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1. Inledning
Landskapet är ett område som både präglas samt är ett resultat av samspel mellan mänskliga
och naturliga processer (Riksantikvarieämbetet u.å). Landskapet i sig är en dynamisk helhet
som ständigt förändras samt innehar värden och tillgångar av olika slag. Man kan studera
landskapet likt ett levande arkiv som besitter information från olika tider. Det kan även
observeras i olika skalor och teman, exempelvis utifrån kulturgeografiska och
naturgeografiska perspektiv (Thorsell 2019).
Sunnersta är Uppsalas sydligaste stadsdel och ligger vid Fyrisåns utlopp i Ekoln, Mälaren. Det
är en historisk plats och den tidigaste bosättningen i området man vet om är från vikingatiden
(Sunnersta Egnahemsförening 1998). Denna rapport fokuserar på Östra Sunnersta vars
avgränsning för en kvadratkilometer syns i Figur 1. Områdets östra sida går längs med
Fyrisån. Sunnerstaåsen, som idag är naturreservat och skidanläggning, tar upp en stor del av
området. Mitt igenom området går den större genomfartsvägen Dag Hammarsköldsväg och
längs med denna finns bostadsområden. Östra Sunnersta inkluderar även Sunnersta skola,
Sunnersta kyrka, samhällets livsmedelsaffär och Sunnersta herrgård som idag är vandrarhem.

Figur 1. Det valda området Östra Sunnersta visat i ett flygfoto med inlagd gränsmarkering
för en kvadratkilometer. Kartmaterial: Ortofoto ©Lantmäteriet i2014/00601
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1.1. Syfte och frågeställning
Landskapet är dynamiskt och förändras ständigt. Syftet med rapporten är att undersöka hur
landskapet i det valda området Östra Sunnersta har förändrats sedan den senaste istiden för
cirka 10 000 år sedan och undersöka vad som har format området till att se ut som det gör
idag. Detta inkluderar både naturgeografiska och kulturgeografiska förändringar. För att ha
möjlighet att besvara syftet och skapa rimliga avgränsningar används följande
frågeställningar:
1. Vilka synliga spår finns det idag av den senaste istidens påverkan på naturlandskapet?
2. Hur har människans användning av området förändrats och hur syns det i landskapet
idag?
3. Hur har vägsystemet i Sunnersta utvecklats från 1600-talet tills idag?

1.2. Avgränsningar
Avgränsningarna i rapporten är gjorda med hänsyn till den tidsbegränsning som finns samt att
arbetet har utförts enskilt på grund av den rådande Covid19-pandemin. Det har varit mer
utmanande att enskilt utföra fältarbete då möjligheten att direkt diskutera observationerna i
fält har gått förlorad. Avgränsningar är nödvändiga för att arbetet ska vara genomförbart inom
den avsatta tidsramen. Den rumsliga avgränsningen tar sig uttryck i storleken av det valda
området vilket är uppmätt till en kvadratkilometer. Innehållet i rapporten utgår från
frågeställningarna som tematiskt är valda utifrån kulturgeografiska samt naturgeografiska
aspekter. Vad gäller frågeställningen Hur har människans användning av området förändrats
och hur syns detta i landskapet idag? är fokuset på den översiktliga markanvändningen. På
grund av detta berör inte rapporten exempelvis friluftslivet, föreningslivet och näringslivet i
Sunnersta något närmare.

1.3. Bakgrund
Rapporten skrivs som ett moment i delkursen Miljö och Landskap i kursen Geografi B vid
kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet. Syftet är att som student få möjlighet till
problembaserade landskapsstudier i fält samt tränas i att planera, genomföra och utvärdera
självständigt arbete (Uppsala universitet 2011).
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2.Teori
2.1. Naturlandskapet
Berggrund
Det finns tre olika berggrunder i Sverige; urberget, Kaledoniderna och sedimentär berggrund.
I Uppsalaområdet är det urberg. Urberget tillhör den Baltiska skölden och är äldre än 570
miljoner år (Heijkenskjöld 2001). Det bildades under prekambrisk tid genom att magmatiska
och sedimentära bergarter har veckats och omvandlats på olika djup i litosfären (SNA 1996). I
Uppsalatrakten finns en enhetlig gammal berggrund och landskapet här är peneplanet växlat
med uppsprucket peneplan med vissa dalgångsstråk som har bildats genom vittring. Ett av de
tydligaste dalgångsstråken som idag är fyllt med vatten är Fyrisån (Heijkenskjöld 2001).
Jordarter
Kring slättområderna vid Uppsala dominerar finkorniga sediment, främst lera, men det finns
även områden med morän. De glaciala jordarterna har bildats i samband med isens
avsmältning och de postglaciala jordarterna har bildats tiden efter avsmältningen. I Uppsala
läns norra och centrala delar är det morän, en glacial jordart, som dominerar medan förekomst
av morän i de södra delarna främst sker i samband med uppstickande urberg. Morän bildades
genom att isen plockade med sig, bearbetade och avlagrade osorterat och kantigt material.
Dess blockighet och även mäktighet, det vill säga hur tjockt lager den utgör, varierar. Det
finns även glacial lera. Glacial lera har avsatts från vattnet av den smältande isen och är då
randig på grund av isens årstidsvarierande avsmältningshastighet (Antal et al 1998).
De postglaciala jordarterna har skapats efter att inlandsisen har lämnat området. Genom olika
processer har materialet bearbetats och omlagrats. Av isälvssediment är det främst sand och
grus som dominerar. Olika kornstorlekar har avsatts vid olika vattenhastigheter och har därför
till viss del sorterats i landskapet. Det är av intresse att veta de olika materialens kornstorlek
då det ger olika egenskaper, exempelvis kapillaritet och permeabilitet (SNA 1996). I
Uppsalaområdet är det vanligt att materialet har avlagrats i form av rullstensåsar. Vattnet som
formgivande faktor är en viktig process som då både kan svalla och nöta materialet, därav de
runda stenarna som utgör rullstensåsarna. Postglaciala leror är ofta enhetligt grå till färgen.
Det finns även torvmarker, om än vanligast i länets norra delar. De består av organiska
jordarter och bildas genom ofullständig nedbrytning av växter (Antal et al 1998).
Fördelningen av jordarter i landskapet är en avgörande lokaliseringsfaktor för människan. Det
är, tillsammans med förekomst av lämpligt klimat och dricksvatten, en av de viktigaste
faktorerna till markanvändning och bosättningsmönster (SNA 1996).
Senaste inlandsisen
En inlandsis bildas under en period med kallare klimat genom att flera glaciärer, som är
plastiska och därför rör sig från högre till lägre nivåer med hjälp av sin egen tyngd, flyter
samman till ett stort istäcke. Materialet som den färdas över kan frysa fast i isen och
transporteras till andra platser. Precis som att glaciärer bildas under kallare perioder så
kommer de även att smälta under varmare klimat. Dessa klimatförändringar sker naturligt och
påverkas av olika processer såsom variationer i solinstrålningen och jordaxelns lutning (SNA
1996).
Avsmältningen av den senaste nedisningen Weichsel skedde i Uppsalaområdet för omkring
10 000 år sedan. Isräfflor, rispningar i berg av grus och sten som var fastfruset i isen och
drogs över landskapet, bildas vinkelrätt mot iskanten och visar att isfronten var orienterad Ö5

V och att isen då rörde sig i S-N riktning. Som mest var istäckets mäktighet runt 2–2,5 km. På
grund av denna massiva inlandsis trycktes landskapet ner, likt en fjäder som trycks ihop. När
avsmältningen sedan inleddes lättade trycket och fjädern började succesivt att expandera igen.
Denna åter-expandering kallas för landhöjning och är en process som, om än långsammare,
fortgår än idag (Antal et al 1998).
Den senaste istiden har bildat landformer som vi kan läsa av i landskapet idag. En av dessa är
rullstensåsar som är aktuellt för Uppsala- området. Åsar bildades när inlandsisen smälte och
stora mängder smältvatten forsade fram. Isälvar tog med sig sediment i olika storlekar som
genom det höga trycket maldes mot varandra och bildade rundade stenar. Vid isens kant
bredde isälven ut sig i en större vattenmassa och kraften minskade vilket även ledde till att
sedimentet avsattes. Störst går först och materialet blev sorterat i storleksordning vilket
bildade en ås med en åsrygg. De minsta partiklarna, vilket är leran, svävade iväg och avsattes
längre bort (Ankar 2001).
Uppsalaområdet ligger under högsta kustlinjen vilket är den högsta nivå vatten har nått sedan
den senaste istiden. Högsta kustlinjen är inte lika gammal överallt i Sverige utan har varierat
under årens gång. I landskapet under vattenytan lades isälvsmaterial ovanpå moränen som
hade avsatts tidigare. Olika tider har därför inneburit olika strandnivåer då vattennivån har
varierat. De forna strandnivåerna har format landskapet genom att bilda strandvallar. Havets
vågor har fört med sig sediment upp mot strandkanten samtidigt som landhöjningen har
bidragit till att stranden har förflyttats allt lägre i landskapet. Under inlandsisens avsmältning
fanns det även perioder med kallare klimat och havsytan kunde då vara stabil under en längre
tid. På grund av detta kan man följa händelseförloppet för isens avsmältning (Ankar 2009).
Flyttblock är ett annat spår av istiden som är vanligt i Uppsalaområdet. Ett flyttblock är en
stor sten som har transporterats med hjälp av isen. Den har hamnat på sin nuvarande plats när
isen sedan smält undan.

2.2. Kulturlandskapet
Herrgårdslandskapet
Under 1600-talet skapades en stor mängd säterier och sätesgårdar runt om i Sverige. Adelns
jordinnehav blev betydligt mer omfattande och man lät bygga imponerande gårdar med alléer,
huvudbyggnad och parker. Aktiviteten på säteriet var storskalig vilket påverkade det
omkringliggande landskapet. Spår av herrgårdlandskapet är synligt runt om i Sverige än idag.
I skapandet av säterierna försvann de gårdar som låg i vägen för herrgårdarnas framväxt,
samtidigt etablerades en hel del torp för att tillgå arbetskraft. Gårdarna i Sverige har sedan
tidigare varit indelad i olika jordnaturer. Jordnatur kan förklaras som olika klassificeringar för
vem som äger marken, nyttjar den samt vem eventuell skatt ska betalas till och i vilken valuta.
Skattejorden motsvarar dagens privatägda mark. Ägaren kallas skattebonde och skatten
betalades till staten utifrån innehavet. Kronojorden var statens egen jord och den brukades av
landsbor, arrendatorer. Arrendatorerna betalade skatt till staten. Frälsejorden var den mark
som ägdes av adeln. Adelspersonen kunde antingen bruka marken själv eller arrendera ut den
till landsbor. Till stor del var frälsejorden skattebefriad och den mark som adeln själv brukade
kunde bli klassat som säteri. Säteri var ännu mer skattebefriat än frälsejord. Alla säterier är del
av ett herrgårdslandskap, dock är inte alla herrgårdslandskap säterier. Herrgårdslandskapen
har präglar många områden i Sverige där adelns markinnehav har varit stort, däribland
Uppland (Lagerqvist föreläsning 2020-04-02).
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Skiftesreformer
Mellan år 1749 och 1827 genomfördes storskifte på många ställen runt om i landet. Innan
storskiftesreformen brukades marken enligt medeltida indelning. I det medeltida skiftet
använde man sig av solskifte vilket innebar att odlingsmarken, som var del av inägorna, på
olika ställen var indelade i tegar. Tegar är de små, egna delarna av åkern som de olika
gårdarna i byn ägde. Alla gårdarna hade en bit jord på alla åkrar för att alla skulle ha lite av
den bästa och lite av den sämsta jorden, på så sätt spreds riskerna mellan gårdarna. Gårdarna
låg samlade i en bytomt som låg centrerat bland ägorna. Området är indelat i inägor och
utägor där skogsmarken var del av utägorna och brukades gemensamt. Ängen var del av
inägorna. Dess roll var livsviktig i byn då den försörjde både djurhållningen och åkerbruket
(Jansson & Wästfelt 2010).
Inspirationen för storskiftesreformen var hämtad från andra länder och målet var att
individualisera och effektivisera jordbruket så att varje bonde fick mer eget ansvar och nya
grödor, produkter och teknik skulle kunna användas. Det genomfördes genom att bondens
tegar i de olika jordarna slogs ihop och bildade färre men större enheter. Storskiftet fick inte
det genomslag man hade hoppats på och i ett nytt försök att systematiskt organisera
jordbruket infördes enskifte mellan 1803–1827. Skillnaden mellan storskifte och enskifte var
att det sistnämnda var mer radikalt då målet var att varje bonde skulle ha en enda jordplätt, till
skillnad mot tidigare system då varje bonde kunde ha ett större antal tegar. På grund av den
varierande topografin och jordkvalité fick enskifte främst genombrott i södra Sverige där det
generellt är mer plant och enhetliga ytor. Nationellt var det stora skillnader i genomförande
och konsekvenser. År 1827 införde man då laga skifte som kom att ersätta såväl storskifte
som enskifte. Genomförandet av laga skifte pågick till år 1928. Man tog lärdom från de två
tidigare reformerna och jämförelsevis var det inga radikala förändringar som skedde då nya
gränser drogs. Man strävade efter en så praktisk lösning som möjligt. Konsekvenserna av
skiftesreformerna var bland annat att byar splittrades. Den medeltida bytomten som hade levt
kvar upphörde som regel för att varje jordinnehavare skulle få närhet till sin egen mark.
Utöver detta ledde skiftesreformerna även till att marken privatiserades och sociala klyftor
mellan de som ägde mark och de som stod utanför detta ökade. Dessutom ändrades
markanvändningen på så sätt att ängens tidigare centrala roll i jordbruket försvann och
ersattes med ny odlingsteknik så som vallodling på åkermarken (SNA 1990); (Jansson &
Wästfelt 2010).
Egnahemsrörelsen
Som en reaktion på utvandringen och urbaniseringen uppstod egnahemsrörelsen i början av
1900-talet. Det var en landsbygdspolitisk strömning med syfte att främja uppbyggandet av
egna småhus, egnahem, och därigenom ge lantarbetarbefolkningen bättre levnadsvillkor. 1904
infördes statliga egnahemslån på initiativ av den statliga egnahemskommitté som uppkom
1899. 1907 bildades statens jordförmedlingsfond vars uppgift var att bevilja lån för
avstyckning av jordbrukslägenheter (Nationalencyklopedin u.å).
Natur- och kulturskydd
I början av 1900-talet var industrialiseringen, exploateringen av naturområden och utbyggnad
av infrastruktur högaktuellt. Som en konsekvens uppmärksammades behovet av naturskydd.
År 1909 stiftades de första nationalparkerna i Sverige och under senare år fortsatte arbetet
med att lagstifta olika typer av vård- och skyddsinsatser för naturen. Naturvårdsverket driver
sedan 1978 ett nationellt program för övervakning av miljökvalitet (SNA 1996). För att
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bevara naturmiljöer med extra stort värde bildas naturreservat. De kännetecknas av en
mångfald i både flora och fauna som skyddas med stöd av miljöbalken och innehar då
speciella bestämmelser gällande skötsel och skydd. Dessa bestämmelser skiljer sig från fall
till fall och varje naturreservat har en egen skötselplan där det framgår hur området ska
förvaltas (Naturvårdsverket u.å).
Utöver skydd av naturområdet finns det även lagar för skydd av kulturhistorisk bebyggelse.
Det finns olika markeringar för att visa på vilken typ av skydd som omfattas. ”K-märkt”
används som benämning och samlingsnamn för flera olika typer av lagskydd men har ingen
juridisk innebörd. Ofta innebär märkningen att byggnaden inte får förändras eller rivas. Det
finns även de historisk värdefulla byggnader som idag inte är k-märkta. Trots detta står de inte
utan skydd. Samtliga byggnader står under Plan- och bygglagens bestämmelser. Det innebär
att kulturhistoriskt värdefulla byggnader inte får förvanskas. Det finns även q-bestämmelser
som innebär att en byggnad är skyddad via användningsbestämmelser. Byggnaden får då
användas om det är anpassat till dess kulturvärde (Bebyggelseregistret 2019).
Fornlämningar
Fornlämningar kan vara allt ifrån gravfält och boplatser till kvarnar och skyltar. Den
gemensamma faktorn är att de visar spår efter mänsklig aktivitet (Webbredaktionen 2019). I
samband med utgivningen av den ekonomiska kartan fick Riksantikvariatämbetet år 1937
ansvar för att inventera alla synliga fornlämningar. Varje socken fick sitt resultat
dokumenterat och informationen samlades i ett övergripande Fornminnesregister. Vid
ytterligare arkeologiska undersökningar och inventeringar har registret kompletterats. Under
1980-talet började Fornminnesregistret att digitaliseras och 1999 påbörjades ett arbete att göra
materialet mer tillgängligt. Arbetet skedde succesivt och 2006 lanserades Fornsök, en publik
sökfunktion om fornminnens lokalisering och bakgrund. Sökfunktionen och dess innehåll har
sedan fortsatt att utvecklas under åren. Sedan 2019 sker registrering av ny
fornminnesinformation via arkeologiska utförare samt den berörda länsstyrelsen (Fornsök
2019).
Väg och spårväg
Människan har alltid utnyttjat någon sorts väg som i sig alltid har varit en del av
kulturlandskapet. 1734 beslöt Sveriges riksdag om en ny lag där vägar delades in som
allmänna vägar, kyrkvägar, kvarnvägar och byvägar. Under 1800-talet var väghållningens
utveckling snabb och många nya vägbyggen inleddes till följd av skiftesreformerna. Det
bidrog även till att staten mer aktivt började intressera sig för vägbyggnadsfrågor. Som ett
resultat bildades 1841 föregångaren till nuvarande Vägverket (Montelius 2004).
Vägen har en central roll i landskapet då det är den som vittnar om dåtidens och nutidens
rörelsemönster. Den har en sammanvävande egenskap då den går från bygd till bygd, förr från
kyrka till kyrka, och för människor närmare varandra. Vägen som sådan har utvecklats från ett
enkelt kommunikationssystem till ett komplext vägsystem som människan är beroende av.
Det är det mest dominerande transportsättet vilket bidrar till en ökad påfrestning på
planeringen, vägens kvalité samt det omkringliggande landskapet. ”De gamla vägarna
kännetecknas av att de harmoniskt följer kulturlandskapets förutsättningar och naturliga
odlingsgränser – vägen ligger i kulturlandskapet. När ett nytt infrastrukturnät började byggas
efter andra världskriget drogs ofta vägen okänsligt över det gamla kulturlandskapet.”
(Montelius 2004 ss.4).
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Än idag går det att se spår från de forna vägarna i form av fornminnen. Det kan handla om
runstenar, hålvägar och milstenar som påminner om det föregångna samhället. 1649
fastställdes en svensk mil (dåvarande) samtidigt som drottning Kristina utfärdade den äldsta
kungliga förordningen om milstolpar. Syftet med milstolparna var att veta en resas längd så
att den som skjutsade kunde få betalt. Det var respektive landshövding som hade ansvar för
att milstolpar skulle resas. Oftast finns fornminnena i samband med eller i närområdet av de
nutida vägarna (Montelius 2004).
På grund av järnvägens tillkomst i samband med industrialiseringen och urbaniseringen
ställdes nya krav på de växande städerna och deras transportsystem. Det efterfrågades
moderna och snabba transportmedel. Spårvagnar sågs som pålitligt och framtidsenligt. Under
slutet av 1800-talet hade elektriska spårvagnar haft ett intåg i Europa såväl som USA och i
början av 1900-talet infördes spårväg i Uppsala. Sedan innan hade flera svenska städer
spårväg. Efter andra världskriget vände utvecklingen och städerna började istället att avveckla
sina spårvägar och ersätta linjerna med busstrafik (Anderson 2006).
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3. Metod
Som underlag till rapporten har information inhämtats via främst kartor, litteratur och
fältstudier. SGU:s tjänst Kartgeneratorn har används för att hitta kartor med information om
berggrund, jordarter, jorddjup och strandnivåer, både nutida och historiska. Dessa kartor i
kombination med data från Lantmäteriets GET-tjänst har varit underlag för egentillverkade
kartor i ArcMap, GIS. De har använts för att förtydliga relevant information. Följande kartor i
rapporten är framtagna i GIS:
-Valda området: Östra Sunnersta
-Jordarter och markanvändning i nutid
-Sunnersta nutida markanvändning
-Strandlinjer
-Tvärprofil
-Vägar i Sunnersta
Även Lantmäteriets karttjänst Min Karta har använts för att mäta distans och höjdprofil vilket
har varit fördelaktigt i framställning av en tvärprofil. Tvärprofilen är framställd med hjälp av
höjddata från Lantmäteriet samt jorddjupsdata från SGU. Med hjälp av den inhämtade
informationen målades sedan tvärprofilen för hand. Lantmäteriet har även en tjänst för att
hitta historiska kartor. Den har varit till hjälp för att finna information om före detta
markanvändning för det valda området. För att kunna hitta och identifiera fornminnen i
området har riksantikvariatämbetets söktjänst Fornsök använts.
Utöver kartor så har litteratur om området använts. Sunnersta Egnahemsförening publicerade
1998 en bok om Sunnerstas historia (Sunnersta Egnahemsförening 1998). Denna bok har varit
till stor hjälp för att förstå hur landskapet har förändrats och formats över tid. Samtal samt
mail-kontakt har genomförts med aktiva i Sunnersta Egnahemsförening. Jag är tacksam för
kontakten med lokalbor som har kunnat svara på frågor som uppkommit under arbetets gång.
Informationen från dessa källor, med flera, har legat till grund för rapportens bakgrund och
resultat.
En av de viktigaste metoderna för denna rapport är fältarbetet. I fält användes både hämtade
kartor från SGU och Fornsök samt egentillverkade kartor från ArcMap GIS. För att få en bra
struktur på det insamlade materialet valde jag att ha olika fokus vid varje fältbesök, bland
annat genom att fokusera på fornminnen och rester från istiden under ett besök och jordarter
och vegetation under ett annat. Fältdagbok har dokumenterats och många bilder har fotats för
att lättare kunna kolla tillbaka på och minnas besöken. Även återfotografering av skett med
jämförelse av äldre foto från Örebro läns digitala museum.

3.1. Historiska kartor
Det finns olika typer av kartor och ofta grupperas dessa som tematiska och topografiska
kartor. En topografisk karta visar det som är synligt i terrängen. Det inkluderar höjdskillnader,
vegetation, bebyggelse, vägar och gränser. En tematisk karta innehar specifik information
inom ett begränsat ämne så som exempelvis en vegetationskarta kan vara. Kort sagt kan man
då beskriva att den topografiska kartan ger en helhetsbild och den tematisk karta ger specifik
information (SNA 1990). Olika tider i historien har resulterat i olika sorters kartor. Den
10

häradsekonomiska kartan togs fram från 1859 fram tills 1934. Den är endast aktuell för delar
av Göta- och Svealand och vissa delar i Norrbottens län och är baserad på kartor som togs
fram under laga skifte. Därför visar den vegetation, markanvändning, bebyggelse, gränser och
kommunikation (Lantmäteriet u.å). Den ekonomiska kartan är baserad på flygfoton och utkom
1935. I framställningen tog man hänsyn till de förskjutningar som finns i flygfoton och kunde
då göra kartan skalriktig. Kartan visar ekonomiska resurser, främst inom jord- och
skogsbruket. Den användes även vid ärenden som rörde egnahembyggande. Då den noggrant
redovisade fastigheter användes den också som registerkarta. Historiska kartor innehar
mycket information om tiden då de framställts. De ger oss möjlighet att jämföra och analysera
ägoförhållanden och markanvändning över tid (SNA 1990).
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4. Resultat

Figur 2. I flygfotot är vissa omnämna platser i Sunnersta markerade. Kartmaterial: Ortofoto
©Lantmäteriet i2014/00601

4.1. Naturlandskapet
Berggrund
Inom det valda området i Sunnersta är det främst sur intrusivbergart, exempelvis granit, och
även ett litet inneslutet område längs Dag Hammarsköljds väg där det är basisk
intrusivbergart, exempelvis gabbro (Figur 3). Granit och gabbro är båda äldre djupbergarter
som även är de vanligaste bergarterna i Uppsala län. De är omkring 1900–1850 miljoner år
gamla och skiljer sig från de yngre djupbergarterna då de kan variera mycket i
sammansättningen medan de yngre i huvudsak är mer homogena i sin sammansättning (Antal
et al 1998).

Figur 3. Bergrundskarta över
Sunnersta med omnejd. Det valda
området är markerat. Kartmaterial:
Tematisk karta ©Sveriges Geologiska
Undersökning (SGU)
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Sunnerstaåsen
Sunnersta är på många sätt påverkat av den senaste istiden och den inlandsis som drog sig
tillbaka över Uppland för ungefär 10 000 år sedan. Än idag ser man spår av glaciala såväl som
postglaciala processer. Ett av de mest tydliga spåren är Sunnerstaåsen som är del av
Uppsalaåsen.
Vid dagens friluftsområde i Sunnersta finns Sunnerstagropen, ett före detta grustag från åsen.
Man använder inte grus från rullstensåsar idag då det är en ändlig resurs, rullstensåsar
återskapas inte under vår livstid. Istället använder man sig som regel av rest-grus från
sprängning av berg. En rullstensås har värdefull kapacitet som naturlig vatten-renare. I alla
tider har boende i Uppsalaområdet tagit vatten ur källorna invid åsen. Idag används infiltrerat
vatten från Fyrisån för att kompensera och fylla på grundvattentäkterna. Vattnet som pumpas
upp i Sunnersta har renats i och med sin transport genom åsen (Ankar 2001). Vattnet som tas
från grundvattenbrunnarna i Sunnersta förser vattenverken vid Bäcklösa respektive Gränby
med grundvatten (Uppsala vatten u.å).
Flyttblock
Det är inte ovanligt att se flyttblock i Sunnersta, varken inne i naturreservatet vid
Sunnerstaåsen eller bland den omkringliggande bebyggelsen. På grund av deras tydliga
framträdande i landskapet är det något man registrerar när man går i området. Landskapet är i
ständig förändring, men vissa processer tar längre tid än andra. Flyttblock inne bland
bebyggelsen är ett exempel på detta då landskapet i det stora hela ändras från exempelvis
skogslandskap till hustomt samtidigt som flyttblocket i sig är så gott som statiskt. Vid flera
ställen på åsen går det att se samlingar av flyttblock. Dessa samlingar finns vid kanten för en
gammal strandkant som idag är en så kallad strandvall.
Strandvallar
På åsen finns spår efter vågorna och de olika tidernas stränder. Dessa spår kallas strandvallar
eller strandterrasser och finns på många ställen kring åsen. Följande foto är från åsens västra
sida där många av strandvallarna är tydliga (Figur 5). Den nedersta vallen är troligtvis från
1000 år sedan och följande ovanför den är 1500 respektive 2000 år sedan (Figur 4 och Figur
5). Vid några av de tydligaste terrasserna finns det idag stigar som delvis har förändrat
markens utseende (Heijkenskjöld 2001).
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Figur 4. Vänster. Karta över historiska strandlinjer. Kartmaterial: ©Sveriges Geologiska
Undersökning (SGU), ©Lantmäteriet i2014/00601
Figur 5. Höger. Strandvallar i fält. Platsen för fotot är området mellan Nedre Föret och
Sunnerstaåsen. Foto: Karin Borg 15 maj 2020

Figur 6. Naturlig leveé mellan Fyrisån och sjön Nedre Föret. Fotot är taget mot söder och
höjden bakom Nedre Föret är Sunnerstaåsen. Foto: Karin Borg 9 maj 2020
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Nedre Föret
Sjön Nedre Föret utgör idag den vattenmassa som finns kvar av Sunnerstaviken, en
vattenfylld åsgrop som bildades när inlandsisen drog sig tillbaka (Ankar 2011). Mellan sjön
Nedre Föret och Fyrisån finns det en naturlig leveé. Leveén fungerar som en låg vall som
skiljer de olika vattenmassorna åt (Figur 6). Idag finns det även en spång man kan gå på
mellan åsens norra del (i det valda områdets norra utkant) till Liljekonvaljsparken över det
blöta området. Denna leveé har börjat bildas under andra delen av 1800-talet och blev en
tydlig gräns på 1900-talet. Tidigare var sjön en vik i Fyrisån. Leveén har bildats av
uppslammat material från Fyrisån, främst mo-, mjäla- och lerpartiklar i samband med
landhöjning. Även muddringarbeten i Fyrisån har bidragit till hur det ser ut idag. Idag finns
det även en hel del vegetation som vid högre vattennivåer minskar risken för översvämning av
Nedre Föret. Så länge vattnet når över leveéns krön kommer den att fortsätta växa då mer
material avlagras och vegetationen frodas (Heijkenskjöld 2001).
Jordarter
Åsen går igenom det valda området och fördelningen av sediment går att avläsa på en
jordartskarta idag (Figur 7). Efter genomförd fältstudie där jag bland annat undersökte om
svämsediment och isälvssediment utbredning var korrekt kan jag intyga att jordarternas
fördelning i landskapet stämmer till ytan. Då svämsediment består av små partiklar, ler och
silt, går det att rulla det mellan fingrarna. Isälvssedimentet går inte att rulla och längs med
Fyrisån ser det ut att vara mer mättat material då vattnet lägger sig som pölar ovanpå. Inga
jordartsprov eller liknande har dock genomförts. Det var svårt att se skillnaden mellan
svämsediment och postglacial lera bara genom att kolla på vegetationen. Vid gränsen mellan
de två jordarterna växte det blandskog. Längre upp på åsen var det dominerande tallskog med
inslag av lövträd. Fördelningen av olika jordarter i landskapet har påverkat och bidrar än idag
till hur man väljer att nyttja marken.
Sambandet mellan markanvändning och jordarternas fördelning i området visas i tvärprofilen.
Tvärprofilen är dragen från Fyrisån, över Sunnerstaåsen och Dag Hammarskjölds väg, in i
bostadsområdet och en liten skogsdunge som finns bland bebyggelsen (Figur 8). Den visar
jordens mäktighet, hur tjockt jordlager som finns på respektive plats. Utifrån den uppmålade
tvärprofilen går det att utläsa att Sunnerstaåsen, som består av isälvssediment, är täckt av barroch blandskog. Bebyggelsen är främst placerad på glacial lera. Dag Hammarskjölds väg är
placerad ett antal meter högre än den angränsande marken (Figur 9). Vid analys av
tvärprofilen bör man vara medveten om att detta är ett stickprov av en profil i området. Det är
därför svårt att generalisera markanvändningen utefter jordart endast utifrån en tvärprofil.
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Figur 7. Jordartskarta där dagens vägar och bebyggelse finns med. Kartmaterial:
©Lantmäteriet i2014/00601
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Figur 8.Flygfotot med markering visar
var i området tvärprofilen har
uppmätts. Kartmaterial: ©Lantmäteriet
i2014/00601

Figur 9. Tvärprofilen över området visar jordarters fördelning, jorddjup samt
markanvändning i form av bebyggelse, skogsområden samt vägar. Observera att tvärprofilen
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är spegelvänd i jämförelse med översiktskartan för tvärprofilens placering. Kartmaterial:
©Sveriges Geologiska Undersökning (SGU), ©Lantmäteriet i2014/00601

4.2. Kulturlandskapet
Sunnersta by
Vid slutet av 1600-talet låg Sunnersta by öster om Dag Hammarsköljds väg, i närheten av
Sunnersta kyrka och Sunnersta herrgård. Det var en medeltida by med bytomt som omgavs av
åkermark som var indelade i skiften och tegar. Beroende på respektive tomts storlek så hade
gårdarna olika mycket mark. Tegarna var fördelade så att alla gårdar skulle ha en del av varje
jordtyp. Tegarna var dessutom indelade i tvåsäde så att jorden låg i träda vartannat år. Den
ena indelningen låg norr om byn, centrerad runt Dag Hammarsköljds väg. Den andra
indelningen låg främst söder om byn med undantag för en lerjord som låg längs med dagens
Åkervägen i höjd med Sunnersta herrgård. Även ängen, som låg norr om herrgården
gränsande till sjön, var indelad utefter storlek på respektive gård. Bytomtens utägor brukades
gemensamt. Under 1600-talet blev även Sunnerstaåsen kunglig jaktmark och ett
kyrkohemman, det vill säga en jordbruksfastighet ägd av kyrkan, flyttades till platsen för
Sunnersta herrgård. Under mitten av 1700-talet utfärdades det byordningar för fastare
organisation av bysamhällerna (Sunnersta Egnahemsförening 1998). I samband med detta
uppkom år 1749 en arealavmätningskarta över Sunnersta by i Bondkyrko socknen vilken syns
i figur 10 och vi kan här se den tidigare beskrivna utbredningen av markanvändningen. De
rosa och gul-markerade områdena i kartan utgör respektive tvåsäde. Det gröna området utan
skog-symbol är ängsmark och de gröna områdena med skogs-symbol utgör skogen. De mörka
och ”buskiga” symbolerna, som tydligast i närhet av de rosa-odlingsmarkerna, markerar
markanta höjder. Dessa stämmer väl överens med urberget i den framtagna jordartskartan
(Figur 7). Norrpilen på figur 10 är inte korrekt utsatt.
Sunnersta Herrgårdsepok
Kring sekelskiftet 1800 inleddes Sunnerstas herrgårdsepok. En tydlig skillnad syntes i
jordbruket då de tidigare bondearrendatorerna blev utbytta med statare och torpare som
arbetade på herrgårdens ägor. Det uppfördes en statarlänga vid namn Kråklund vid platsen för
dagens Sunnersta kyrka. 1813 uppstod Stora och Lilla Sunnersta vid en avstyckning. Lilla
Sunnerstas ägor flyttades således norrut. Stora Sunnersta bytte regelbundet ägare under första
hälften av 1800-talet. Från 1874 var friherre Ludvig Theodor Stiernstedt Stora Sunnerstas
ägare fram tills år 1906 då godset köptes upp i och med avstyckning av tomter för
egnahemsbebyggelse. Herrgården såldes ganska snart av och drevs som vilohem fram tills att
de köptes upp av Uppsala kommun 1957. Användningen för Herrgården var därefter
vandrarhem och kursgård (Sunnersta Egnahemsförening 1998). Än idag är Sunnersta
Herrgård markerad som vandrarhem. Dock såldes fastigheten 2019. Herrgårdens nya ägare
samt dennes planer med fastigheten är inte offentliga (Södra Staden 2019). Sunnersta
Herrgård är idag k-märkt (Sunnersta Egnahemsförening 2020).
Markanvändning
1816 genomfördes enskifte i Sunnersta. Det finns stora likheter mellan kartan från 1749 och
enskifteskartan från 1816, dock är den senare mer detaljerad (Figur 10 och Figur 11).
Områdena för respektive markanvändning är i stort sätt densamma med undantag för en ny
åkermark väster om Dag Hammarskjölds väg. Utifrån figur 11 verkar man fortfarande bruka
tvåsäde. Trots avstyckningen av Lilla Sunnersta från Stora Sunnersta 1813 syns ingen ny by
på kartan från 1816.
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Från 1901 finns en häradsekonomisk karta över Sunnersta. Markanvändningen motsvarar den
1816. Lilla Sunnersta är markerat på kartan. Likaså är Kronoparken samt sjön Nedre Föret
utmålade och inte endast nämnda vid namn. Det går även att se hur Nedre Föret var en vik
istället för en avgränsad sjö (Figur 12).

Figur 10. Sunnersta by i Bondkyrko socknen 1749. Kartmaterial: Lantmäterimyndighetens
arkiv, karta/akt: 03-BON-20 Arealavmätning 1749. Se bilaga B.

Figur 11. Enskifteskarta över Sunnersta by 1816. Kartmaterial: Lantmäterimyndighetens
arkiv, karta/akt: 03-BON-92 Enskifte 1816. Se bilaga C.
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Figur 12. Häradsekonomiska kartan från 1901. Kartmaterial: Rikets allmänna kartverks
arkiv, karta/akt: Ultuna J112-84-12a Häradsekonomiska kartan 1901–1906. Se bilaga D.

Figur 13. Kartan från 1954. Kartmaterial: Rikets allmänna kartverks arkiv, karta/akt: Ultuna
J133-11I6a54 Ekonomiska kartan 1954. Se bilaga E.
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Den ekonomiska kartan från 1954 och visar de ekonomiska resurser, främst inom jord- och
skogsbruket, som finns inom kartans angivna område. Det är betydligt mycket mer
bebyggelse och tomter i Sunnersta. Det går att urskilja bland annat folkskolan och Sunnersta
gård. Nedre Föret är nu en sjö avgränsad från Fyrisån. Det finns fortfarande en del åker kvar i
höjd med Nedre Föret på östra sidan om Dag Hammarsköljds väg (Figur 13).
Även idag är Nedre Föret skiljt från Fyrisån och bebyggelsen har vuxit ytterligare sedan 1954.
Där det tidigare var åkermark samt skogsmark finns idag nya fastigheter. Den ökade
bebyggelsen har även resulterat i ett mer komplext vägnät vilket syns i figur 7.
Historiskt sätt går det att se hur markanvändningen till viss del har påverkats av fördelningen
av jordarter. Odlingsmarken har främst varit placerad vid leriga jordarter, både glaciala och
postglaciala. Bebyggelsen har utvecklats från att till stor del vara utbredd på isälvssediment,
sand och viss del lera till att sedan ta över de tidigare odlingsmarkerna och nu främst vara
utbredd på lera, då den jordarten dominerar i området. Marken där urberg och sandig morän
finns har historiskt sätt använts som skogsmarker men idag breder bebyggelsen ut sig även
här.
Sunnersta Egna Hem
1906 köpte sju personer gemensamt upp Stora Sunnersta Herrgård och dess marker som vid
den tiden bredde ut sig ända ner till Ekoln samt på båda sidor om Dag Hammarsköljds väg.
Syftet var att avstycka mark för fritidsbebyggelse och villor. De tidigaste avstyckningarna
ägde rum 1906 och 1907 (Sunnersta Egnahemsförening 1998). En av dessa tomter är belägen
vid nuvarande Konvaljevägen, väster om Nedre Föret i det valda områdets norra del (Bilaga
A). Tomten finns kvar än idag men är nu uppdelad i två villatomter.
1909 beslöt de sju köparna av Stora Sunnersta Herrgård att bilda ett aktiebolag vid namn AB
St. Sunnersta Egna Hem. Tomtavstyckningen fortsatte och fastigheterna som uppfördes var en
blandning av fritidshus och permanentbostäder. Syftet med egnahemsbyggandet var att
minska emigrationen som orsak av de sämre livsförhållanden i slutet på 1800-talet. Sunnersta
Egnahemsförening hade en betydande roll i uppförandet av egnahemsbostäder i Sunnersta då
de mellan åren 1922–1944 förmedlade egnahemslån med stöd av statens egnahemslånebyrå.
Man kunde köpa sig en fastighet med eller utan trädgård. Trädgården i sig var en förutsättning
för viss självförsörjning vilket egnahemsrörelsen uppmuntrade till. Sunnersta förblev ett
sommarhus- och villaområde då Uppsala fortsatte att expandera norrut. 1947 var närmast 25
procent av fastigheterna fritidshus. Det förekom oreglerad bostadsbyggelse som uppkom utan
tillåtelse och kontroller infördes. Det vanligaste var att fritidshus succesivt övergick till att
bebos året runt. På grund av den oreglerade och tidigare oplanerade bebyggelsen har
fastighetsbeteckningar varit ett problem. Flertalet tomter hade tidigare namn efter tomtägaren
eller egengivna sommarnamn (Sunnersta Egnahemsförening 1998).
1960 tillkom den första stadsplanen för området öster om Dag Hammarsköljds väg. 1965
tillkom motsvarande för det västra området. Stadsplaneringen har bidragit till att flertalet
fritidshus har rivits för att ge plats till nya kedjehus och villor (Sunnersta Egnahemsförening
1998). Idag finns det en blandning av villor och kedjehus i Sunnersta som helt präglas av
denna typ av bebyggelse. Det är en blandning av äldre och yngre hus. Vid fältstudier har jag
iakttagit hur man har byggt och anpassat sig utifrån naturens förutsättningar. Vid de områdena
med berg och höjdskillnader fortsätter vägen och husen trots allt. Man har inte ändrat på
marken för att lättare kunna uppbringa fastigheter. Vid någon tomt har man nyttjat det redan
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befintliga flyttblocket som en del av staketet. Vid en annan tomt där urberget kommer fram är
hela huset upphöjt på det steniga underlaget.
Sunnersta skola
Sunnersta skola invigdes 1924. Det var i samband med att egnahemsområdet i Sunnersta
växte i början av 1900-talet som man insåg att det ökande befolkningsantalet även medförde
krav på en folkskola i den södra delen av Helga Trefaldighets församling som Sunnersta
tillhörde. Tomtmarken ägdes vid tidpunkten av AB St. Sunnersta Egna Hem som skänkte
tomten till den blivande skolbyggnaden. För att säkra framtida utbyggnad köpte man till två
ytterligare lika stora tomter som den man hade fått skänkt till sig. Under byggnationen av
skolhuset som skulle komma att invigas 1924 hyrde man missionshuset i Flottsund för
undervisning. Den planerade skolbyggnaden skulle innefatta lärosalar, slöjdsalar, skolkök,
skolbad samt lägenheter för lärare och vaktmästare. Redan fyra år efter invigningen av nya
skolan insåg man ett ökat behov av fler lärosalar. 1930 var tillbyggnaden på husets norra sida
färdigställd. Ett fotografi från 1932 visar hur halva delen av dagens skolbyggnad finns
(Sunnersta Egnahemsförening 1998). Ett annat fotografi från 1938 visar hela skolbyggnaden
som även återfinns idag (Figur 14). Det betyder att en ytterligare tillbyggnad har skett någon
gång mellan år 1932 och 1938. 1964 publiceras en artikel som handlar om hur den husliga
utbildningen växer inom yrkesskolan i Sunnersta folkskola (Digitalt museum Uppland 2017).
Mellan år 1963 och1969 hade elevantalet på Sunnersta skola fördubblats. Man började
planera för ett nybygge på skolans tomt. Det var ett enplanshus som sedan togs i bruk 1972
(Sunnersta Egnahemsförening 1998). Vid jämförelse av ett foto från 1938 och nutid
observerade jag att byggnadens grundstruktur är kvar men att man under årens gång har byggt
ut mellandelen vilket bidrar till den raka profilen som finns i nutid. Skolan har även fått nytt
tak och takfönster samt en större grusplan och fler redskap på skolgården (Figur 14 och Figur
15).

Figur 14. Vänster. Sunnersta skola 1938. Fotot är från början spegelvänd. Foto: Samuel
Lindskog 1938.
Figur 15. Höger. Foto på Sunnersta skola maj 2020. Foto: Karin Borg 9 maj 2020.
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Sunnersta kyrka
Sunnersta kyrka ligger mitt i det valda området och även mitt i Sunnersta, nära
livsmedelsaffären och skolan. Den tillkom år 1968 och är en relativt ny kyrka. Efter andra
världskriget uppstod en rörelse vid namn småkyrkorörelsen. Målet var att så många som
möjligt skulle få en kyrka som låg nära hemmet. I och med denna rörelse tillkom Sunnersta
kyrka som en enkel och billig småkyrka, även kallad vandringskyrka. Majoriteten av dessa
var dock provisoriska men Sunnersta kyrka är ett undantag och byggdes som en permanent
småkyrka (Ridderstedt 1996).
Gravfält
Inom det valda området finns det flera fornminnen som är registrerade i
Riksantikvariatämbetets sökfunktion Fornsök. År 1967, i samband med att kyrkan planerades,
utfördes utgrävningar i ett gravfält från vikingatiden. Gravfältet omfattades av ett 40-tal högar
och hade noterats redan 1937. Den planerade kyrkobyggnaden berörde södra delen av
gravfältet (Sunnersta Egnahemsförening 1998). 13 forngravar i södra delen av gravområdet
togs bort samtidigt som man flyttade den planerade kyrkobyggnaden mer söderut. Det
skapades på så sätt ett friområde mellan de gravar som blev kvar och de nya byggnaderna och
man förutsätter att detta friområde kommer minska slitage på de kvarvarande gravarna
(Ridderstedt 1996). Idag består gravfältet av 8 fornlämningar vilka utgörs av 3 högar, 1
rektangulär och 4 runda stensättningar. Den del av gravfältet som finns kvar är i svårt skadat
skick (Riksantikvariatämbetet u.å). Vid egen observation kunde jag inte identifiera resterna av
gravfältet. Mycket är förändrat på grund av avplaning och igenfyllning (Ibid). Väster om
kyrkan, på andra sidan Dag Hammarsköjds väg bredvid skolan, finns fortfarande tre högar
kvar i villaträdgårdar (Sunnersta Egnahemsförening 1998).
Öster om kyrkan, vid åsens sluttning, finns ännu ett gravfält bestående av 50 fornlämningar,
både högar och runda stensättningar (Riksantikvariatämbetet u.å). Här undersöktes år 1977 4
gravar och de, precis som gravarna vid kyrkan, innehöll lämningar från vikingatiden. Fynden
visar att man redan då hade viss kontakt med omvärlden (Sunnersta Egnahemsförening 1998).
På gravfältet finns en sten med inristat ”122” åt norr och ”123” åt söder. Detta är en
triangelpunkt som har används som fixpunkt vid kartering av området och har ingen koppling
till gravfältet den är belägen på (Sunnersta Egnahemsförening 2020).
Fornborg
Det valda området inkluderar även en del av den gamla fornborgen som var belägen på åsen.
Den tros varit i bruk mellan 400 f.kr till 800-talet men det är inte något man vet säkert. Det
finns även teorier om att den kan ha varit samtida med andra befästningar kring Uppsala, vid
Predikstolen i Hågadalen samt Broborg vid Långhundraleden. De skulle på så vis kunnat ingå
i ett gemensamt försvarssystem (Sunnersta Egnahemsförening 1998). Det skulle innebära att
fornborgen är äldre, från 1000 f.kr. Fornborgen användes troligtvis som bevakningsplats och
eventuellt även tullstation för de som var på väg till och från Uppsalaslätten. Det var ett
strategiskt gynnsamt läge då man hade uppsikt över landsvägar såväl som vattenvägar.
Borgen var ungefär 240 meter lång, belägen i nord-sydlig riktning, och 100 meter som
bredast. Genom borgen gick en landsväg på samma ställe där dagens stig går (Von Bothmer
u.å). Än idag finns det spår kvar från fornborgen i form av stenformationer, allra tydligast i
den nordvästerliga delen (Figur 18). Det är även vid dessa stenformationer, längs med dagens
stig, som Uppsala kommun har satt upp en informationsskylt om fornborgen för
naturområdets besökare.
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Hålvägar
Längs med åsen finns det hålvägar. Hålvägar har skapats utifrån de vägar som människor
använde i förhistorisk tid. Man färdades till fots eller häst och reste helst över torra marker, i
detta fallet åsarna som hade bra dräneringsmöjligheter. Allt eftersom tiden gick blev vägarna
mer slitna och djupa fåror, liknande diken, bildades. Om vägen var för dålig och lerig valde
man att gå bredvid och därför finns det områden där flera hålvägar går parallellt (Uppsala
Kommun u.å). Idag klassas hålvägar som fornminnen. I det valda området finns det två platser
där man kan se hålvägar. Det första stället är nedanför åsens västra sida, bakom
livsmedelsbutiken COOP. Här ska det finnas två hålvägar men jag lyckades vid
fältobservation inte urskilja var dessa gick. Det andra stället är nedanför Fornborgen, även
detta på åsens västra sida. Hålvägarna finns i anslutning till dagens Motorikbana, en lekplats
för barn. Dessa var enklare att se. Jag uppfattade det som att vegetationen var mer uppröjd här
vilket kunde vara en bidragande faktor till att de var enklare att upptäcka. Det fanns även som
små broar över de gamla hålvägarna vilket gjorde att det var lättare att upptäcka dem (Figur
17).

Figur 16. Kartan visar fornminnen inom det valda området. De fornminnen som omnämns är
markerade med text. Kartmaterial: Fornsök via Riksantikvariatämbetet ©Lantmäteriet
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Figur 17. Vänster. Fotot visar en hålväg som man placerat en bro över. Foto: Karin Borg 9
maj 2020
Figur 18. Höger. Fotot visar resterna av fornborgen som är placerad på Sunnerstaåsen.
Foto: Karin Borg 24 april 2020
Vägar i Sunnersta
Dag Hammarsköljds väg har tidigare hetat både Flottsundsvägen och Stockholmsvägen. Det
var drottning Kristina som 1643 fastställde att vägen skulle byggas. Den stod klar på 1670talet. Innan Dag Hammarsköljds väg fanns de forna hålvägarna som gick på och längs med
Sunnerstaåsen. Trafiken blev succesivt mer påfrestande och 1931 uppskattades det att vägen
var länets mest trafikerade. Detta ledde till ett restaureringsarbete som inleddes 1935. Syftet
var att lägga betong samt bredda körbanan som tidigare var en smalare grusväg. Material för
arbetet togs ut Sunnerstagropen. Senare restaureringsarbete har bidragit till att vägen blev
asfalterad. Nya uppkomna huvudvägar har medfört att trafiken på Dag Hamamrsköljds väg
har minskat (Sunnersta Egnahemsförening 1998); (Sunnersta Egnahemsförening 2020). Strax
norr om det valda området, längs med Dag Hammarsköljds väg, finns en milsten från 1850.
På den står det ”1/4 MIL RvK”. RvK står för landshövdingen Robert Fredrik von Kræmer.
Idag är milstenen markerad som fornminne (Riksantikvariatämbetet u.å).
Från början ägdes vägarna i Sunnersta, exklusive Dag Hammarsköljds väg, av AB St.
Sunnersta Egna Hem. 1959 tog Uppsala kommun över vägunderhållet. I det valda områdets
västra delar, bortanför Dag Hammarsköljds väg, finns nu villa och kedjehus-bebyggelse.
Området planerades tidigare för fritidsbyggnader vilket det även användes som till en början
innan det succesivt blev permanentbostäder. Då det inte var planerat för permanentbostäder
var vägarna i området inte anpassade för en stadsplanemässig bebyggelse. Ett
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stadsplanemässigt vägdragningssystem planerades först runt 1970-talet med syfte att bland
annat minska antalet utfarter mot Dag Hammarsköljds väg för att på så sätt minska risken för
trafikolyckor. För att genomföra dessa planer gjordes intrång på befintliga tomter.
Rosenvägen, Långvägen samt Rälsvägen var huvudvägar i Sunnerstas västra område (Figur
19). De hade utfarter mot Dag Hammarsköljds väg och Långvägen samt delar av Rosenvägen
asfalterades under 1970 (Sunnersta Egnahemsförening 1998). Det nya vägsystem där
majoriteten av småvägarna anslöts till huvudvägarna bildade ett slumpmässigt vägsystem med
många återvändsgränder. Något som har observerats vid fältstudier är att de mindre vägarna
sällan har trottoarer. Det finns även de vägarna som nyligen har fått en eller två trottoarer
vilket syntes på den nylagda asfalten. Öster om Dag Hammarskjölds väg, i området kring
Sunnersta Herrgård, är Holmvägen (norr om det valda området) och Sunnerstavägen
huvudvägar. Sunnerstavägen som sträcker sig utanför herrgården samt Herrgårdsvägen, som
inte är en av huvudvägarna, är gamla och går att urskilja i historiska kartor (Figur 11). Även
Åkervägen (Figur 19) ligger öster om Dag Hammarsköljds väg och utmärker sig då vägen är
ett ”gatu- och parkstråk” vilket innebär att det är en smal park mellan de två körbanorna
(Sunnersta Egnahemsförening 1998). Åkervägen ligger, vilket även hörs på namnet, på den
tidigare odlingsmarken.
Spårvägen
Mellan 1928 och 1953 kördes spårväg från Svandammen i Uppsala, genom Sunnersta och till
Graneberg. Sedan 1906 hade spårvagnar rullat i centrala Uppsala och linjen ut till Mälaren var
planerad redan från början men fick vänta på grund av för litet kapital (Anderson 2006).
Spårvagnarna i Uppsala blev dyrare i drift och underhåll än förväntat vilket ledde till att trafiken
tillslut avvecklades och ersattes med bussar. Linjen ut till Graneberg var den sista kvar vid
nedläggningen. Spårvägen ut till Graneberg, den vita linje, var Sveriges första snabbspårväg
vilket betyder att spåret både gick på egen banvall samt i befintliga vägar. Innan den vita linjens
tillkomst hade privata företag bidragit med bussar och bilar för att ordna resmöjligheter in till
Uppsala. Till detta hade man en hyrkusk som anordnade “regelbunden automobiltrafik” mellan
Uppsala stadsgräns, vid Grindstugan, och Flottsund (Sunnersta Egnahemsförening 1998).
Spårvägen gick på Åkervägen, där vagnarna kunde mötas, ner över Sunnersta kyrkas
parkering och korsade sedan Dag Hammarsköljds väg (Figur 19); (Sunnersta
Egnahemsförening 2020). På Åkervägen kan vi än idag se spår av den gamla banvallen i form
av park-stråket som delar av körbanorna (Figur 20). På andra sidan Dag Hammarsköljds väg
fortsatte spåren över tomter och in på Rälsvägen som den sedan följde bort till
Granebergsvägen (Figur 19). Rälsvägen har fått sitt namn efter att spårvägen gick här
(Sunnersta Egnahemsförening 1998).
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Figur 19. Kartan visar de omnämnda vägarna inom det valda området. Huvudvägarna
inkluderar Rosenvägen, Långvägen, Rälsvägen och Sunnerstavägen. Holmvägen som också
var en av huvudvägarna är utanför området. Kartmaterial: Sunnersta Egnahemsförening,
1998, ©Lantmäteriet i2014/00601
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Figur 20. Fotot visar Åkervägen med sitt gatu- parkstråk. Foto: Karin Borg 9 maj 2020.
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5. Diskussion
Från början utnyttjades Sunnerstas strategiska läge gentemot Uppsala för att försvara dess
land- och vattenvägar. På grund av Sunnerstas placering i förhållande till Uppsala har
människor alltid rört sig i området. Det är en av de starkaste faktorerna till att vägsystemet i
Sunnersta ser ut som det gör idag. Med hjälp av både Sunnerstaåsen och Fyrisån har många
människor under tidens gång passerat Sunnersta. Vägens placering och användning utgör del
av kulturlandskapet. Kulturlandskapet och naturlandskapet påverkar och påverkas av
varandra. Följaktligen har naturlandskapet och då framförallt Sunnerstaåsen haft en betydande
roll för de forntida vägarna som främst gick på och längs med åsen då marken där var torrare.
De forntida vägarna längs åsen finns kvar som fornminnen idag i form av hålvägar.
Att ett fornminne som gravfält finns stödjer tanken om att människor var bosatta i området
även under vikingatiden. Fynden från gravfälten visar på att man hade kontakt med
omvärlden. Området har senare brukats för främst jord- och skogsbruk. Sedan 1800-talet är
området präglat som herrgårdslandskap vilket bland annat medförde att Lilla Sunnersta
flyttades norrut. De lokala krafterna i Sunnersta har vid flertalet gånger i historian bidragit till
att området har utvecklats. Egnahemsrörelsen tog vid i början av 1900-talet efter att AB St.
Sunnersta Egna Hem köpte upp Stora Sunnersta Herrgård och dess tillhörande ägor för att
sedan avstycka tomter. Markanvändningen kom därefter succesivt att förändras då bebyggelse
uppfördes på de tidigare odlings- och skogsmarkerna. Det fanns även tomter med gammal
fritidsbebyggelse som revs för att ge utrymme till nya bostäder. Intrycket jag fick vid
observation av det nuvarande Sunnersta är att man har anpassat samhället till naturlandskapets
förutsättningar och lever i samspel med naturen. På vissa ställen utgör flyttblock en del av
bebyggelsen då man bland annat har inkluderat stenen i tomtens staket. I bostadsområdet
väster om Dag Hammarskjölds väg är landskapet växlande. Det finns branta vägar och
huslängor där byggnaderna är placerade på olika höjd till följd av naturlandskapets profil. En
annan orsak till det naturnära intrycket är den geografiska närheten till naturreservatet vid
Sunnerstaåsen.
Sunnerstaåsen skapades när inlandsisen retirerade och är ett spåren från istiden som syns i
områdets naturlandskap. Även sjön Nedre Föret är ett spår av den senaste istiden. Sjön
tillhörde tidigare Sunnerstaviken, en åsgrop som bildades när inlandsisen drog sig tillbaka.
Landhöjningen är en av orsakerna till att den idag är en avskild vattenmassa från Fyrisån.
Flyttblock är ytterligare ett spår från istiden som går att se i Sunnersta idag, både i
naturreservatet och som tidigare nämnt även inne bland bebyggelsen. Flyttblocken i sig är ett
exempel på att alla delar i det dynamiska landskapet inte ändras i samma hastighet. De
flyttblock som idag finns inne bland bebyggelsen var tidigare inslag i exempelvis
skogslandskapet. På åsen finns det flera samlingar med flyttblock. Dessa är lokaliserade vid
historiska strandlinjer som i nutid syns som strandvallar. På grund av att Sunnerstaåsen är ett
naturreservat och på så sätt ett skyddat område har strandvallarna längs med åsen bevarats.
Strandlinjen har succesivt förflyttats lägre i landskapet på grund av landhöjningen. Den
senaste istiden har också påverkat fördelningen av jordarter i landskapet. Detta är något som
går att utläsa från en jordartskarta och till viss del även se direkt i landskapet. Fördelningen av
jordarter i landskapet har till viss del påverkat kulturlandskapets utveckling då
markanvändningen historiskt sätt har varit beroende av jordarternas utbredning. Förr användes
som regel de leriga jordarna till odlingsmark, de steniga jordarna som bestod av urberg och
sandig morän var främst del av skogslandskapet och bebyggelsen var som regel placerad vid
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isälvssediment och sand, till viss del även lera. Dagens bebyggelse är utbredd över större
delen av området med undantag för naturreservatet vid Sunnerstaåsen och dagens tomter är
således utbredda över en variation av jordarter.
Dag Hammarsköljds väg har funnits sedan 1670-talet och har historiskt sätt varit en starkt
trafikerad genomfartsled till Uppsala. Gamla vägdragningar går att urskilja ur de historiska
kartorna. Mellan 1928 och 1953 kördes spårväg från Uppsala, genom Sunnersta och till
Graneberg. Linjen ut till Graneberg var den sista kvar vid nedläggningen och trafiken ersattes
sedan med bussar. Spårvägen ut till Graneberg, den vita linje, är historisk då det var Sveriges
första snabbspårväg. De rester som syns i landskapet idag är mest tydliga på Åkervägen där
den gamla banvallen finns kvar som ett gatu- parkstråk. Även vägnamnet ”Rälsvägen” vittnar
om den tid då spårvägen gick igenom området. Huvudvägar, småvägar, ny stadsplanemässigt
vägdragningssystem och succesiv övergång från fritidsbostäder till permanenta
egnahemsbostäder präglade 1970-talet, det decenniet ser vi tydligast spår efter i dagens
kulturlandskap.
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6. Slutsats
Vilka synliga spår finns det idag av den senaste istidens påverkan på naturlandskapet?
Naturlandskapet i Sunnersta är på flera sätt påverkat av den senaste inlandsisen som drog sig
tillbaka från Uppland för cirka 10 000 år sedan. Det tydligaste spåret är Sunnerstaåsen som
skapades när inlandsisen smälte bort och isälvar bildades. Även sjön Nedre Föret är ett spår
av den senaste istiden då den tidigare tillhörde Sunnerstaviken, en åsgrop som bildades när
inlandsisen drog sig tillbaka. En av orsakerna till att den idag är en avskild vattenmassa från
Fyrisån är landhöjningen. Landhöjningen är en konsekvens av inlandsisen då
återexpanderingen fortfarande pågår efter det att isens tyngd tryckte ner landskapet. Andra
spår som går att se idag är flyttblock som har transporterats med hjälp av isen. Samlingar med
flyttblock är lokaliserade vid historiska strandlinjer som i nutid syns som strandvallar. Då
Sunnerstaåsen är ett naturreservat finns det här bevarade strandvallar. Strandvallarna i sig
visar spår efter olika tiders stränder. Strandlinjen har succesivt förflyttats lägre i landskapet på
grund av landhöjningen. Det sista spår av inlandsisen rapporten har berört är fördelningen av
olika glaciala och postglaciala jordarter i landskapet.

Hur har människans användning av området förändrats och hur syns det i landskapet
idag?
Sunnersta har lång historia av att vara boplats för människor vilket syns i de fornminnen som
finns i området idag, fornborg och gravfält. Området har sedan använts för jord- och
skogsbruk samt jakt i de kronoägda skogarna. Under 1800-talet fram tills början av 1900-talet
är Sunnersta ett herrgårdslandskap. Egnahemsrörelsen som tog vid därefter har den senaste,
mest tydliga inverkan i Sunnerstas markanvändning vilket syns i den bebyggelse som finns
idag. Det är främst villor och kedjehus, blandat äldre och nya hus. I området finns även bland
annat skola, kyrka och livsmedelsaffär vilket troligtvis, i samband med närheten till Uppsala,
bidrar till att området ses som attraktivt att bosätta sig i. Den bebyggelse som är uppkommen
sedan 1954 finns främst på marker som tidigare nyttjades som åker eller skogsmark. Det fanns
även tomter med gammal fritidsbebyggelse som revs för att ge utrymme till nya bostäder.
Åsen som man tidigare utnyttjade för grusutvinning används idag som frilufts och
rekreationsområde samt grundvattentäkt.

Hur har vägsystemet i Sunnersta utvecklats från 1600-talet tills idag?
Vägsystemet i Uppsala har utvecklats från forntida vägar till att bestå av huvudvägar och
sammankopplade småvägar. De forna vägarna var beroende av naturlandskapet då man valde
att färdas på åsen vars mark var torrare och mer lättframkomlig. Utvecklingen har präglats av
närheten till Uppsala på det sätt att människor under alla tider har transporterats genom
Sunnersta. Dag Hammarskjölds väg är ett tydligt exempel på detta, likaså fritidsbebyggelsen
som sedan utvecklades till permanenta bostäder. Avstånden krymper när
transportmöjligheterna ökar och Sunnersta gick från att vara landsbygd till att bli en stadsdel i
Uppsala stad. Det vittnar också Uppsalas tid som spårvagnsstad om då den som längst gick
igenom Sunnersta ner till Graneberg.
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