
Fornvård i Uppland på nytt sätt 

Av SUNE ZACHRISSON 

D et pågår en tyst omvandling av landskapet. Ängar och hagar 
växer igen, granskogen tätnar. Var dag som går läggs ett lantbruk 
ned i Sverige, gran planteras på en gång mödosamt brutna åkrar. 
För Upplands del räknade man i 1961 års prognos med at:t 13 proc. 
av den nu öppna j01cdarealen cskuHe komma att förvandlas till 
skDgsmark före år 1975. Förändringen sker olika i olika bygder. 
Man beräknar att 9 proc. av länets jordbruksbygder, 15 proc. av 
de å•kerglesa mellanbygderna och 30 proc. av skogsbygderna kom
mer att beröras av nedläggningen. 

Vid sidan härav pågår en bullersamt påtaglig förändring av 
landsk·apet i form av väldiga grustäkter i åsarna. AUt fler och 
bredare bilvägar dras fram, industrier, värmeverk o. dyl. med 
krav på betydande friområden kommer till och samhäUena växer 
all t längre ut mot periferien. Och i backar och h agar spikar 
stadsborna upp sina sommarvisten. 

Ett av de många problem, som följ er med förvand lingen av od
lingslandskapet Dch med den snabba exploateringen, är att våra 
forn l ämningar hotas eller decimeras. Riksantikvarieämbe
tet meddela r år.Jigen tillstånd tiU undersökning och borttagande 
av ett stort antal av exploateringen berörda forn lämningar. Men 
även de forngravar, som inte aUs kommer i konflikt med mänsk
lig verksamhetsiver, är i farozonen. 

Fornlämningarnas skydd och vård var förr inget stort problem, 
om man bortser från nyodlingens inverkan under 1800-talet. De 
ingick oftast i med omsorg skö-tta betesmarker. Ängarna och 
h agarna betades och gräset slogs, buskar och uppslag u tnyttjades 
föl lövtäkt, marken städades höst och vår. Detta arbete, helt in
riktat på en riklig foderavkastning, gav ·till resultat ett ljust och 
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Bild I. Horsberget sett från Långbergsbacken år 1961. I förgrunden syns gamla 

landsvägen . Avverkningen h ar påbörjats. Foto S. Hallgren. 

öppet landskap. En betesmark i vanhävd växer däremot snabbt 
igen, granen vandrar in, rötterna från buskar och träd påskyndar 
förmultningen av gravarna och spränger sönder grav.konstruk
tionerna. En högväxande och r isig undervegetation döljer dess
utom snart de låga och flacka gravanläggningarna. 

I denna situation mås-te fornlämningarna fredas mot en otyg
lad växtlighet. Det kan dock inte bli fråga om att vårda alla 
landets fornminnen, därtill är de alltför talrika, omkring 500000 st. 
Man måste därför inrikta sig på vården av vissa märkliga forn
minnesplatser. Kostnaderna härför är betydande och vad värre är, 
det finns nästan ingen arbetskraft att tillgå på landsbygden nu
mera. Med hänsyn till resurserna är det därför ett ytterst begränsat 
antal fornlämningsområden, som kan erhålla elen nödvändigaste 
vården, 
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För vissa landsändar har dock en rad samverkande orsaker 
medfört att si tua tio nen ljusnat. Arbetsmarkn adsstyrelsen har n äm
ligen sedan n ågra år vidga-t sitt redan tidigare stora verksamhets
fält till att bereda p a tienter vid v issa mentailsjukhus en skyddad 
sysselsättning i samband m ed utskrivning. För patienter vid Uller
åkers sjukhus i Uppsa:la har sådan arbets terapi p ågått sedan år 
1963. Denna form av arbetsträning h ar medfört goda resultat. 
Arbets.styPkan, som från börj an uppgick till sju m an, har från 
och med 1965 dubblerats. Verksamheten bedrives i m ycket gott 
samarbete med länets skogsvårdsstyrelse. 

Arbetsuppgifterna utgörs av skogsförbättrande åtgärder, av 
landskapsvård längs vägar och sj östränder och av iordningstäl
lande och vård av fornlämningsområden. Under de två gångna 
åren har arbetsstyrkan fr ån Ulleråker utfört ett mycket gott ar-

Bild 2 . Samm a utsik t år 1965. Den typiska betesk ullen börjar nu å terfå en ört
rik ängsvegctation tack va re omsorgsfull markstädning och upprepad slåt ter. 
På Långbergsbacken i förgnmden har avverknin gen just påbörjats. Foto 

S. Hall~ren, 
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bete mom några av Upplands förnämsta fornminnesområden. 
Fornvården i länet har på detta sätt fått en utomordentlig hjälp. 

Inom det stora fornminnesområclet Gamla U ppsa'1a, som om
fattar såväl partiet kring kyrkan som kungshöga.rna, gravfältet 

och Tunåsen, har sålunda s-tora arbeten nu kunnat genomföras. 
Gårclsbebyggelsen norr om kyrkan har avlägsnats så att elen ut
skjutande terrassen, där måhända kungsgårclen en gång legat, 
åter framträder och så att man från kyrkbacken på nytt kan se 
Fyrisån. Den vanprydande grusgropen alldeles utanför kyrko
gårdsmuren återfylles och skall med arbetslaget·s hjälp helt iord
ningställas. Den kontinuerliga skötseln av de väldiga gräsytorna 
kräver mycket arbete en sommar som den gångna. På Tunåsen 
har ett 20-tal militära anläggningar från sista världskriget änt
ligen kunnat raseras. Under hösten inleddes -slu tligen det om
fattande arbetet med att återskapa den forna hedmarksvegeta

tionen på den del av Tunåsen, där Uppsala stads vattenfiltre
ringsverk har anordnats. 

Ett annat område, som på detta sätt fått en sedan länge be
hövlig upprustning, är Ottarshögsområdet i Venclel. Den stora 
högen såg ganska luggsliten ut med tuvigt gräs som länge fått 
växa ostört. Ungskogen hade .kommit allt närmare gravhögens 
slänter och marken var sedan länge ostädad. Genom upprepad 

slåtter är högens växtlighet nu återställd, skogsridån har dragits 
tillba·ka och ett parti har huggits bort u~med vägen mot Uppsa.la 
så att man från långt håll nu blir varse högen. Kungl. Vitter
hetsakademien, som äger och förva ltar större delen av fornläm
ningsområdet, förvärvade år i965 en del av fastigheten Lundås i 1 

på sluttningen öster om högen. Här ligger ett gravfält med flera 
till storleken betydande gravar, tidigare dolda av tät växtlighet. 
Nu har skogs beståndet avverkats på gravfältet och en störande 
uthusbebyggelse rivits. Sambandet mellan s torhögen och grav
fältet har härigenom återstäHts. Fornlämningarnas en gång så 
dominerande läge ovanför Venclel-slätten kan åter upplevas såväl 
av ort·sbefolkningen som de många, som bara tar vägen förbi . 

De t genom märkliga fynd berömda gravfältet Göclåker i Tensta 
socken har genomgått en behövlig »ansiktslyftning». Träd och 
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Bild 3. Borgberget i Västerby, Åla nd , reser sig m ed lodräta sidor mitt i skogen. 
Hush å llnin gssä ll skapet tog 1963 initiativet till arbetena vid fornborgen. Skogen 
har huggits ned i ett bälte runt berget och borgplatån har frilagts. Foto förf. 

1965. 

enar hade nästan helt invadera-t området. Nu har en kraftig gall
ring skett och gravfältet är föremål för en kontinuerlig skötsel. 

Litet längre upp utmed Fyris vid Husby i Lena socken ha·r 
arbetslaget utfört ett mycket stort arbete. Här påbörjade Upp
sala univers itet viss avverkning på Horsberget, en gruskuille med 
några ensta•ka stensättningar. Efter avverkningen och elen efter
föl jancle mycket noggranna markstädningen visade det sig att 
toppen av gruskullen utgör en tidigare okänd, mycket stor grav
hög. Arbetet har fortsatt med frioläggning av Långbergsbacken 
väster om Horsberget. Här ligger två stora gravfält, som tillsam
mans med fornlämningarna på Horsberget bildar en betydande 
fornlämningsmiljö mecl ett dominerande läge invid Fyris. I det 
flacka ålanclskapet framträder nu området på långt håll när man 
kommer körande den nya länsvägen mot Dannemora. Från att ha 
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varit mörka skogssilhuetter under ett par generationer återfår 
Horsberget och Långbergsbacken sin gamla karaktär av öppna 
beteskuUar med enstaka lövträd och enbuskar. Fornminnesvård 
blir här lands,kapsvård. 

Ytterligare ett stycke norrut i samma socken ligger ett gravfält 
med omkring 230 högar på Ekeby kronogårds ägor. Gravfältet har 
ett ·synnerligen vackert läge på åsryggen invid Fyris. Området ut
göres av betesmark där taiJ.l och gran vandrat in. Med hänsyn 
till gravfältet har området avsatts som s. k. domänreservat och 
avses bibehållas som betesmark. Här har nu alla barrträd tagits 
bort, en björkdunge på västra sfanten mot den nya länsvägen 
har gallrats igenom och marken har städats. Markväxtligheten 
kräver forvsatt arbete innan hagen kommer i fullgott skick. 

Inom synhåll från det stora bostadsområdet Västra Eriksberg i 
Uppsala .ligger den berömda kung Björns hög vid Håga. Ut
trycket inom synhåill får tagas i bildlig bemärkelse, ty en full
vuxen tall- och granskog skymmer storhögen. BronsåJlclersgraven 
har anlagts på bergsklackarna ovanför Hågaån för att syna's väl 
över dalgången. Den hör samman med ett gravfält och en hus
gnmdsliknande anläggning inne i skogen. P,laner har nu upp
gjorts för att förändra det av Kronan ägda fornlämningsområdet 
till ett ljust och öppet ängsparti. Arbetet härmed har förberetts 
de två sista växtperioderna genom slåtter och markstädning. 

I skogsmarkerna vid Västerby i Alancl har arbetslaget slutligen 
medverkat vid friläggningen av en välbevarad och ur försvars
synpunkt mycket väl belägen fornborg, kallad Borgberget. Den 
omges delvis av sanka marker och skjuter upp därur med nästan 
lodräta sidor. Av de höga stenmurnrna och ingången på norra 
sidan återstår än idag imponerande partier. 

Programmet för de kommande åren upptar flera andra objekt 
av intresse. Man får därför livligt hoppas att arbetena kan fort
sättas på det utomordentliga sätt som de börjat. 


