Arbetets uppläggning och
genomförande
Den arkeologiska utredningen genomfördes
av undertecknad under maj månad 2004.
Tyngdpunkten i utredningen har varit en
detaljerad genomgång av området, byggd
framför allt på två källmaterial. I det ena
fallet det vi kan kalla för fältmaterialet, dvs.
förekomsten av fornlämningar och andra
spår i landskapet efter områdets nyttjande
från förhistorisk tid till nutid.
I det andra fallet handlar det om en
detaljerad genomgång av de äldre
lantmäteriakterna över Brogård, vilka ger
en illustrativ bild av landskapets utveckling
och förändring under de senaste 300-400
åren. De kartor som framför allt har kommit
till användning är en geometrisk avmätning
från 1703 och en arealavmätning från 1865.
Därtill har detaljstudier utförts över vissa
utvalda områden utifrån kartor från slutet
av 1800-talet och början av 1900-talet.
Med tanke på områdets höga uppodlingsgrad har fältstudierna kompletterats
med en fosfatkartering. Denna metod är väl
beprövad i antikvariska sammanhang sedan
lång till tillbaka. Metoden bygger på
konstaterandet att mänsklig bosättning
avsätter sopor och annat avfall som
påtagligt höjer markens innehåll av fosfater.
Dessa fosfater blir bestående i marken i
tusentals år och kan med en enkel mätmetod
spåras än idag. En slutlig bedömning av
områdets kulturhistoriska innehåll bygger
på en sammanvägning av resultaten från de
skilda studierna, och mynnar ut i en
värdering eller gradering om man så vill, av
förekomsten av ovan jord osynliga eller
andra kulturlämningar som man bör ta
hänsyn till vid en exploatering.
Studien syftar till att identifiera de delar
av området som inte hyser några spår av
kulturlämningar, liksom att peka ut
områden som bör undantas från vidare
exploatering, inte minst mot bakgrund av
att området som helhet utgör ett riksintresse
för kulturmiljövården. Resultatet redovisas
på karta och i text.
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Det aktuella området utgörs av det öppna odlingslandskapet söder om Bro samhälle. Det är tämligen öppet
och med långa nordsydliga siktlinjer i den centrala och
östra delen, med ett flertal mindre och större åkerholmar
insprängda i landskapet. I den västra delen av området
höjer sig marken markant och här finns mer omfattande
icke odlade områden med berg i dagen inom flera områden. Herrgården och den forna byn, liksom sannolikt
även den förhistoriska bebyggelsen är belägen här. Den
förhärskande linjestrukturen är nordväst-sydost, med en
markant landskapsskiljande å (i dag kanaliserad) som
löper från norr mot söder.

Brogård - riksintresse för
kulturmiljövården
I det närmaste hela planområdet för den
planerade satsningen inom Brogård berörs
av det av kulturmiljövården utpekade
riksintresset
Brogård.
Riksintressets
nuvarande beskrivning lyder enligt följande:
Motivering:

"Centralbygd med förhistorisk brukningsoch bosättningskontinuitet som idag
domineras av Bro kyrka och Brogårds
godskomplex, vilka präglas av det sena
1800-talets anläggningar."
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Uttryck för riksintresset:
"Den idag övergivna Husby by, som visar på
områdets centrala funktion redan under
järnåldern. Assurstenens runristning och
Assurs hög bland storhögarna på det stora
gravfältet strax söder om kyrkan, vilka
vittnar om en vikingatida stormannagård.
Bro sockenkyrka med äldsta delar från
1100-talet.
Brogårds säteri som bildades vid mitten
av
1500-talet,
med
nuvarande
huvudbyggnad från 1888, fyra 1700-talsflyglar, park och långa alleer, en mängd
ekonomibyggnader, arbetarbostäder och torp
samt ångbåtsbrygga och tegelbruk som varit
i drift in i sen tid. Det storskaliga
odlingslandskapet med stora arealer som
skapades genom invallningar på 1940-talet"
(länsstyrelsen i Stockholms län).

Områdesbeskrivning

Riksintressseområdet utgörs i stort av hela Brogård och
omfattar området söder om Bro samhälle och ner till Mälaren.

Området vid Brogård kan i stora drag ses
som ett karaktäristiskt sprickdalslandskap,
såsom det förekommer i Mälardalen. Den för
området
förhärskande
riktningen
i
landskapet är i princip nord-syd, med en
dalgång i anslutning till den centralt i
området förekommande och idag uträtade
ån. Området som helhet utgör ett bra
exempel på det sprickdalslandskap som
karaktäriserar Mälardalen.
Det öppna landskapet till trots, är inte
landskapet platt utan uppvisar en variation i
höjd och ondulering. Skillnaden i nivå
mellan högsta och lägsta punkt i landskapet
är 35 meter och inom det odlade landskapet
är nivåskillnaderna upp till 20 meter mellan
högsta och lägsta punkt. Förekommande
impediment i åkermarken höjer sig i vissa
fall 7-8 meter över omgivande åkermark.
Större delen av utredningsområdet utgörs
av åkermark i form av stora öppna åkerytor,
särskilt
i
anslutning
till
stranden.
Huvuddelen av utredningsområdet ligger
under 10 metersnivån och är med andra ord
marker som sent kommit att nyttjas av
människan. Endast i anslutning till byn

Husby och kyrkan höjer sig marken mer
markant.
Historiskt utgör Brogård ett belysande
exempel på en herrgård med dess
traditionella placering vid vatten och med
boningshusen separerade från ladugårdar
och uthus.
Området har ingående behandlats av
Stockholms läns museum på deras hemsida
och de beskriver utvecklingen i området på
följande sätt;
" De äldsta beläggen för mänsklig verksamhet i området är de många skålgroparna i
hällarna i Härnevi hage. Denna fornlämningstyp vill man huvudsakligen föra till
bronsåldern. Emellertid har s.k. älvkvarnar,
som skålgroparna kallades förr, huggits in i
sten även under senare tider.
Kommunens största samlade skålgropslokal med totalt 78 i berget inhuggna
fördjupningar ligger intill fotbollsplanen
(fornlämning nummer 151). På en häll söder
om denna finns ytterligare omkring 30
skålgropar (fnl. 179). Dessa två platser
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Den så kallade Assurs hög, på gravfält fornlämning nr 88.
Enligt sägen skall detta vara platsen för den Assur som
nämns på runstenen nedan. Texten lyder enligt följande:
"Ginnlög, Holgers dotter, syster till Sygröd och till Göt,
hon lät göra denna bro och resa denna sten efter Assur,
sin man, son till Håkon Jarl. Han var landvärnare med
Geter"

Några av skålgroparna vid fotbollsplanen (fra. 151) Skålgroparna framträder som runda försänkningar i berget,
3-6 cm vida. Dessa två är svagt imålade med röd färg.

innehåller omkring 1/3 av kommunens
kända skålgropar.
Till bronsåldern hör också ett litet röse och
tre mindre ensamliggande stensättningar
som ligger spridda i området. I tätorten Bro
ligger ytterligare skålgropslokaler.
På bergs- och moränhöjderna söder om
kyrkan ligger fyra gravfält som troligen är
från yngre järnålder. Det största (fnl. 83)
består av ca 50 gravar: 42 runda
stensättningar, 7 högar och en kungshög.
Man antar att det var småkungar för en
bygd, som begravdes i våra största högar,
varför högar med en diameter större är 30
meter kallas för kungshögar.
Kungshögen i Bro är kommunens största
hög. Den har en diameter på 32 meter och
är endast ca 3 meter hög. Tyvärr är högen
skadad eftersom jorden användes till
utfyllning av kyrkogården år 1881.
Strax väster om det förra gravfältet ligger
ett mindre gravfält (Enl. 88) med ca 15
gravar i vilket det ingår en annan stor hög,
som har en diameter på 25 meter. Enligt
folklig tradition kallas den högen Assurs
hög, sannolikt samme Assur som är
omnämnd på den innehållsrika runstenen
norr om kyrkan. Ytterligare tre mindre
gravfält med totalt 25 gravar ligger alldeles
intill.
Husby var sannolikt kungsgård under
sen järnålder och tidig medeltid. Gårdar

med Husbynamn finns ganska jämnt
fördelade i Mälardalen och anses ha varit
någon typ av kungliga förvaltningsgårdar
under denna tid. Husby i Bro utvecklades
under medeltiden till en mycket stor by,
bestående av 8 kronogårdar med 8
tillhörande torp.
Det äldsta skriftliga belägget för Husby är
från år 1280. Under tidigt 1700-tal bestod
byn av ett 15-tal bostadshus, som idag
återfinns i form av husgrunder i området
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sydväst om kyrkan. Under 1700-talet bröt
sig Brogård ut ur Husby by och man
uppförde en ny herrgårdsanläggning, vars
flyglar finns bevarade. Husby by avfolkades
successivt under 1700- och 1800-talen.
Kommunens mest kända runsten kallas
allmänt för Assurstenen eftersom den är rest
till Assurs minne. Ginnlög, hans hustru, lät
resa stenen och även bygga den bro, som
sannolikt har gett namn åt socknen.
Förmodligen har runristningen, som dateras
till 1000-talet, stått intill bron över ån.
I vapenhuset i Bro kyrka står en skadad
runsten, som tillskrivs den kände runristaren
Öpir, tillsammans med ytterligare tre mindre
bitar av andra runstenar, som hittats i jorden
utanför kyrkan.
Bro sockenkyrka är en av kommunens
äldsta stenkyrkor. Gråstensmurarna i
kyrkans mellersta delar tillhörde den
ursprungliga kyrkan som uppfördes under
andra hälften av 1100-talet. Endast Håtuna
kyrka har byggnadsrester från samma
århundrade.
Redan efter ca 100 år var kyrkan för liten
och byggdes ut åt öster. Under 1400-talet
utvidgades den återigen, nu åt väster och
samtidigt byggdes vapenhuset. Sedan dess
har många generationer renoverat och
försökt förbättra sin kyrka. De mest
grundliga renoveringarna genomfördes på
1780-talet och omkring år 1914.
Trots förändringar har kyrkan bibehållit
sin medeltida karaktär. Invändigt har
kyrkan inga väggmålningar men däremot en
mycket tidig och vacker dopfunt från 1100talet utförd i mälarsandsten.
På kyrkogården finns ett fristående
gravkor av putsat tegel, uppfört 1886 efter
ritningar av arkitekt Herman Holmgren åt
greve Erik Sparre. Klockstapeln är från
1731, men den har haft flera föregångare.
Brogård ligger på en svag höjd med
åkermark på ömse sidor. Själva huvudbyggnaden är uppförd år 1888. De fyra
flygelbyggnaderna, som är parvis lika, är
från 1700-talet. De är knuttimrade och har
en ljusmålad locklistpanel. Herrgården

Bro kyrka, ursprungligen från andra hälften av 1100-talet
och en av kommunens äldsta kyrkor

omges av en park och ligger högre än den
övriga bebyggelsen.
Från gården leder vackra alleer, dels norr
ut, dels söder ut mot Brogårds brygga (idag

är dock dessa alleer under starkt förfall och
bryggan är borta, min kommentar). Greve Johan
Sparre lät uppföra huvudbyggnaden efter
ritningar av arkitekt Herman Holmgren, som
kanske är mest känd för att ha ritat Uppsala
universitet. Byggnaden, som ofta kallas för
slottet, har en mycket intressant och
tidstypisk arkitektur från sent 1800-tal, då
man gärna blandade flera äldre stilar. Den i
tegel uppförda byggnaden har benvit puts
och svart plåttak och den bär drag av ett
stadspalats från den tiden. Några av
paradrummen har just renoverats med hjälp
(idag är
av
kulturhistorisk
expertis

byggnaden, såväl exteriört som interiört i stort
behov av underhåll, min kommentar).
På slottets plats låg tidigare en äldre
rödmålad huvudbyggnad i trä, som då den
revs på 1870-talet var mycket förfallen.
Till herrgården hör ett stort antal
ekonomibyggnader, som väl har bibehållit
sin äldre karaktär. Flera byggnader är från
1800-talet. Ekonomibyggnaderna domineras
av den vackra ladugården med loge, byggd
1896 i tegel och rödfärgat trä (flera av

byggnaderna är idag, 2004, starkt förfallna, min
kommentar).
I mitten av 1500-talet erhöll Anders
Sigfridsson Rålamb frälserätt till Husby by
och lär 1572 ha uppfört en sätesgård som
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fick namnet Brogård. Gården undgick 1600talets reduktion, men bröts år 1704 ur Husby
by med 3,5 mantal. Samtidigt byggdes
troligen Brogård och av den gamla gården
finns idag de två flygelparen bevarade.
Gården har ägts av släkter som Funk,
Ribbing och slutligen Sparre. Sedan ett 10tal år tillbaka är Kooperativa Förbundet
ägare till gården som arrenderas av friherre
Carl Reuterskiöld, en ättling till släkten
Sparre.
Till Brogård hörde också torp och
bostadslägenheter. Den tidigare grindstugan
Blåsenborg, som är en timrad, med gul puts
reveterad sidokammarstuga från 1800-talet,
ligger utmed den norra allen (byggnaden är
idag riven, min kommentar). c-_)

En f.d. arbetarbostad till herrgården
uppförd under 1800-talets mitt eller senare
kallas Husby och ligger utmed vägen mot
kyrkan. Huset är uppfört i liggande timmer
med en tegel-tillbyggnad från 1940-talet.
Det är vitputsat och har gröna och vita
snickerier.
Fiskartorp vid Brogårds brygga är en
välbevarad torpmiljö från 1800-talet trots att
uthusen har byggts om till sommarbostäder.
Fiskartorpets bebyggelse består av en äldre
och en yngre mangårdsbyggnad, en
ladugård, ett sommarkök, en f d handelsbod
samt en "sjöstuga", vilka alla är helt eller
delvis timrade, samt några uthus.
De båda mangårdsbyggnaderna är
reveterade med ljus puts. Ladugården är
inredd med fyra sommarbostäder. Fiskartorpet var knutpunkt under ångbåtarnas tid.
Hit forslades på hästkärror varor, som skulle
gå med ångbåt till Stockholm för försäljning.
Hit anlände och avreste statarfamiljer, då de
började eller lämnade sina anställningar i
Bro socken. En lanthandel fanns här till
1920 och en av Mälarens ångbåtar hade
natthamn här.
Till Brogård hörde även ett tegelbruk
ursprungligen anlagt under mitten av 1800talet. Greve Johan Sparre omvandlade
omkring år 1899 det lilla gårdstegelbruket
till ett för tiden modernt tegelbruk. Det var i
drift fram till 1966. I början av 1900-

talet tillverkade det ångdrivna tegelbruket
omkring 2 miljoner murtegel per år.
Från 1914 arrenderades det av det
nybildade bolaget Mälardalen, som även
moderniserade det under 30- och 40-talen
med eldrift. Då kunde man tillverka tegel
året om, mot tidigare endast under
sommartid. Bruket hade ett 30-tal anställda,
som dels bodde i trakten, dels kom cyklande
ända från Bålsta och Håtuna.
1946 såldes tegelbruket till Mälardalens
tegelbruk AB, som ingår i KF, och brukets
kapacitet ökade till 5 miljoner sten om året.
Den f d tegelugnen och torkladan vars
stomme är från sekelskiftet men som senare
ombyggts, används idag som lager. Tre
arbetarbostäder, med 2 till 4 lägenheter i
varje, och tegelmästarbostaden är uppförda i
tegel under 1800-talets slut och i början av
1900-talet.
Byggnaderna används idag som bostäder och är invändigt moderniserade. Några
av uthusen står ännu kvar. Mitt i området
ligger det gamla maskinhuset med sin höga
skorsten. Huset härbärgerade först ångmaskinen och senare kontoret för tegel,
bruket" (länsmuseet Stockholm).

Översiktlig
kulturlandskapsbeskrivning
Dagens landskap är i de flesta fall så mycket
förändrat under den senaste 50 åren att man
har svårt att tolka ett äldre skede utifrån vad
man idag ser. De naturliga förhållandena, i
form av dalgångar, bergshöjder etc. ger ändå
en god bild av landskapets huvudsakliga
struktur och kan i bästa fall även ge en
föraning om hur landskapet har nyttjats
under en äldre tid. Ett kompletterande och
ypperligt material för att ge en bild av ett
äldre skede utgörs av de äldre kartorna.
Kartorna ger i sig naturligtvis en bild av
landskapet som var för handen när kartan
upprättades, men visar i mångt och mycket
också en betydligt äldre situation.
Kartbilden är så att säga en sammanfattning
av en i många fall 1000-årig historia.
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Det handlar med andra ord om att ur
kartan utläsa vilka delar som har ett
tidsmässigt djup och vilka delar som är
tillkomna under relativt sen tid. Generellt
kan man säga att det i många fall går att ur
kartan utläsa kulturlandskapets rumsliga
dimensioner ner i tid till vikingatid- tidig
medeltid.
Särskilt användbara för att ge en
tidsmässig djupdimension åt ett område är
de äldsta kartorna, de från 16- och 1700talet. De utgör i många fall en utmärkt
spegel av landskapets utveckling från
medeltid fram till tiden för kartans
upprättande. Nackdelen med dessa kartor är
att
detaljeringsgraden
inte
alltid
är
tillräcklig, parat med att lantmätaren i
många fall redogjort schablonmässigt för
företeelser utanför den centrala åkermarken.
Bebyggelsen är dessutom oftast endast
redovisad som en hussymbol.
För att få ett grepp om den äldre
kulturlandskapssituationen inom utredningsområdet har de äldre kartorna över
Brogård penetrerats. Kartorna har sedan
skaltransformerats till att passa in i
ekonomkartans skala, för att därmed ge ett
underlag för förståelsen av områdets
utveckling.
De kartor som härvid har använts är dels
den geometriska avmätningen från 1703,
dels arealavmätningen från 1865. Den förra
kartan utgör den äldsta kartläggningen av
området och ger i sina huvuddrag en
möjlighet att belysa förhållandena ner i
medeltid.
Den yngre kartan är upprättad när
landskapet i sina huvuddrag nått det
utseende det har fram i våra dagar, i alla fall
till mitten av 1900-talet. Tillsammans med
den ekonomiska kartan från 1970-talet ger
de en god bild av landskapets utveckling
under de senaste 300-400 åren och i viss
mån från medeltiden. Utöver dessa kartor
har även används detaljkartor över Brogård
från slutet av 1700-talet fram till början av
1900-talet, hämtade ur Stockholms läns
museums bebygggelseinventering 2001.

Kartan 1703
Den äldsta kartan, således upprättad år
1703, visar ett tämligen uppodlat landskap.
Gårdarna i byn Husby markeras enbart som
symboler. Gårdarna (8 stycken) är tämligen
utspridda i området väster och söder om
kyrkan. Förutom gårdarna förekommer det
flera torp inom och i anslutning till
bytomten.
De vägar som leder genom området och
förbi kyrkan är i stort de vägar som ännu
finns. Speciellt bör uppmärksammas vägen
norrut från kyrkan, som delar sig i två vägar
där idag runstenen rest till minne av Assur
står.
I söder finns herrgården redan etablerad,
med sin huvudbyggnad och sina flyglar. Det
kan noteras att dessa byggnader avviker i
vinkel från den huvudbyggnad som idag
finns på platsen, men att den rumsliga
placeringen i stort är densamma. Man har
med andra ord byggt på samma plats, något
som också framfördes i beskrivningen ovan.
Som traditionellt var, är ladugårdsbebyggelsen skild från själva boningsdelen.
Ladugårdsbebyggelsen utgjordes av en
kringbyggd ladugårdsplan, omgiven av
byggnader på fyra sidor. Denna bebyggelsebild var ännu för handen 1778 och
vissa av byggnaderna var ännu i bruk 1865
(se nedan).
Byns åkermark är framför allt belägen
öster, norr och söder om kyrkan och
bytomten, fram till den meandrande ån som
till vissa delar utgjorde gränsen för byns
marker i öster. Akermarken brukades, som
traditionellt var, i tvåsäde, vilket innebar att
man brukade hälften av åkern det ena året
och den andra hälften påföljande år, varvid
den första halvan låg i träda.
Införandet av tvåsädet är en omtvistad
fråga, men mycket tyder på att detta sker
under loppet av vikingatiden. I samband
med övergången till tvåsädet från ett
traditionell ensäde (hela åkern årligen
besådd) skedde oftast en markant utökning
av åkerarealen.
Denna förändring kan i sig ibland
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avspeglas i ägoformer, namnformer etc. av
åkermarken, vilket då innebär att man kan
med en viss grad av sannolikhet visa på
landskapets uppodling under vikingatid tidig medeltid.
I föreliggande fall kan man notera
numreringen av åkerytorna. Som regel
numrerades åkrarna i en viss ordning från
väster mot öster och också efter hur de har
tagits upp. Man kan härvid anta att åkerytor
med låga nummer tillhör ett ursprungligt
ensädesgärde.
Kartan över Brogård visar exempelvis att
de åkermarker som finns i anslutning

Ladugårdsbebyggelsen till Brogård herrgård och dess förändring
sedan 1600-talet till idag. Kartan
överst till vänster är från 1703,
Kartan till höger om denna är från
1778, därefter mellersta raden till
vänster 1865 och till höger 1917
och slutligen dagens situation,
sedd ur ekonomiska kartan. Man
kan notera att 1865 har större
delen av bebyggelsen försvunnit
från detta område och det har
byggts nya byggnader väster om
vägen. Området har fram till våra
dagar varit obebyggt, förutom av
ett mindre bostadshus i den östra
delen, vilket finns redan 1865.

till Brogård herrgård har relativt höga
nummer och därmed sannolikt är tillkomna
förhållandevis sent sett i byns historiska
perspektiv.
Det är med andra ord en mycket klar
uppdelning i två gärden, där det norra
sannolikt utgör det ursprungliga gärdet från
sen förhistorisk tid - medeltid. Och det södra
gärdet är senare upptaget.
Förutom
själva
numreringen
av
åkerytorna skiljer sig formen på åkerytorna
åt, så till vida att det norra gärdet uppvisar
betydligt större och mer enhetliga former än
det södra, vilket sannolikt skall ses som ett
resultat av en längre tids brukning och
omarrondering av åkermarken.
Akerytorna avgränsades som regel av
jord- och stenvallar, men i vissa fall även av
vägar och diken. Den östvästgående
åkerbegränsningen utgående från bytomten
och österut är en väg, som delvis var i bruk
ända fram i 1800-talets mitt.
Väger man samman de tecken man kan
utläsa ur kartan framträder en bild av
Husby, vars ägor sedan den yngre
järnåldern återfinns öster om kyrkan. Ett
äldre boplatsläge för byn, såvida det inte är
på samma plats som byn finns under 1600talet, torde med andra ord stå att finna öster
eller norr om och i närområdet till kyrkan
Kartan 1865
Fram till 1800-talets mitt har landskapet
förändrats relativt omfattande, framför allt
vad gäller åkermarkens arrondering. De
tidigare
i
hög
grad
naturanpassade
åkergränserna har nu ersatts av ett fåtal
spikraka diken, som avvattnar åkerytorna.
Nya områden, framför allt relativt sanka
områden, har tagits upp till åker. Detta
gäller särskilt i den västra delen av området,
liksom de marker som gränsar mot Mälaren.
Fortfarande finns flera av gårdarna i byn
Husby kvar på samma plats som 150 år
tidigare. Andra gårdar har dock försvunnit.
Förutom utvecklingen av åkermarken är
den största förändringen att den gamla
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herrgården är riven, liksom tillhörande
flyglar etc. och en helt ny bebyggelsegrupp
har etablerats vid herrgården. Dessa ligger i
en helt annan vinkel än den tidigare
bebyggelsen. Denna träbebyggelse, som det
var frågan om, kom dock att rivas och
byggas om i sten. Denna gång dock i princip
på samma plats.
En annan förändring att notera är att
ladugårdsbebyggelsen i stor utsträckning har
försvunnit från den plats den hade under
äldre tid och ny bebyggelse har etablerats
väster om den förra platsen och i anslutning
till vägen till slottet (se illustrationen
föregående sida).
Det bör noteras att ännu vid denna tid
hade ån som rinner genom byns marker kvar
sin ursprungliga form. En större damm och
kvarnbyggnad fanns i norra delen av ån.
Kanaliseringen av ån förefaller ha skett vid
sekelskiftet 1800/1900.
För att belysa förändringar mer i detalj,
har en jämförelse gjorts mellan de olika
kartorna vad gäller åkermark och
bebyggelselokalisering. Det framgår härvid
att många av de små intagor i
åkerimpedimenten eller i omgivande skogsmarker som fanns under 17- och 1800-talen,
har lagts igen till idag.

Antikvariska anteckningar och
tidigare undersökningar
Inga mer omfattande arkeologiska undersökningar har företagits inom utredningsområdet, förutom ett par begränsade
schaktningsövervakningar i samband med
utvidgning av kyrkogården och vid
anläggandet av en bevattningsdamm intill
och söder om Bro kyrka.
Särskilt intressant är den provundersökning som genomfördes av Riksantikvarieämbetet, uppdragsverksamheten år
1979 i samband med utvidgning av
kyrkogården. Härvid framkom härdar och
sotlager med brända och obrända djurben
samt skelettdelar av människa. En C-14
datering av lämningarna gav en datering

till yngre järnålder. I samma område har
även påträffats ett så kallat gravklot från
järnåldern (se fnl 5 och 207 i appendix).
Undersökningen i samband med bevattningsdammen utfördes av länsmuseet i
Stockholm (Widerström 2002). Den gav inga
indikationer på någon form av bebyggelse
eller fornlämningar i detta område.
Ett runstensfragment som nu finns i
kyrkan påträffades i ett odlingsröse ca 150
meter söder om kyrkan (fnl 180).

Fältinventering
För att komplettera den fornminnesbild som
finns över området genomfördes en
fältinventering under maj månad 2004. Inga
nya förhistoriska fornlämningar påträffades
vid detta tillfälle. Däremot framkom det
talrika spår av mindre åkerytor, intag i
åkerholmar etc. som tidigare varit odlade,
huvudsakligen under slutet av 1800-talet
och början av 1900-talet.
Dessa oregelbundna åkerformer är
sannolikt sedan mitten av 1900-talet tagna
ur bruk, men kan ännu tydligt spåras i
landskapet i form av diken som omgärdar
dem.
Fältinventeringen, parad med upplysningarna i det äldre kartmaterialet ger en
bild av bybebyggelsens utbredning under
perioden 1700 fram till våra dagar.
Spåren av den försvunna bebyggelsen är
idag i fält, på grund av igenväxning, mycket
diffusa och det är egentligen endast där det
förekommer en eldstad i husen som gör att
det går att återfinna dem. Det bör noteras att
det exakta läget för varje enskild gård kan
skilja sig en del från det i kartan markerade,
mot bakgrund av svårigheter att exakt
överföra informationen från den äldsta
kartan till dagens landskapsbild.

Fosfatkartering
För att komplettera fältinventeringen
och kartstudien genomfördes i mitten av
maj månad 2004 en fosfatkartering av de
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Området öster om Bro kyrka höjer sig tämligen markant upp mot kyrkan. Kartan från 1703 antyder att detta område av
allt att döma utgör det ursprungliga odlingslandskapet till byn Husby. Närheten till fornlämningar, den medeltida kyrkan
och kartan indikerar att äldre boplatslägen torde kunna återfinnas inom detta landskapsrum, som i området intill kyrkan
befinner sig över 10 metersnivån över havet.

områden som bedömdes kunna hysa spår av
äldre bebyggelse.
Utgångspunkten för att bedöma vilka
marker som eventuellt kunde Rhysa
bebyggelsespår gavs av landskapets struktur
och form, parat med fornlämningarnas
rumsliga belägenhet och landskapets användning så som den kommer till uttryck i
den äldsta kartan över området.
Som påpekats tidigare är huvuddelen av
området beläget under 10 metersnivån över
havet (Mälaren), vilket gör att de centrala,
östra och södra delarna knappast kan, av
naturgeografiska skäl, hysa boplatser eller
andra
förhistoriska
lämningar.
De
skålgropar som förekommer i den östra
delen av utredningsområdet synes vara
anlagda på mindre skär eller uddar i det
dåtida havet.
Fosfatkarteringen kom härvid att koncentreras till områdena omedelbart öster om
kyrkan och bytomten och ovanför 10meterskurvan. Proverna är tagna med 20
meters mellanrum, förutom i den norra
delen där avståndet var 40 meter.
Fosfathalten är analyserad med den så
kallade spottestmetoden, vilken ger ett gott
resultat när det gäller att översiktligt spåra
boplatser. Resultaten grupperas i 5 klasser,
där den lägsta klassen, 1, inte innehåller
några
fosfater.
Klassen
två
brukar
regelmässigt finns i sådana områden som är
upptagna till åker tämligen sent, från 1800talet och framåt. Värdet 3 är ett mer eller
mindre generellt värde i åkermark som har

varit brukad under lång tid.
Värdena 4 och 5 visar på markant
förhöjda fosfathalter och brukar indikera
boplatser, eller verksamheter som avsätter
betydande förhöjda värden.
Det bör understrykas att det ofta
förekommer enstaka mycket höga värden.
Dessa står dock knappast för en boplats.
Tolkningen av en förekomst av boplats
innebär som regel att det finns ett antal
prover över en större yta som uppvisar höga
värden.
Som framgår av vidstående karta uppvisar området sydöst och öst om kyrkan
höga fosfatvärden, vilka sannolikt markerar
läget för en äldre boplats. Härvid är det
intressant att notera förekomsten av
lämningar daterade till yngre järnålder i
anslutning till kyrkan (se fornlämning nr 5).
Vad det sannolikt rör sig om är läget för byn
Husby under perioden yngre järnålder,
vilken kan ha sträckt sig in i nuvarande
kyrkogård.
Situationen med en äldre boplats intill
och i anslutning till gravfält och den
historiska boplatsen är ett tämligen väl känt
fenomen i Mälardalen, vilket inte minst har
framkommit under de senaste 15 årens
arkeologiska utgrävningar (se exempelvis
Pollista).
De enstaka höga värden som förekommer spritt i övrigt i området markerar
sannolikt inte boplatslämningar. Åkern norr
om kyrkan, som är relativt högt belägen,
uppvisar genomgående mycket låga värden
och här finns uppenbarligen inga lämningar

18
9\\ukf9\d\Andras opus\Brogård Dan Carlsson 2004-flytande.doc Skapat den 04-10-23 21:24 Senast utskrivet 04-10-23 21:35

OCR

spåren från mindre åkerlyckor eller
intagningar i åkerholmar etc. som genom
sina inkilningar i skogsmarken kunde bli
lämpliga förstärkningar av landskapets
variation.
Det bör därtill påpekas att det, trots att
ingenting talar för detta, kan förekomma
fornlämningar inom området ifråga. Det kan
härvid erinras om att det åligger varje
markanvändare att vid påträffande av
fornlämning omgående avbryta arbetet och
meddela antikvariska myndigheter.
Den andra typen av område utgörs av
fornlämningsmiljöerna inom planområdet.
Huvuddelen av fornlämningarna återfinns
på höjdstråken och inom det av kyrkan ägda
markområdet, som inte är aktuellt för
exploatering i föreliggande fall.
Dessa områden, här kallade säkra
fornlämningsmiljöer, bör, med tanke på
deras komplexa natur och täta innehåll av
fornlämningar,
undantas
från
vidare
exploatering. De utgör därtill en kärna i
riksintresseområdets värdebeskrivning.
Den tredje landskapstypen utgörs av
åkerområdet öster om kyrkan. Fosfatkarteringen gav en tydlig indikation om att
platsen
sannolikt
hyser
äldre
boplatslämningar. Den långvariga brukningen har sannolikt till en del påverkat den
förmodade boplatsen, men man kan
förvänta sig att det under plogdjup ännu
finns kvar spår av bebyggelse.
I den fortsatta hanteringen av detta
område bör alla former av markingrepp som
innebär att man kommer att påverka lager
under plogdjup (uppskattningsvis 25-30 cm
under markytan) ske under antikvarisk
medverkan.
Omvänt, innebär detta att så igen eller
nyttja marken enbart som gräsbeväxt mark
härvid inte möter några hinder.

av någon bebyggelse.

Analys och tolkning

Den arkeologiska utredningen har givit vid
handen att det öster om och i direkt
anslutning till kyrkan och den historiska
bytomten för Husby sannolikt finns ett äldre
bebyggelseläge.
Det framgår också att området för den
historiska bytomten sträcker sig över ett
relativt stort område och att det förekommer
ett stort antal, mer eller mindre synliga,
husgrunder inom området.
Utredningen har därtill visat att det i
kanterna av de icke odlade områdena finns
talrika spår från sen tid i form av intagor av
åkermark, omgivna av diken och i viss mån
röjningsrösen. Området hyser också flera
husgrunder från sen tid, några tillkomna
under de allra senaste åren.
Bebyggelsen
till
herrgården
har
uppenbarligen legat på samma ställe, allt
sedan den kom att avskiljas från byn Husby
någon gång på 1500-talet. Här bör noteras
att det så kallade Ladugårdsgärdet, idag i
stort
sett
obyggt,
bör
innehålla
bebyggelselämningar
av
herrgårdens
djurhållning, allt sedan den etablerades på
platsen. Mycket talar för att platsen har varit
i bruk från 1500-1600-talet och fram till
andra hälften av 1800-talet.
I den vidare antikvariska hanteringen har
utredningsområdet,
utgående
från
inventeringen, indelats i tre skilda delar.
Den största delen av området saknar
fornlämningar och kan sägas vara möjligt att
exploatera utan antikvariska hinder.
Huvuddelen av detta område utgörs av
åkermarker under 10-meters nivån och som
regel sent upptagna. Detta till trots finns det
anledning att poängtera att det förekommer
ett stort antal mer eller mindre diffusa
lämningar från sen tid.
Dessa sentida lämningar kan med fördel
användas, lyftas fram och tydliggöras i
utformandet av golfbaneanläggningen, som Doc. Dan Carlsson
ett sätt att illustrera områdets långa ArkeoDok
historia. Detta gäller speciellt de talrika
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