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F
å platser har en sådan spännande och lång historia 
som Ekerö kommun. Här har avgörande kapitel i Sveriges 
historia skrivits under tusentals år. Mellan forntid och 
nutid finns ett kulturlandskap som berättar om viktiga 
och märkliga händelser, platser och människor.   

Ända från början har Ekerö kommun influerats av 
olika kulturer, inte bara från olika tidsåldrar utan även 
från olika länder. Det är vi otroligt stolta över. Vi tror och 

hoppas att vår gemensamma omtanke och vilja att bevara kulturmil-
jöer kan bidra till ett öppet samhälle. Öka förståelsen. Se likheterna. 
Dela historien. Bevara den. Kulturmiljön är en angelägenhet för alla. 
Den bidrar till välbefinnande, upplevelser och tillhörighet. Det vi gör 
nu kommer att påverka kommande generationers förutsättningar, 
precis som vi påverkats av de val människorna här gjort före oss.  

I den här boken lyfter vi fram ett litet axplock av miljöer som har 
haft stor betydelse för formandet av Mälaröarnas landskap*. Samti-
digt är det viktigt att poängtera att det är helheten som håller samman 
landskapet och som utgör Ekerös identitet.

Trevlig läsning.

/Gunilla Lindberg, ordförande kultur- och fritidsnämnden

* I kommunens kulturmiljöprogram kan du hitta en mer omfattande redogörelse för Ekerö 
kommuns samtliga kulturmiljöer. Där finns också utförliga skydds föreskrifter för de olika  
kulturmiljöerna. 
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allt var perfekt. På den lilla ön Helgö i Mälaren fanns näringsrik och 
lättodlad jord. Läget var skyddat, samtidigt som ön låg mitt i farleden. Det var 
därför inte märkligt att svearna på 400-talet bestämde sig för att slå ner sina 
bopålar just här. Men om sanningen ska fram var svearna inte de allra första 
som upptäckte ön, här finns spår av mänsklig närvaro från både stenåldern 
och bronsåldern. Stenåldern kallas den äldsta och mest omfattande delen av 
människans förhistoria och tidsperioden spänner från att de första stenred-
skapen tillverkades för 2,5 miljoner år sedan till slutet av den senaste istiden 
för cirka 11 000 år sedan. Från början fanns det inte så mycket land att bo på i 
våra trakter, men under bronsåldern förändrades landskapet genom landhöj-
ningen. Förutsättningarna för ett mer stadigvarande boende förbättrades. 

Helgö-birkA-
hovgårdeN

Stadsliv, blomstrande handel, kungligheter  
och en missionär vid namn Ansgar.

svearna var de första som stannade över en längre tidsperiod. 
Mest anmärkningsvärt var deras sätt att bo tillsammans och organise-
ra handeln med omvärlden. Sådan systematik hade inte skådats förut,  
i alla fall inte i dessa trakter. Svearnas tillvaro på Helgö anses därför 
vara ett av flera embryon till det som vi idag kallar Sverige.

Uppskattningsvis bodde här 700 personer. Under ett par hundra 
år blomstrade livet på Helgö. Järnåldersfynd från Helgö vittnar om 
dess centrala roll som handels- och verkstadsplats i Mälardalen. Här 
bodde samhällets ledare, hit kom folk för att offra till högre makter 
och här tillverkades föremål såsom glaspärlor och beslag i brons, 
silver och guld – föremål som har påträffats på flera platser utanför 
Sveriges gränser. Vid utgrävningar har man funnit stora metallskat-
ter, bland annat en buddhastaty från norra Indien, en biskopskräkla 
från brittiska öarna och en bronsskopa från Medelhavet. Det finns 
fem gravfält, ett 60-tal husgrunder, en fornborg samt ett område som 
tolkas som kultplats. Namnet Helgö anses härstamma från forn-
svenskan och betyder »den heliga ön« eller »ön där det råder helgd«. 

Under 700-talet flyttades aktiviteterna över till grannön Björkö 
som växte till centralt handelscentrum. På Björkö uppstod också 
det som anses vara Sveriges första riktiga stad; Birka. Om Helgö 
var en bra plats, var Birka ännu mer förträfflig. Här fanns mer plats 
än på det kuperade Helgö och höjden var som gjord för att bygga 
en fornborg för att försvara staden. 

birka växte fram under en längre tidsperiod. Det är därför svårt 
att exakt säga vem som anlade staden, många brukar gissa på »kung-
en«, även om begreppet faktiskt inte fanns vid den här tiden. När 
Birka grundlades är det mer korrekt att kalla den som bestämde för 
vikingahövding. Begreppet kung används för övrigt första gången i 
Rimbers Ansgarsbiografi från 800-talet. I denna kan man läsa att en 
man vid namn Björn hade makten när missionären Ansgar besökte 
Birka för första gången omkring år 830. Tre andra namn figurerar 
också runt 800-talet; Erik, Olof och Anund. 

400-talet till 1000-talet: allt börjar

→
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ett par procent av Birkas totala fornlämningar är utgrävda, bland 
annat över tusen av de 3 000 gravarna, garnisonen, fornborgsvallen och 
ett område i närheten av Björkö by. Av Birkas »svarta jord«, det områ-
de där själva staden låg, är ett par procent utgrävt. Så vem vet, kanske 
fanns det annan bebyggelse på ön också? 

från hela europa kom handelsmän till Birka för att byta varor, eller 
ge gåvor. Gåvor kan låta väldigt trevligt, men på den här tiden var de 
inte alltid uppskattade. Förvisso antar man att det var frivilligt att ta 
emot en gåva, men en frikostig gåva förväntades alltid återgäldas med 
exempelvis en tjänst. Tjänsten kunde vara att följa med ut i strid. 

Byteshandel var vanligast, även om viss köp-och sälj-verksamhet 
också förekom. De få »pengar« som omsattes var främst arabiska dirha-
mer, även om det förkom både franska och engelska mynt. Gemensamt 
för allt silver var att de inte användes som pengar i sig, utan för silver-
värdet, alltså vikten av silvret. Birkaborna smälte ofta ner »pengarna« 
(silvret) och gjorde tenar (en sorts tackor) av dem, eller klippte isär 
mynten. 

Svearna erbjöd jaktvaror i form av djurhudar och päls från vintere-
korre, rödräv och mård. Vidare var järn en mycket viktig råvara. Det 
svenska järnet var efterfrågat i världen tack vare dess extremt goda 
kvalitet. Utöver råvaror såldes även färdiga varor tillverkade av Birkas 
hantverkare; kammar, pärlor, järnsmide, läderarbeten och skor. 

Som bekant drog vikingarna titt som tätt ut på plundringsresor för 
att tillskansa sig varor och inte minst människor (eller trälar, som är 
det fornnordiska ordet för slavar). Dessa kunde bytas mot exklusiva 
produkter såsom vapen, dryckeskärl av genomskinligt glas, metaller, 
vax, bärnsten och siden. En höstdag år 829 seglade ett skepp in i 
hamnen. Ombord fanns missionären Ansgar som fått i uppdrag av den 
franske kejsaren Ludvig den fromme att kristna människorna i staden. 
Ansgar med följe blev inledningsvis mycket väl omhändertagna av 
kung Björn. Nyblivna kristna och hedningar levde sida vid sida. I alla 
fall ett tag, tills de kristna missionärerna fördrevs från staden.

när birka var som störst bodde här närmare tusen personer. Många 
utlänningar vistades i staden under kortare eller längre perioder. Här 
fanns rika och fattiga, hövdingar, enkelt folk och trälar. I slutet av 
900-talet lämnade alla invånare staden för att aldrig återvända. Det är fort-
farande ett spännande mysterium varför. Även om mycket pekar på att en 
byggnad som kallas »borgen« som stod på Björkös högsta punkt började 
brinna, finns det inget som tyder på att hela Birka brann ner. Inte heller 
att staden plundrades. Sannolikt skedde utflyttningen mer eller mindre 
frivilligt. Ändrades handelsvägarna? Gick affärerna dåligt? Ogillade dåva-
rande kungen Erik Segersäll att Birka aldrig blev en kristen stad? 

Kristet blev däremot Sigtuna som hade börjat byggas på fastlandet, 
längs farvattnen mot Gamla Uppsala. Här samarbetade kyrkan och 
kungen. Kanske passade det bättre att flytta verksamheten hit?

Det är spännande att föreställa 
sig hur människorna levde  
i Sveriges första stad Birka.

birka & hovgården
• Sveriges första stad Birka.
• Politisk och ekonomiskt makt-

centrum under vikingatid och 
tidig medeltid. 

• Fornlämningarna vittnar om 
handelsförbindelser, ekono-
misk och politisk expansion. 

• Platsen där Sveriges första 
kristna församling grundades.

• Central roll för det svenska riket 
under järnåldern och tidig 
medeltid. Här finns även ett 
par stora gravrösen från brons-
åldern, ca 1800–500 f.Kr.

• Adelsö hade stor betydelse när 
Sverige bildades. 

• I området runt Adelsö kyrka 
finns ett stort antal fornläm-
ningar från 500–1300 e. Kr.

B
irka övervakades och kontrollerades från grannön 
Adelsö. Adelsö skiljer sig från de omkringliggande 
öarna; på norra delen är terrängen höglänt och bergen 
skogsklädda. I söder, där kungens residens Hovgården 
så småningom placerades, är landskapet öppet och 
slätt och odlingsmarken ligger skyddad tack vare att 
skogen växer ända ner till vattnet. Vid en utgrävning vid 
Hovgården har man uppe på det som kallas terrassen 

funnit en byggnad från vilken man kunde se rakt över till staden Birka. 
Tänk så praktiskt!

så, hur såg det då ut i Sveriges första stad, Birka? I husen längst ner 
mot hamnen bodde sannolikt hantverkarna. Troligen var husen ganska 
små, tomterna låg i rader upp från hamnområdet och skildes åt med 
ett enkelt stängsel. Mellan husen löpte smala gränder. Soporna lades i 
avfallsdiken intill gatorna och togs om hand av dåtidens renhållnings-
arbetare; råttor, katter, hundar, fåglar och möss. Om det blev för grisigt 
la man ut plankor över soporna. På höjden ovanför staden fanns också 
hus och arkeologerna tror att de som bodde där uppe hade högre social 
status än de nere i staden. Hamnen var en imponerande historia och 
nyligen utförda utgrävningar i vattnet visar att den var betydligt större, 
djupare och mer skyddad än vad man hittills trott. →
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världsarv
1993 upptogs området Birka 
Hovgården på Unescos världsarvs-
lista med följande motivering: 
Området som omfattar Birka och 
Hovgården är ett exceptionellt 
välbevarat vittnesbörd om de 
omfattande handelsförbindelser 
som vikingarna etablerade under 
två århundraden och som vittnar 
om en anmärkningsvärd ekonomis-
ka och politisk expansion, Birka 
är ett unikt, komplett och oförstört 
exempel på en vikingatida handels-
stad från tiden 700–900 e.Kr. 

E
n ny tid nalkades – en tid då kristendomen skulle komma 
att prägla människornas liv och då det blev allt viktigare 
att äga odlingsbar mark. Och sådan fanns det gott om på 
fastlandet. Både Björkö och Adelsö hade ju i det avseendet 
sina begränsningar. Den avgörande faktorn till utflyttningen 
var sannolikt att gåvosystemet förändrades. Kungamakten 
och stormän hade genom åren knutit till sig lojalitet genom 
frikostiga gåvor (såsom att dela ut områden och gårdar). 

Under vikingatiden fanns minst ett tiotal gårdar på Adelsö och under 
medeltiden ägdes Adelsös gårdar av adeln. 

Visst kan det tyckas märkligt att bara överge en stad, men faktum är 
att samma sak inträffade på andra platser i Norden vid ungefär samma 
tid. En gammal stad övergavs och en ny byggdes upp i närheten. 

kungens residens hovgården, det vill säga området omkring 
Adelsö kyrka, lades också i träda, även om området fortsatte att tillhöra 
kungen. År 1270 blev det emellertid nytt liv och ny kunglig rörelse på 
Adelsö. Då lät Valdemar Birgersson, son till Birger Jarl, uppföra Alsnö 
hus, ett medeltida ståtligt tegelpalats. Hovgården väcktes till liv igen. 
Alsnö hus uppfördes för övrigt i direkt anslutning till de tre kungshö-
garna, vilket tolkas som att Birgersson ville knyta an till de tre vikinga-
tida stormän eller storkvinnor – möjligen kungar med inflytande över 
Birka – som låg i dem och än idag ligger begravda däri. 

Mest känt är Hovgården för Alsnö stadga som instiftades här kring 
år 1280. Det var under detta möte, lett av kung Magnus Ladulås, som 
adeln fick sina privilegier samtidigt som förbudet mot våldgästning av 
bönderna infördes. Stadgan är en av de mest omdebatterade källorna 
inom svensk medeltidsforskning och har framför allt uppmärksammats 
i diskussionen om just adelns uppkomst i Sverige.

även om mälaröarnas roll som handelscentrum upphörde, så var 
regionen betydelsefull under lång tid framöver. De ägostrukturer som 
uppkom under medeltiden och stormaktstiden är delvis intakta och har 
under åren spelat en avgörande roll för bebyggelsens och landskapets 
karaktär. Endast ett fåtal andra platser i Mälardalsområdet kan jämfö-
ras med den komplexitet som finns representerad här.   •

På höjden till väster om »Svarta jorden«  
får man fin utsikt över platsen där staden 
Birka låg. På den tiden gick strandlinjen 
nästan ända uppe vid nuvarande ängen. 

Intill Adelsö kyrka finns  
lämningar från Alsnö hus.»Visst kan det tyckas märkligt att bara överge en 

stad, men faktum är att samma sak inträffade på 
andra platser i Norden vid ungefär samma tid.«
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till de mer påtagliga inslagen i landskapsbilden hör kyrkorna vars 
torn syns lång väg. Det medeltida kyrkogårdssystemet har haft stor 
betydelse för Mälaröarnas landskap. Än idag finns ägostrukturer som 
påverkat hur markerna disponeras och använts. 

Räknat från första gången Ansgar klev iland på Birka, tog det över 
200 år innan kristendomen fick fäste i Sverige. Omställningen var inte 
helt problemfri, men runt år 1100 hade gamla ritualer med blot och 
offer införlivats med den nya kristna lärans seder. 

I Ekerö är åtta kyrkor uppförda under andra halvan av 1100-talet, 
vilket är unikt! Att det blev hela åtta kyrkor är ett bevis för att bygden 
hade en viktig ställning och stora tillgångar. Lovö kyrka, Skå kyrka, 
Hilleshögs kyrka, Sånga kyrka, Färentuna kyrka, Ekerö kyrka, Adelsö 
kyrka och Munsö kyrka – alla ligger de väl synliga i landskapet och 
påminner oss om vår historia och en tid då tron förändrades och med 
den även människors sätt att leva. 

Munsö 
kYrkA

1100-talet: våra kyrkor – tron förändras

I kyrkan har människor mötts och delat glädje och sorg 
genom århundraden. Utbyggnationer och restaureringar 

har gjorts, konst och utsmyckningar tillkommit. Allt vittnar  
om hur människor har tänkt och levt, men också om hur 

människans relation till kyrkan förändrats över tid. 

Ett kyrkobesök kan bli en tidsresa. 
Alla kyrkor har sin berättelse och 
historia. Utöver den kulturhistoriska 
miljön har gudstjänstformen inte 
heller förändrats nämnvärt. Den 
håller samma rytm nu som förr.

→
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åtta av ekerö 
kommuns kyrkor 
är byggda under 
1100-talet: 
Lovö kyrka
Skå kyrka
Hilleshögs kyrka
Sånga kyrka
Färentuna kyrka
Ekerö kyrka
Adelsö kyrka
Munsö kyrka

D
et mest intressanta och udda inslaget i den 
för övrigt tämligen likartade uppländska kyrko-
arkitekturen är Munsö kyrka. En ordentlig 
renovering av kyrkan genomfördes år 1720. Vid 
samma tid uppfördes klockstapeln på kullen 
sydväst om kyrkan. En av de intressanta detal-
jerna med denna rundtornskyrka är att den är 
försedd med ett försvarstorn. Detta härstammar 

från tiden då ärkebiskopen ägde och bodde på Bona Gård som ligger 
strax öster om kyrkan och som har ett historisk samband med kyrkan. 
Enligt ett brev från påven, daterat år 1185, tolkas det som att Munsö 
kyrka användes både som gårds- och försvarskyrka åt ärkebiskopen. 
 I kyrkan fanns ett skyddsrum och en skyttevåning med skottgluggar. 

Ärkebiskopen var en stor och politisk maktfaktor och att han 
valde att bo här visar på Mälaröarnas fortsatta centrala roll för Sveri-
ge som rike. Mäktigast av alla var emellertid kungen och folket var 
övertygade om att kungen var Guds ställföreträdare på jorden. Den 
kopplingen passade naturligtvis kungen bra eftersom han på detta 
sätt kunde behålla makten. (Läs mer om alla våra kungsgårdar på 
sidan 20)

landskapet på Norra Munsö är idag huvudsakligen låglänt och 
svagt kuperat odlingslandskap med stora åkrar. Området har i stora 
drag bevarat den medeltida strukturen och karaktären. Kyrkan och 
det sockencentra som växte fram här är ett pedagogiskt exempel 
på ett samhälles utveckling från medeltiden in på 1900-talet. Sock-
encentrat är än idag ett välbevarat exempel på en helhetsmiljö som 
behållit sina funktioner och som vittnar om hur människor organise-
rat exempelvis skola och handel. 

runstenar
Flera av kommunens runstenar 
skapades runt år 1000. Runste-
narna är våra äldsta bevarade 
originaldokument på det svenska 
språket. De är därmed viktiga 
länkar till forntiden. Ursprungli-
gen placerades de ofta i strategiska 
lägen, till exempel intill farvägar. 
Många runstenar är just från tiden 
då Sverige kristnades och flera av 
dem innehåller kristna budskap.

fram till år 2000 var Svenska kyrkan en del av svenska staten. Efter denna 
separation saknar Sverige en statsreligion och en statskyrka. Idag anses Sveri-
ge vara ett av världens mest sekulariserade samhällen. Vi lever inte längre i 
en enhetskultur, utan i mångfald. I ett sådant samhälle är det centrala att visa 
respekt för varandra och var och ens sätt att tro – eller inte tro.

Marianne Pettersson Häggkvist är präst och komminister i Ekerö församling. 
Hon anser att människans tro är mycket fascinerande, men också komplicerad.

»Mänskliga behov förändras inte över tid även om uttryckssätten ser olika ut. 
Oavsett vad vi tror på så är det ett mänskligt grundläggande behov att vilja vara en 
del av något större, känna sig behövd, finna sin plats på jorden, vara älskad. När 
uttryckssätten blir många är det viktigare än någonsin att vi lyssnar på andra och 
blir lyssnade på. På så sätt öppnar vi våra sinnen och får nya aspekter på tillvaron. 
Det berikar livet« säger hon. 

Marianne imponeras över att den kristna tron varit etablerad i Sverige över 
så lång tid. Hon menar att var och en – oavsett om man tror på Gud, någonting 
annat, eller ingenting alls – kan få bättre förståelse om man förstår historien och 
de traditioner som förekommit. 

»I Ekerö kommun byggdes åtta kyrkor på 1100-talet. För en medeltidsmän-
niska fanns inte jaget på samma sätt som idag. Livet var förhållandevis statiskt, 
människan var påtagligt en del i en större kontext och världsbilden var annor-
lunda. Efter renässansen började »jaget« flytta in i samhället, var och en fick rätt 
att styra över sitt eget liv.« 

Under många århundraden hade också kyrkan en viktig funktion som mötes-
plats. Det var här nyheter förmedlades och det var här man träffades. Kyrkan 
är fortfarande den plats många vänder sig till i livets avgörande tillfällen vid 
exempelvis giftermål, dop och begravningar. Kyrkan intar också en viktig plats 
som konsertlokal, inte minst för körer. Med tiden har delar av kyrkans roll tagits 
över av andra miljöer såsom butiker, föreningslokaler, idrottsarenor, biografer 
och digitala mötesplatser på nätet.   •

Under många århundraden var 
kyrkan den centrala mötesplatsen.

Detalj från  
Munsö kyrka.

Hovgårdsstenen står 
nere vid den forna 
hamnbassängen 
nära Alsnö hus. 

Många av våra kyrkor, såsom 
Ekerö kyrka, syns på lång väg.
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KungsGårdAr & 
svartsjö sloTT

både folk i största allmänhet och kungar i synnerhet har i alla 
tider tyckt om Mälaröarna. På medeltiden utvecklade de senare kungs-
gårdssystemet, ett system som innebar att kungen ägde ett antal gods 
och gårdar. Det var på dessa han tillsammans med sitt följe bodde på 
när han for land och rike runt, han hade alltså inte som idag någon 
särskild hemvist. Men kungsgårdarna var mycket mer än »kungliga 
hotell«. De var små maktcentrum som via fogden (kungens utsände) 
styrde och kontrollerade landsbygden. Även om bönderna nästan helt 
dominerade på Mälaröarna under 1500-talet var knappt en tiondel 
självägande. 80 procent ägdes av kronan och resterande del brukade 
gårdar som ägdes av adeln.

den första kungsgården på Mälaröarna var Hovgården på Adelsö 
(läs mer på sid 10). Svartsjö slott på Färingsö och Torvesund (senare 
Drottningholm) på Lovö är exempel på två av Mälaröarnas största och 
viktigaste kungsgårdar under 1500-talet. Just dessa två kom också att bli 
kungliga slott, det vill säga ett gods där kungligheterna bodde perma-
nent (läs mer om Drottningholm på sid 42).

Svartsjö slott ligger på kommunens största ö, Färingsö. Ön har ett 
varierat landskap vars karaktär skiftar. Det dominerande inslaget är 
småskaligt jordbruk, och på norra ön finns många byar. Gårdarna på 
Färingsö är oftast mindre än på Ekerö/ Munsö – med undantag för 
Svartsjö slott som skiljer sig från allt annat på ön. Här har istället den 
kungliga närvaron präglat miljön med både slottsområdet och de till 
slottet hörande torp- och gårdssystemen. 

Stora ljusinsläpp och ett behärskat 
överdåd gör Svartsjö unikt.

Under medeltiden blev kungsgårdarna små  
makt centrum. Svartsjö slott kom att bli en av  

de allra viktigaste och mest imponerande. 

→

från 1500-talet till idag:
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Idag är Svartsjö en konferensanläggning 
och kulturcentrum. 
Denna byggnad är en rokokobyggnad 
från 1700-talet. Redan i mitten av 
1300-talet blev Svartsjö ett kungligt 
slott. När Gustav Vasa lät bygga det 
imponerande stenslottet kom Svartsjö att 
bli en betydande del i Gustav Vasas rike. 
Slottet brann ned i slutet av 1600-talet 
och ersattes senare av ett 1700-talets lust- 
och jaktslott. Under 1800-talet förföll 
slottet och blev strax före sekelskiftet 
1900 fängelse.
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ungefär samtidigt som teglet forslades bort började den svenska 
frihetstiden. Vid Svartsjö stod parken redo för ett nytt slott. Och vilket 
slott det skulle komma att bli! Ännu en gång förbluffades alla över 
bygget vid Svartsjö. 

arkitekt carl hårlemans nya kungaslott vid Svartsjö var, för att 
vara på 1730-talet, ingenting mindre än revolutionerande. Slottets storlek 
var förvisso föga imponerade, inte heller materialvalen. När byggnaden 
stod klar år 1739 höjde folket dock på ögonbrynen åt helhetsintrycket, 
den nya byggnadsstilen. Hårlemans inspiration var den franska rokokon 
med sin lätthet, elegans och lekfullhet, som han genom detta slott tog 
sig friheten att tolka efter eget tycke. Ett stilbildande drag var det brut-
na taket, liksom Hårlemans sätt att dimensionera rummen som badade 
i rymd och ljus! Till vänster om entrén syntes ett hisnande perspektiv 
genom raden av öppna dörrar som på ett spännande sätt var en aning 
förskjutna gentemot varandra. Golvplankornas riktning förstärkte effek-
ten. 

Hårlemans slott byggdes tidvis ut och försågs bland annat med 
en ståtlig klocklanternin och flyglar efter ritningar av Carl Fredrik 
Adelcranz på 1770-talet. Våren 1774 ombads William Chambers att 
skissa på en engelsk park för Svartsjö, men han var mycket tveksam till 
uppdraget. Var svenskarna verkligen redo för en sådan fri trädgårds-
stil? Svaret var ja, för parken anlades och kan än idag beskådas.

Efter Gustav iii:s död år 1792 började slottet sakta förfalla. Men år 
1888 inleddes en ny epok – slottet förvandlades till en fångvårdsanstalt. 

strax före sekelskiftet skissades nya ritningar och slottet inreddes 
med 337 fängelseceller – försedda med plåtväggar och gallergrindar. 
En helt ny verksamhet flyttade in och 1910 påbörjades ett experiment. 
Försöket innebar att skapa ett fängelse med meningsfull sysselsättning 
för de intagna. Detta ansågs djärvt. Samtidigt fanns det gott om arbete 
att utföra. I närheten av Svartsjö fanns både lättbruten granit och ett 
nyinköpt jordbruk som lätt kunde sysselsätta de 100 internerna. 

Experimentet ansågs lyckat. Stenhuggeriet lades dock efter en tid ner 
och allt fokus lades på jordbruket. Runt år 1920 ökade antalet interner 
och Svartsjö blev en vårdanstalt för alkoholister vilket medförde ett mer 
blandat klientel; från svåra brottslingar till lösdrivare av oförargligare 
sort. Efter 75 år stängdes anstalten och kriminalvården flyttade till mer 
moderna lokaler bredvid slottet. Några år senare revs både fängelsemu-
rarna och byggnaderna från anstaltstiden och under 1990-talet inleddes 
arbetet med att restaurera och återskapa 1700-talets rokokodröm.

Idag är Svartsjö slott ett statligt byggnadsminne som sedan 1993 
förvaltas av Statens fastighetsverk. Slottet är restaurerat och går nu 
en ny tid till mötes. Det unika med dagens Svartsjö är utöver huvud-
byggnaden de 25 torp som ligger i anslutning till slottet och som är 
kommunens bäst bevarade. Ett av de äldsta torpen är Fiskarudden 
från 1723.  •

Rokokon kom från Frankrike i 
mitten av 1700-talet och karaktäri-
seras av lätthet, elegans och lekfull-
het och bröt helt mot den tunga och 
pompösa barocken. 

N
uvarande svartsjö slott är ett behärskat 
överdådigt sagoslott som genom historien 
genomgått stora förändringar; från ett beund-
rat jaktslott, via ett imponerande stenslott med 
myntverk till en mönster anstalt för svensk 
fångvård. 

Ett litet järnåldersgravfält och en vacker 
runsten skvallrar emellertid om att det har bott 

människor här sedan vikingatiden. 
Historien om själva slottet börjar runt år 1310 när den första byggna-

den på ägorna uppfördes åt hertigarna Valdemar och Erik. 1345 övertog 
kung Magnus Eriksson godset. Efter honom bodde här en rad olika 
stormän och år 1527 kom slottet åter i kronans ägo genom Gustav Vasa. 
För Gustav Vasa var slottet mycket viktigt. Fyra år tidigare hade han 
blivit krönt till kung och Svartsjö blev en spegel av hans strävanden, 
inte minst beslutade han att etablera en myntverkstad intill slottet. 

Vasas söner valde emellertid att så småningom flytta myntverksta-
den till staden och istället bygga om – och till – slottet. De sparade 
inte på krutet. Sveriges första renässanspalats med en rund inre borg-
gård stod klart år 1580. Här fick det trona och imponera i över hundra 
år, innan det brann ner år 1687. Byggnadsmaterialet som räddades 
(mestadels tegelstenar) användes till byggnationen av slottet Tre 
kronor i Stockholm. 

Uttrycket »vad är det på tapeten« till-
kom under 1600-talet och har faktiskt 
inte så mycket med dagens tapeter att 
göra. Tapet var då benämningen på 
en sorts bordsduk. Vid middagarna 
slafsade och spillde gästerna och man 
bytte tapet mellan varje rätt. Nästa 
rätt som serverades var då »ny på 
tapeten«.

Svartsjö slott är en del av svensk arkitektur-
historia. Idag är slottet ett statligt byggnads-
minne som sedan 1993 förvaltas av Statens 

fastighetsverk. Historien om den här platsen 
sträcker sig ända tillbaka till Vikingatiden.
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stora marker och öppna landskap. Den som färdas över västra 
Ekerö, Kärsö och upp till Munsö får en fin inblick i säterisystemet 
och Ekerös betydelse under stormarkstiden och framåt. Området är 
ett utpräglat herrgårdslandskap och många av herrgårdarna brukar 
fortfarande sina landområden. Detta har bidragit till att det historiska 
odlingslandskapet bevarats sedan 1600-talet.

Under Sveriges stormaktstid förändrades drastiskt ägostrukturer-
na på Adelsö, Ekerö och Munsö. Gårdar och mark som tidigare ägts 
och förvaltats av staten, kom då att delas ut till adeln som en sorts 
belöning för insatser i krig eller för arbete inom statsförvaltningen. 
På Färingsö och Lovö var staten mycket mer återhållsam, sannolikt 
för att inte försvaga de kungliga slotten Svartsjö och Torvesund 
(sedermera Drottningholm). 

På Ekerö kom de många herrgårdarna och bruket av jorden att 
dominera landskapet. På Munsö, Kärsö och den västra delen av 
Ekerö finns inte mindre än tio välbevarade herrgårdar som alla har sitt 
ursprung i 1600-talet (totalt etablerades omkring 30 säterier i regionen 
under denna period). Att vissa av byggnaderna blev så pampiga beror 
troligen på att den som byggde en ståndsmässig byggnad på ägorna 
slapp betala skatt. 

Vid kronans reduktioner under 1600-talets senare hälft drogs två tred-
jedelar av säterierna på Mälaröarna in. De återstående tio låg huvudsak-
ligen på Munsö och Ekerö. På Färingsö försvann samtliga av de stora 
godsen. Slottet förblev i kunglig ägo (läs mer om Svartsjö på sid 20). •

 Herrgårdar 
Under 1600-talet förändrades ägostrukturen 
på Adelsö, Ekerö och Munsö. På Ekerö kom de 
många herrgårdarna att prägla landskapet.

asknäs gård 
Från landsvägen leder en äppel-
trädsallé genom åkrarna. Uppe på 
kullen ligger Ekerö kyrka och intill 
den Asknäs gård, en stormansgård 
med anor från medeltiden. Ekerö 
kyrka anses ha uppförts som gårds-
kyrka till Asknäs. Den nuvarande 
herrgården i gult med vacker lövså-
geridekor är troligen uppförd på 
1880-talet, men platsen har varit 
bebodd längre än så, kanske redan 
på järnåldern. Asknäs omnämns i 
Erikskrönikan från 1200-talet.

1600-tal till idag:
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bona
Bona gård ligger strax öster om Munsö kyrka och har en lång historia. 
Gården har sedan medeltiden varit det största godset på Munsö och 
under tidig medeltid bodde ärkebiskopen här. 

norrby
En allé leder fram till Norrby, som tidigare var en del av Bona gård. På 
1620-talet blev Norrby ett eget ståndsmässigt säteri. Utöver den imponeran-
de exteriören finns även välbevarade inredningsdetaljer från 1700-talet.

skytteholm
En runsten på ägorna vid Skytteholm vittnar om platsens förhistoriska 
anor. Själva gården nämns i skrift redan år 1416, men under ett annat 
namn. 1631 blev Skytteholm säteri och fick sitt nuvarande namn.

kaggeholm
Egendomen hette tidigare Vettersjö eller Vitulsö och fick sitt nuvarande 
namn omkring år 1650 då fältmarskalken Lars Kagg lät uppföra ett 
säteri på platsen. Den nuvarande huvudbyggnaden är från 1720-talet.

En unik äppelträdsallé leder fram till 
Asknäs herrgård och Ekerö kyrka.
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Odlings-
landskapet

för de första människorna var fiske och odling viktigt för att kunna 
överleva på Mälaröarna. Jordmånen, sprungen ur gammal sjöbotten, 
och ett fördelaktigt klimat har sedan begynnelsen varit ett signum för 
Mälaröarna.

Genom närheten till storstaden Stockholm kom trädgårds- och 
jordbruksnäringarna med tiden att bli en väsentlig del av näringslivet. 
Delvis är Ekerö kommun fortfarande en stor leverantör av grönsaker, 
frukter, blommor och jordbruksprodukter och än idag blomstrar de 
traditionella jordbruks- och trädgårdsnäringarna. Här finns ett stort 
och växande antal handelsträdgårdar – i många fall högt moderni-
serade och specialiserade på grönsaker, kryddväxter eller blommor. 
Tillsammans för de öarnas tradition av jordbruks- och trädgårdsnäring 
vidare.

Framöver är ambitionen att bygga vidare på de bystrukturer vars 
etablering ofta kan spåras ända tillbaka till medeltiden. På så sätt ges 
goda förutsättningar för att bevara det öppna karaktäristiska odlings-
landskapet. Ett exempel är Sundby by som har behållit sin ålderdom-
liga struktur, vägnät och åkermarkens utsträckning sedan mitten av 
1800-talet. Sundby är idag en av kommunens bäst bevarade bymiljöer. 
Ett annat exempel är kommunens största by Kungsberga.  •

För de första människorna som bosatte sig på Mälar öarna 
var fiske och odling viktigt för att kunna överleva. Den 

gynnsamma jordmånen är lika värdefull än idag.

1700-talet till idag
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vattenvägar

S/S Nya Svartsjölandet år 1934.  
Svartsjölandet är ett annat namn 
för Färingsö. På Färingsö ligger 
bland annat Svartsjö slott.

en halv meter per århundrade. Så stor är land-
höjningen på de låglänta Mälaröarna. 8000 år har 
nu passerat sedan de första öarna visade sig i smält-
vattnet efter istiden. Vattnet har i alla tider varit det 
dominerande inslaget i landskapsbilden och öarnas 
strategiska läge i Mälaren var länge drivkraften i 
utvecklingen. Tack vare farleden fick invånarna 
en god överblick av både in- och utgående skepp. 
Här uppstod handelsområden och härifrån seglade 
vikingarna iväg på sina resor över haven.

under 1600-talet började vetenskapsmän runt 
om i världen klura på om det fanns alternativ till segel 
och åror. Lösningen kom hundrafemtio år senare 
när engelsmannen James Watt utvecklade en duglig 

ångmaskin. Under andra hälften av 1800-talet ersat-
tes segelfartygen i rask takt av ångbåtar. I samband 
med att ångbåtarna började trafikera Mälaröarna 
förenklades kontakten med huvudstaden. Trafiken 
innebar både utökad handel, exploatering av täkter-
na och inte minst sommarvillor.  

ända in på 1900-talet var vattnet den viktigaste 
transportvägen. Med bilismens framväxt på 1920-
talet och framåt blev landsvägarna allt viktigare. 
Landvägen och vägnätet byggdes ut. Än idag går det 
att utläsa delar av den äldre vägstrukturen i landska-
pet. Broar har byggts för att underlätta för människor 
att ta sig runt mellan öarna, och vissa sträckor har fått 
bilfärjor.  •

33kulturens övärld vattenvägar
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Ekebyhov
Innanför grindarna till Ekebyhovs slott ligger 
en välbevarad herrgårdsmiljö från 1700-talet.

1700-talet:
centralt på ekerö, söder om Tappström och inte långt från Ekerö 
centrum, ligger 1700-talsslottet Ekebyhov. I folkmun kallas Ekebyhov 
för slott, även om det egentligen aldrig har bott någon kunglighet här. 
Den pampiga gula byggnaden är idag ett av Sveriges största och bäst 
bevarade träslott. På området finns även ett 20-tal byggnader från olika 
tidsepoker, såväl som en imponerande park. 

1600-talet var adelns storhetstid i Sverige, så även på Ekerö. Säteri-
bildningen blev ett nytt inslag i landskapsbilden och Ekebyhovs slott är 
en av flera spännande tidsspeglar (läs mer om herrgårdar på sid 26). →
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H
istorien om ekebyhov börjar genom att de 
tre gårdarna Ekeby, Hofgården och Gällsta slås 
samman till en. 1623 initierade generalguvernör 
Clas Horn bygget av ett tre våningar högt och 
smalt stenhus. Detta finns avtecknat i Suecia 
Antiqua et Hodierna. År 1661 köpte fältmarskal-
ken Carl Gustaf Wrangels säteriet och några år 
efter köpet (1674) påbörjades byggnationen av 

den nuvarande herrgårdsbyggnaden. Tyvärr hann Wrangler inte se den 
fantasifulla slottsbyggnaden som stod klar i början av 1700-talet.  
När det var dags för invigning hade Wrangler avlidit. 

efter att ha gått genom flera ägarhänder köptes Ekebyhov 1790 
av kanslirådet Albrecht Ihre, vars ättlingar innehade godset till 1980. 
En av dessa släktingar, ryttmästaren Johan Ihre skapade vid 1900-talets 
början en unik park med ovanliga trädarter – inte minde än 100 olika 
träslag planterades, vilket utgjorde grunden till ett arboretum. Johan 
Ihre lät också plantera 400 000 fruktträd, från vilka en gendatabank har 
arbetats fram. Även en handelsträdgård anlades under Ihre-släktens tid. 
Handelsträdgården hade öppet ända fram till 1950-talet. Än idag kan 
besökare njuta av rhododendronbuskage och ett rikligt syrénsortiment, 
bland mycket annat. Skogen norr om huvudbyggnaden räknas som en 
av Sveriges nordligaste självföryngrande bokskog. 

På en höjd strax väster om slottet ståtar citadellet, en särpräglad 
ekonomibyggnad med klocktorn. Och det finns fler ekonomibyggna-
der och bostäder inom området; en av de äldsta byggnaderna anses vara 
kuskbostaden från 1700-talet. 

Idag ägs slottet av Ekerö kommun och är  ett exempel på en samman-
hållen och välbevarad slottsmiljö från 1700- och 1800-talet av karolinsk 
herrgårdstyp. Byggnaden brukas som konferensanläggning och för kultu-
rella aktiviteter i olika föreningars regi. 

Ekebyhovs slott med fruktträdgård och delar av parken är sedan 
1970 ett byggnadsminne.  •

På våren doftar parken av 
syren och humlorna dansar 

i äppelblommorna. 
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södra färingsö är ett av Ekerös kommuns viktigaste utvecklings-
områden. Nya bostäder byggs och områden förtätas, samtidigt som 
landskapet fortfarande domineras av jordbruksmarker som bevarats 
och förblivit intakta sedan kungsgårdstiden. Övriga inslag i det 
öppna slättlandskapet är bland annat en golfbana och en landnings-
bana för sportflygplan. 

I området syns också tydliga spår efter ett sockencentrum från 1800-
talet bestående av Skå kyrka med tillhörande kyrkskola. Intill kyrkan 
ligger fyra generationer skolbyggnader, den äldsta sannolikt från 1840-
talet och den yngsta från 1929. Skå Skola och Skå sockenkyrka är idag 
förklarade som riksintresse. 

Nordost om kyrkan ligger den gula herrgårdsbyggnaden Skå gård. 
Tillsammans med tolv faluröda stugor utgör området barnbyn Skå som 
invigdes år 1947. Detta var inget vanligt skolområde. Verksamheten 
bedrevs inledningsvis av barnpsykiatern Gustav Jonsson, även kallad 
Skå-Gustav, som hade fått Stockholms stads barnavårdsnämnds tillåtel-
se att utföra ett socialhistoriskt experiment. Skå-Gustav var övertygad 
om att kärlek och harmoni gjorde stökiga barn och familjer lugnare. 
Hittills hade aga och straff varit varit den gängse uppfostringsmetoden 
i Sverige. Här initierades nu nya behandlingsformer, bland annat gick 
man i bräschen för att inkludera barnens anhöriga i behandlingen.

SKå 

→

Från medeltidens uppbyggnad  
av ett samhälle till ett stycke  

nutida socialhistoria.

1800-talet till idag: arv och miljö

I Skå finns fyra generationer 
skolbyggnader bevarade. 
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S
kå-gustav myntade begreppet socialt arv och hans 
teori innebar i korthet att barn till missgynnade föräldrar 
ärvde sådana missförhållanden. Hans vision var att Skås 
trygga miljö skulle ge barn och familjer tillfälle att bearbeta 
konflikter och tidigare upplevelser. 

Både pojkar och flickor mellan 7 och 15 år bodde i barn-
byn, samtliga med mer eller mindre psykopatisk problema-
tik. Verksamheten väckte stor internationell uppmärksam-

het. I maj 1949 gjordes bland annat ett reportage av det amerikanska 
bildmagasinet Life som publicerade ett foto där fyra pojkar slår söder 
ett hus. Bildtexten löd: »At Children's Village for troubled children, 
young boy jumping on roof while others destroy the sides of a buil-
ding«.

Men även om Skå-Gustavs teorier kom att ifrågasättas, blev de samti-
digt en brytpunkt i synen på barnuppfostran. 

Under 1970-talet var Barnbyn Skå både ett behandlingshem och en 
institution för forskning och utbildning. Under 80-talet fick verksam-
heten en mer sidoordnad ställning och utvecklades så småningom till 
att bli en renodlad behandlingsmiljö för familjer med psykosociala 
problem. I juni år 2005 stängde barnbyn Skå efter att, med några få 
undantag, ha bedrivit en ständigt pågående verksamhet sedan 1947. 

Av socialhistoriska skäl är idag byggnaderna vid Skå barnby förklara-
de som riksintresse.  •

Bild från reportaget 1949 
i amerikanska bildmaga-
sinet Life. Men även om 
Skå-Gustavs teorier kom 
att ifrågasättas, blev de 
samtidigt en brytpunkt i 
synen på barnuppfostran. 

På Färingsö etablerades barnbyn 
Skå där nya metoder, sprungna 
ur kärlek och harmoni, kom att 
förändra synen på barnuppfostran.

Bostäderna bebos idag 
av privatpersoner.
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Drottningholm

Ur världsarvskommitténs motivering: 
Anläggningen Drottningholm – slottet, 
teatern, Kina slott och parken – är det 
bästa exemplet i Sverige på ett kungligt 
1700-talsresidens, representativt för 
all europeisk arkitektur från denna tid. 
Drottningholms slott är inspirerat av 
franske kungens Versailles liksom många 
andra slott i Europa under denna tid. 

Sveriges första världsarv

medeltid till 1700-tal:
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N
är man besöker Drottningholm bör man 
skänka en tanke till Gustav Vasa. Ett litet tack. 
Utan honom hade sannolikt Lovön sett ut som 
vilken annan Stockholmsförort som helst. Inget 
ont med det, men här ligger Drottningholm som 
är något helt unikt. Så oöverträffat och välbeva-
rat att Unesco tagit upp det på sin världsarvslista. 

Allt började med att Gustav Vasa på 1550-
talet gjorde Lovön till »sin«. Han hade tillträtt som Sveriges kung 
år 1523 och under hans tid som regent kom landet att förändras och 
utvidgas. Vasas framsteg avspeglas i allra högsta grad här på ön. 
Genom byten och förvärv tillskansade sig Gustav Vasa allt större 
ägor. Snart ägde han i princip hela Lovön. 

där dagens drottningholm ligger lät han uppföra Torvesunds 
kungsgård, ett praktiskt storgods över vilket han hade total kontroll. 
Sådan var Vasa. 

På 1570-talet lät en av Gustav Vasas tre söner, Johan iii, bygga ett 
något mer imponerande stenslott, på samma plats som sin pappas enkla 
kungsgård. Till storleken var Johans slott inte heller så stort, men det 
var pråligt. Han ansåg därför att namnet Torvesund inte passande läng-
re – och han döpte därför om platsen till Drottningholm, en hyllning 
till sin polskfödda hustru Katarina Jagellonica. 

två dagar före nyåret 1661 brann Johans slott ner (Johan själv 
var vid det lagret redan död). Vid tiden för branden ägdes slottet av 
25-åriga Hedvig Eleonora. Denna tyskfödda furstinna, nybliven änka 
efter Karl X Gustav och mor till den då sexårige blivande kungen Karl 
xi, ville bygga upp något nytt, modernt och flott. Arkitekten Nicode-
mus Tessin föreslog därför ett praktfullt barockslott. Utmärkt, ansåg 
Hedvig Eleonora, som gillade tanken på att slottet skulle befästa 
Sverige som en stormakt. Pengar till bygget hade hon. Och när det så 
småningom behövdes ännu mer riksdaler drev hon in dem genom skat-
ter från bönderna i Mälardalen. På så sätt kan man säga att Mälaröarnas 
bönder bidragit till dagens världsarv.

Fyrtio år tog det att bygga slottet och om sanningen ska fram hade 
Hedvig Eleonora inte särskilt stor glädje av sitt verk. Hon bodde 
sällan här. Men när Gustav iii:s mor Lovisa Ulrika flyttade in år 1744 
hände det saker. Nu färdigställdes slottet till »det svenska Versailles« 
som ambitionen en gång var. Lovisa Ulrika byggde ytterligare till 
och moderniserade barockslottet både exteriört och interiört. Under 
hennes tid var verksamheten vid slottet intensiv. Hennes intresse för 
kultur var stort och hon lät sig gärna tituleras Nordens Minerva. 

tillsammans med sin man, kung Adolf Fredrik uppförde hon en 
ny teater intill slottet: Drottningholms slottsteater. (Den förra teatern 
brann ner). Kungaparets son Gustav iii älskade även han teater och 
kultur. Var han inte den mest sakkunnige i publiken så var han pjäsens 
författare, scenograf, regissör eller huvudrollsinnehavare. Under hans 
tid som regent blev Drottningholmsteatern centrum för det svenska 
kulturlivet både inne på scenen och ute i slottsparken. Han lät ändra 
lite på teaterhuset och byggde till den så kallade Déjeunersalongen 
som vetter mot engelska parken. För övrigt avskedade han den franska 
skådespelartruppen, inte för att han hade något emot dem, tvärt om, 
men Gustav iii ville skapa en svensk teater. Det var ett djärvt beslut, 
hittills hade det svenska språket nästan aldrig använts på finare scener 
där man alltid talade franska eller italienska. 

lovö bosättningar
Lovös odlingslandskap har sannolikt 
haft en kontinuitet i bruk och bosätt-
ning sedan bronsåldern och detta har 
varit väsentligt för slottets tillkomst 
och försörjning. Hela Lovö socken är 
idag ett utsökt exempel på en komplett 
socken där den gamla bystrukturen 
fortfarande är synlig. Förhistoriska 
skeenden är närvarande i den rika 
fornlämningsförekomsten. Lovön har i 
stort sett undgått större exploateringar 
och är på det sättet ett landsbygdsom-
råde som inte har någon motsvarighet 
så nära storstadens centrala delar.

Som en dröm? Hedvig 
Eleonoras sovrum i slottet. 

Drottningholms  
slottsteater
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I världsarvet Drottningholm ligger historiska trädgårdsideal 
sida vid sida. Här finns barockträdgårdens strikta och tuktade 
symmetri, 1760-talets intimare trädgård vid Kina slott och 
1780-talets engelska park där naturens mjuka former framhävs.

hovpubliken skrattade generat då de för första gången hörde det 
svenska språket ljuda från scenen. Många tyckte att svenskan var totalt 
opassande, alldeles för grov och vulgär, för att formulera de höga tankar 
och ideal som uttalades på en hovscen. Sång på svenska var däremot lätt-
are att acceptera, därför börjar försvenskningen av teaterlivet med operan. 

Men allt detta tog dock hastigt slut i mars 1792 då Gustav iii mörda-
des. Teatern föll i glömska och återupptäcktes inte förrän år 1921. På 
årsdagen av Gustaf iii:s nationella revolution gick ridån upp igen 
och sedan dess har föreställningar hållits på Drottningholmsteatern 
nästan varje sommar. Repertoaren är verk som kunde ha uppförts på 
Gustaf III:s tid, operor av Gluck, Mozart , Haydn, Händel och Grétry, 
franska opéra-comiquer och italienska buffor, såväl som baletter. 

Den extremt välbevarade teatern är idag världens enda ännu fungeran-
de 1700-talsteater med kulisser och scenmaskineri i original. En perfekt 
tidsmaskin, som på några sekunder för åskådaren 250 år tillbaka i tiden.

i kulturarvet drottningholm ingår också Kina slott, en födel-
sedagspresent från Adolf Fredrik till hustrun Lovisa Ulrika på hennes 
33-årsdag. Dessvärre ruttnade den första träkonstruktionen ganska 
snabbt, men kungaparet hade fått smak för kinesisk stil. Mellan åren 
1763 och 1769 lät de bygga ett nytt och mer bastant slott i sten och puts. 
Detta står kvar än idag och är ett av Europas främsta exempel på kine-
siserande arkitektur, en stil som var mycket populär i vår del av världen 
under 1700-talet. För en besökare kan det verka aningen märkligt, 
särskilt kinesiskt är slottet inte. Taket är vågigt, kinesiska gubbfigurer 
sitter och grinar över fönstren och formerna är runda istället för raka. 
Riktigt och sant, slottet är en lek med kinesiska ideal, lika imponerande 
för någon bosatt i Beijing som för en Ekeröbo.

Drottningholms slottsmiljö, med slottet, Kina slott, slottsteatern 
och parken, blev det första världsarvet i Sverige 1991. Platsen är ett 
av Sveriges allra populäraste utflyktsmål. Här bor även den svenska 
kungafamiljen.

drottningholmsmalmen består av ett stort antal välbevarade 
byggnader från 1700-och 1800-talet. Dessa fungerade som förvaltnings-
byggnader för Drottningholms slott och vittnar om hur de administrati-
va och praktiska funktionerna var kopplade till kungens förehavanden. 
På malmen finns också två intressanta moderna tillägg. Under 1900-talet 
var malmen lite av ett arkitekternas högkvarter. Här bodde förutom 
Ralph Erskine, även arkitekter som Peter Celsing, Lars-Erik Lallerstedt, 
Nils Tesch och Ivar och Anders Tengbom. Området, som alltså utmärks 
av bostäder byggda under 1700-talet gjorde att exempelvis Erskine 
stötte på visst motstånd hos byggnadsnämnden när han presenterade 
en ritning av sitt privata modernistiska hus i lättbetong, som han insiste-
rade på att få bygga. Villan stod klar 1963 och är idag ett byggnadsmin-
ne. Även Peter Celsings Villa Klockberga i svart plåt sticker ut. Villan 
betraktas idag som ett av de första postmoderna verken i Sverige. •

Drottningholms slottsteater

Kina slott

Drottningholmsmalmen
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tre mil bort, i huvudstaden, hade inflyttningen tagit fart på allvar. 
Mellan åren 1850 till 1900 tredubblades antalet invånare i Stockholm 
från 93 000 till 300 000. Hus och gator byggdes i rask takt. Byggmateri-
alet hämtades främst från Mälaröområdet. I kommunen finns det en rad 
lämningar som är kopplade till huvudstadens utbyggnad. Lämningar 
från tegelbruk förekommer, men det är resterna från täktverksamheten 
(att utvinna sten) som är mest påtaglig i landskapet. 

I Stockby på Färingsö tänkte hemmansägaren och kyrkvärden Johan 
Gustafsson, även kallad Smyl Gustafsson, att han sannerligen gjort sitt 
livs bästa affär. Inte mindre än 25 000 riksdaler erbjöd Stockholms stad 
för de till synes värdelösa bergkullarna vid Stockby. 25 000 kronor – 
det var lika mycket som man fick betala för en prima bondgård på den 
här tiden! Inte för att man ska förringa värdet av köpeskillingen, men 
ganska snart stod det klart att staden var den verkliga vinnaren i affären. 
Bergknallarna visade sig nämligen vara av utsökt beskaffenhet för att 
huggas ner och bli gatsten. Och gatsten, det behövdes. Kullersten var 
omodernt och opraktiskt, nu efterfrågades huggen sten. 

den första september år 1884 satte arbetet med att bryta stenen 
igång. Tidigare hade den största delen av den gatsten som användes 
brutits och levererats från Huvudstabergen i Stockholm. När arbetet i 
Stockby inleddes flyttades samtidigt två bostadshus dit. Därmed hade 
stenhuggarna och deras familjer som flyttade med sina arbeten ut på 
Mälaröarna någonstans att bo. 

Stenhuggarbyn

1850 till 1950-talet: stenhuggarna på granitberget

→

Hammarslagen ekade mellan granitväggarna  
och emellanåt hördes dova knallar från dynamiten 

som splittrade berget i små delar. Stendammet  
låg som en dimma över stenbrottet ... 

Stenhuggare Nils Fride 
Sjöborg, född 1907 är 
pappa till Tage Sjöborg 
som fortfarande bor i 
Stenhuggarbyn. fo
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A
rbetare, kvinnor och barn installerade 
sig i det nya lovande området som fick det 
passande namnet Stenhamra. 

Varje bostadshus inrymde 24 enrumslägen-
heter. De var således mycket små lägenheter 
som endast bestod av ett rum och kök – hall 
saknades. I varje lägenhet bodde i snitt sju 
personer. Arbetsdagen var tretton timmar lång 

och började klockan sex och slutade klockan sju, även om det inte var 
ovanligt med övertidsarbete till både åtta och nio. När mörkret föll tändes 
små blecklampor som drevs av gasolja och hade en veke av bomull. 

Året runt sysselsatte stenhuggeriet cirka 100 arbetare; förste smed-
erna, maskinskötarna, stenhuggarna, bergsprängarna, borrarna och 
längst ner på rangordningen diverse- och smidesarbetarna. Arbetet 
övervakades av en ingenjör. 

Stenen sprängdes loss från berget, fraktades sedan på lastvagn draget 
av ett ånglok till tippen där stenhuggarnas bås stod. Stenhuggarna 
fördelade blocken till fyrkantiga gatstenar, trottoarkanter eller farstubb 
– en sten med facetterad kant som lades i branta backar för att hästarnas 
hovar skulle få fäste. Den färdiga produkten lastades slutligen ombord 
på pråmar och fraktades till Stockholm.

om sommaren var arbetet lättast, även om värmen ibland kunde vara 
besvärande. Desto bistrare var vintrarna med snö, mörker och kyla. 
Kalla stålverktyg som legat ute i minusgrader gick inte att jobba med, 
skinnet frös helt enkelt fast i verktyget. Vantar fanns, men de var mest i 
vägen och gjorde arbetet långsammare och mindre precist, så de flesta 
valde ändå att jobba utan.

på många sätt var arbetet i stenbrottet ett krävande och slitsamt arbe-
te. Men det fanns ändå ljuspunkter i tillvaron, såsom när lönen utbe-
talades den första fredagen i månaden. Då kom stadens kassör resande 
med ångbåt (såvida det inte var vinter, då färdades han med häst och 
släde) och så snart lönen delats ut fylldes Stenhamra av knallar från 
Stockholm som bjöd ut sina varor. Här fanns till exempel Wetterström 
som sålde kläder och bullgubben Haglund som saluförde kaffebröd 
och kakor. Även »Karamells-Johanna« från grannbyn Skå kom dragan-
de på sin brunmålade kärra fylld med flaskor och påsar. 

Danskvällarna under sommarhalvåret var sannolikt också en höjd-
punkt. Redan från start hade staten låtit bygga en åttkantig rymlig 
dansbana med plats för upp till fyrtio par samtidigt. Musiken bestod av 
ett enradigt dragspel som enligt uppgift spelades av Skomakare-Anders 
vars repertoar var mycket begränsad. Men vad gjorde det? Det lät i alla 
fall och musik var ovanligt eftersom radion ännu inte hade uppfunnits. 
Senare bildades en musikkår i Stenhamra vilken avsevärt bättrade på 
musikutbudet. Dansbanan låg uppe på Bålberget, innanför den gamla 
muren från vikingatiden och hade strålande utsikt. Åt väster kunde man 
se ända till Björkö och i sydost skymtade Stockholm.

närmsta kyrka låg en halvmil bort, så kyrkobesöken blev inte så 
frekventa. Ville man höra ett Guds ord var det lättaste att besöka det 
kapell som uppfördes i Stenhuggarbyn år 1890. Nyheter förmedlades 
annars via smedjan och i tvätthuset (som fortfarande finns bevarat), 
men det fanns även tidningar. Dessa var dock inte dagsfärska och 
de flesta av arbetarna hade bara råd med en halv prenumeration. De 
som önskade läsa mer än så fick vända sig till biblioteket vars utbud 
bestod av cirka 800 titlar. 1902 byggdes ett varmbadhus med plats för 

fakta: 
Stenhuggarbyn i Stenhamra är ett 
välbevarat litet industrisamhälle 
från tiden runt förra sekelskiftet. Det 
har en tydlig struktur och uppfattas 
idag som pittoreskt. Byggnader och 
omgivningar utgör en historisk helhet 
och har både ett samhällshistorisk och 
industrihistoriskt värde. Utvecklingen 
med egnahem och småhusbebyggelse 
är typisk för svenska bruksorter. Idag 
finns här också flera moderna hus som 
vittnar om expansion och utveckling, 
samtidigt som gamla kulturvärlden 
bevarats – så att vi även framöver kan 
uppleva ett stycke svensk industrihisto-
ria huggen ur sten.

Stenhuggarbyn och stenbrottet 
ägs numera av Brf Stenhuggarebyn 
som också hyr ut stenbrottet för olika 
evenemang.

visste du att: 
Det fanns ytterligare två stenbrott 
under samma period?  Hilleviken och 
straffarbetaranstalten Svartsjö bidrog 
dock blott med 2 procent av den totala 
leveransen från Mälaröarna.

Förman Johansson, kallad 3:an 
med kollega år 1912.
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De tre vanligaste stentyperna  
som tillverkades var: 
prima – till körbanorna
sekunda – till trottoarer
farsgubb – till branta gatustigningar. 
Farsgubben hade en facetterad kant så 
att det blev ett litet mellanrum mellan 
stenarna i vilka hästarnas hovar 
kunde få fäste. 

»Idag är det tyst och stilla vid stenbrottet, vattnet 
har samlats i de djupa hålen där det en gång i 

tiden borrades efter den finaste graniten. I slutet 
av 1800-talet var förhållandena annorlunda.«
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byggnaderna  
i  stenhamra: 
Smedjan – en brännpunkt som fung-
erade som nyhetscentral. Hit kom alla 
för att vässa och reparera verktyg och det 
var här man drog sina rövarhistorier. 

Här jobbade bland annat tonåring-
en Sigfrid Låås, son till smeden Låås, 
som hantlangare under några år. Det 
var ett slitigt arbete. Bälgen skulle dras, 
luften skulle gå till två härdar, borr och 
mejslar skulle värmas och som avkopp-
ling fick han hjälpa till med släggan. 
På rasten var det nästan arbetsfritt, då 
skulle bara vattnet hämtas och bytas. 

Från Huvudsta till Stenhamra 
fraktades två bostadshus som vardera 
inrymde tjugotalet enrummare med 
kök. Hall (tambur) saknades, man 
klev rakt in i rummet. Varje familj 
ägde också en liten vedbod. Toaletten 
(avträdet) fanns utanför. 

Ungkarlarna var inledningsvis 
inneboende, men fick så småningom 
även de ett eget hus »ungkarlshu-
set« i vilket de kunde hyra ett rum. 
I ungkarlshuset inreddes också ett 
marktenteri, »futt«, i vilket en husmor 
och en husfar lagade frukost, middag 
och kvällsmat till en kostnad av 30 kr 
i månaden. La man till 10 öre extra 
per dag blev det breda, tjocka skivor 
hembakt bröd till kaffet. 

»Sjöhuset« byggdes något senare och 
hade plats för tio familjer. Även här 
bestod lägenheten av endast ett rum. 
Därefter byggdes »nya huset« som 
var lite finare och mer modernt än de 
andra husen i byn, därav namnet. 

På stenhuggeriet arbetade 
karlar från hela landet, flest 
från Småland. Efter hand 
rekryterades nya stenhuggare 
från arbetarnas barn, och 
många söner började redan 
som 10-åringar på stenhugge-
riet och blev extremt skick-
liga. När de var 15 år var 
de fullvärdiga stenhuggare. 
Flickorna jobbade vanligen 
som bondpigor på gårdarna 
i trakten, eller tog jobb som 
hembiträden i Stockholm, 
alternativt stannade de 
hemma för att hand om 
gamla föräldrar.

två karbad. Intill badhuset uppfördes också en enklare sjukstuga. Det 
kunde behövas, för reumatism och stendammslunga var vanligt före-
kommande. När Stenhuggarbyn anlades fanns bara en skola i Sånga 
församling, 4,5 kilometer bort. Det var lite väl långt för de små barnen 
att gå och därför byggdes så småningom en ny vid Stenhamra. 

granit har samma egenskap som trä; den är alltså mer lättkluven på 
ett håll. De söner som växte upp på huggeriet lärde sig snabbt konsten 
att skilja på stenens klov och dess motsats. När skickliga stenhuggare 

tuktade stenen med sin hammare var det som om de högg ved. Stenens 
sidor blev jämna och släta. 

1937 bröts den sista stenen i brottet. Stockholms stad hade då 
börjat köpa billigare sten från Bohuslän och Blekinge. Många 
arbetare bodde ändå kvar och fick anställning vid Husby grustag på 
Ekerö tvärs över sundet, eller på Gatukontoret i Stockholm. Även om 
vissa valde att bo kvar miste samhället sin drivkraft. Kvar lämnades 
ett granitberg med ett stycke svensk industrihistoria, bokstavligen 
huggen ur sten.  •

Stenen fraktades på pråmar till Stockholm.

Vy över stenbrottet 1976. Foto på arbetslaget 1923. Jordkällarna byggdes av de allra driftigaste stenhuggarna.
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i färentunas öppna landskap vittnar ett stort antal lämningar om 
människans närvaro sedan forntiden. I området ligger bland annat 
Kungsberga, en by med medeltida anor. 

Till skillnad från Ekerö och Munsö, som domineras av stora gods och 
sammanhängande markområden, är småjordbruken Färingsös signum. 
Här har odlarglädjen spirat i århundraden. En bidragande faktor till 
dess bevarande och utveckling är egna-hemsrörelsen som initierades 
runt sekelskiftet (1900). Det är också med en egnahemstomt som histo-
rien om Ölsta Folkets hus och park börjar, ett av 1900-talets betydande 
avtryck i Färingsös kulturmiljöer. 

för över hundra år sedan, den 16 oktober 1911, samlades de orga-
niserade arbetarna i Ilända tegelbruk, ett av tio tegelbruk som fanns 
på Mälaröarna vid den tiden. Man ville bilda en förening. Detta var 
inget unikt. Arbetarrörelsen hade startat under 1890-talet och ett antal 
folketshusföreningar stod som förebilder, bland annat hade den soci-
alistiska arbetarrörelsen flera år tidigare uppfört samlingsbyggnader i 
Kristianstad och Malmö. 

 Färingsö 
och Ölsta 

folkets park 

→

Livet är inte bara arbete. Föreningskraft 
gav liv till en blomstrande fritid med 

dans, musik och biograf. 

1918 byggdes den första riktiga dansbanan på 
Ölsta nummer 5 och dansorkestern bildades. 
Dansbanan byggdes ut 1944, blev dubbelt så 
stor och fick därtill tak.

1900-talet till idag:
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S
agt och gjort. En förening bildades, att bli medlem 
kostade 2 kronor och 50 öre – en avgift som fick betalas när 
utrymme fanns. Pengarna användes inledningsvis till att 
betala den tomt som föreningen beslutade sig för att köpa, 
Ölsta nummer 5. Tomten användes redan till dans och år 
1918 byggdes den första riktiga dansbanan på platsen. I 
samband med detta bildades också en dansorkester. År 
1944 byggdes dansbanan ut. Initiativtagare var dåvarande 

ordförande Åke Hjelm. 
»Den nya blev dubbelt så stor som tidigare och med tak! Sista april 

drog parkdansen igång. Vi slet och svettades för att få allt klart till 
Valborgsmässoaftonen. Samtidigt som vi slog i sista spiken satte musi-
ken igång« minns Villy Johansson som idag är hedersmedlem i fören-
ingen Ölsta Folkets hus och park. 

Två år senare påbörjades byggnationen av det Folkets hus som står 
kvar än idag. År 1947 var det dags för invigning och verksamheten 
satte igång. Under många år arbetade Villy som biomaskinist på Ölsta 
Folkets hus.

»På den tiden blomstrade föreningslivet. Vi arrangerade både dans, 
musikfester och allt som hör en folkpark till. I huset inrättades även 
en biograf. Från början hade vi bara en enkel maskin. Mitt jobb var 
att klippa i akterna och klistra ihop tre akter på varje hjul. När den nya 
tekniken med dubbelmaskineri kom kunde jag köra en hel film i en 
följd, det var en fröjd!«

Bioverksamheten gick strålande. När teven blev var mans egendom 
sinade emellertid publiken. 

»Ett tag var det lite tomt i lokalerna, men snart slog nästa stora grej 
igenom: bingon! Runt år 1965 var bingospel mycket populärt och loka-
lerna var fullsatta till sista plats. Folk satt både uppe i stora salongen 
och på nedervåningen. Kommunikationen fick vi sköta med hjälp av en 
komradio. Likaså var mogendansen en succé.«

ölsta folkets hus bedriver fortfarande verksamhet i form av live-
bio, utbildningar, fester, dans och musikarrangemang. Huset med den 
tillhörande parken är ett levande exempel på en aktiv folkrörelse i unik 
landsortsmiljö.  •

Folkets hus i Ölsta invigdes 
1947 och har sedan dess varit 

ett populärt tillhåll för dansare, 
biobesökare och bingospelare.

I Sverige påbörjades den stora 
folkrörelsen vid sekelskiftet. 
Många organisationer anlade 
då parker och byggde hus som 
erbjöd möjlighet att samlas. 
Här diskuterades både arbets-
förhållanden och arrange-
rades förströelse åt den breda 
allmänheten. Idag finns cirka 
700 Folkets Hus i Sverige. 
Tillsammans får de cirka 35 
miljoner besök – varje år . 
Folkets hus är därmed Sveri-
ges största mötesplats. 

»Att bli medlem kostade 2 kronor och 50 öre –  
en avgift som fick betalas när utrymme fanns.«
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i området vid Tappström anlades runt 1950 ett kommunhus som 
också inhyste en läkarmottagning. Samtidigt etablerades en ny knut-
punkt för kollektivtrafiken och kommunikationerna till Stockholm 
förbättrades avsevärt. Tillsammans blev detta början på nytt centrum 
som kom att växa fram just här, men det var inte förrän i slutet av 1980 
som den världsberömda arkitekten Ralph Erskine fick uppdraget att 
utforma »det nya Ekerö centrum«.

Den egensinnige engelsmannens vision var ett centrum som speglar 
både samtiden och Mälardalens medeltida städer. Erskine ansåg nämli-
gen att hans uppdrag som arkitekt handlade om något långt större än 
att rita hus. Han hade ett stort socialt engagemang, vilket avspeglas 
i hur han formade Ekerö centrum. Det här skulle bli ett område med 
människan i centrum. 

Centrumet ritades därför med en helt bilfri kärna, parkeringsplat-
serna förlades utanför bebyggelsen. Butiker och bostäder byggdes 
tillsammans eftersom Erskine var mycket medveten om att kommer-
siella lokaler blir trista och folktomma efter stängningsdags. Hela 
området riktades mot vattnet och grönskan blev en viktig del av 
områdets utformning och själ. 

EKERÖ 
CENTRUM

→

Arkitekten Ralph Erskine skapade ett område med  
människan i centrum och riktade det mot vattnet som 

sedan begynnelsen präglat livet på Mälaröarna.

1990-tal till idag: 



62 63kulturens övärld kulturens övärldekerö centrum ekerö centrum

M
en det räckte inte. Erskine ville få 
människor att umgås, om han så måste 
tvinga dem. Husen är därför byggda med 
relativt anonyma innegårdar – uteplat-
serna vetter mot gågatan. I närheten 
av centrum ligger Gustavalund. I detta 
bostadsområde ligger husen ovanligt 
nära varandra och gångvägarna är smala. 

Inte heller detta är en slump utan ett uttryck för Erskines önskan om soci-
al samvaro. Det går helt enkelt inte att gå förbi varandra utan att hälsa.

Ekerö centrum invigdes 1991 och är ett av landets yngsta kommun-
centrum. Själv var Erskine mycket nöjd med sin skapelse och sågs ofta 
flanera omkring i området. Husen, uppförda med lekfull modernism, 
varierar både i fråga om höjd och färgsättning. För att hålla kostnader-
na nere (Erskine ville att »vem som helst« skulle ha råd att bo i hans 
hus) var materialvalen billiga och byggmetoderna effektiva och ratio-
nella.

Centrumet kännetecknas av en tydlig småstadskänsla. När kommu-
nen nu planerar för framtiden är ambitionen att koppla det nya med 
det befintliga och samtidigt ge området en egen prägel. Byggnader 
inom området ska ges ett modernt formspråk, som samtidigt passar in i 
Ekerö. På samma sätt som Erskines bebyggelse gjort Ekerö centrum till 
mer eller mindre unikt i sin arkitektoniska utformning ska ny bebyg-
gelse skapa en ny årsring av unik stadsbyggnad. Den arkitektoniska 
ambitionen ska vara hög med genomtänkt variation i material. Höjder 
och uttryck ska skapas och enformiga, uttryckslösa, sterila byggnader 
ska undvikas. 

 Ekerö kommer sannolikt förbli en av landets mest attraktiva kommu-
ner att bosätta sig i, nu precis som när allting började på forntiden. På 
det sättet har ingenting förändrats.  •

Ekerö är ett av Sveriges yngsta 
centrum. Husen är uppförda 

med lekfull modernism och varie-
rar i höjd och färgsättning. 

Konstverket Tillit av 
Veronica Cornils Berg.

fakta ekerö 
tätort:
• 1950 anlades ett kommun-

hus med läkarmottagning  
i området Tappström. 
Samtidigt växte centrumet 
till en knutpunkt för kollek-
tivtrafiken.

• På bara några årtionden 
fördubblades befolknings-
ängden på Mälaröarna.
Genom kommunsam-
manslagningen 1971 blev 
kommunhuset vid Tapp-
ström förvaltningscentrum 
för Mälaröarna.

• 1991 invigdes Ekerö 
centrum som har en tydlig 
känsla av småstadskaraktär. 

• Ekerö centrum är ett av de 
första områden i Sverige 
som planerats utifrån dess 
vattenkontakt.
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SPECIELLT TACK TILL
Andreas Forsgren, Birka vikingastaden, för faktakoll. 
Catharina »Nina« Karlsson, Stenhuggarbyn, för hjälp  
med fakta och foton.
Ingmar Axberg, för kunnig guidning i Stenhuggarbyn.
Marianne Pettersson Häggkvist, präst, Ekerö pastorat.
Villy Johansson, hedersmedlem i Ölsta Folkets hus föreningen 
Agneta Asp, chef Ekebyhovs slott.

På kommunens webbplats www.ekero.se
kan du läsa mer om de olika miljöerna som omnämns i 
denna bok. Här finns också läs-mer-länkar till de områden/
kulturmiljöer som har en egen webbplats.

allmänt om ämnen  
och platser som  
förekommer i boken 
Kulturens övärld, broschyr 
utgiven av Ekerö kommun.

Kulturmiljöanalys av Tätorts-
bandet i Ekerö kommun, 2008

Mälaröarna kulturhistoriska 
miljöer av Peter Bratt, Ekerö 
kommun och Stiftelsen Stock-
holms läns museum, tredje  
reviderade upplagan 1994.

Ekeröhistorier av Jan Malmstedt, 
Kulturhistoriska bokförlaget i 
samarbete med Ekerö-Munsö 
hembygdsförening, 2011

Resa i Mälaröarnas historia av 
Inger Ehrström, Bokförlaget 
Seminarium, 1985 

Samhällshistoria från Mälaröarna, 
en bok och forntid och medeltid 
av Gunnar Hallström, Bokförlaget 
Mälaröarnas historia, 1972 

helgö-birka-hovgården:
Boken om Ansgar, Rimbert: 
Ansgars liv, översatt av Eva Odel-
man, Samfundet Pro Fide et Chris-
tianismo och proprius förlag, 1986

Birka och Hovgården,  
Riksantikvarieämbetet, 2009

Mälaröarna från fornkungar till 
folkungar av Björn Ambrosiani, 
Paniba, 2002

munsö kyrka:  
våra kyrkor –  
tron förändras
Boken om Munsö av Alfred Vern-
borg, Ekerö Kulturnämnd, 1985.

»Kyrkan är fortfarande vårt 
största kulturhus« Artikel av 
Björn Wiman publicerad i Dagens 
Nyheter 2016-05-22 

kungsgårdar och  
svartsjö slott 
Svartsjö slott – från rokokoslott 
till stilbildande kulturarv av 
Helena Tallius Myhrman och Pi 
Eriksson, Arkitektur förlag 2009

Svartsjö sagoslottet som speglar 
Sverige av Nils-Erik Landell, 
Carlssons bokförlag, 1995

Torpen under Svartsjö, Sven 
Burell, Färingsö hembygdsfören-
ing, 2003

ekebyhov
Ekebyhov, tidsspegel under 400 år 
av Ingela Mæchel, Mälarö förlag, 
2003 

Klas Horns stenhus, riksanti-
kvarieämbetet, avdelningen för 
arkeologiska utgrävningar

Ekebyhov Kulturmiljöanalys 
Ekebyhovs slottsområde, Ekerö 
socken och kommun, Uppland, 
Lisa Sundström, rapport 2008:16, 
Stockholms länsmuseum

drottningholm  
och lovö
Drottningholms slottsteater av 
Herman Lindqvist, broschyr, 2014

Kina slott vårda och bevara av 
Ove Hidemark, Byggförlaget 
1998

Drottningholm och Lovö, 
ett porträtt av Sveriges första 
världsarv och en unik ö av Claes 
Lindahl, Papilio 2015.

stenhuggarbyn
Stenhamraminnen av Sigfrid 
Låås/Stenhamra Stockholms 
stenhuggarsamhälle av Margareta 
Cramér, 1984

Boken om Stockby – byn som blev 
Stenhamra av Sven Burell, 2006

färingsö och  
ölsta folkets park
Färingsöboken, Färingsö 
hembygdsförening 1996

Färingsö förr och nu, Färingsö 
hembygdsförening, 2016

Vill du läsa mer? De flesta av  
böckerna som listas här finns  
att låna på Ekerö bibliotek.

KÄLLHÄNVISNINGAR
Boken utgår från Ekerö kulturmiljöprogram, utgiven av Ekerö kommun.
Därtill har följande skriftliga källor ingått i researcharbete och faktasökning; Riksintresse: geografiskt område 

som i nationellt perspektiv är av 
mycket stor betydelse för något av 
de syften som anges i miljöbalken. 
Riksintressena räknas upp i denna 
lag och avses bli preciserade i en 
dialog mellan stat och kommun i 
översikts- och detaljplaneringen. 

Kulturminnesmärkt: kulturmin-
neslagen, vardaglig benämning på 
lagen (1988:950) om kulturmin-
nen, sedan 2014 kulturmiljölagen.

Kulturmiljövård: numera allmän 
benämning på sådan offentlig 
verksamhet som syftar till att 
skydda, vårda och sprida kunskap 
om det fysiska kulturarvet. Den 
nuvarande kulturmiljövårdens 

regelsystem är uppbyggt i tre nivå-
er. Kulturmiljölagen (1988:950), 
till 2014 kallad kulturminneslagen, 
miljöbalken och hänsynsregler.

Länsstyrelsen har tillsyn över 
kulturmiljövården i länet, och 
Riksantikvarieämbetet (RAÄ) 
har överinseende över kultur-
minnesvården i landet. Flertalet 
beslut enligt kulturminneslagen 
fattas på länsstyrelsen, beträffan-
de kyrkoärenden dock på raä. 
Genom den kommunala plane-
ringen har kommunerna ett stort 
ansvar för kulturmiljövården; 
bl.a. skall riksintressena enligt 
naturresurslagen tillgodoses. raä 
svarar för sammanställningen av 
kulturmiljövårdens riksintressen. 

Länsmuseer och kommunala 
museer är viktiga medarbetare, 
och frivilliga insatser görs av bland 
annat hembygdsrörelsen. 

Världsarv: kultur- eller naturarv 
som av Världsarvskommittén 
bedömts vara av betydelse för hela 
mänskligheten.

UNESCO: United Nations Educa-
tional, Scientific and Cultural 
Organization, fn:s organ för 
internationellt samarbete inom 
utbildning, vetenskap, kultur och 
kommunikation, inrättat 1946.

Källa: Nationalencyklopedin

ORDFÖRKLARINGAR
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Få platser i Sverige har en sådan spännande  
och lång historia som Ekerö kommun. Här har 

avgörande kapitel i Sveriges historia skrivits  
under tusentals år. Mellan forntid och nutid  
finns ett kulturlandskap som kan berätta om   
viktiga och märkliga händelser, platser och 
människor. I den här boken presenterar vi  
ett litet urval av de kulturmiljöer som har  

haft stor betydelse vid formandet av  
Mälaröarnas landskapsbild. 


