna, de spröjsade fönstren, 
lertegeltaken och den röda slamfärgen. Det är betydelsefullt att eventuella till- och nybyggnader 
underordnas bostadshuset och inte avviker i stil, skala och material från övrig bebyggelse.  

 
1. och 2. Att föda upp höns och kanske en gris var ett viktigt komplement till statarnas kosthållning. 

48. F.d. småfähus, Skokloster 2:4, Skoklostervägen 86  
Statarna som bodde i Gula villan och i Trädgårdsvillan hade tillgång till dessa två småfähus. Hu-
sen är byggda 1916 respektive 1922 och är uppförda i timmer.  

Byggnaderna är en viktig del av Skoklosters kulturmiljö. Värdebärande egenskaper är tim-
merstommarna, de fint huggna stensocklarna, plankdörrarna, ventilationsskorstenarna av trä 
och lertegeltaken samt den röda slamfärgen.  
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1. Bostadshuset är en sidokammarstuga. 2. Källarbod. 3. Vedboden är uppförd i liggtimmer. 

49. Stenhuggartorp, Skokloster 2:362, Skoklostervägen 90 
Stenhuggartorp etablerades under 1600-talet. Av namnet framgår att det här bodde en stenhug-
gare. Med största sannolikhet arbetade torparen med stenhuggeriarbeten vid slottsbygget. I 1685 
års husesyn är det angivet att Stenhuggartorp hade 13 olika byggnader. Idag finns endast bo-
stadshuset och två uthus. Bostadshuset är en sidokammarstuga som byggdes under 1800-talets 
andra hälft. På 1920-talet höjdes huset och verandan byggdes. Troligen fick huset större fönster 
vid samma tid. De två uthusen är en vedbod från andra hälften av 1800-talet och en källarbod 
från 1940-talet. 

Stenhuggartorp är en viktig del av Skoklosters kulturmiljö. Värdebärande egenskaper är hu-
sens proportioner och låga skala, bostadshusets och vedbodens timmerstommar, den röda slam-
färgen och lertegeltaken. En viktig detalj är dubbeldörren med sitt överljusfönster. Enligt inven-
teringen från 1978 hade bostadshuset en masonitklädd dubbeldörr. Eventuellt är det den nuva-
rande bräddörren som var överspikad eller så är dagens dubbeldörr ett senare tillägg. Oavsett 
vilket är den en viktig del av helheten. Det är önskvärt att eventuella till- och nybyggnader un-
derordnas bostadshuset och inte avviker i stil, skala och material från övrig bebyggelse. 
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Stavsunds sjökrog hade ett strategiskt läge vid Skoklosters sockens nordöstra hörn. 

Trakten norr om slottet 
Området norr om Skoklosters slott består till största delen av tät barrskog. Under 1600-talet 
etablerades många torp till Skoklosters gods och i detta område uppfördes torpen Väder-
kvarnstorp, Grindtorp (nr 50), Nytorp, Hatet (nr 57) och Stavsund (nr54). Den senare var även 
en sjökrog som drevs av Skoklosters gods. Krogen fanns kvar till början av 1800-talet.  

Under 1800-talet började Skoklosters gods att bruka större områden i egen regi varpå vissa 
gårdar och torp avhystes. Nytorps mark som låg nära slottet lades vid denna tid under godsets 
drift. Byggnaderna flyttades en bit norrut och fick i sitt nya läge namnet Nybygget (nr 51). Även 
Stavsund, Väderkvarnstorp och Grindtorp fick sina marker indragna och blev därefter backstu-
gor. Under 1800-talet tillkom dessutom fiskarbostället Dalsängen (nr 53). 

Under 1800-talets senare del byggdes sommarbostäder längs stora delar av Mälarens strän-
der. Skoklosters socken kom dock inte att beröras av denna utveckling i någon större omfatt-
ning. I närheten av Stavsunds sjökrog byggdes dock ett par sommarvillor i slutet av 1800-talet 
(nr 55). I deras närhet har det under 1900-talet uppförts ytterligare några sommarbostäder.  

Trakten norr om slottet har till stora delar bevarat sin torpkaraktär och är därför känslig för 
förändringar. Eventuell nybebyggelse bör i första hand läggas i direkt anslutning till sommarhu-
sen i Stavsund. För att upplevelsen av kulturmiljön inte ska störas är det viktigt att eventuella 
nybyggnader anpassas i stil, storlek och material. 
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1. Grindtorps bostadshus har en ovanlig planlösning med ingång från gaveln. 2. Uthuset är ombyggt till bostadshus. 

50. Grindtorp, Skokloster 2:69, Västra Stavsundsvägen 14 
Grindtorp etablerades på 1600-talet och ligger i skogsbrynet. Under 1800-talet omvandlades 
torpet till backstuga. Bostadshuset är en sidokammarstuga med förstuga på gaveln. Huset är tro-
ligen byggt vid 1700-talets slut. På tomten finns ett före detta fähus som är byggt under andra 
halvan av 1800-talet.  

Grindtorp är en viktig del av Skoklosters kulturmiljö. Värdebärande egenskaper är byggna-
dernas timmerstommar, fönstrens storlek och placering, den murade skorstenen (som dock är 
uppförd på 1900-talet), lertegeltaken, locklistpanelen och den röda slamfärgen. Det är önskvärt 
att eventuella till- och nybyggnader underordnas bostadshuset och inte avviker i stil, skala och 
material från övrig bebyggelse.  

 

1. Bostadshuset är en parstuga från första hälften av 1800-talet. 2. Detta uthus hör inte längre till fastigheten. 

51. Nybygget, Skokloster 2:76, Västra Stavsundsvägen 18 
Nytorp låg ursprungligen litet längre söderut, ute på det som idag är åkermark. På 1850-talet 
flyttades byggnaderna till en närliggande moränbacke. Torpet blev i samband med flytten back-
stuga och kom att kallas för Nybygget. Bostadshuset är en parstuga, från första hälften av 1800-
talet, som har en mindre utbyggnad baktill. En bod från tidigt 1800-tal ligger öster om bostads-
huset. Den är numera i dåligt skick. Ett före detta fähus ligger på andra sidan vägen och tillhör 
idag Skokloster 2:1.  

Nybygget är en viktig del av Skoklosters kulturmiljö. Värdebärande egenskaper är bostadshu-
sets planlösning och timmerstomme, fönstrens placering, lertegeltaket, locklistpanelen och den 
röda slamfärgen. Det är önskvärt att eventuella till- och nybyggnader underordnas bostadshuset 
och inte avviker i stil, skala och material från övrig bebyggelse.  
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1. Bostadshuset är troligen från slutet av 1700-talet. 2. Ett sommarhus uppfördes vid sekelskiftet 1900. 3. Uthuset har 
tidigare använts som fähus och vedbod. 

52. Nydal, Skokloster 2:77, Västra Stavsundsvägen 22 
Bostadshuset är en sidokammarstuga med inbyggd veranda. Huset är troligen från slutet av 
1700-talet. Det före detta fähuset och vedboden används nuförtiden som gäststuga och förråd. 
Runt sekelskiftet 1900 uppförde den dåvarande torparen ett sommarhus. På somrarna hyrde han 
ut bostadshuset till Uppsalabor och bodde själv i sommarhuset.  

Nydal är en viktig del av Skoklosters kulturmiljö. Värdebärande egenskaper är husens pro-
portioner och låga skala, byggnadernas timmerstommar, den vitputsade skorstenen, husens färg-
sättning i rött, vitt och grönt, den röda slamfärgen och lertegeltaken. Det är önskvärt att eventu-
ella till- eller nybyggnader underordnas bostadshuset och inte avviker i stil, skala och material. 

 
1. Bostadshuset byggdes till 1919. 2. Det före detta fähuset och matboden. 3. Uthuset innehåller snickarbod och förråd. 

53. Dalsängen, Skokloster 2:417, Östra Stavsundsvägen 18 
Dalsängen uppfördes som fiskarboställe på 1850-talet. Bostadshuset är en sidokammarstuga som 
1919 byggdes till med en drängkammare och en förstuga med trappa till vinden. På tomten finns 
flera uthus, bland annat ett fähus sammanbyggt med en matbod som båda är från 1850-talet och 
en snickarbod med förrådsdel från 1912. 

Torpet Dalsängen är en viktig del av Skoklosters kulturmiljö. Värdebärande egenskaper är 
husens proportioner och spridda placering, bostadshusets och det före detta fähuset/matbodens 
timmerstommar, den röda slamfärgen och lertegeltaken. Det är önskvärt att eventuella till- eller 
nybyggnader underordnas bostadshuset och inte avviker i stil, skala och material. 
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1. Bostadshuset fick vid mitten av 1800-talet en övervåning. 2. Uthuslängan byggdes i två etapper 1923 och 1940. 

54. Stavsunds f.d. sjökrog, Stavsund 1:1, Östra Stavsundsvägen 20 
Torpet Stavsund etablerades på 1600-talet i ett vackert läge nära vattnet. Under samma århund-
rade började en krog – som framför allt riktade sig till sjöfarande – att drivas på torpet. På 1770-
talet byggdes en sidokammarstuga. I början av 1800-talet byggdes huset till så att det blev en 
framkammarstuga. På 1850-talet uppfördes en övervåning med samma planlösning som botten-
våningen, men med större fönster.  

Till torpet hör en uthuslänga som är uppförd under 1900-talets första hälft. Den innehåller 
en före detta matbod, vedbod och redskapsbod samt ett torrdass som har fyra platser bredvid 
varandra. På tomten finns även en sportstuga i timmer som är uppförd på 1960-talet. 

Stavsunds före detta sjökrog har ett stort kultur- och arkitekturhistoriskt värde då den är en 
välbevarad byggnad med en intressant historia som sjökrog. Eftersom huset är tydligt exponerat 
från vattnet har den även stor betydelse för landskapsbilden. Värdebärande egenskaper är bo-
stadshusets exponerade läge, timmerstommen, de äldre fönstrens placering, storlek och rutindel-
ning, glasverandan, de två murade skorstenarna, lertegeltaket, locklistpanelen och den röda 
slamfärgen. Med tanke på bostadshusets välbevarade yttre bör man vara mycket restriktiv med 
eventuella ombyggnader Det är mycket angeläget att eventuella nybyggnader underordnas bo-
stadshuset och inte avviker i stil, skala och material från övrig bebyggelse. Behövs förändringar 
göras bör dessa utformas i samråd med antikvarisk expertis. 

55. Sommarvilla, Stavsund 2:1, Västra Stavsundsvägen 30 
Sommarvillan byggdes under 1800-talets sista decennier. Under 
1970-talet förföll huset, men har på senare tid renoverats och 
byggts om. I samband med renoveringen togs det ursprungliga plåt-
taket bort och takfallen ändrades. Fasaden var tidigare klädd i ljus-
grå liggande pärlspont. På tomten finns en jordkällare av huggen 
gråsten från 1800-talets slut med en överbyggnad från 1970-talet.  

Sommarvillan är en viktig del av Skoklosters kulturmiljö. Vär-
debärande egenskaper är bostadshusets placering vänd mot sjön, 
glasverandan, den putsade skorstenen och jordkällaren. Med tanke 
på historiken vore det positivt om huset fick tillbaka sin ljusa lätta 
färgsättning. Det är önskvärt att eventuella till- och nybyggnader 
underordnas bostadshuset och inte avviker i stil, skala och material 
från övrig bebyggelse.  

1. Bostadshuset var ursprungligen klätt i en ljusgrå liggande pärlspontspanel. 

2. Jordkällaren är byggd i slutet av 1800-talet i huggen gråsten. 
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1. och 2. Bostadshus nr 1 och förrådsbyggnaden. 3. Byggnadernas placering på tomten. 4. Bostadshus nr 2. 

56. Stavsund 4:1, Västra Stavsundsvägen 34 
År 1948 styckades Stavsund 4:1 av och ett mindre sommarhus uppfördes. I slutet av 1900-talet 
och början av 2000-talet ersattes det ursprungliga bostadshuset och ett uthus av två nya bostads-
hus och en förrådsbyggnad.  

De nya byggnaderna smälter väl in i Skoklosters känsliga miljö utan att vara några kopior av 
den äldre lantbruksbebyggelsen. Ett släktskap med den traditionella bebyggelsens flerhussystem 
har skapats genom att flera mindre hus har uppförts i stället för ett stort. Genom att använda de 
traditionella materialen lertegel, locklistpanel och röd slamfärg ökar samhörigheten ytterligare 
med den äldre bebyggelsen. Byggnaderna får ett modern uttryck med hjälp av asymmetriskt pla-
cerade fönster i olika former, konvexa väggar och burspråk. Byggnaderna håller alla en hög arki-
tektonisk nivå och har fina hantverksmässiga detaljer såsom de murade skorstenarna.  
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1. Bostadshuset är en parstuga från början av 1800-talet. 2. Vid sidan av källarboden finns en brant stig ner till vattnet. 

57. Hatet, Skokloster 2:71, Hatholmsvägen 10 
Torpet Hatet etablerades på 1600-talet och ligger nära Mälarens strand. Hatet var troligen ur-
sprungligen ett öknamn som senare har blivit ett egennamn. Bostadshuset är en parstuga från 
början av 1800-talet. I början av 1900-talet byggdes huset till med ett sommarrum med separat 
ingång. Husets 1800-talsfönster med plattgångjärn finns fortfarande kvar, vilket är ovanligt. Vid 
sidan av bostadshuset finns en källarbod med vindsvåning från mitten av 1800-talet. Båda husen 
är tämligen orörda, men är idag i behov av renovering.  

Hatet har ett kultur- och arkitekturhistoriskt värde då det är en till stora delar orörd torp-
miljö. Värdebärande egenskaper är torpets välbevarade struktur och byggnadernas läge nära 
vattnet, de gamla fönstren och byggnadernas timmerstommar. Ytterligare värdebärande egen-
skaper är de putsade skorstenarna, lertegeltaken, bostadshusets dubbeldörr och äldre locklistpa-
nel samt den röda slamfärgen. Bostadshuset bör helst inte byggas till. Det är betydelsefullt att 
eventuella nybyggnader underordnas bostadshuset och inte avviker i stil, skala och material från 
övrig bebyggelse. Det vore önskvärt om eventuella förändringar utformas i samråd med antikva-
risk expertis. 
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I skogsområdet finns många välbevarade torpmiljöer. Bilden visar Skönlund (nr 66). 

Skogsområdet 
Söder om Skoklostervägen breder ett stort skogsområde ut sig. Barrskogen bryts på sina ställen 
upp av mindre åkermarker. Områdets fornlämningar illustrerar tydligt den forntida bebyggelse-
utvecklingen från bronsålderns mer rörliga bosättning till järnålderns stabilare bosättningsfor-
mer. Det finns enstaka gravar från äldre järnåldern, men även några från bronsåldern. Fornläm-
ningarna domineras dock av ett omfattande stensträngssystem, vilket troligen kan hänföras till 
äldre järnålderns kulturlandskap. Den starka koncentrationen av stensträngar i kombination 
med de äldre gravtyperna kan enligt tolkningar sammanfalla med en förändring inom det forn-
tida jordbruket. Bronsålderns svedjebruk övergick under äldre järnåldern till ensädesbruk, ängs-
bruk och stallning av boskapen. De talrika stensträngarna utgjorde troligen fundament till häg-
nader som avgränsade åkrar, ängsmarker och boskapsfållor.  

Söder om Hagtorp ligger Håbos högsta punkt, Håberget, på vars krön det finns lämningar ef-
ter en fornborg. Den ca 70 x 100 m stora borgen utgörs till stor del av naturliga klapperstensval-
lar som binds samman med byggda vallar. 

Under 1600-talet etablerades flera torp till Skoklosters gods i området – exempelvis Aken (nr 
67), Bultarbo och Lövhagen (nr 62). Här finns även tre soldattorp – 47:an (nr 60), Blomstugan 
(nr 64) och Skönlund (nr 66). Tidigare fanns även ett fjärde soldattorp väster om Långlöt, men 
det revs på 1920-talet. Området präglas idag i hög grad av de spridda torpmiljöerna som i flera 
fall är mycket välbevarade. Till många av dessa torp hör småskaliga fähus och uthus som till-
sammans med sidokammarstugorna utgör mycket betydelsefulla delar av torpmiljön. Viktiga för 
torpmiljöerna är även de små trädgårdarna med äppelträd, syrenbuskar och blomrabatter.  

Torpens karaktäristiska placering i skogsområdet och att det finns flera i sin helhet bevarade 
torpmiljöer gör att området är ett mycket värdefullt exempel på äldre torpbebyggelse. Skogsom-
rådet är en välbevarad miljö som är ytterst känslig för förändring. Om man trots det väljer att 
uppföra ny bebyggelse i området bör det ske på ställen som inte är exponerade. Det måste även 
ställas höga arkitektoniska krav och en hög anpassning till miljön.  
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1. Bostadshuset är en ombyggd parstuga. 2. Uthuset har tidigare innehållit brygghus, lider, bod och garage. 3. Magasinet 
är idag i dåligt skick. 

58. Klockargården/Klockarebord, Skokloster 4:2, Skoklostervägen 76 
Klockargården var tidigare klockarboställe och tillhörde kyrkan. Bostadshuset är en parstuga 
från 1804 som byggdes om kraftigt på 1920-talet. Huset fick då en vindvåning, brutet tak och en 
inbyggd veranda i två våningar. På gården finns ett före detta magasin från 1800-talets mitt – 
den fiskbensmönstrade dörren är dock äldre – och ett uthus som har innehållit brygghus, lider, 
bod och garage. Den senare är uppförd i slutet på 1800-talet.  

Klockargården är en viktig del av Skoklosters kulturmiljö. Värdebärande egenskaper är uthu-
sen – framför allt magasinet (som är i behov av renovering), magasinsdörren, den röda slamfär-
gen och lertegeltaken. Det är önskvärt att eventuella till- och nybyggnader underordnas bostads-
huset och inte avviker i stil, skala och material från övrig bebyggelse. 

 
1. Bostadshuset är en ombyggd sidokammarstuga. 2. Den före detta matboden har kvar sina äldre fönster vilket är värde-
fullt. De är dock i behov av en varsam renovering. 3. Den före detta logen. 

59. Hammarbytorp, Skokloster 2:287, Slottsskogsleden 34 
Bostadshuset är en sidokammarstuga från 1800-talets första hälft. På 1920-talet breddades och 
förlängdes huset med ca en meter. Även taket höjdes och vinden inreddes. I samband med detta 
uppfördes en veranda med inbyggd vindstrappa. Bostadshuset har kvar de gamla gröna pardör-
rarna. På tomten finns en större före detta matbod och en före detta loge.  

Hammartorp är en viktig del av Skoklosters kulturmiljö. Värdebärande egenskaper är uthu-
sen, bostadshusets pardörrar, matbodens äldre fönster, den röda slamfärgen och lertegeltaken. 
Det är önskvärt att eventuella till- och nybyggnader underordnas bostadshuset och inte avviker i 
stil, skala och material från övrig bebyggelse. 
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1. Bostadshuset är en välbevarad sidokammarstuga. 2. Vedboden och den före detta matboden. 3. Det före detta små-
fähuset används numera som gäststuga. 4. Matkällaren. 

60. F.d. soldattorp nr 47, Skokloster 2:70, Slottsskogsleden 39 
Soldattorpet hörde ursprungligen till Hammarby. Bostadshuset som är byggt 1859 är en sido-
kammarstuga i timmer med rödslammad locklistpanel. Huset har en äldre veranda och en 
mindre vind som nås med hjälp av en utvändig trappa. Till torpet hör ett före detta småfähus - 
som nuförtiden används som gäststuga – en före detta mat- och vedbod och en matkällare. 

Soldattorpet har ett kultur- och arkitekturhistoriskt värde då det är en välbevarad torpmiljö. 
Värdebärande egenskaper är husens proportioner, placering och låga skala, timmerstommarna, 
och den vitputsade skorstenen. Ytterligare värdebärande egenskaper är bostadshusets bräddörr 
och färgsättning i rött, vitt och grönt, den utanpåliggande trappan, locklistpanelen, lertegeltaken 
och den röda slamfärgen. Det är betydelsefullt att eventuella till- och nybyggnader underordnas 
bostadshuset och inte avviker i stil, skala och material från övrig bebyggelse. 
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1. Bostadshuset är en sidokammarstuga med en veranda. 2. Uthuslängan är byggd i flera etapper under 1800-talet. 

61. Klockarbo, Skokloster 2:72, Slottsskogsleden 37 
Klockarbo är ett före detta dagsverkstorp under Skoklosters gods. Bostadshuset, som är byggt 
under andra hälften av 1800-talet, är en sidokammarstuga i timmer med rödslammad locklistpa-
nel. Huset har en farstu och en mindre vind med en invändig trappa. Till torpet hör ett långt 
uthus som har innehållit snickarbod, lider och vedbod. Byggnaden är uppförd i etapper från 
1820-talet till 1880-talet. 

Klockarbo är en viktig del av Skoklosters kulturmiljö. Värdebärande egenskaper är husens 
proportioner, placering och låga skala, timmerstommarna, locklistpanelen, lertegeltaket och den 
röda slamfärgen. Det är önskvärt att eventuella till- och nybyggnader underordnas bostadshuset 
och inte avviker i stil, skala och material från övrig bebyggelse. 
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1. Bostadshuset är från tidigt 1800-tal. 2. Den före detta mat-, visthus- och vedboden. 3. Det före detta svinhuset.             
4. Torrdasset är från 1950-talet. 

62. Lövhagen, Skokloster 2:74, Uggelbovägen 9 
Bostadshuset, som är byggt i början av 1800-talet, är en sidokammarstuga i timmer med 
rödslammad locklistpanel. På baksidan finns en mindre tillbyggnad från sekelskiftet 1900. På 
tomten finns två uthus samt en jordkällare och ett utedass. Båda uthusen är uppförda runt sekel-
skiftet 1900. Den vänstra delen på det större uthuset har tidigare använts som mat- och visthus-
bod och den högra som vedbod. Det mindre uthuset var tidigare svinhus. 

Lövhagen har ett kultur- och arkitekturhistoriskt värde då den är en mycket välbevarad 
torpmiljö. Värdebärande egenskaper är husens proportioner, gruppering och låga skala samt 
byggnadernas timmerstommar. Andra värdebärande egenskaper är bostadshusets locklistpanel 
och fiskbensmönstrade dörr, uthusens gröna och svarta bräddörrar, lertegeltaken och den röda 
slamfärgen. Det är betydelsefullt att eventuella till- och nybyggnader underordnas bostadshuset 
och inte avviker i stil, skala och material. 
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1. Bostadshuset. 2. Fägården är samlad i en lös fyrkant. 3. Den före detta källarboden. 4. Det före detta småfähuset. 

63. Uggelbo, Skokloster 2:1, Uggelbovägen 5 
Torpet Uggelbo fanns redan på 1600-talet. Under 1700-talet var det så stort att det skattlades 
och i slutet av 1800-talet betraktades det som en mindre gård, men hade fortfarande dagsverks-
skyldighet. Under en period vid 1800-talets slut fanns en handelsbod inrymd i bostadshuset och 
fram till 1935 bedrevs slakterirörelse på gården. Uggelbo upphörde att vara jordbruk under 1970-
talet och marken fördes över på Linda gård.  

Tidigare låg hela Uggelbo där ekonomibyggnaderna ligger idag. Det nuvarande bostadshuset, 
som ligger 30 m söder om fägården, byggdes på 1880-talet. År 1926 uppfördes en inbyggd ve-
randa i två våningar. På senare år har en öppen veranda uppförts vid den ena gaveln.  

Ladugården från 1887 och logen från 1914 byggdes ihop på 1930-talet. Tillsammans med ett 
lider och ett garage bildas en förhållandevis sammanhållen fägårdsdel. En källarbod från andra 
hälften av 1800-talet, ett småfähus och ett hönshus ligger i höjd med bostadshuset på andra sidan 
Uggelbovägen.  

Uggelbo har ett kultur- och arkitekturhistoriskt värde då gården till stora delar har bevarat 
sin karaktär från början av 1900-talet. Den är också ett viktigt inslag i landskapsbilden. Särskilt 
intressant är den före detta källarboden som dock är i stort behov av underhåll. Värdebärande 
egenskaper är ekonomibyggnadernas placering, husens proportioner och skala, timmerstommar-
na, locklistpanelen, lertegeltaket och den röda slamfärgen. Det är betydelsefullt att eventuella 
till- och nybyggnader underordnas bostadshuset och inte avviker i stil, skala och material från 
övrig bebyggelse. 
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Skokloster 

 
1. Bostadshuset är byggt 1878. 2. En ny byggnad är under uppförande. 3. Boden ligger vid Långlötsvägen. 

64. Blomstugan, Skokloster 2:68, Långlötsvägen 2 
Blomstugan är det före detta soldattorpet nr 46, vilket hörde till Råberga. Bostadshuset, som är 
byggd 1878, är en sidokammarstuga i timmer med rödfärgad locklistpanel. Huset har en äldre 
veranda och en mindre vind som nås med hjälp av en utvändig trappa. Till torpet hör en bod från 
slutet av 1800-talet. Det sista året har torpet kompletterats med ytterligare en byggnad.  

Blomstugan är en viktig del av Skoklosters kulturmiljö. Det tillägg som har gjorts smälter väl 
in i miljön och är utformat med stor respekt för de tidigare byggnaderna. Värdebärande egen-
skaper är husens proportioner, placering och låga skala, bostadshusets timmerstomme och de 
vitputsade skorstenarna samt den utvändiga trappan. Ytterligare egenskaper är bostadshusets 
fiskbensmönstrade dörr, de äldre fönstren, färgsättningen i rött, vitt och grönt, locklistpanelen 
och lertegeltaken. Det är önskvärt att eventuella till- och nybyggnader underordnas bostadshuset 
och inte avviker i stil, skala och material från övrig bebyggelse.  

 
1. För tillfället genomförs en större renovering av bostadshuset. 2. Huset är tillbyggt bakåt. 3. Den före detta mat- och 
vedboden. 

65. Långlöt, Skokloster 2:73, Långlötsvägen 10 
Långlöt är ett av Skoklosters gods många dagsverkstorp. Bostadshuset är en sidokammarstuga 
uppförd i mitten på 1800-talet. På senare år har den byggts till bakåt och håller nu på att renove-
ras. Till torpet hör en före detta mat- och vedbod som troligen är samtida med bostadshuset.  

Långlöt är en viktig del av Skoklosters kulturmiljö. Värdebärande egenskaper är boden, den 
vitputsade skorstenen, lertegeltaken och den röda slamfärgen. Det är önskvärt att eventuella till- 
och nybyggnader underordnas bostadshuset och inte avviker i stil, skala och material från övrig 
bebyggelse. 
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1. Bostadshuset är en sidokammarstuga med veranda. 2. Det nyuppförda huset används som bostadsrum. 3. Jordkällaren 
och den före detta tvättstugan. 4. Det före detta fähuset. 

66. Skönlund, Skokloster 2:470, Långlötsvägen 4 
Skönlund är det före detta soldattorpet nr 45, vilket hörde till Myrby. Bostadshuset som är byggt 
i början av 1800-talet är en sidokammarstuga i timmer med rödfärgad locklistpanel. Huset har en 
äldre veranda och en mindre vind som nås med hjälp av en utvändig trappa. Till torpet hör ett 
fähus från andra hälften av 1800-talet samt en före detta tvättstuga, en jordkällare och en bod 
som alla är byggda årtiondena efter sekelskiftet 1900. På senare år har torpet kompletterats med 
ytterligare två byggnader. 

Skönlund har ett kultur- och arkitekturhistoriskt värde då det är en välbevarad torpmiljö. De 
tillägg som har gjorts smälter väl in i miljön och är utformade med stor respekt för de tidigare 
byggnaderna. Torpet är också viktigt för landskapsbilden. Värdebärande egenskaper är husens 
proportioner, placering och låga skala samt timmerstommarna. Andra värdebärande egenskaper 
är de vitputsade skorstenarna, bostadshusets dubbeldörr och färgsättning i rött, vitt och grönt, 
den utanpåliggande trappan, locklistpanelen och lertegeltaken samt den röda slamfärgen. Det är 
betydelsefullt att eventuella till- och nybyggnader underordnas bostadshuset och inte avviker i 
stil, skala och material. 
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1. Bostadshuset. 2. Källarboden. 3. Det före detta lidret, slöjd- och vedboden är uppförd i början av 1800-talet. 

67. Aken, Skokloster 2:78, Burmavägen 1 
Aken uppfördes som dagsverkstorp under Skoklosters gods. År 1899 lades Hagtorps åker till 
Aken och 1920 Långlöts. Fram till 1937 gjorde torparen dagsverk för Skoklosters gods. Omkring 
1950 tog godset över bruket av marken.  

Bostadshuset är byggt på 1880-talet och var ursprungligen en enkelstuga. Det byggdes tidigt 
om så att det fick två kamrar på undervåningen. Den inbyggda verandan uppfördes på 1920-
talet. Till torpet hör två uthus. Den ena – som är en källarbod – är delvis uppförd i timmer någon 
gång mellan 1830 och 1880. Den andra innehåller ett före detta lider och en före detta slöjd- och 
vedbod och är uppförd under 1800-talets första hälft. 

Aken är en viktig del av Skoklosters kulturmiljö. Värdebärande egenskaper är husens pro-
portioner, placeringen på ömse sidor om vägen, byggnadernas timmerstommar, den murade 
skorstenen, locklistpanelen, lertegeltaken och den röda slamfärgen. Det är önskvärt att eventu-
ella till- och nybyggnader underordnas bostadshuset och inte avviker i stil, skala och material. 

 
1. Bostadshuset. 2. Ved- och materialboden. 

68. Hagtorp, Skokloster 2:66, Burmavägen 4 
Hagtorp tillkom som dagsverkstorp under 1800-talets första del. År 1899 överfördes åkern till 
Aken och Hagtorp blev backstuga. Bostadshuset uppfördes i timmer under första hälften av 
1800-talet som en sidokammarstuga med gavelingång. Under 1800-talets senare hälft uppfördes 
en tillbyggnad i plank som innehöll en förstuga och en kammare. Den senare användes ursprung-
ligen som matbod. På tomten finns en enklare bod från andra hälften av 1800-talet. 

Hagtorp är en viktig del av Skoklosters kulturmiljö. Värdebärande egenskaper är bostads-
husets timmerstomme, den låga skalan, färgsättningen i rött, vitt och grönt samt lertegeltaket. 
Det är önskvärt att eventuella till- och nybyggnader underordnas bostadshuset och inte avviker i 
stil, skala och material. 
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1. Bostadshuset byggdes till åt båda håll på 1990-talet. 2. Undantagsstugan. 3. Den före detta matboden. 4. Den före 
detta ladan och jordkällaren. 

69. Bengtsboda, Skokloster 2:358, Bultarbovägen 2 och 4 
Bengtsboda var från början en ensamgård. Under 1600-talet lades gården under Skoklosters gods 
och räknades därefter som ett torp. På 1700-talet hade det blivit så pass stort att det skattlades. 
Fram till 1800-talets början hade torpet en helt kringbyggd gårdsform, något som endast gårdar-
na brukade ha. Torpen hade oftast en mer spridd bebyggelse.  

Ett nytt bostadshus uppfördes i början av 1800-talet ca 20 m väster om de övriga byggnader-
na. I mitten på 1800-talet uppfördes en matbod och en undantagsstuga i närheten av bostadshu-
set. Omkring sekelskiftet 1900 byggdes nya ekonomibyggnader närmare bostadshuset. Det finns 
även en liten timrad lada med jordkällare som enligt en tidigare inventering är byggd under 
första halvan av 1800-talet. Vissa uppgifter gör dock gällande att den är äldre. Är det fallet är den 
flyttad till dess nuvarande plats under 1800-talet. Bengtsboda stod övergivet under 1960- och 
1970-talen, men har efter det rustats. Bostadshuset byggdes till på gavlarna under 1990-talet och 
undantagsstugan, som ursprungligen var en sidokammarstuga, förlängdes. Idag är Bengtsboda en 
hästgård och ett nytt stall har uppförts på den tidigare åkern.  

Bengtsboda är en viktig del av Skoklosters kulturmiljö. Värdebärande egenskaper är den 
äldre ladan och matboden, byggnadernas timmerstommar, den vitputsade skorstenen, locklist-
panelen, lertegeltaken och den röda slamfärgen. Det är önskvärt att eventuella till- och nybygg-
nader underordnas bostadshuset och inte avviker i stil, skala och material från övrig bebyggelse.  
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