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UPPLAND 

 
Då kyrktornen i många fall tjänstgjort som signalplatser har kyrkorna markerats i varje socken 

vare sig de varit försedda med torn eller ej. Alla socknar har urpsrungligen registrerats men 
här nämns icke de som helt saknar vårdkasnamn och försvarsanläggningar enligt RAÄ. 
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Som tillsyningsmän för vårdkasarna fanns s.k. strandfogdar, vilken befattning fanns ännu på 
1820-talet. 

 
Adelsö s:n  TK 10HNO 
 Ingår sedan 2006 i Adelsö-Munsö  församling. Kyrkan av sten från 1100-talets slut.  

Västtornet tillkom under 1400-talet. 
1  Alsnö hus. Borg. (Adelsö 47:11). "i fordna tider en borg och kungsgård...är ett bland de i 

våra äldsta handlingar oftast omnämnda konungasäten. Vid byn Hofgården...synas ännu 
lemningar efter dess byggnader och vallar...Att här varit ett konungasäte redan under 
hednatiden, och att s.k. Fylkeskonungar här haft sin bostad, synes så väl af de tre 
Kungshögarna och Tingshögen." HGSL2 Björkö. 10 m öh.  65833-159792 

2  Borg. Fornborg. Birka. (Adelsö 34:1).  "en del lämningar nära borgen, som visa att eldar 
brunnit där och att man måste räkna med vårdkasar... Dessa eldar har brunnit i en sänka 
utanför borgen med fri utsikt över södra Björköfjärden. Stolphål vittna om att de brunnit 
här under lång tid". A nr 58 s23, GU s 74-75. Att borgen ej var särskilt försvarsduglig 
framgår av Vita Ansgarii därdet berättas att Birkaborna vid ett danskt vikingaanfall flydde 
till borgen som "själv just icke var stark". (Anjou: s. 3). GU s 74-75. .20 m öh.  65804-
15991 

 Hovgården. ‖Under och kring ruinen av det medeltida Alsnö hus finns boplatsterrasser 
med kulturlager från 700-tal och vikingatid…Här låg alltså en kungsgård redan under den 
tid då det närbelägna Birka blomstrade.‖ NE. 65833-15979 

3  Mällby borg. Fornborg. (Adelsö 11:1). "Å ett högt berg vid stranden å den SV delen av ön 
SV om Nygrund, å Mällby ägor en borg, hvars område begränsas i SO och 0 av en c:a 50 
m lång 2 1/2 m bred mur." GU S 72 Denna borg kan vara identisk med den av Stahre 
omnämnda vårdkase känd från 1751. S s 292. 5-25 m öh. 65816-15963  

4  Stenby Skans. Fornborg. (Adelsö 86:1).  "Borgen på "Skansberget" vid Stenby är den 
vackraste av öns fornborgar." GU s 72. "Borgplatån som utgjordes av till största delen 
mossbevuxen berghäll innehöll endast ett jordbelagt parti i öster." Rydh 1936. "Stenby kan 
kopplas tidsmässigt till det närliggande gravfältet genom Ryds daterade gravar och 
fornborgens C14-datering till yngre romersk järnålder." Bo Fredriksson s 21. "Fornborgen i 
Stenby har visuell kontroll i söder mot Hovgårdsfjärden och södra Björkfjärden, i norr 
mot Svinsund och norra Björkfjärden. Därmed dominerar fornborgen över inloppet till 
den smalaste delen av passagen mellan Adelsö och Munsö." Bo Fredriksson s 7. 35-45 m 
öh. 65852-15978 

5  Ellholmen. Vårdkase. (Adelsö 130:1). Elholmen 1684. "Den höga udde som utgör 
sydspetsen på Adelsö...på Eldholmen finns ett större röse, möjligen efter någon 
vårdkase...på sydvästsidan av Adelsö omkr 2 km nordväst om Eldholmen, har stått en 
vårdkase (på berget i höjd med Skogstorp G 75). På en karta från 1751 har utsatts ett 
kastecken följt av orden »En gammal förfallen vårdkase, som hålles före stå accurat uti 
Rålinien emellan Mällby och Grebby». S s. 292. 65814-15977 

 
Almunge s:n. TK 11INV NO  
 Kyrkan av sten är troligen byggd på 1200-talet. 
6  Almunge-Hagby. Fornborg. (Almunge 5:1) Strax söder om Almunge samhälle. "Borgen 

ligger på en bergsklack omgiven av branter och stup utom i söder. Borgen har ett mycket 
högt läge med en god utsikt                     

 
          mot NV-N-Ö och ögonkontakt finns med nuvarande Almunge samhälle...innanför den 

inre muren kunde kol och möjligen mörkfärgad jord iakttagas. Detta kan vara orsakat av 
de brasor som under sen tid anlagts på berget och som syns spår av på flera platser inom 
borgområdet.‖ EF s 41. Intilliggande Hagby antyder befäst plats. 35 m. öh. TK 11INV 
66410-16250 

 Hagen.  Torde appelera till Finntornet. 11INV 6638-1620 
   Stora Finndalen.   Se Näsby.11INO 66471-16301 
7     Finntornet. Höjd vid Kamsta. (Almunge 17:1). ‖Tre st närmast högliknande bildningar 8-10 

m i diam och 0,5-1,5 m höga samt en fjärde 4 m i diam. och 0,5 m hög bestående av 
skörbrända skärvstenar.‖ RAÄ.  ‖Senare leden tyder på att det funnits ett vårdtorn på 
höjden….Förra leden syftar på en vårdkase vid Finntornet. En fornborg vid Ulf-Väsby 1 
km väster om Finntornet.‖ AF s 63. ‖Fornlämning på platsen---Man berättar att det förr i 

                                                 
1 Anger Riksantikvarieämbetets fornminnesnummer.  
2 Anger kartans geografiska koordinater 
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tiden skulle ha stått en kyrka där.‖ (Ortnamnsarkivet). Namnet endast på EK. 20 m öh. 
TK 11INV 66382-16220 

8  Lännalöt. Fornborg. (Almunge 259:1) Vid Lötsjöns östra strand. ‖en inre vall 170 m lång 
som nästan helt omsluter bergskrönet, forutom utmed en 50 m lång sträcka i SV där 
berget stupar brant i sjön…. Murarna, främst den inre, tycks vara uppbyggda av närmast 
runda eller ovala rösen lagda närmast kant i kant med en stor grop 1,5-3 m i diam. Och 
0,3-0,7 m djup i varje. Mellan rösena är vallen närmast obefintlig. Borgen har ett fint läge 
vid sjön, som utgör dess begränsning i väster.‖ EF s 46. 25 m öh. 11INV 66399-16197 

9    Marma. Fornborg.  (Almunge 97:1). 20 m öh. 66406-16209 
10  Näsby. Fornborg.  (Almunge 110:1).  ‖På andra sidan av ån (Olandsån) ligger vid västra 

stranden av sjön en fornborg. Ådalen och ån har möjligen haft namn innehållande 
namnelementet finn, efter ett namn (eller benämning) på fornborgen eller en vårdkase på 
den.‖ AF s 62. (Stora Finndalen). 20 m öh. 66461-16304 

11  Uls-Väsby. Fornborg. (Almunge 30:1)   ‖På berget vid Uls-Väsby, en låg förfallen ringmur, 
1000 fot lång, på södra och östra sidan dubbel.‖ GU s 57. ‖Bestående av en inre 
ringvall…och två yttre vallar i öster samt sydväst…I vallens norra del finns ett röse 9 m i 
daim. och 0.5 m högt av 0.3-0-5 m stora stenar, i mitten en grop 1 m dia och 0.4 m 
djup…Borgens strategiska läge synes vara mycket gott. Den överblickar de nedanför 
liggande dalarna i såväl norr som öster.‖ EF s 48.  Röset kan antyda en vårdkasplats. 30 m 
öh.  11INV 66375-16208 

 Vitensten  NO Almunge. 
 

Alsike s:n TK 11ISV NV  
 Kyrkan av tegel från ca 1250, byggdes till under senare medeltid med västtorn. 
12 Finnvreten. ‖Förra leden kan syfta på en vårdkase som kan ha stått på höjden 300 m norr om 

gården (50 m öh) och som kan ha varit led i en vårdkaskejda. AF s 87. 11INV 66290-
16095 

13 Kvarnbacken. Stensättning. (Alsike 21:1).  Från 1669 finns en uppgift om en vårdkase på 
Alsike kvarnbacke. ‖Den på Alsike kvarnbackes moränrygg befintliga stensättningen är 
den troliga kasplatsen. Då stenbädden endast ligger 25 m över nuvarande vattenyta och 
har en diameter av hela 10 m, med en försänkning i mitten, måste man förutsätta en 
ganska stor kase.‖ Florgård s 8. 24 m öh. Vårdkase nr 62 i Arbmans vårdkasförteckning. 
20 m öh. 11INV 66256-16045 

14 Kungshamn. Röse. (Alsike 42:1).  Vårdkase nr 62 enl. Arbman. 25 m öh. 11INV 66309-16040 
  Tuna. 11I NV 6625-1606 

 
Altuna s:n  TK 11HNV 
 Altunir 1318. Kyrkan av sten med västtorn stod färdig 1850. Den ersatte en medeltida 

stenkyrka med västtorn.  Ingår sedan 2006 i Fjärdhundra församling. 
 Brunnby  6635-1563 
 Kallberget. Troligen Billerstenaborgens vårdkasplats. 65 m öh. 66362-15635 
15  Borgberget Billerstena. Fornborg. (Altuna 54:1)  ‖1100 m NO sockenkyrkan och  50 m SO 

om Billerstena ligger ‖Billerstena borg‖. Borgberget har mot söder och sydväst obestigliga, 
släta bergssidor…Borgen är en av de mest omskrivna i länet på grund av att man dit trott 
sig kunna förlägga en strid, omtalad i Rolf Götrikssons saga‖. SFV s 91. GU s 45. ―Vid 
grävningar I Billerstenaborgen…har jag anträffat rikligt med kol.‖ GU s 87. ‖Vattengrop 
och kulturlager saknas.‖ SU s 253. 45 m öh. 66346-15638 

 
Alunda s:n   TK 12ISV SO 
 Kyrka med högt västtorn från 1200-talet. 
 Bolsängen. Bål-?  35 m öh. 12ISV 6663-1619 
16   Haberga. Fornborg. (Alunda 511:1). ‖Uppgift om fornborg enligt tidigare inventering. Inga 

lämningarav som styrker uppgiften kan iakttagas. Höjden saknar i stort sett naturligt 
brantare partier‖ RAÄ 15-20 m öh. 66641-16287 Ej utmärkt på karta. 

17   Husholmen. Borg. (Alunda  343:1). 5 m öh. 66598-16310 
18  Kasberget.  Vårdkase. (Alunda 390:1). ‖Krönet ac berget…med vidsträckt utsikt…Enligt 

bybor…skall på berget ha stått en vårdkase.‖ RAÄ. 20 m öh. 66616-16267. 
   Svista. Suiestun 1312. Av landets 8 Sviestad ligger de flesta i närheten av orter med tuna- eller 

skälv-namn. ES s 64 ff 
19  Vettsta. Möjlig vårdkase på höjden 25 m N gården. 12ISO 66690-16304 
 
Angarns s:n  TK 11ISO 



 

Sida: 5 

 

 Ingår sedan 2006 I Össeby församling. Den rektangulära gråstenskyrkan byggdes troligen vid 
1200-talets slut. 

20 Veda. Fornborg. (Angarn 111:1) Defensivborg. Krön och sluttningar av moränbunden 
bergshöjd. Daterad till yngre järnålder.  20 m öh.  66012-16331 

21 Rävsta. Fornborg. (Angarn 115:1). Ingenting framkom som tyder på att anlägg-ningen är en 
egentlig fornborg utan en hägnad av något slaganlagd under förromersk järnålder.  
Daterad till bronsålder. Enl. Olausson.  Vallanläggning typ B.  Olausson  s 83 ff.  40  m 
öh. 66030-16329 Ej kartmarkerad 

 
Arnö s:n   TK 10HNO 
      Kallades tidigare Bond-Arnö. Ingår nu tillsammans med Kungs-Husby i Veckholms 

församling. Den tornlösa stenkyrkan härrör från ca 1300. 
22  Norrhammar -Ringmuren.  Fornborg. (Kungs-Husby 21:1). "På ett berg c:a 600 m S om 

Norrhammar är en ringmur, 92 fot lång, 14 fot bred inom murarna." GU s 53. "2600 m 
VSV om sockenkyrkan och 350 söder om Norrhammar, ligga murar på en obetydlig berg- 
och moränkulle. Murarna, som kallas »Ringmuren», omsluta kullens krön." SU s 264. "Bart 
berg och moränavlagringar." GF s 103   25 m öh.  66010-15806 

23  Oxsten 1. Fornborg. (Kungs-Husby 74:1)  På ön Oxstens östra del. 10-15 m öh. 65936-15834 
24  Oxsten 2. Fornborg. (Kungs-Husby 99:1) På ön Oxstens västra del. 10-15 m öh. 65937-

15831 Ej utmärkt på kartan pga platsbrist.  
25  Utö hus. (Kungs-Husby 70:1). "å södra delen af Arnö ligger Utö gård ... med en av Upplands 

märkligaste medeltida stenbyggnader." S4 s 844. Utö hus byggdes omkring 1500. 15 m öh. 
65960-15809  

26  Vittnäsudd. Fornborg. (Kungs-Husby 62:1)  "1200 m söder om sockenkyrkan och Arnöberg 
ligger ett till stor del moräntäckt berg, som stupar med mycket svårbestigliga sidor utom i 
NO...på sistnämnda sida upplagts dubbla murar,...Borggårdens högsta punkt ligger c:a 24 
m över Mälaren." SU s 266-67. "På ett berg invid Yxvik med brant stupande klippor åt 
den murfria sjösidan. Åt landsidan begränsas området av en c:a 140 m lång mur, förstärkt 
av en 85 m lång yttermur." GU s 53 ‖Från borgen har man storslagen utsikt öfer sjön.‖ 
RAÄ.   10  m öh.  65970-15781 

 
Balingsta s:n  TK 11HNO 
  Romansk absidkyrka med västtorn, byggd omkring 1200, övergavs efter att en ny tegelkyrka 

invigts 1872. 
  Kumla. 6627-1592 
27 Viks hus. (Balingsta 69:1). Vid stranden av Låstaviken. ‖Wikshus eller Viksmur, fordom en 

befäst borg, hvilken ännu från klippan höjer sin stenmassa.‖ HGSL. ‖Vid Låstaviken reste 
sig troligen redan tidigt ett fast hus, tillhörande den mäktiga ätten And, det ersattes sedan 
av det ståtliga Vikshus.‖ W s 17. 5 m öh. 66252-15932 

 
Biskopskulla s:n TK 11HSO 
 Medeltidskyrka med västtorn. Klockorna ursprungligen i stapel trots tornet. 
 Brandås. ‖Sägs ha fått sitt namn efter en stor brand.‖ (Ortnamnsarkivet.)  6624-1576 
 
Björkö-Arholma s:n  TK 11JNO 
 Den tornlösa träkyrkan är ursprungligen uppförd som bönhus 1890. 
28 Båkberget. Arholma. ‖markerad på kartan 1713. En klyfta intill nuvarande Båkberget kallas 

Vårbergsstugan, vilket talar för att Båkbergets äldre namn varit Vårberget. I fjärden väster 
om berget ligger Kasholmen " SSSk s 299  ‖Där Båken, byggd 1768, nu står, har – enligt 
den muntliga traditionen – en kas stått.‖ NM Sp 51 s 24. ―Troligtvis hette Båkberget förut 
Vålberget! (Ortnamnsarkivet). 25 m öh. 66411-16849 

 Finnala. 6644-1679 
 Kasholmen.  66413-16849 
29 Simpnäs. ‖en kase vid Simpnäs väl styrkt. Söder därom vid nuvarande Svedudden markeras 

på Johan Leitz karta över Björkö och Vätö 1713 en vårdkase med de förklarande orden 
‖gl. ‖Wåhlkase‖. SSSk s 299.  Tiangelpunkt. 15 m öh. 66403-16836  

 
Bladåkers s:n.   TK 12ISO 
 Tornlös stenkyrka från 1200-talet.  

               Hagebo. 
    Kasbol. Kan betyda vårdkasväktarens bostad. ‖Meddelarna kan inte förklara namnet‖ 

(Ortnamnsarkivet). 6658-1641 
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Blidö s:n  TK 11JSV SO 
 Den tornlösa stenkyrkan byggdes 1856-59 och ersatte ett träkapell från 1656-60. 
 Finnviken. ‖Förra leden kan syfta på en vårdkase som kan ha stått på en höjd vid viken (trp 

32,0 TK 11J SV) och som kan ha varit led i en vårdkaskedja.‖ AF s 87. ―God hamn. 
Finnar tog in där förr‖ (Ortnamnsarkivet). 11JSV 6611-1673 

 Furusund. Skans. (Blidö 1:1). 25 m öh.  Nyare tud.11JSO  66201-16766 
30   Kasberget. På södra delen av Blidö. ‖Sydost om detta berg (Kasberget på Yxlan) ligger på 

Blidö Mörtvikberget, vars äldre namn  var Kasberget.. På en karta från 1739 finns här ett 
vårdkastecken följt av ordet Kase.‖ SSSK s 301.  Triangelpunkt 28.0 m öh. 11JSO 6618-
1676 

31  Kasberget. ‖Vid södra sidan av Blidösund ligger på Yxlan Kasberget. Såsom förklaring av 
namnet uppger ortnamnupptecknaren 1933: 'Där har man ’bränt kas’ tills nu.' 
Förmodligen syftar han på valborgsmässoeldar,  men namnet kan ursprungligen ha syftat 
på vårdkasar.‖ SSSk s 300-301. 11JSV 66130-16719. 

 Kasholmen. Gammal lotsplats. Var tidigare en ö för sig men är nu förenad med Yxlan. 
   Mörtviksberget. Se 30 Kasberget.  
32  Oxhalsö. ‖Det finns anledning att tro, att förleden i namnet Valbergsudden 

(Wahlbergzwdden 1689) på östra sidan av Oxhalsö är ett ursprungligt Wardhbergh.‖ SSSk 
s 300. 11JSO 66144-16785 

33  Rödlöga. ‖på Rödlöga Västerö har det på Kasberget enligt ortnamn-upptecknaren 1933 förr 
stått en »kas med spira». Sannolikt är det fråga om en vårdkase.‖ SSSk s 300. 15 m öh. TK 
11JSO 66126-16899 

34 Skansen.  Skans. (Blidö 21:1). Nyare tid.  10 m öh. 11JSO 66183-16759 
35 Valberg. ‖berg på södra delen av Kudoxa, omkring 9 km ostnordost om Valbergsudden .‖ S 

s 287. ‖Sydost på Kudoxa har det stått en kase.‖ SSSk s 300. 15 m öh. 11JSO 66202-16878 
36   Yxlan. ‖vid Köpmanholm på Norra Yxlan fanns det 1707 en ‖Wåhlkase‖.  ‖Den nordligaste 

delen av Yxlan heter Kasholmen.. Det framgår av äldre kartor, att det här på 
Kasholmsberget har stått vårdkasar. SSSk s 300. 10 m öh.  11JSO 66197-16765 

 Yxlans telegraf. Optisk telegraf på höjden med triangelpunkt 30 m öh. 800m NV om Yxlö. 
Trolig tidigare vårdkase.  11JSV (169r) 

 
Boglösa s:n TK  11HSO 
 Omfattar sedan 2006 även Lillkyrka och Vallby socknar. Kyrkan av sten är från ca 1200 och 

saknar torn. 
    Hagtorp.  66115-15790 
 
 
Bondkyrka s:n  TK 11HNO 11INV 
   Heter numera Helga Trefaldighets församling. Se denna. 
 
Boo församling. TK 10INO 
   Församling sedan 1889, var tidigare kapellförsamling. År 1724 uppfördes ett träkapell vilket 

tjänstgjorde som enda gudstjänstlokal fram till 1923, då den nuvarande tegelkyrkan 
invigdes. 

37  Baggensvägen. Borg. (Boo 22:1). 5 m öh. 65793-16419 
38  Kummelberget.  65821-16389 
   Kummelnäs. ‖Det är mycket möjligt att namnet på bebyggelsen Kummelnäs (Kumbelnäs 

1610) på Ormingelandet nordost om Kungshamn innehåller ordet kummel i betydelsen 
’vårdkase’.‖ SSSk s 307.  6583-1641 Vårdkasplatsen troligen på Kummelberget. Se detta.. 
65834-16413. 

   Telegrafberget..‖Berg å Kummelnäs. Kummelnäs telegraf. Där var förr station på en optisk               
telegraflinje.‖ (Ortnamnsarkivet) 

 
Bro församling.  TK 10INV 11ISV 
 Sedan 2006 omfattar B. även de tidigare församlingarna Håbo–Tibble och Låssa. Den tornlösa 

stenkyrkan härstammar troligen från 1100-talet. 
39  Borgen. Fornborg. (Bro 86:1). På krön av högt berg.  400 m O Sätra. 30 m öh. 11ISV 66049-

16034 
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   Finnsta. Findzstadhom 1454 ‖Förra leden kan möjligen syfta på en vårdkase på en liten höjd 
(40 m) nordväst om gården‖ AF s 84. Mer troligt att namnet syftar på vårdkasen på 
fornborgen Borgen. 11I SV 6600-1604 

40  Husby. Runstenen med vårdkasväktaren Assur. Vårdkasplats 100 m SO gården en kal 
bergskulle med rund stensättning. Utmärkt utsikt över hela Bro- och Näsfjärdarna. 30 m 
öh. 10INV 65985-16031 

41  Stäksön. ‖På Stäkesön (Almare-Stäket) bör ett bevakningsställe funnits, med hänsyn till att 
farleden sedan äldsta tider varit ’stäkad’ och landsidan befäst. Spår av en äldre signalpunkt 
har också framkommit på öns östra del på 41-m-nivån och bör kasläget även med hänsyn 
till det i sydost belägna ’S:t Eriks slott’, som under tidigare epoker spelat roll i Sveriges 
politiska historia.‖ Florgård s 6. 10INV 6596-1611 

42  Önsta. Fornborg. (Bro 178:1).  45-55 m öh. 66052-16009 
 
Bromma s:n TK 10INV 
43  Bromma kyrka. Kyrkan är en rundkyrka, sannolikt byggd av en gammal kastal. Dess 

grundnform liknar påfallande den som ses vid t.ex. ruinen av Svaneholms fäste i V.Hargs 
s:n i Östergötland. Se W s 21m BK s 22 och Ambrosiani: De Uppländska rundkyrkorna 
och Frölén: Nordens befästa rundkyrkor s 115 samt Bonnier s 22. 65835-16204 

 
Bälinge s:n TK 11HNO 
 Tidig medeltidskyrka med högt torn byggd på 1200-talet. 
 Haga. 6650-1596 
44  Högsta. Fornborg. (Bälinge 1:2). "Omedelbart S om åsens  högsta del vid Högsta i Bälinge 

löper åsvägarna samman till en smal vägbank på åsens krön. Denna passerar en port i en 
"fornborg" bestående av en enkel grusvall med runda gravar omväxlande på in- och 
utsidan... "Fornborgen är troligen inte någon försvarsanläggning utan en hägnad..." AS s 
245. "Genom denna vallanläggning, vilken av flera arkeologer ansetts vara en s.k. 
gravhägnad, går den gamla åsvägen fram, vilket gör den mycket lik Sunnerstaborgen. Kan 
det möjligen vara så att denna anläggning också är en borg som bevakat vägsystemet 
norrifrån och den därifrån kommande handeln?" DD s.14. Se Sunnerstaborgen. Se även 
Biörnstad, s 130. 45 m öh. 66522-15991 

   Jällberget. Berg vid Forkarby. 6646-1598  
   Kallön.  6655-1576 
45 Losgärde. Loskäl loaskialf 1291. ES s 22. "Losgärde är beläget omedelbart NV om en kulle, 

Lundabacken…Lundabacken likdsom Vårdsberg nära Linköping ter sig som en typisk 
bevakningsplats.‖ ES s 44. 35 m öh. 66476-15968 

   Svista Swiasta 1385. Triangelpunkt. Av landets 8 Sviastad ligger de flesta i närheten av orter 
med tuna- eller skälv-namn. 6647-1600  

   Tuna 6648-1593 
 
Börstil s:n TK 12INO 12JNV 
    Ingår sedan 2006 i Frösåkers församling. Salkyrkan av sten är troligen byggd under 1300-

talets förra del. Kyrkan brändes av ryssarna 1719. Vid en ombyggnad på 1850-talet tillkom 
tornet. 

    Haga 12INO 6690-1641 
    Haga 12JNV 6682-1651 
    Kallboda. Kalleboda 1560. Nuvarande Fälön. 12JNV 6680-1657 
      Karön. Vittestorpen intiill. 10 m öh. 12INO 66882-16414 
46  Kasberget. Wahlbärgz fiälen 1686. SSSk s 298.  Se Näsudden i Harg s:n.  15 m öh. 12JNV 6681-1654 
   Kasfjärden. 12JNV 66836-16561 
47  Skansen.  (Börstil 216:1) ‖På högsta punkten … har enligt tradition stått en optisk telegraf. 

15 m öh. 12JNV 66863-16526 
48  Valudden. På Norrön i Börstil VNV Öregrund. 10 m öh. 12INO 66950-16413 
   Vittenstorpen.  12INO 6689-1643 
49  Östhammars hus. Borg. (Börstil 112:1). Förvaltningsborg. 66859-16421 
 
Danderyds s:n  TK 10INV NO 
   Den treskeppiga tornlösa stenkyrkan är troligen från 1300-talet. 
50  Mörbyberget.  Fornborg.  (Danderyd 32:1).  65883-16271. 
   Rinkeby. ‖På en del centralorter har det också funnits yrkeskrigare som kallats rinkar. Av 

landets 18 Rinkeby (Rinka- Rickeby) finns 11 i Uppland.‖ Hellberg 1984. 10INO 6590-
1625 
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Danmarks s:n  TK 10INO 
   Den tornlösa kyrkan är troligen från 1300-talet. 
51   Vedyxa. Fornborg.  (Danmark 17:1).  30 m öh.  66379-16109 
  
Dannemora s:n TK 12ISV NV 
   Den tornlösa gråstenskyrkan är byggd under 1400-talets senare del. 
   Lyssnarberget. (Ingående i ett akustiskt system? 50 m öh. 12INV 6677-1610 
 
Djurö församling. TK 10JSV NV NO 
   Ingår sedan 2002 i Djurö, Möja och Nämndö församling. Den tornlösa träkyrkan invigdes 

1683. 
52 Bötet. ―berg under Uppeby. Berget ligger strax Ö om byn i Uppeby-träsket, en insjö mitt på 

Runmarö. »Från detta berg har man utsikt långt ut till havs.» (SOA). M s 25. Man kan enl. 
Engström 1984 härifrån  

                   upptäcka ett vikingaskepp med 10 m höjd över vattenytan på ett avstånd av 18,9 
nautiska mil dvs 35 km. 10J NV 65770-16686 

   Bötsholmen. ‖Holme under Södersunda‖ M s 26. Syd Runmarö. Triangelpunkt 20 m öh. 
10JSV 6572-1667. 

53 Bötsudden. Kallas också Solberga böte. ‖Udden ligger strax SO om  Solberga by…På platsen 
stod 1704 en Wåhlkase.‖ M s 26. Gripenhielm har på sin konceptkarta från 1691 markerat 
en kase på berget.‖ SSSk s 303. 30 m öh. 10JSV  65744-16680 

54  Eknö. Skans. (Djurö 50:1).  10JNV 65777-16787 
55  Elgböte. Älgböte 1691. ‖Endast känt från 1600-talskarta, markerar där en plats på sydspetsen 

av Storö…Man kan från denna plats se högsta  punkten på Högböte.‖ S s 280. M s 24. 
Vårdkase nr 61 enl. A. ‖1 km norr om Storös sydspets.‖ SSSk s 302. 32 m öh.  10JNV 
6584-1674 

    Finnkobben 10JNO 6578-1681 
56   Finnmarken.  Skog öster och nordost om Tranvik på Vindö. ‖Förra leden kan möjligen 

syfta på en vårdkase som kan ha stått t.ex. 1 km öster om  Tranvik (25m) och som kan ha 
varit led i en vårdkaslinje Sandhamn…Vaxholm‖ AF s 86. 25 m öh. 10JNV 6584-1664 

57  Harön. Harö kase. Vårdkase. (Djurö 35:1). ‖I geom. b 1630-40 kallas berget Wåhlberget. 
Lantmätaren har avbildat en vårdkase på bergstoppen och försett teckningen med ett 
förklarande »kasa». Vårdkase nr 37 enl. SV. 30 m öh.  10JNO 65838-16755 

58   Jällö. eldø  slutet av 1200-t. ‖All sannolikhet synes mig  tala för att även namnet Jällö bevarar 
minnet av en  

          gammal vårdkasplats. Det bäres av två numera sammanvuxna öar i sydöstra delen av 
Kanholmsfjärden … 

         Jällö är en hög och tämligen otillgänglig klippö från vilken man har en vidsträckt utsikt. 
Omkring  

          7 km nordnordost om Jällö ligger det ovannämnda Högböte. Öster och sydost om Jällö i 
riktning mot öppna havet har det förr stått vårdkasar på Harö och Eknö…Frön Jällö har 
man även kunnat ha förbindelse med vårdkasar i sydlig riktning på Runmarö.‖ S s 288 ff.  
―Öns strategiska läge talar för att man har att göra med en gammal vårdkasplats..‖ SSSk s 
303. 26 m öh. 10J NV 65827-16720  

  Kasberget. Vårdkasplats på Harön. (Djurö 35:1). Se 57 Harön. ‖Det är måhända ett sjömärke 
av sten, som givit anledning till namnet Karsberget…På Sj 62 9V bär berget namnet 
Käringberget…benämningen Käring och stenkäring på sjömärken se t.ex. Modéer: Smål. 
Skärgårdsnamn.‖ S s 196. ‖Det 42 m höga Käringberget på Storö  har också kallats 
Kasberget. Det är inte möjligt att avgöra om det är ett sjömärke eller en vårdkase som gett 
anledning till det senare namnet.‖ SSSk  304. 35 m öh. 65838-16755 

59  Sandhamn. Sandön. Vårdkase nr 36 enl. SV. Stahre menar dock att den kasen är den som 
markeras på Eknö.. SSSk s 302. ‖I äldre tid har det även stått en vårdkase på Eknös högsta 
berg…3.5 km söder om kasen på Harö.‖ S s 295. 5 m öh.  ‖Wijd en by utt wedh 
Sandhampn finess En Wakt Case af trä att betända widh fjentlig ankomst.‖(UFF II:278 Ur 
Rannsakningar om Antiqviteterna 1667-81, I)  10JNO 65780-16773 

60 Skarprunmarn. ‖På ett kartblad från 1805-06 står ordet Kasen på högsta punkten på 
Skarprunmarn.‖ SSSk s 303.  31 m öh. 10JNV 65795-16719 

   Solberga Böte. Se nr 39 Bötsudden. 
   Storö Kasberget. 42 m öh.  10JNV 6575-1666 
   Telegrafholmen. Optisk telegraf på ön N Sandhamn. 10JNO 6578-1677 
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Ed s:n  TK 10INV 11ISV 
   Edh 1310. Tidig medeltidskyrka med ursprungligt västtorn. 
61 Runsa borg. Fornborg. (Ed 2:1) ‖En utmärkt vacker borglämning finnes vid Runsa å den 

nordligaste av de två uddar som skjuta ut i Skarfven.‖ S4 s 561. GU s 67-68. 
‖Farledsborgen vid Runsa har även ett strategiskt läge vid mötet mellan två farleder. Själva 
kasplatsen torde dock ha legat på 55-m höjden 400 m sydost om borgplatån. En till viss 
del utspridd stensättning med ca 4 m diameter av skörbrända stenar markerar den troliga 
platsen. Höjdläget  möjliggjorde även samband med Skavsta fornborg på Oxundasjöns 
östra strand oc kan ha bidragit till bevakningen av faleden genom nämnda sjö. Florgård s 
6.0.  En vridkvarn har hittats vilket visar att man bakat bröd på borgen. 10-30 m öh. 
11ISV 66069-16143 

 Vaxmyra. Wagsmyrom 1457. 11ISV 6602-1617 
 
Edebo s:n  TK 12ISO 12JSV 
   Den tornlösa rektangulära gråstenskyrkan är byggd på 1400-talet. 
   Finntorp. 8,5 km SV Hallstavik. 12JSV 6655-1651 
62  Järinge. Fornborg. (Edebo 17:1).  20 m öh. 66570-16497 
63  Valborgsmässoberget. Triangelpunkt 34,3 m öh. 21JSV 6661-1652 
   Varsvik. Vaskarsvik 1348. DMI 1:1 s 141. 12J SV 1653-6666 
 
Edsbro s:n  TK 11INO 11JNV 12JSV 
   Den tornlösa gråstenskyrkan är byggd på 1200-talet. 
   Borgen. Fornborg. S. Närdingen mitt emot Lund. Se Lundby borg   
   Bränntorp. Hänför sig möjligen till  fornborgen 45:1  som ligger 600 m VSV om gården. 

11INO 66414-16459 
   Finntorpet. Torp under Valla. Anknyter direkt till fornborgen 228:1 11JNV 6645-1651 
64  Fornborg.  (Edsbro 45:1) 35 m öh. 11INO 66414-16459 
65  Fornborg. (Edsbro 152:1) 20 m öh. 66455-16499 
66  Fornborg. (Edsbro 228:1) 20 m öh. 66451-16506 Ej utmärkt på karta pga platsbrist. 
67  Fornborg. (Edsbro 241:1) Vid Fansjöns S ända. 20 m öh. 66423-16530 
68  Lundbo borg. Fornborg. (Edsbro 59:1(2).  "På ett högt berg, lättast tillgängligt från SO nära 

masugnen invid sjön Närdingen en manshög borgmur av oval form, c:a 180 m lång" GU s 
58 = "Lundbo borg" HGSL. "betydande kulturlager spåras på flera platser." Gihl 1918. 20 
m öh. TK 11JNV 66451-16506. Ej utmärkt på karta pga platsbrist. 

   Lysenberget. 11INO 6642-1643  
 
Ekeby s:n TK 12ISO 
   Den tornlösa gråstenskyrkan är från 1200-talet.  
69  Stensunda. Fornborg. (Ekeby 140:1).  20-30 m öh.  66619-16351.  
 
Ekerö s:n  TK 10I SV NV 
 Kyrkan av sten härrör från 1100-talet. Tornet tillkom under 1400-talet. 
  Invid Ekerö kyrka rester av en möjlig kastal  10I SV 65739-16108  
70   Bona. Fornborg (Ekerö 119:1). 30-50 m öh.  10ISV 65741-16083 
  Borgberget. ‖På Borgberget finnes en mindre förfallen ringmur.‖ (Ortnamnsarkivet). Se 

Vårberg. 
71   Estbröte. Fornborg (Ekerö 140:1). Fornborg med röse. 25-45 m öh.  10I SV 65749-16173 
72   Fornborg. (Ekerö 184:2).   65743-16069. . Ej utmärkt på karta pga platsbrist. 
     Hagen. 10I NV 6577-1607 
73 Lurudden. Vårdkase. (Ekerö 74:1). ‖på avsats i brant sluttande skogsbrant.. Bålplats, diam 

7-8 m och   02,- 04 m dj. Fynd av bränd lera, slaggbit och brända ben. C14-prov gav 
datering Vendeltid eller tidig vikingatid. Tolkning vårdkase eller dyl.‖  RAÄ  65742-16086 

74 Rastaborg. Stensättning. (Ekerö 41:1).  ‖Norrut på södra delen av Ekerö ligger vid 
Rastaborg ett högt berg som 1688—1703 kallades Wålberget och 1746 Wårdberget…Där 
finns ett röse av god beskaffenhet‖ S s 292. SSSk s 306. ‖I den tidigare citerade 
kyrkoherden Johannes Kolmodins redogörelse berättas även om ett ‖Vårdberg‖ på 
Ekerön, som skulle ha varnat Björköborna för fiendens annalkande. Att det åsyftade 
’Vårdberget’  är triangelpunkten 70,0 vid Rastaborgs gård har bekräftats vid studiet av en 
rågångskarta från 1746 där namnet återfinns. Från Rastaborgpunkten erhållers direkt 
synkontakt med Vårby och Borg.‖ Florgård s 10. Triangelpunkt 70,66 m öh. 10I NV 
65774-16054 

  Vikingaberget. Fornborg. Se Vårberg. 
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75 Vittulsö. Sannolikt = SV:s Bockholmssund. Se Calissendorff 1963. ‖Den av Hadorph 
nämnda kasen vid Bockholmssund har sannolikt stått på nuvarande Lillön, som tidigare 
hetat Helgö…Det finns på berget in mot sundet ett röse, som sannolikt har tjänstgjort 
som grund för en vårdkase.‖ SSSk s 306. Florgård däremot är av åsikten att platsen för 
kasen varit  söder om sundet på triangelpunkten 60,6. F s 10. 554 m öh. 10ISV 6574-1607. 
Ej utmärkt på karta pga platsbrist. 

  Vårdberg. Se Rastaborg. 
76 Vårberg, Vålberg. Fornborg (Ekerö 138:1).  Berget mellan Skärvik och Rödsten på Ekerös 

SO- spets. SSSK s 306.= Borgberget "Borgberget" (Vårberg, Vålberg) vid Skärvik på södra 
stranden har en betydande höjd. Bergets översta platå är befäst åt Ö och N med en 
sammanhängande låg mur med ganska väl bevarad yttersida (1-1/2m), slutande i SO med 
en tornartad utvidgning, liknande den, som...beskrivits vid Gottsunda." GU s 72. Den 
tornartade utvidgningen kan vara en vårdkasbotten. 20-50 m öh.  10I SV 65735-16150 

 
Enåker s:n  TK  12HSV 
 Kyrkan är från 1300-talet och tornet tillkom 1854. 
 Hagtorpet.  66573-15545 
 
Estuna s:n  TK 11J NV 
  2006 slogs socknen samman med Söderby-Karls församling till Estuna och Söderby-Karls 

församling. 
  aesetunum 1289. Kyrkan av sten är byggd under 1100-talets senare del. Koret var avsett att 

uppbära ett aldrig uppfört östtorn. 
  Finngarne. Hänsyftar på fornborgen Fisingsberget.  ‖Förleden i Finngarne och 

Finnstensberget syftar kanske på en vårdkase på eller vid fornborgen.‖ AF s 63. 46 m öh.  
6634-1662 

  Finnstugan. ‖Torp å Norra  Malma‖ (Ortnamnsarkivet). 
77 Fisingsberget. Fornborg. (Estuna 62:1) I byn Östra Eka vid gränsen till Finngarnes ägor. . 

"Förleden i Finngarne och Finnstensberget syftar kanske på en vårdkase på eller vid 
fornborgen." AF s. 63. 40 m öh.  66353-16615 

  Fistensberget. Se Fisingsberget. ‖Berg med fornborg. En km V om V Eka.‖ 
(Ortnamnsarkivet). Se Gihl: Upplands fornborgar. 40 m öh. 66352-16594 

    Haggård. Hänför sig troligen till fornborgen Fisingsberget. 6634-1660 
    Kallvik  Hänför sig troligen till fornborgen Vitsjö. 6638-1658 
78 Räfsja. Fornborg. (Estuna 84:1). 15-35 m öh.  66322-16645 
    Vitsjö. Röse  (Estuna 64:1).  ‖75 m lång (NO.SV) och 60 m bred. Vallar i NO och SO 2-3 m 

breda och 0,2-0,3 m höga. Belägen på Oppgårdsberget 500m NNV o Vitsjö.‖ N s 130. 
‖Mitt i röset är ett gränsröse.‖ RAÄ  40 m öh. 66361-16585 

79 Åsby.  Fornborg. ((Estuna 53:1). ‖Fornborg. 75 m lång (NNV-SSO) och 45 m bred. Belägen 
på berg 100 m N om Vallermansbacken, Åsby.‖  N  s 131.  40 m öh.  66366-16558  

 
Faringe s:n TK  12ISO 
    Den tornlösa gråstenskyrkan torde vara från 1200-talet. 
80  Ösby. Fornborg. (Faringe 81:1). 15 m öh.  66512-16301 
 
Fasterna s:n  TK 11INO 
    Socknen bildades på 1700-talet genom sammanslagning av socknarna Fasta och Esterna. Den 

gemensamma kyrkan uppfördes 1799-1801 på platsen för Esterna gamla kyrka. 
81   Bolet. Fornborg. (Fasterna 90:1).  40 m öh. 66320-16369 
82   Hagen. Fornborg? (Fasterna 145:1). 66338-16411 
    Varleda. Warlidum 1328. Möjlig vårdkasplats. 45 m öh. 6639-1638 
 
Films s:n TK 12ISV NV 
  Ortnamnet (1314 Fylm) är dunkelt. Den tornlösa gråstenskyrkan är från 1400-talet 
  Haglösa. 12I NV 6679-1613 
83 Kallviken. Möjlig vårdkase på höjden 45 m öh. 12I NV 66787-16205 
  Skansen. 12I NV 6679-1612 
 

Forsmarks s:n  TK 12INO 13ISO 
  Ingår sedan 2006 i Frösåkers församling. Kyrkan är en nyklassisk stenkyrka från 1794-1800. 

Den har torn. Den föregående kyrkan var byggd av trä 1613. 
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  Hagen. Hänför sig möjligen till 53 Kallerö och förstärker därmed möjligheten till vårdkasplats 
där. 12I NO 6696-1631 

84    Kallerö. Möjlig vårdkasplats. 10 m öh. 12INO 66945-16352 
85    Norr-kasudden.  10 m öh. 12INO 66985-16360 
 
Fresta s:n TK 11ISV 
 Kyrkan av sten är troligen byggd under 1200-talet. 1776 byggdes tornet. 
 Inga vårdkasnamn i socknen. 
 
Fröslunda s:n  TK 11HSO NO 
    Hette tidigare Fröjeslunda. Den tornlösa stenkyrkan byggdes troligen under 1400-talets senare 

del. 
     Kassviken. 25 m öh. 11HNO 66254-15829 
 Noppskär. Noppaskälom 1370.  ‖ligger på sluttningen av en ganska hög och brant kulle. På 

dennas krön påträffas grunden av ett tämligen lågt jordblandat röse,  som är omkring 10 m i 
genomskärrning …Sluttningen är särskilt mot söder brant och svårtillgänglig.‖ ES s 46. 21,03 
m öh. 11HSO 6624-1582  

  Varsta Hänför sig troligen till 67 Noppskär.11HSO 6622-1583 
 
Frösunda s:n   TK 11ISO 
 Ingår sedan 2006 i Vallentuna församling. Den tornlösa oputsade gråstenskyrkan är uppförd 

under 1400-talet. 
 Finnberga. Gården ligger 3 km öster om Skrävsta fornborg. 6617-1633 
86   Borgringen.  Fornborg (Frösunda 59:1) Defensivborg. 1000 m V om Skrävsta. ‖Av borgen, 

som är belägen på berget söder om torpet Bergland på gränsen mot Orkesta, finnas blott 
mycket obetydliga rester kvar.‖ GU s 65. ‖på Skrävsta ägor såsom en Skandz  medh rund 
muhr omkring.‖ S4 s 639. ‖Sammaledes på Otterstadh egor finnas sådan Borgh såsom en 
Skandtz eller slott, rund och stor som en kyrkiogårdh…Bergen är belägen på ett stort berg 
c:a 1 km väster (med någon dragning åt S) om Åttesta.‖ GU s 66  45 m öh.  66169-16303 

87 Sjöhagsberget. Fornborg (Frösunda 3:1) Placeringen mycket strategisk vid vid två betydande 
vattenvägar. Borgen omges av  vatten eller sankmarker på alla sidor utom i söder. "Bägge de 
undersökta murpartierna visade att anläggningen brunnit. Branden har varit så kraftig att 
stora stenar "omvandlats" till sand och grus...och i bägge skakten påträffades sintrad sten och 
sand...Ett större sotparti mot väster samt på den högsta punkten i norr täcktes inte 
(medmorän/mjälalager)." Olausson 1995 s.119 ff. 25-28 m öh. 66134-16348 

88  Sätteringen. Fornborg (Frösunda 58:1) 35 m öh. 66154-16214 
 Tuna. Tunum 1328. 
 
Frötuna s:n  TK 11JSV NV 
 Frøtunom 1300. Den stora gråstenskyrkans äldsta delar härrör troligen från 1100-talets senare 

del. och under 1400-talet tillkom ett aldrig fullbordat torn . 
 ―Sahlgren har dragit slutsatsen att Frötuna haft samband med ledungen…En båtled synes enl. 

Sahlgren bl.a. ha gått från Länna till Frötuna kyrksjö. Namnet Värn vid denna båtleds början 
»astyrker i sin mån att här har en farled gått fram»…Frötuna är den åt Freja helgade 
befästningen.‖ HT s 61. 

89 Björnö. Vårdkasplatsen på Morgarudden känd från 1600-talskarta. Vårdkasplats nr 63 enl. A 5 
m öh. 11J NV 66290-16646 
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90  Borgberget. Fornborg. (Frötuna 29:1(2). ‖På Borgberget på udden norr om gården Borg 
finnes en borglämning med höga stenvallar och två utgångar. S4 s 679. ‖Fornborg, 110 m 
lång (N=-SV) och intill 70 m bred. Omgives på tre sidor av en mur, 3-10 m bred och 05,-1 
m hög. Inångar i S och V.  25  m öh. 11JNV 66273-16608 

  Finnkärret. 11JNV 6627-1664 
91 Kasberget. Vid Mörjaren. ‖Kartor från tidigt 1700-tal  anger att här har stått en vårdkase.‖ 

SSSK s 300. 32,2 m öh. 11J NV 66314-16693 
 
Funbo s:n  TK 11INV 
  Den tornlösa romanska absidkyrkan av sten härrör från ca 1200. 
92  Funbo Prästgård 1. Fornborg. (Funbo 65:1). (‖På berget norr om Prästgården synar 

lämningar efter tvenne murar, en på norra sidan 17 m  lång, en på södra sidan 80 m lång.‖ 
GU s 46. ‖anläggningens lämplighet som försvarsplats anses tvivelaktig, och således även 
dess karaktär av fornborg.‖ SU s 259-260. ‖Borgen är belägen på en liten platå med en 
mycket god överblick över Funbosjön i öster….50 m väster om borgen ligger en annan 
borg (Funbo 191:1).‖  EF s 37. ―Prästgårdsberget, berg med fornlämning…Stenmurar på 
Prästgårdsberget‖. (Ortnamnsarkivet). 50 m V om borgen ligger en annan fornborg 
(Funbo 191:1). De bägge borgarna sammanbinds i S av en ansamling av sten.  25-30 m öh.  
66413-16148 

93     Funbo Prästgård 2. Fornborg. (Funbo 191:1).   25-40 m öh. 66412-16147. Ej utmärkt på 
karta pga platsbrist.  

94    Fjällbo. Fornborg. (Funbo 139:1). I samband med fornborgen tre stensättningar 3-6 m 
diam och 0.3-0.3 m höga,. 30 m öh.  66389-16171 

95  Hallkved. Fornborg. (Funbo 116:1). Borgen ligger i gränsen mellan Lissåns dalgång i 
nordöst och den högre liggande moränbundna marken i sydväst.  ‖I fornborgens NÖ del 
ligger en stensättning, rund, 6 m diam och 0.4 m hög.‖ RAÄ. ‖ …Borgen är belägen på en 
för omgivningen hög moränrygg med en god överblick över terrängen i öster, söder samt i 
väster.‖ EF s 43. Stensättningen kan vara en vårdkasbotten?  30 m öh. 66413-16148.  

  Karberga. 6639-1614 
96   Locksta. Fornborg. (Funbo 160:1).  30 m öh. 66397-16114.  
  Skansen. 6639-1610 
97   Skällerö. Fornborg. (Funbo 140:1).   20-35 m öh. 66368-16174. Ej utmärkt på karta pga 

platsbrist. 
98   Söderbo. (Skräddartorp). Fornborg. (Funbo 150:1).  30 m öh. 66355-16181. Ej utmärkt på 

karta pga platsbrist. 
 
Färentuna s:n  TJ 10INV  
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  Feringatunom 1298   Ingår sedan 1991 i Färingsö församling.. Den romanska stenkyrkan 
från 1100-talets senare del är en av Sveriges få östtornskyrkor som har torn över koret. 

99 Färentuna kyrka. Kyrkan har ett fyrkantigt torn över koret. ‖Det kraftiga tornet, som 
ursprungligen ej byggts för klockorna, har avsetts för försvar.‖ S4 s 534. 65869-16044 

  Eldgarn. Eldgarnsö. Eldgarnsswijkan 1649. ‖Eligt Modéer åsyftar förleden signaler för att 
erhålla båtförbindelse. Dessa kunna, menar Modéer, ha gällt såväl Eldgarnssundet som 
Brofjärden. I varje fall det sista alternativet får anses uteslutet, såvida det ej varit öborna 
själva, som brukat signalera… Det synes rimligare, att det är vårdkaseld, som givit upphov 
till namnet.‖ S s 293 ‖Ellgarn, fordom Helgegarn, vid Bro-fjärden‖ (Ortnamnwarkivet) 
6592-1603 

  Kumlaberget. Se Kungsberga. 
  Kungsberga. ‖Kongsberga, kungsgård der Magnus Ladulås ofta skall hafva vistats.‖ HGSL. 

Triangelpunkt. 6588-1603. 
100 Ringnäsborgen. Borg. (Färentuna 44:1). 5 m öh. 65888-16029.  
 
Gamla Uppsala s:n.  TK 11INV 
    Kyrkan av gråsten utgörs av ett stympat centraltorn samt kor och absid tillhörande den 

stora treskeppiga kyrka som var Uppsala domkyrka fram till ca 1273, då ärkebiskopssätet 
flyttades till Östra Aros, nuv. Uppsala. Denna domkyrka torde ha påbörjats med koret vid 
1100-talets mitt. 

101  Vallsgärde.  Valdzgierde 1540.  ‖De är kanske icke uteslutet, att vakthållning varit anordnad 
i Valsgärde, väl närmast avseende trafiken på Fyrisån…‖ ES s 72. Ståhl stöder 
uppfattningen att Valsgärde är ett skialf-namn, ett ursprungligt *Valaskialf.  Ståhl 1986 s 
77. 20 m öh. 66467-16018 

   Tunåsen. ‖Om ett vakttorn stått uppe på krönet av Tunåsen, har det varit vida synligt över 
Uppsalaslätten.‖ ES s 73. Tunåsen har höjden 53 m öh.  6642-1601 

 
Giresta s:n  TK 11HSO NO 

  Den tornlösa stenkyrkan har medeltida ursprung. 
102  Giresta. Fornborg. (Giresta 31:1) 800 m S kyrkan. ‖dubbla murar runt om, inre borg 30 m 

diam…Röse vid SSV ingången 3 m diam. 0,4 m högt. Jordavlagringar.‖ GF s 104. ‖Röset 
är troligen tillkommet i sen tid.‖ RAÄ  45 m öh. 11H SO 66237-15865 

 
Gottröra s:n  TK 11INO 

  Kyrkan med torn är från 1100-talet.   
  Hagby. 66267-16356 

103 Mälby 1 Fornborg? (Gottröra 241:1).  ‖Krön av bergsparti. Det faktum att Undbergaån 
rinner nedanför utgör dock indikationer på att anläggningen kan vara en fornborg.‖RAÄ.  
66267-16287 

104  Mälby 2 Fornborg. (Gottröra 244:1). 35 m öh. 66277-16286. Ej kartmarkerad pga platsbrist..  
 

Gottsunda församling. TK 11INV  
 Församlingen utbruten ur Helga Trefaldighets församling 1974.  
105 Lurbo, Norsten. Fornborg. (Uppsala-Näs 133:1) "murar runt om utom i O och SO, där det 

är stup eller branter...Bart berg och moränavlagringar." GF s 107. "I den ena fyndgivande 
provundersökta ytan...blottlades två härdar...På den andra fyndförande provytan 
påträffades ytterligare en härd fylld med aska och sot." EF s 29. "Vid norra ändan av åsen, 
som sträcker sig från Lurbo bro norr ut mot Fäbodarne...omedelart intill en plats, som av 
befolkningen kallas "Predikstolen", ingefär NV om Gottsunda, på gränsen mellan 
Bondkyrko och Näs socknar ligger en hittills så gott som okänd borglämning. Om man 
utgår från "Predikstolen" och följer södra borgmuren c:a 55 m, kommer man till en 
tornartad utvidgning av muren bildande ett nästan runt röse. Rösets storlek är 14x11 m." 
GU s 49 Av beskrivningen en tämligen säker vk. 25 m öh.  66335-16006  

 ”Predikstolen”, Lurbo Norsten. Fornborg. Se Lurbo. ‖murar runt om utom i O och SO 
där det är stup eller branter…Bart berg och moränavlagringar‖ GF s 107.  ‖I den ena 
fyndgivande provundersökta ytan blottades två härdar…På den andra ytan påträffades 
ytterligare en härd fylld med aska och sot.‖ EF s 29. ‖Vid norra ändan av åsen, som 
sträcker sig från Lurbo bro norr ut mot Fäbodarne omedelbart intill den plats, som av 
befolkningen kallas ‖Predikstolen‖, ungefär NV Gottsunda, på gränsen mellan Bondkyrko 
och Näs socknar ligger en hittills så gott som  
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                  okänd borglämning. Om man utgår från ‖Predikstolen‖  och följer södra borgmuren 
c:a 55 m kommer man till en tornartad utvidgning av muren bildande ett nästan runt röse. 
Rösets storlek är 14x 11 m‖ GU s 49. 

      106  Sunnerstaborgen. Fornborg. (Uppsala 411:1). På krönet av Uppsalaåsen en dryg 
halvkilometer N om den plats där den korsar Fyrisån vid Flottsund. "dubbel mur runt om 
utom i O...  moränavlagringar." GF s 107. " den som behärskade denna plats kunde lätt 
kontrollera merparten av trafiken, såväl handels- som annan till och från 
Uppsalaslätten...C14- dateringen gav värdet AD 105-305 (St 4039.1745 ± 110 BP)" DD 
s.8. 45 m öh. Den vårdkasplats som hör till denna borg är troligen vid Vårdsätra.   30 m 
öh. 66318-16041.  

 Valsätra. Möjlig vårdkasplats på triangelhöjden 45.2 m 11INV 6634-1601 
107 Vårdsätra. Wardhsaetrum 1304 E DM1:2 s 68. "i skogen mellan Uppsala och 

Vårdsätravägarna fann Ekholm en vårdkasbädd." Vårdkase A nr 62 s. 24 Vårdkasen 
alltså i nära anslutning till, men ej på fornborgen vid Sunnersta. "enligt N.M.Mandelgren -
'några hundra alnar från Flottsund väster om vägen en vårdkase på stenrös...En 'Wårkase' 
av träd med rum inuti, stället kallas Kasberget". W s 16 25 m öh.  11INV 66320-16019.  
Är lika med nr 14, Kungshamn i Alsike sn. 

 
Gräsö s:n  TK 12ISO NO 12JNV  
 Socknen innefattar den gamla socknen Vässarö kapell men ingår sedan 2002 i Öregrund-

Gräsö församling.. Den tornlösa spånklädda timmerkyrkan under lågt säteritak invigdes 
1697. 

108 Böte. 11 m hög holme N Sladdarön i Gräsö södra skärgård. M s 23. Vårdkase nr 67 enl. A. 
‖möjligen en gång i förbindelse norrut med Valsudden på Norrön i Börstil ca 4 km 
nordnordväst Öregrund.‖ (E.Gustavsson: ’Vårdkasar, häxor kosacker’  s 20). 12JNV 
66894-16550 

 Hagsudden. Hänför sig möjligen till ovanstående Böte. 12JNV 6692-1654 
109 Kallboda. Möjlig vårdkasplats. 13ISO 67004-16466 
 Kallvik. 12INO 6699-1646 
 Kumlet.  112JNV 6686-1659 
 
 
Haga s:n TK 11ISV 
 Ingår sedan 2002 i Sigtuna församling. Den tornlösa stenkyrkan är troligen från 1200-talet. 
110 Hagbyholm. Fornborg. (Haga 9:1)  Namnet är ett hag-namn som betyder en befäst plats. 

Borgen ligger på ett tämligen högt åt N och Ö sluttande bergskrön med upplagda 
stenmurar åt N och NÖ samt kortare sådan åt Ö.  25 m öh.  66177-16043 

    Hagtorpet.. Hänför sig till fornborgen Hagbyholm.  6619-1605 
 
Hagby s:n  TK  11HNO 
    Stenkyrkan med torn är byggd 1838-40 och ersatte en tidigmedeltida kyrka. 
    Hagtorp 66329-15889 
  
Hammarby s:n TK  11INO 
 Den tornlösa stenyrkan är från 1200-talet.  
111 Hammarby. Fornborg. (Hammarby 61:1).  66054-16175. 
 
Harbo s:n  TK 12HSV SO 
 Den tornlösa stenkyrkan är troligen byggd vid 1400-talets mitt.. 
 Finnsholmen.. ‖Det sägs at finnar har bott här förr.‖ (Ortnamnsarkivet). 12HSO 6667-1576 
 Haga. 12HSO 6662-1577 
 Kallmyrberget. ‖Råmärke mellan flera socknar‖(Ortnamnsarkivet) 80 m öh. 12HSO 1575-

6662-1575 
 
Hargs s:n  TK  12ISO NO 12JSV NV 
 Ingår sedan 2006 I Frösåkers församling. Kyrkan av sten från 1400-talets slut. Tornet 

byggdes 1782. 
 Finnkyrka. 12ISO 6673-1640 
 Haget. ‖Beläget väser om Hemgärdet‖ (Ortnamnsarkivet) 
112  Kasberget.  Vårdkase. (Harg 180:1). ‖Omkring en och en halv mil väster om Telegrafberget 

ligger vid Hargshamn Kasberget.‖ SSSk s 298.. ‖ Plats för vårdkase. Enl. uppgift av Sture 
Gustafson, Hargshamn har i närheten av angiven plats anordnats eldar förr i tiden enligt 
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vad hans far berättat, i senare tider valborgsmässoeldar och i äldre tider kasar. Den exakta 
platsen kunde ej anges. Vid 1994  års inventeringstillfälle kunde skör-och vitbränt berg 
iakttagas på högsta punkten, vilken hade sikt både västerut, norrut och söderut över 
fjärdarna. Vid provstick i bergsskreva med  jord framkom sot. Invid platsen är ett 
bevakningstorn uppfört. En stor del av Kasberget höll vid   på att sprängas bort för 
utvidgning av hamnen.‖ RAÄ.  ‖ Samlar upp signalerna från Singö-Gräsö. Triangelpunkt 
17,0 m öh. 12ISO 6673-1646 

 Näsudden. Vårdkase. (Harg 53:1).  Se nr 46 Kasberget i Börstil som torde vara samma 
plats. .  ‖Krön av brant berg. Plats för vårdkase enligt ortsbor. På angiven plats ska enligt 
Oscarsson, Tvärnö ha funnits en vårdkase i äldre tider. Vid 1994 års inventering fanns på 
bergets högsta punkt, synligt från flera håll, vitfärgning av berget, 3 x 3 m st, möjligen efter 
eldar.‖ RAÄ .  66776-16521  

 
Hilleshög s:n TK 10INV 
     Ingår nu i Färingsö församling. Den romanska absidkyrkan av sten med ursprungligt torn 

byggdes under 1100-talets senare del. 
   Bålstanäs. ‖Den som satte upp det hette Boll‖ (Ortnamnsarkivet) 
113 Degerby. Fornborg. (Hilleshög 69:1).  65855-16073 
   Horsbacken. ‖Har vid utsikt över den omgivande bygden och markeras av en stor röseliknande 

stensättning, men har troligen ej varit vårdkasplats‖ F s 11. Triangelpunkt  50,77 m öh. Se. 
Gåseborg i Järfälla sn. 6586-1606 

   Tuna gård. 6586-1605 
 
Huddunge s:n TK 12HSV 
 Den nuvarande kyrkan är från 1800 och ersatten en senmedeltida kyrka som kvarstår som ruin. 
 Finnarn. 66542-15696 
114 Hagudden. 66584-15668 
 
Husby-Långhundra s:n  TK  11INV NO 
 Socknen hette ursprungligen Husaby  aernawi 1348. Den tornlösa stenkyrkan härrör från ca 

1200. 
115  Broborg. Fornborg. (Husby-.Långhundra 156:1)  2700 m V kyrkan vid Stenby.  ‖I mitten av 

borgen ett lågt röse… I muren…finnas stenar, som sammansintrats och delvis blivit 
slagg.‖ GU s 62. ‖Vid grävningar inom…Broborg…har jag anträffat rikligt med kol.‖ GU 
s 87. ‖Broborg blev under 1981 föremål för en undersökning varvid ett prov av sintrad 
sten togs för datering med termoluminischens. Värdet som erhölls var 600 e.Kr.‖ EF s 31. 
"Borgen innehåller kulturlager med fynd av keramik...ett skakt över en husgrund med 
stolphål." Olausson 1995 s 38. Triangalpunkt  55 m öh.   11INV 66277-16212 

116 Brunnshögen ‖Brede Wijd Husseby kyrckia ähr ehn Stoor Iordhögh, widh nampn 
Brunshögen på Når sijdan om kyrckian, seyes i denne högen hafwer syns Eeldh som 
skolat flyget der ifrån til en anan stoor högh widh Nampn Gulldenshögen på Wackerbergs 
egor‖. SOÖ 11. (Tyder på gammal eld-signalering – en av Wallmans ‖af menniskohänder 
gjord hög‖?)  11I NV 6627-1624. Ej kartmarkerad pga plastbrist..  

117 Brännmossen. Fornborg.  (Husby-Långhundera 200:1). Krön av bergknalle med berg i 
dagen.  45 m öh. 66310-16237 

118 Bålsta.  Fornborg.  (Husby-Långhundera 232:1). ‖här ligger på ett berg med vidsträckt utsikt 
(nära gårdarna Bålsta och Bålstaberg, omkring 7,5 km öster om Stenby borg ett kummel, 
som med största sannolikhet synes ha varit avsett för vårdkase.‖ H s 108. 40 m öh.. 11I 
NO 66280-16271.  

 Haga. 11INO 66301625 
 Hagsta 
119 Hönsgärde hidingskelf 1333. Fornborg.  (Husby-Långhundera 193:1). kultplats ägnad Härn. 

ES s 23. Om dess samband med Broborg se ES s  36. ‖Hönsgärde genom sitt höga och 
fria läge framstår som en god bevakningsplats. Åt norr och söder är utsikten starkt 
begränsad, men åt nordväst och öster är den så mycket vidsträcktare. Det har därför varit 
lätt att från  Hönsgärde kontrollera trafiken på Storån, som en gång i tiden varit en av 
Upplands viktigaste trafikleder.‖ ES s 45. 25-40 m öh. 66267-16228  

120 Lilla Husby. Fornborg.  (Husby-Långhundera 118:1). ‖I gropen påträffades ett par 0,2-0,25 
m st skörbrända stenar.‖ RAÄ   35 m öh. 66282-16233. 

121 Mälby, Ändeberga. Fornborg.  (Husby-Långhundera 39:1). 35 m öh.  66280-16287. Ej 
kartmarkera pga plastbrist..  

 Stenby borg. Fornborg. Se Broborg.   
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Husby-Sjuhundra (-Lyhundra) s:n  TK 11INO 11JSV NV 
 Hette före 1952 Husby-Lyhundra. Kyrkan av sten härrör från 1100-talets senare del. Det 

ursprungliga tornet revs delvis 1728. 
 Haga  11JSV 6624-1652 
 Hagsta. 11INO 6629-1625 
 122 Signalberget.  ‖Berg med triangelpunkt å Vantunga. Där påstås i gamla tider en vårdkase ha 

kegat för att varna för fientligt infall.‖ (Ortnamnsarkivet). Triangelpunkten 30,8 m öh. 
11JSV 66254-16543 

 Sätuna. Søtunum 1437. ‖2 rösen 9 resp. 16 m i daim.‖ HT s 59 11JNV 6627-1653 
123 Vallby. Fornborg. (Husby-Sjuhundra 128:1). På Vallbyberget, 25 m öh. Tillhörande 

vårdkasplats troligen på Signalberget.. 45 m öh.  11JNV 66275-16566 
 
Husby-Sjutolft s:n  TK 11HSO 
 Kyrkans äldsta del är från ca 1300 medan kyrkan i övrigt med torn är från 1400-talet. 
124 Joar Blå. Fornborg. (Husby-Sjutolft 124:1). ‖20 m innanför den V:a delen av inre vallen 

finns en kojgrund(?) 3x3 m och 1 m h.‖ RAÄ.   5-35 m öh. 66139-15889. 
 
Husby-Ärlinghundra s:n  TK 11ISV 
 Den romanska absidkyrkan av sten från 1100-talets senare del är en av Sveriges få 

östtornskyrkor. 
 Hagtorp.  66160-16110 
 Kumla 6616-1614 
125 Näsudden. ‖På Näsuddens 45-m nivå märks ett ringformat röse med en diameter av ca 6 

m. Denna 
           troliga  kasgrund är omgiven av högstammig skog i nuläget, men sikten har sannolikt varit 

helt fri på  
           ‖kastiden‖, vilket bekräftas genom profilritning. Mycket tyder på att den öster om 

Näsudden belägna  
           Flottviken, under sitt tidigare namn ’Kungs- eller Flotthamnen’ varit en av Ledungsflottans 

samlingshamnar i Attundaland. Ungefär 1,5 km österut ligger vidare Steninge fornborg, 
kanske ett tidigare spärrfäste för den viktiga Erlinghundrabygden. Fornborgen fick sin 
varningssignal från kasen på Runsa. Sammantaget bekräftar ovanstående områdets stora 
betydelse ur bevaknignssynpunkt. ‖  Florgård s 6-7.  45 m öh.  66104-16108 

126 Steninge. Fornborg.  (Husby-Ärlinghundra 128:1). Inom fornborgen på bergskrönet ligger 
nr 67, en hög och en mot SV öppen stenkrets, möjligen en rund eller något oval husgrund 
eller rest av vårdkase. Inuti stenkretsen växer gräs och två tallar. Fornborgen har ett 
strategiskt läge och har säkerligen haft en viss betydelse och ev kontroll över farleden. Det 
kan ev även förklara den ev. vårdkasens läge i borgen. Sikten åt Ö-S-V är tämligen vida. 45 
m öh. 66102-16122. Ej utmärkt på kartan p.g.a platsbrist. 

127 Steninge. Fästning/skans. (Husby-Ärlinghundra 63:1).  5 m öh. 66100-16121. Ej utmärkt på 
kartan p.g.a platsbrist.. 

 Valsta. ‖Een jordehögh  wedh Walstah‖. SR s 53. Möjlig vårdkasplats ‖Wallmanhög?‖ där 
vattentornet nu står.  45 m öh. 66126-16139 

 Vitberget. Namnet kan ev. syfta på den  i SV närbelägna fornborgen vid Steninge. 
 
Håbo-Tibble s:n  TK 11ISV 
 Ingår numera I Bro församling. Thigbile 1314. Kyrkan är gammal och utan torn.  
 Finnviken. Namnet hänför sig till fornborgen vid Vallbylund.. 66052-16063 
128 Negelstena-Önsta. Fornborg. (Håbo-Tibble 155:1). 35 m öh.  66058-16064. 
129 Vallbylund. Fornborg. (Håbo-Tibble 48:2). Alldeles norr om Finnviken. ‖I NÖ delen har ett 

vindfälle dragit upp rikligt med mindre stenar i rotstjälpan, var ibland fläckvis förekommer 
kol och  skärvsten.‖ RAÄ. 30-40 m öh. 66096-16068.  

130 Vallbyvik. ‖På en brant stupande bergklack,  400 m söder om Vallbyvik, en tidigare 
överfartsort till Sigtuna, finnes en mittblocksgrav med ca 5 m diameter. Det topografiska 
läget, 30 m över vattenytan och med fria siktlinjer över sjön till närliggande kasar, gör det 
troligt, att stenringen även använts som grund för en kase. Från Sigtuna har denna kase 
varit väl synlig. Även kasarna på Näsudden och Runsa kunde lätt iakttagas från Sigtuna, 
varför stadens varningssystem synes ha varit väl utvecklat.‖ Florgård s 7. 30 m öh. 66115-
16062 

 
Hållnäs s:n  TK 13ISV  
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 Ingår sedan 2006 i Hållnäs-Österlövsta församling. En tornlös stenkyrka från 1400-talet. 
Ombyggd 1851-54 till korskyrka med centraltorn. 

 Finnhar. 67152-16061 
 Haget. Triangelpunkt 16,15 m öh. 67094-16167 
131 Kallnäs. Möjlig vårdkasplats, ’näset med vårdkallen’ . ‖i Årböle‖  (Ortnamnsarkivet)  67021-

16200 
132  Klubbkasen. På yttersta udden av Ängskasklubben. 67116-16247 
 Norrfinnbo. 6709-1612  
 
Håtuna s:n  TK 11HSO 11ISV 
 Hatunir 1314. Kyrkan av sten från 1100-talets slut. På 1870-talet revs det ursprungliga tornet 
133 Borgen. Fornborg (Håtuna 108:1). ”Fornborg å Nyborg vid stranden av L.Ullfjärden‖ 

(Ortnamnsarkivet) ‖ Innanför vallen och V omhuvudingången i S är 4 upplagda stenrösen, 
3-4 m diam och 0,25-0,5 m h. Även innanför muren i NÖ finns två par rösen ,intill 3 m 
diam och 0,2 m h. Alla är upplagda av 0,2 m st stenar(murar och rösen ‖ RAÄ.  Rösena 
kan vara vårdkasbaser. 35-50 m öh. 11HSO 66072-15988 

134 Erikssund.  Stensättning. (Håtuna 3:1). ‖På bergsryggen 45 m över vattenytan och 1,2 km 
sydost om Erikssunds säteri, märkrs en närmast cirkulär stensättning med en diameter av 
ca 5 m, delvis raserad. Det fria läget, speciellt i spaningsriktningen mot sydost 
(Håtunaviken) tyder på en kasplats. Skörbrända stenar ingår till stor del i stensättningen. 
Kasen kunde klart uppfattas från kungsgården vid Fornsigttuna, vilket även var 
betydelsefullt.‖ Florgård s 7. 10 m öh.  11ISV 66150-16010 

 Finntorpet. ―Förr jtp å Nyborg‖ (Ortnamnsarkivet.) Hansyftar alltså till fornborgen Borgen. 
 Fornsigtuna. Fornesitune 1174 = Signildsberg. 
 
135  Murberget. Fornborg? (Håtuna 127:1) 4 k SO Bålsta.  60 m öh. 66060-16009.  
 
Häggeby s:n  TK 11HSO 11ISV 
 Medeltidskyrka med västtorn från c:a 1200. 
136134 Finnstaholm Finsta 1409. "Förra leden i Finsta kan syfta på en vårdkase, som man kan ha 

haft på holmen och som kan ha varit led i en vårdkaskedja från Mälaren till Gamla 
Uppsala." AF s. 84. 11HSO 66157-15997 

 Hagalund. Förutsätter ett tidigare Haga. 11HSO 6620-1597 
 Hagstugan. ‖å Finstaholm‖ (ortnamnsarkivet) 11HSO 66158-15997 
137 Sandvik. Fornborg? (Häggeby 91:1). 30 m öh. 11HSO 66174-15967 
 Signalberget. ―Berg å Rölunda…kallas även Kvarnberget…men ingen kvarn där.‖ 

(Ortnamnsarkivet) 11HSO 6614-1596 
 Värsta. 11HSO 6614-1598?  
 
Härkeberga s:n  TK 11HSO 
 herkebiærghum 1314. Den tornlösa stenkyrkan härrör från ca 1300. 
138 Bårskär. Bardaskielw 1329. Stensättning. (Härkeberga 23:1).  "ligger på en tämligen låg kulle, 

vars toppyta till större delen är upptagen av byggnader och gårdsplaner. Utsikten är åt 
söder men framförallt åt väster starkt begränsad." ES s 46. 25 m öh.  66189-15767 

 Värsta. 6620-1578  
 
Häverö s:n   TK 12JSV 
 Ingår sedan 2006 i Häverö-Singö församling. Tuna var det gamla namnet på Häverö 

prästgård. Den tornlösa rektangulära gråstenskyrkan är från 1200-talet. 
 Finntorpet. 66685-16560 
 Haga. ‖Ungt namn‖ (Ortnamnsarkivet) 6667-1655 
139140 Kallboda  De intillliggande Haga och Finntorpet gör detta till en möjlig vårdkasplats. I så 

fall troligen på höjden N gården 20 m öh. 66677-16588 
   
Hökhuvuds s:n  TK 12ISO NO 
 Hökhodhi 1314. Den tornlösa gråstenskyrkan härrör från 1400-talets senare del.  
 Finntorp 12ISO 6671-1639 
 Lysta. 20 m öh. 12INO 6678-1632 
140 Lystaås Möjlig vårdkasplats på höjden 25 m öh. V om triangelpunkten 23,68. Finntorp är ju 

i närheten.  12INO 66792-16322 
 
Ingarö s:n  TK 10ISO NO 10JSV NV 
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 Den tornlösa träkyrkan med brutet tak byggdes 1792. 
 Finnsveden. ‖F.d.torp‖ (Ortnamnsarkivet) 
      141  Finnsvedberget. "Förra leden kan syfta på en vårdkase som kan ha stått på 

Finnsvedsberget och som kan ha varit led i en vårdkaskedja." AF s 87. Triangelpunkt 50 
m. 10INO 65767-16442 

142 Fällström.  Fästning/skans. (Ingarö 57:1). 10 m öh.  10INO 65752-16554 
 Lill- Finn. Se Stor-Finn. 15 m öh. 10JSV 6569-1659 
143 Lämshaga. Fornborg. (Ingarö 5:1). I borgen två stensättningar 5-7 m i diam. 25 m öh. 

10INO 65785-16492 
 Skansudden 10INO 6575-1645 
144 Stockholmsberget. Vårdkase. (Ingarö 28:1) Krön av bergstopp. ‖Plats för vårdkase? enl 

1952 års inventering.  Vid 1978 årsinventering kunde endast iakttagas att berget på vissa 
ställen ärskörbränt.‖ RAÄ.  35 m öh. 65777-16463. 

145 Stor-finn.  Holme. "Finn kan syfta på en vårdkase som kan ha stått i signalförbindelse med 
Nämdö böte i öster (avstånd 8 km) och som dessutom kan ha varit led i en linje 
Sandhamn (vårdkase vid kapellet) ...Genböte, Ornö samt en sidoled Stor-Finn...Sandböte, 
Ornö." AF s 87. 10JSV 65697-16600 

 Telegrafberget. ‖berg Säby och Skälsmara‖ (Ortnamnsarkivet) 
 Trollberget . ‖Där har troll huserat‖ (Ortnamnsarkivet) 10JSV 6572-1657 
 
Jumkils s:n  TK 11HNO 12HSO 
 Den tornlösa gråstenskyrkan härrör troligen från 1300-talets förra hälft 
 Börjesborgs skans. Se Skansberget.   
146 Kallås.  Möjlig vårdkasplats. 12HSO 66541-15797 
147 Skansberget. Fornborg. (Jumkil 72:1). ‖Borgberget är till övervägande delen beväxt med 

barrskog. Borgberget kallas Skansberget, men kallas "Börjesborgs skans" på en karta från 
1870-talet.‖ RAÄ.  5 km VNV kyrkan. "Borgen belälgen på en bergsplatå av ringa höjd, 
omkring en fjärdingsväg väster om Örnsätra." GU s 49. "Bart berg och morän-
avlagnringar." GF s 107. 60 m öh. 11HNO 66488 -15856  

 
Järfälla s:n TK 10INV 
  Sedan 1991 delad i Barkarby, Jakobsberg, Kallhäll och Viksjö församling.ar. Kyrkan av 

sten, numera församlingskyrka i Barkarby församling, är från 1100-talet och var 
ursprungligen en absidkyrka med ett möjligen ofullbordat östtorn över koret. 

148 Gåseborg. Fornborg (Järfälla 62:1) "På Gåseberget ligger Gåseborg...Lämningar af murar 
och stenvallar finnas der ännu." GU s 69. "Röse inom borgområdet. Har ögonkontakt 
med den 16,3 km aavlägsna vårdkasen vid Vårby i Huddinge samt med Horsbacken i 
Hilleshög." F s 11. (Märkligt att Florgård nämner denna senare kontakt eftersom han vid 
beskrivningen av Horsbacken säger att den troligen inte varit vårdkasplats!) 5-40 m öh. 
65884-16111 

  Kallhäll. Se Hellberg 1984. 6594-1613 
 149 Rocksta. Fornborg. (Järfälla 339:1)  ‖På borgbergets högsta bergklack ligger nedrasad i brant 

NV-sluttning en stensättningsliknande lämning, närmast rund, 4 m diam och 0,2 mh.‖ 
RAÄ. Kan ha varit en vårdkasbotten.  40 m öh. 65930-16162 

 Vålberga. "En parallell (till Skälby-Kummelby i Sollentuna sn - således vakttorn-vårdkase) 
kan tänkas föreligga i de nära varandra liggande byarna Skälby och Vålberga.." SOI s 282. 
43 m öh. 6586-1614 

 
Järlåsa s:n    TK 11HNO 12HSO 
 Ingår sedan 2006 I Norra Hagunda församling. Den åttkantiga centralkyrkan av sten är 

byggd 1672-88. Den ersatte en träkyrka som i sin tur föregicks av en medeltida stenkyrka, 
vilken delvis kvarstår som ruin. 

 Hagalund. 11HNO 6643-1578 
 
Kalmar församling. TK 11HSO 
 Kyrkan av sten från 1100-talets slut. Under 1400-talet uppfördes tornet. 
 Getberget. Se Yttergrans sn. 
 
Knivsta s:n TK 11ISV 
 Kyran utan torn är från 1300-talet. 
 Hagen. 66210-16109 
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Knutby s:n  TK 11INO 11JSV 12ISO 
 Den ståtliga tornlösa salkyrkan av sten härrör troligen från 1200-talets senare del. 
 Björkkärret. 12I SO 
 Brännbol. 11INO 6641-1639 
150 Burvik. Fornborg. (Knutby 187:1).  11INO 66446-16447  
 Ellsta. V om Hosjön. 11INO 6647-1637 
 Finnboda. Nedanför Stora Varberget.  11INO 6647-1632 
 Finntorpet. Torde hänföras till fornborgen Knutby ö. 11INO 6648-1638 
 Haglund. 11INO 6649-1635 
151 Knutby ö. Fornborg? (Knutby 39:1). 1 ½ km NV Knutby k:a och SV Kumla. ‖berg, fordom 

ö? I en mosse V om Harsjön…På nordliga ändan af den s.. Knutby ö, v om Harsjön finns 
en liten mur‖ (Ortnamnsarkivet). ‖20 m SÖ om fornborgen är en röseliknande anläggning 
5 m diam och 0.4 m h.‖ RAÄ  Vårdkasbotten? Ellsta ligger söder om borgen.  25-30 m öh. 
11INO 66479-16377. 

   
152 Stora Varberget. Intilliggande Finnboda antyder en vårdkase. "Varberget får tolkas som 

Vardberget." AF s 39. 30 m öh. 11INO 66478-16325. Ej utmärkt på karta pga platsbrist. 
 Vällnora. Fornborg. (Knutby 103:1). "vid Wellnora  lemningar efter ett borgfäste." HGSL 

Se nr 28 Slottsberget  i Bladåkers s:n.  30 m öh.  10 m öh. 12ISO 66517-16416 
153 Åsby. Fornborg. (Knutby 133:1). Finntorpet i närheten.  10-25 m öh. 11INO 66497-16399 
154 Ösby. Fornborg  600 m Ö Ösby. (Knutby 62:1)  10-20 m öh. 11JSV 66464-16367. Ej 

utmärkt på karta pga platsbrist.   
 
Kulla s:n  TK 11HSO 
 Bondakulla 1314. Kyrkan av sten från ca 1200 försågs troligen något senare med torn. 
 Karlhäll. 6619-1593 
155 Kåsen.  66207-15926 
 Valsta. 6620-1591 
 
Kungs-Husby s:n    TK 10HNO 11HSO  
 Ingår sedan 2006 i Veckholms församling. Den tornlösa stenkyrkan härrör från ca 1300. 
 Eldholmen vid SO udden av Grönsö vårdkase enl. S. Se Grönsö. 
 Finnpelle. ‖skog med ett berg å ’Kungshusby Norrgård…Ingen förklaring till namnet‖ 

(Ortnamnsarkivet).  
156 Grönsö slott. (Kungs-Husby 89:1). "En borglämning på Grönsö." S4 s 845. "På Grönsöö 

och Oxstensholmen, finnes een gammall Skantz ell Wall, medh iordh opfyldh, ofwanoå 
slät Grääs marck, på Norrsidan ett brandt Bergh, men på södre sijdan slutt." SOÖg 11. 10-
15 m öh.  10HNO  65956-15817. Ej utmärkt på karta pga platsbrist.   

  Kastviken.  Vid Eldholmen på Grönsös SO spets. Namnet troligen efter vårdkase på 
fornborgen Grönsö.  10HNO 65946-15827  

157 Vitget. Stensättningar. (Kungs-Husby 136:1-3). ‖Vitget, udde i Ekaviken, Norrahammar‖ 
(Ortnamnsarkivet). Namnet har både vite och gäta i sig och skulle kunna betyda 
’vårdkasplats.’.  11H SO 66022-15801. Ej utmärkt på karta pga platsbrist.. Täcks av nr 22.    

  Vålhammar. (Wardhammar 1424) E s 82. Hänför sig troligen till Vitget. 11HSO 6602-1580 
  
Kungsängen-Västra Ryd församling.  TK 11ISV 
 Kungsängen och Västra Ryds församlingar slogs samman 1997. Kungsängens tornlösa 

stenkyrka härrör från ca 1200. Västra Ryds kyrka av sten från ca 1200. År 1767 förlängdes 
kyrkan västerut och försågs med torn.  

158 Sankt Eriks borg. Borgruin (Kungsängen 73:1). Almarestäket. Ärkebiskopsborgen - S:t 
Eriks slott - är landets största medeltida borgruin. 65960-16127 

 Kummelvik. 6592-1609 
 
Kårsta s:n TK 11ISO 
    Corsta 1300. Den tornlösa gråstenskyrkan är troligen från 1200-talet. 
159 Mälsta. Fornborg. (Kårsta 76:1). ‖Runt bergkrönet är en stenvall? Ca 40 m l1-2 m br och 

0,2-0,3 m h av 0,3-0,4 m st stenar. Intill denna iN-NNV är 4 oregelbundna stensamlingar, 
ca 3-4 m diam och 0,2-0,3m h av 0,3-0,4 m st stenar.  

                 Några av dem är stensättningsliknande. Stenvallen är delvis mkt obetydlig och saknas i 
Ö där den ur strategisk synpunkt också borde finnas och har därför möjligen haft annan 
funktion‖ RAÄ.  35 m öh. 66154-16372 
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 Skansen. 2200 m V kyrkan.  Namnet hänför sig troligen till fornborgen på Mälsta. 20 m öh. 
6616-1635  

 
Lagga s:n  TK 11INV 
 Laggahærad 1330. Den tornlösa stenkyrkan härrör troligen från ca 1300. 
 Finberget. F.d. källa invid Funbovägen å Kasby…Låg i dikesrenen nära stigen till Granlund‖ 

(Ortnamnsarkivet) Låg c:a 250 m N vårdkasplatsen vid Kasby. 
 Finnsan. ‖Kallas även (och vanligare) Finnvreten. (Ortnamnsarkivet). 
 Finsastugan. ‖f.d. stuga å l Årby‖ (Ortnamnsarkivet) 
 Husby. 6632-1614 
160 Kasby. Stensättningar. (Lagga 77:1). ‖Har sannolikt fått namn av någon vårdkase‖ 

(Ortnamnsarkivet). Möjlig vårdkasplats på höjden vid Åsen, 1300 m N om Lagga kyrka. 35 
m öh. Och 25 m över Storådalen.  Den närliggande källan Finberget talar i viss mån för 
detta. 10 m öh.  66336-16139 

 Kashögen. ‖Gärdesbacke å Kasby…Ser ut som en stor gravhög. Kallas också Kaskullen‖ 
(Ortnamnsarkivet). Skulle kunna vara  en ‖Wallmanhög‖ och alternativ vårdkasplats till 
Kasby.  

 
Lena s:n TK 12ISV 
  Kyrkan  av tegel med torn är från 1300-talet. 
  Hagberga. 66533-16078 
161  Salsta borg. Fornborg. (Lena 12:1).  ‖belägen på krön och sluttningar av bergshöjd‖ RAÄ. 

50 m öh. 66611-16100 
162  Tingshusbacken. Fornborg. (Lena 1:1). 30 m öh. 66616-16079   
 
Lillkyrka s:n  TK11HSO 
 Ingår sedan 2006 i Boglösa församling. Litlækirkiu 1314. Kyrkan är gammal och utan torn. 
 Finnshögen 6604-1583 
 Valborgsmässoberget.  66265-15816 
 Värnsta. Vårdkasplatsen som det här namnet syftar till är troligen på berget vid Skansen i 

Villberga socken. 6606-1582 
 
Litslena s:n TK 11HSO 
 Kyrkan av sten är från 1100-talet och hade ursprungligen ett torn vilket revs efter ett ras 

1741. 
163  Finnbo.  Möjlig vårdkasplats i närheten. 66121-15786  
 
Ljusterö s:n TK 10JNV 11JSV 
 Ingår nu i Ljusterö-Kulla församling. Den åttkantiga träkyrkan byggdes 1751-55.  
164 Borgholmen. (Kårnäsborgen). Vid Kårnäsudden på S.Ljusterös sydspets. Möjlig 

vårdkaksplats. 21 m öh. 10JNV 65922-16557 
165 Finnhamn. Husarö. "Förra leden syftar kanske på en vårdkase som man kan ha haft på 

höjden omedelbart norr om Finnhamnen (trp 20 m på Söder Långholm). Den kan ha varit 
ett led i en linje Kasholmen, Blidö sn...Bötsholmen  (trp 24 m)m söder om Runmarlm 
Djurö sn. Dessa platser ligger utmed den gamla farled i riktning norr-söder som beskrivs i 
kung Valdemars jordebok." AF s 86. 10J NV  65993-16710 

166 Stavkasen. "vid farleden ligger på bebyggelsen Stavs mark berget Kasen, även kallat 
Stavkasen. Att här funnits vårdkasar är styrkt genom kartor från tidigt 1700-tal." SSSk s 
301. ‖Nu fyr‖ (Ortnamnsarkivet) 25 m öh.  11J SV 66082-16596 

  Telegrafberget. Siarö. 35 m öh. 11JSV 6607-1660 
 
Lohärad s:n TK 11JNV 
 Kyrkan av sten och ursprungligt torn är från 1200-talet. 
167 Borgen. Fornborg. (Lohärad 35:1). 35 m öh. 66350-16537 
168 Borgholmen. Fornborg. (Lohärad 59:1). 20-30 m öh. 66333-16501.  
169 Hummelberget. Fornborg. (Lohärad 161:1).  30-40 m öh. 66348-16509. Ej markerad på 

karta pga platsbrist. 
170 Sandtorp.  Fornborg. (Lohärad 76:1).   25 m öh. 66394-16487 
 
Lovö s:n  TK 10INV 
 Medeltidskyrka med västtorn. Det breda tornet är från 1100-talet.  6579-1615 
 Finnbo. 6579-1617 
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171 Kungshatt. Vårdkasplats nr 50 enl. SV. 65772-16184 
172 Lunda. Fornborg. (Lovö 20:1). "Muren visade sig varit bränd med fynd av sintrad sten...Ett 

C14-prov föreligger med datering till folkvandringstid." Olausson 1995 s 38. 5 m öh.  
10INV 65778-16150 

 
  
Lunda s:n TK 11ISV SO 
 Ingår seda 1997 i Skepptuna församling. Den tornlösa stenkyrkan är från 1300-talets senare 

del,. 
173 Altuna. Stensättning. (Lunda 86:1).  "ca 350 m SO om gården en rund, röseliknande 

stensättning med delvis skärvigt stenmaterial på högsta delen av en bergshöjd." HT s 77. 
35 m öh. Lundagård ligger intill. 11I SV 66158-16228.  

174 Vålsta.  Stensättning. (Lunda 21:2).  Stensättningar 5 m i diam. Trolig vårdkasplats på 
höjden 500 m SV kyrkan. 25 m öh. 11ISO 66182-16258 

 
Långtora s:n TK 11HSO 
 Den tornlösa kyrkan är från 1400-talet. 
 Haga. 66242-15760 
 
Låssa s:n TK 10HNO 
 Ingår sedan 2006 i Bro församling. Kyrkan är från 1200-talet och tornet tillkom på 1830-

talet. 
 Utsikten. 66023-15996 
175 Vållsvik. Fornborg. (Låssa 15:1). ‖ På mindre avsats nedanför och S om denna finns 

sparsam skärvsten under mossan på hällen inom en  3-4 m st yta.‖RAÄ.   25 m öh. 66022-
15976 

 
Länna s:n  TK 11JSV NV 
 Den tornlösa gråstenskyrkan är förmodligen från 1200-talet.. 
176  Eståängen. Borg. (Länna 71:1). "I den s.k. Eståängen nedanför Slottstorp finnes en hög 

kulle som innehåller ruinerna af en medeltidsborg." S4 s 682. "de är numera nästan 
utplånade genom egarens till Penningby bemödanden att jemna marken för en större ladas 
uppförande." HGSL. "det fasta huset Penningby". W s 17. 11JSV 66214-16631 

     Hagberget.  Värn ligger i närheten.  55 m öh. 11J SV 66229-16588 
177 Haget. Stensättningar. (Länna 68:1). Fyra stensättningar 3-6 m i diam och 0,2-0,5 m höga. 

‖Under Veda. Numera rivet ‖ (Ortnamnsarkivet) 30 m öh. 11JSV 66221-16601 
 Kasbacken. ‖Där växer massor av kasdun.‖ (Ortnamnsarkivet.) 
 Kasberget. Se Norrbyberg.  
178 Norrbyberg. Stensättning. (Länna 39:1). "Om Kasberget vid Norrby i Länna s:n uppgavs 

1930: "Där har man förr tänt eldar. Berget kallas på EK Norrbyberg." SSSk s 301. 
Triangelpunkt 39,4 m öh.  11JSV 66191-16624. Ej kartmarkerad pga platsbrist. 

179 Rävsund. "Ön Rävsund sydväst om Storandö har tidigare hetat Kasön. På en karta från 
1709 förekommer en figur på "Kaasöön" som möjligen skall vara en kase.". SSSk s 301. 20 
m öh. 11JSV 66109-16641 

 Slottskullen.  Se Eståängen. ‖Borglemningar… En SV om  Slottstorp på den s.k. 
Slottskullen. Utgöres av lemningar efter af naturliga stenar uppförda murar…‖ 
(Ortnamnsarkivet).  

180 Stor-Andö.  "Att det funnits kasar  på Storandö i Furusundsleden är styrkt genom äldre 
kartor." SSSk s 301.  25 m öh. 11JSV 66122-16660 

 Varnäset. 11JSV 6610-1662 
     Vaxtuna. "kan som bebyggelseneamn svårligen vara särskilt gammalt.. Inga fasta 

fornlämningar är kända härifrån...Det av Sahlgren för vissa vax-lokaler föreslagna *vakn. 
'vårdkase' synes mig osäkert, och en vårdkase här, torde, som jag vid besök på platsen trott 
mig finna, inte ha kunnat tjäna något ändamål." HT s 62. "I namn som Vaksala, Vaxtuna 
ingår genitiv av ett or *vak n, motsvarande senare delen i ordet nattvak. Den primära 
betydelsen hos detta *vak antages ha varit 'vakande' med en övergång till 'märke', 
'signal(eld)' och 'vårdkase', SSSk s 308. En annan betydelse föreslås av Hellberg. "Enligt en 
äldre och numera starkt ifrågasatt teori skulle vax i Vaksala och Vaxhälla (Sörmaland) 
innehålla ett i fornsprålet inte påvisat ord val med betydelsen 'vakande, vakthållning, 
vårdkas'. Ett mer rimligt förslag till tolkning av namnet Vaksala och andra namn på Vax 
ger Lars Hellberg i  den populära skriften 'Vägvisare till kulturen i Uppsala län' 
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                 (1979). Han ser  vax som ett ord samhörigt med verbet växa (i fornsvenska vaxa). *vax 
kunde då betyda '(god) växtlighet. eller '(fridigt)  växande'." MV s 19.  35 m öh. 11JSV 
66132-16584 

181 Vettershaga. "skrevs 1409 Witelshaga. Man har säkerliglen med rätta, antagit att namnet 
innehåller ett fsv  

          vitul, en avledning av samma ordrot som föreligger i fvn viti, 'vårdkase' SSSk s 301. "Söder 
om byn ligger  

          ett berg mot stora segelleden. Dess topp flagar efter eld. Sådant kan nuturligtvis inte 
dateras, men läget är gott för en vårdkase." CV s 5.  35 m öh. 11JSV 66123-16621 

182 Väringsö. En kase på Väringsö bör för siktens skull ha stått på höjden 25 m S V i Väringsö 
på TK 11JSV 66113-16629 

 Värn. "vars namn synes innehålla det från forndanskan och fornsvenskan bekanta ordet 
värn, 'befästning, fäste'" Citat ur Jöran Sahlgren, Upsala Nya Tidnings Julnummer 1936 s. 
11.  55 m öh. TK 11J SV 6621-1658 

183 Vättersö. Möjligen ett tidigare vätur- eller vitul- . I så fall en vårdkase på höjden  30 m öh. 
11JSV  66088-16636 

184  Österlisa. Stensättning. (Länna 89:1).   "Röse, 7 m i diam. 1 m högt. Beläget på höjdrygg 300 
m NV om den västra av de två södra gårdarna i Österlisa." N s 154. Kallö i närheten. Möjlig 
vårdkasplats. 30 m öh.11JSV 66229-16551 

 
Löt s:n  TK  11HSV 
 Den tornlöäsa stenkyrkan är från 1300-talet. 
 Tängby. 66051-15855 
 
Markim s:n  TK 11ISO 
 Ingår sedan 2006 i Vallentuna församling. Den tornlösa kyrkan är från 1200-talet. 
185 Ekeby. Fornborg. (Markim 116:1).  I anslutning till fornborgen är fyra runda stensättningar 

som kan vara vårkasbottnar. 35 m öh. 66134-16262. 
 
Morkarla s:n  TK  12ISV 
 Den tornlösa kyrkan är från 1400-talet. 
 Kallviken.  
 
Munsö s:n TK 10HNO 10INV 
 Ingår sedan 2006 I Adelsö-Munsö församling. 
186 Munsö kyrka. Rundkyrka. "Kyrkan har haft karaktären av fast kyrkoborg." W s 17. Se också 

Ambrosiani: De uppländska rundkyrkorna. "Den runda befästningskyrkans läge mellan 2 
viktiga sund i Mälarbäckenets bredaste del samt mellan det gamla Sigtuna och det 
uppblomstrande Stockholm måste ur rent strategisk synpunkt varit det yppersta under 
hennes första tid." Frölén: De nordiska befästa rundkyrkorna s 108 ff.  16 m öh.  10HNO 
65880-15996 

187 Bona. (Munsö 5:2). Har tidigare hetat Munsö och har varit ärkebiskopsboställe. "Efter gamla 
borgen finnas lemningar ett stycke från gården; dessa äro välbevarade eftersom man byggt 
ladugårdshusen över dem." HGSL. 10INV 65881-16001. Ej utmärkt på karta pga 
platsbrist, täcks av nr 186. 

 Husby. 10INV 6584-1603 
 Skälby. Skiaealgby 1344. Kungsgård. "ett fsv skialf ingår" ES s 56.  "På det under Bona 

lydande säteriet Skälby finnas lämningar efter grundvalen till en större byggnad, sannolikt 
från sednare tid." HGSL 10INV 6588?-1600 

 
Möja s:n  TK 10JNV NO 
 Ingår sedan 2002 I Djurö, Möja och Nämndö församling. Kyrkan av trä byggdes 1768-69 

och försågs med torn 1885.  
 Finnkobb. 10JNO 6598-1680 
188 Högböte. Högbete 1607. M s 24, S s 280. Vårdkase nr  61 enl. Arbman. 10JNO 65895-

16750 
189 Karsholm. Karssholmen 1607. "Enligt en föga trolig folktradition skulle det ha funnits en 

vårdkase på ön." SSSk s  280.  En kase här är dock alldeles nödvändig för signalens 
vidarebefodran inåt land.  15 m öh. 10JNV 65892-16692 

190 Kolkböte. Modéer anger tre tolkningar av förleden, varav mest trolig är 'se med aktsamhet'. 
M s 24. Vårdkase nr  61 enl, Arbman. 11 m öh. 10JNO 65889-16805 
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191 Kummelberget. Vid Långviksberg. "Berget ligger på den nordligaste delen av Möja och 

utgör en av öns högsta punkter...Det finns nu inte något som helst spår av något 
stekummel på bergets topp...De lokala förhållandena är sådana, att man ej har någon 
anledning att räkna med möjligheten, att ett  på bergets topp en gång befintligt kummel 
skulle ha raserats och stenen bortförts...Jag anser det tvivelaktigt, om det överhuvudtaget 
har förelegat något behov av ett sjömärke på Kummelberget." S s 158-161. "Till dem 
(kummelnamn med betydelsen vårdkase) kan Kummellberget på Möja sannolikt räknas. 
SSSk s 302.   21 m öh.  10JNO 6595-1676 

192 Vårberget. "namnet på ett berg väster om Norra Stavsudda by...Vårberget är ej särskilt högt, 
men det är dock en av den relativt låga öns högsta punkter. På bergets topp har man förr 
tänt valborgsmässoeldar." S s 283. "Det är möjligt... att det här har funnits vårdkasar." 
SSSk s 301.  11 m lh. 10J NV 6591-1667 

 Vårdkasberget. "Ej äldre än från 1914 då landstormstrupper byggde en vårdkase där...Det 
skulle i och för sig ej vara förvånande om man även i äldre tid valt detta berg till 
bevakningsplats. Härifrån har man en vidsträckt utsikt i alla riktningar." S s 282.  Kasen är 
bevarad och underhålls av Hembygdsföreningen.  

193 Värskula. "Namnet skrivs 1691 Wahlskuru, vilket förutsätter ett äldre Wardhskuru...den 
mycket höga Stövelholmen, vars krön skulle kunna vara en lämplig plats för en vårdkase." 
SSSk s 302. 25 m öh. 10JNO 6589-1675.  

 
Nora s:n  TK  12HSV NV 
 Kyrkan är från 1400-talet och försågs med torn omkring 1780. 
 Brännberget. 12HNV 66717-15519 
 Haga. 12HSV 66680-12687 
194 Prästgården. Fästning/skans. (Nora 38:1). Numera förstörd av bebyggelse. 75-80 m öh. 

12HNV  66806-15621 
 
Norrsunda s:n  TK 11ISV 
195 Kyrkan. Ingår sedan 1997 Skånela församling I församlingen. Den romanska absidkyrkan av 

sten härrör från 1100-talets slut och är en av de fyra kyrkor i landet med torn i öster över 
koret. Trolig försvarskyrka?  66102-16179 

 Botele udd. Se Sandviks skans. 66093-16136 
 Botulfs borg. Se Sandivks skans. 
196 Sandviks skans. Fornborg. (Norrsunda 71:1). Också kallad Botele udd och Botulfs borg.  

"Denne wachtwål eller kase står wid Norrsunda, der förre åhren har dageligen der hållits 
wacht, af fem karar." (Roberg 1719). ‖Krönet tämligen plant och utsikten vida. 
Ögonkontakt finns med fornborgen Raä nr 128 i H-Ä sn. och den sk  Runsaborgen.‖ 
RAÄ.   35 m öh. 66085-16139. 

 
Norrtälje. TK 11JNV  
 Ingår sedan 2001 I Norrtälje-Malsta församling. Kyrkan av sten invigdes 1726 och ersatte en 

av ryssarna 1719 bränd träkyrka från 1630-talet. 
197 Skansberget. Fornborg (Norrtälje 23:1). "En annan borglämning finnes å Skansberget nära 

stranden af Lommaren på Nordrona ägor." S4 s 67-80.  GU s 60.  45 m öh. 66289-16604.  
198 Öster-Knutby. Fornborg. (Norrtälje 32:1)  ‖Vallen är mycket oansenlig som besfästning‖ 

RAÄ.  30 m öh. Ej uutmärkt på karta pga platsbrist.  66311-16626. 
 
Nysätra s:n   TK 11HNV NO 
 Den tornlösa tegelkyrkan härrör från 1400-talet. 
 Finnkärret.. ‖Ägomark, Gullarsbo…Det skulle en finne odlat upp‖ (Ortnamnsarkivet.) 
 Galtberget.  ‖Berg med fast fornlämning, mellan Mellanbo och Stentorpet, Åloppe.‖ 

(Ortnamns-arkivet.) 
199 Fornborg.  (Nysätra 2:1)  800 m SV Bjälkebo. 60 m öh. 66331-15792 
 Fornborg? (Nysätra 18:1) ‖I områdets Ö och S del finns utmed några kortare sträckor 

murar av hägnadskaraktär….Sannolikt ej fornborg‖.  RAÄ.  1200 m VSV Åloppe. 40 m 
öh. 66318-15765 

200 Fornborg.  (Nysätra 26:1)  600 m OSO Hammarby. 45 m öh. 66294-15760 
 Haget. ‖åker, omkr. 800 m nnv Nysätra by…Här fanns tidigare ett torp, Hagtorpet.‖ 

(Ortnamns-arkivet) 
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201 Kophäll. Bildning med tradition. (Nysätra 42:1). Berg 300 m öster om Nysätra by. ‖Berg, 
med vid utsikt åt SV-S-V. Sedan gammalt har man varje år tänt "valborgsmässoeld" här. 
På krönet är bränt glas, järn och sot. Krönpartiet har blivit skörbränt pga stark hetta.‖ 
RAÄ. "Berget stupar lodrätt ner med kala hällar. Ovanför dessa är en skoglös avsats, där 
man brukade tända Valborgsmässoeldar...Seden att tända Valborgsmässoeldar tyder på att 
berget har haft en vårdkase. Av beskrivningen att döma kan man möjligen ha haft en 
fornborg på berget. Förra leden i Kophäll kana vara sv. dial. kopa 'höstack'...I Nysätra 
finns Valborgsmässoberget något öster om Kopell." 40 m öh. 11HNO 66268-15767 

202 Mosta Valborgsmässberg.  „Berg  300 m SSO om Mosta― (Ortnamnsarkivet). 11HNO 
66245-15810 

 Skansberget. „Berg vid Hammarby, …I närheten bodde soldaten Skans.― (Ortnamnsarkivet.) 
203 Valborgsmässberget. ‖Berg, omkr. 400 m NO om Storgården i Alsta…Här tändes 

valborgs-mässeldar.‖ (Ortnamnsarkivet) 11HNO 66267-15818. Ej utmärkt på karta pga 
platsbrist.  

204  Valborgsmässberget. ‖Berg, strax v om Fiskmansbo…Här brukade man tända 
valborgmässeldar.‖ (Ortnamnsarkivet). 11HNO 66264-15780. Ej utmärkt på karta pga 
platsbrist. 

 
Närtuna s:n  TK 11I SO NO 
 Medeltidskyrka med västtorn dateras till 1200-talet.. 
 Hagsta. 11ISO 6622-1633 
205 Fornborg. (Närtuna 7:1). Vid sjön Uttrans södra strand.  30 m öh. 66233-16359 
206 Malsättra. Fornborg. (Närtuna 278:1). På berget NO om Marsjöns norra ända 600 m NNO 

Malsätra en fornborg av halvoval form, c:a 170 m lång." GU s 63. 30-45 m öh. 11ISO 
66243-16406 

207  Vardala. Trolig vårdkasplats på höjden 200 m NO gården. 35 m öh. 11ISO 66221-16349. Ej 
kartmarkerad pga platsbrist.  

 
Odensala s:n  TK11ISV 
 othinsharg 1286. Ingår nu i Husby-Ärlinghundra församling. Medeltidskyrka med västtorn 

från 1200-t.. 
208 Fornborg.  (Odensala 126:1) 1,3 km NO Rickeby. 40 m öh. 66217-16182 
209 Fornborg.  (Odensala 235:1) 1 km N Odensala kyrka. 35 m öh. 66188-16150 
210 Brinkensborg. Fornborg .(Odensala 267:1) EF Bil VII. ‖Fornborg, Lövstaholm.‖ 

(Ortnamnsarkivet) 45 m öh. 66158-16113 
 Kumla 6616-1614  
211 Rössberget. Berg å Slåsta. Fornborg. (Odensala 159:1) 3,8  km ONO Odensala kyrka. "Inga 

spår av skörbränd sten...ej heller kulturlager." Olausson 1995 s 137ff. 25 m öh. 66192-
16187 

 
Orkesta s:n TK 11ISO 
 Ingår sedan 2006 i Vallentuna församling. Den romanska absidkyrkan av sten och utan torn 

härrör från 1100-talets senare del. 
212 Finnberga. Finnabergha 1455. "Det kan ha stått en vårdkase vid gården, t.ex. på en liten 

höjd strax nordost om den (40 m) med syfte att vid fara varsko folket i Orkesta och 
Markims s:nar samt tingsmenigheten då lagmansting hölls...Signaler kan ha nått Finnberga 
från vårdkasar vid en fornborg 1,5 nordväst om kyrkan i Agarn (avstånd 8,5 km) och vid 
en fornborg vid Garnsviken, Össeby-Garns s:n (avstånd 14,5 km)." AF s 85. Vaxtuna 
ligger intill. 66127-16294. Ej utmärkt på karta pga platsbrist.  

 Haga 6611-1629. 
213 Vasakullen. Borg. (Orkesta 60:1). ‖Borgområde, 150x100 m (N-S), bestående av ruin av 

medeltida stenhus…Läget är av klart fortifikationskaraktär.‖ RAÄ.   25 m öh. 66093-
16307 

 Vaxtuna. Vacsatunom 1231. "Ligger på en förhöjning omgiven av odlingsmark." HT 80. 
"Skrives äldst vacsa. En tolkning utifrång det av Sahlgren antagna fsv *vak n. 'vakande', 
även 'signaleld, vårdkase' är därför ej möjlig. HT s 78. Se dock Ljushöge i Markims sn som 
ligger alldeles intill. C:et i vacs torde vara latinpåverkan eftersom det i fornsvenskan inte 
förekom något c. Därför faller nog invändningen.. 25 m öh. 6613-1628 
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Ramsta s:n  TK 11HNO 
 Kyrkan av sten med torn byggdes 1925-26 och ersatte en 1914 brunnen stenkyrka från 1846. 

Denna föregicks av en medeltida stenkyrka. 
 Bragby. "av svv. O. No. Dial. Bragda, 'lysa, flamma'."  6630-1591 
 Brandbacken. ‖Skogsbrand härjade här på 1910-talet ‖(Ortnamnsarkivet) 
 Skälsta. 6631-1590 
 Svista. "Av landets 8 Sviestad ligger de flesta i närheten av orter med tunna- eller 

skälvnamn." ES s 64 ff 6632-1591 
214 Valborgsmässoberget. ”bergknalle å Bärby. Där brukade man förr tända valborgseldar‖ 

(=rtnamnsarkivet). 6631-1592 
215 Valborgsmässeldsbacken. Stensättnngar (Ramsta 6:1). ‖höjd å Årby, 300 m VNV 

Kibrunna. Förr tända man ‖valbomeseldar‖ där.‖ (Ortnnamnsarkivet). 6630-1594 
216 Vissgärde. Viskaelf 1366. Stensättning. (Ramsta 43:1). Fyra stensättningar i området. "vid 

sidan av en brant uppstigande kulle. På kullens krön finns en rundad låg förhöjning med 
en grop i mitten. Förhöjningen som är omkring 6 m i diameter, påminner om ett av 
gravplundrare skattad jordblandat röse. Sydsluttningen intill förhöjningen är tvärbrant och 
otillgänglig. Från höjden vid Vassgärde har man en fri och vidsträckt utsikt.." ES s 45-46. 
Hagby ligger i närheten liksom Bragby, Skälsta och Svista. 35 m öh.  66337-15907 

 
Rasbo s:n  TK 11INV  
  Resbo 1291. Den stora stenkyrkan med ursprungligt torn härrör från 1200-talet. Träffades 

av åskblixt 1702 och tornet brann ner. Den gamla spiran ersattes 1709. 
217 Brännbol. Röse (Rasbo 461:1). Möjlig kase på det  20 m höga berget NV gården. 66440-

16178 
218 Fornborg. (Rasbo 490:1) 900 m SV kyrkan.  25 m öh. 66493-16167 
 Haga. 6647-1620 
 Hagen. 6647-1614 
219 Storbacken. Fornborg. (Rasbo 454:1) "borgen är belägen mitt emot Björkkulla på en 

obetydlig höjd kallad Storbacken norr om torpet Strand ej långt från Hofgården. Den 135 
m långa muren är oval och försedd med tre ingångar." GU s 47. 25 m öh.  25 m öh. 
66488-16214 

 
Riala s:n  TK11I SO 11JSV 
 Riala 1298. Den rektangulära tornlösa gråstenskyrkan härrör från 1200-talets slut. 
220 Bastubacken. Fornborg. (Riala 172:1)  350 m NV Riala kyrka. 25-35 m öh. 66158-16528  
221 Burehällsberget. Fornborg. (Riala 112:1). Kastmora ligger i närheten. 40-45 m öh. TK 11J 

SV 66163-16543  
      Ekeby. "På Ekeby skog (nära kyrkan) ser man ännu några mur- och stensättningar, som tros 

vara lemningar efter samma vikings bostad." HGSL. = Burehällsberget 
 Eldsvik. 
 Kastmora. Kastaremora 1540. "Kastmora gård, utflyttad från Ekeby" Vennberg: Om Riala 

sockens fornminnen... s 238. 11JSV 6617-1655 
 Kastvreten. 11JSV 6609-1650 
 Vitbergen. ‖berg 1-3 Ekeby..vid råstenen Viten‖  (ortnamnsarkivet).  
 
Rimbo s:n. TK 11ISO NO 
 Den tornlösa rektangulära gråstenskyrkan härrör från 1400-talets senare del.  "Namnet 

Rimbo (Ringbohered 1310) har ännu på 1900-talet uttalats Ringbo och sydost om 
samhället ligger en fornborg." COU s 117. 

 Bolsmossen.  Troligen urpr. båls- Bålbro ligger intill. 11INO 6628-1641 
222 Borgbacken. Fornborg. (Rimbo 35:1) SO om Kundbysjön. Haggård och Finnby i närheten. 

.  "På en höjd SO om Kundbysjön ett  mycket stort av stenmurar inhägnat område. Denna 
fornborg är numera ytterst förfallen." GU s 61. ―Namnet påstås av ägaren tidigare ha varit 
Kungsby. Gammalt  Tingställe‖. (Ortnamnsarkivet).  15-35 m öh. 66263-16466 

 Bålbro. TK 11INO 6628-1642 
 Finnby. ―Som skäl för namnet uppges, att den äldsta gårdens nuv. ägares farfars far kommit 

från Finland.‖ (Ortnamnsarkivet). "Namnet bör nog inte förklaras av folknamnet finnar 
såsom hos Hellqvist i De svenska ortnamnet på -by. Det kan ha samband med en 
fornborg på Finnby ägor, kallad Borgbacken. omkr. 1,3 km öster om byn. Namnet betyder 
kanske 'byn vid fornborgen'." AF s. 62. 11INO 6625-1645 

223 Fästningen. Fornborg. (Rimbo 70:1) Belägen på en föga betydande höjd invid Lilla 
Gransjön å Liesta ägor." GU s 61. Hagby i närheten.  30 m öh. 11INO 66295-16467 
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 Hagby. 11INO 6629-1646  
 Hagtorpet. ‖lgh å Adamsberg.‖ (Ortnamnsarkivet). 
 Karby. Karlaby 1365. 11INO 6628-1645 
 Kundby. Se Borgbacken. 
  
Roslags-Bro s:n  TK 11JNV 
 Bro i Lyhundra nämns 1314. Den tornlösa gråstenskyrkan härrör från 1200-talets senare del.. 
 Brännbol. 6634-1671 
224 Finnsudden. Rörvik. "Förra leden kan vara ett urspr. sammansatt namn *Finnäs, vars förled 

kan syfta på en vårdkase som kanske stått 0.7 km innanför uddens strandlinje." AF s. 86. 
25 m öh. 66454-16730 

 Haget. „Åker, 3 Kåsta. Inhägnad, vanl. det som är inhägnat.‖ (Ortnamnsarkivet). 6638-1667 
 Hagalund. Förutsätter ett tidigare Haga. 6636-1668 
        Karlstorp. 6641-1670 
 Vitberget. ‖berg i Billinge, Roslags-Bro…Berget påstås innehålla silver‖. (Ortnamnsarkivet) 
 Vitsbol. ‖Genom lantmäteriförrättning ädrat till Vissbole‖ (Ortnamnsarkivet) 
225 Värnbacken, vid Eke  F s 30. Stensättning. (Roslags-Bro 5:1). Den härtill hörande 

vårdkasen sannolikt på röset "8 m diam, 1 m högt. Beläget på moränbacke 550 m SSV om 
Värnberg" N s 121. ‖Backen skall värnas med hänsyn till de forngravar 860-8-70 st) som 
finns där.‖ (Ortnamnsarkivet).  15 m öh. 6637-16670 

 Värnberg. 6637-1667 
 
Roslags-Kulla s:n  TK 11JSV 
 Ingår nu i Ljusterö-Kulla församling. Se Ljusterö. Kyrkan av trä med torn byggd 1706.  
 Kasen. Vårdkase. (Roslags-Kulla 42:1).  Är  identisk med Stavkasen  i Ljusterö sn.   ‖ Krön 

av bergsrygg. ..Plats för vårdkase (?). På ek .karta 1952 kallas berget  för "Kasen". Ej 
otänktbart som plats för vårdkase. Inga synliga rester. Platsen ligger mellan 25-30 m nivån 
med god sikt utefter farleden.‖ RAÄ   66082-16596 

  
Rådmansö s:n TK 11JSO NV NO  
 Äldsta kyrkan av trä byggd 1630. Ny kyrka  med torn 1816.  
226 Brännäs udde. Stensättningar. (Rådmansö 22:1). "vid Rävsnäs på nordöstra udden av 

Rådmansölandet stått en kase som markeras på kartor från och med 1690-talet. Något 
namn på vårdkasberget ger inte kartorna. Enligt ortnamnsupptecknaren 1930 skall namnet 
Brännäset och Brännäsudden bero på att "ryssarna bränt". Man kan emellertid också tänka sig 
att dessa namn står i samband med vårdkasen." SSSK s 300. 15 m öh. 11JNO 66311-
16842  

  Bålö. 11JNO 6628-1675 
  Hamnskär. "Stora och Lilla Jällvakan som avser två mindre holmar väster om Hamnskär 

österut i Rådmansö s:n kan vara minnen av vårdkasar. På Gripenhielms karta 1691 läses 
det egendomliga namnet Eldförs Wacken som kan innehålla fsv  eldföre n. 'elddon, 
'eldtyg'" SSSk s 300. 11JNO (Ligger utanför vår kartas område) 

  Jällvakan. Stora och Lilla. Se ovan.  
227 Kappelskär. "En säker vårdkasplats är Kappelskär i Rådmansö; den tycks inte ha satt några 

spår i ortnamnen men är väl styrkt genom äldre kartor." SSSk   s 300. 10 m öh.  11JNO 
66265-16842 

  Karskär. Stora och Lilla Jällvakan intill. (Ligger österom  utanför vår kartas område) 
228 Kasberget.  "Söder om nyssnämnda Valborgsmässoberget ligger vid Prästfjärden 

Kasberget." SSSk s 300.  25 m öh. 11JNV 6629-1675 
  Kummelkobb. 11JSO 6617-1698 
 Rävsnäs. Se Brännäs udde.  
 Södra Tjärtunnberget. 11JSO 6618-1699 
229 Torskär. (Kallas också Tyre udd). ‖Söderarms-Furusundsleden hade som landkänning en 

vårdkase på Tyre udd eller Torskär.‖ (Rådmansö kyrka och socken.  Stockholms läns 
museum). 66316-17024 

230 Valborgsmässoberget. Lågarö. "vid Lågarö Valborgsmässoberget. Namnet upptecknat  1930. 
Det är inte helt uteslutet att berget är en ursprunglig vårdkasplats." SSSk s 300. 11JNV 
66318-16749 

  Vardberget. ‖Berg?  Tjockö, Rådmansö.‖ (Ortnamnsarkivet). Se Vålberget. 
231  Vålberget.. "Sydväst om kasen på Kummelberget har det på nordvästudden av Tjockö stått 

en vårdkase. Berget kallas 1776 Stora Wahlberget. Ortsuttalet är "Vahlberget" (med tjockt l), 
på NEK (11J6h) återgivet med Vardberget.." SSSk s 300. 20 m öh. 11JNO 66306-16861 
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Rö s:n  TK  11I SO 1645-6622 
   Rö 1314. Den tornlösa gråstenskyrkan härrör från 1200-talet.   
232 Huvaborgen. Fornborg. (Rö 73:1) "En borglämning finnes på det s.k. Gårdstensberget, V 

om Broby vid sockengränsen och S om ån." S4 s 660 "På det s.k. Gårdstensberget Ö om 
Broby ligger en fornborg, Huvaborgen, med särdeles dominerande läge." GU s 61 2600 m 
NO om Rö kyrka. 20-45 m öh.  66237-16477 

 
Sigtuna. TK 1ISV 
 Den treskeppiga tornlösa tegelkyrkan, Mariakyrkan, byggdes som klosterkyrka för ett 

dominikankonvent och stod färdig ca 1250. 
 "Sahlgren antar, att tuna-namnen betecknat borgar, som haft till uppgift att skydda viktiga 

farleder. I uppsatsen 'Sigtuna, äldst och yngst bland Sveriges städer' (Nya Dagligt 
Allehanda 17/3 1937), uttalar han den tanken, att det inte får anses uteslutet, att Sigtuna 
varit förebilden för andra namn på -tuna." ES s 81. 

 En uppfattning om Sigtuna är att det anlagts av Väst- och östgötar som utpost mot det 
hedniska i Svitjod. (Föredrag i P1:s Värt att veta 11/8 -89). 

 Brännbo. Braenebodhe 1441. Stadsdel i Sigtuna där de två gårdarna Stora och Lilla Bränbo 
låg. "bränna kan beteckna både plats som avsiktligt avbränts av människoshand, t.ex. vid 
svedjning, och plats som råkat ut för vådeld eller brand på grund av åsknedslag." LH. 
6612-1607 

232 S:t Per. "delar av kyrkan varit försedda med krenelerade bröstvärn, och ett yttre galleri eller 
en skyttegång af trä har löpt rundt det stora midttornet...var tydligen ganska stark som 
fäste." (Ekhoff: Om kyrkornas forna egenskap af försvars verk. s 28-30.) Ekhoffs 
uppfattning har bestritts av Thordeman, som dock inte helt avskriver uppfattningen av St. 
Per som försvarskyrka. (Thordeman 1924 s. 214 ff) "S.Per anlagts såsom en korskyrka 
över vars korskvadrat ett massivt torn  reser sig." LBS s 321. Tornet var c:a 25 m högt. 
Kyrkan byggd omkring eller strax efter 1080. (Cornell: Sigtuna och Gamla Uppsala s. 15)   
(Bild LBS s 323). 66118-16078. Ej kartmarkerad pga plastbrist.. 

234 Trollberget. Fornborg. (Sigtuna 80:1) Troll- kan vara dial. trol i bet. grov timmerstock? 25 m 
öh. Ej markerat på kartatn på grund av platsbrist. 66131-16076. Ej kartmarkerad pga 
plastbrist.. 

 
Simtuna s:n  TK 11HNV     
 Ingår sedan 2006 I Fjärdhunda församling. symbaetunum 1296. Simbotuna 1300-t. 

Tingsplats Medeltidskyrka med väst-torn som sannolikt härrör från 1200-talets förra hälft.. 
 Borgberget. Se Ulleråkers slott. 
 Brännberget.  7 km V kyrkan. Möjlig  vårdkasplats.  75 m öh. 66295-15544 
 Finnsta. 6627-1558 
       Karleby. 6628-1560 
235  Skutters skans. Fornborg. (Simtuna 108:1) "3500 m SSV om sockenkyrkan och 100 m NO 

om sydligaste gården i Stav ligger "Skutterskans". Det berg på vilket borgen ligger är av 
betydlig längd, och därför har endast mittpartiet omgärdats med murar." SFV s 92  GU 
44, SU s 253 ff. "Bart berg och grunda skrevor." GF s 102-03. 45- 60 m öh. 66254-15607 

236 Ulleråkers Slott. (Simtuna 60:1). ‖höjd med fornborg vid Ulleråker‖ (Ortnamnsarkivet.).  
Stensättning. (Simtuna 60:1). ‖fornborg? Vid Ulleråkers gård.‖ (Ortnamnsarkivet). Även 
kallat Thorberget och  

 
          Thorborgen. "förekomma lemningar efter en gammal borg." HGSL art Ulleråker, by. 
           ‖berg, Billerstena…Fästningen,…kallas Thorborgs Slott.‖  (Ortnamnsarkivet). Numera 

borttagen vid grustäkt.   
           40 m öh.   66306-15670 

 
Singö s:n  TK 12JSV NV 
 Ingår sedan 2006 i Häverö-Singö församling. Kyrkan av trä med torn byggdes 1750-53.. 
 ”Fiskarna berättade att när de hade kommit ut på havet hade de sett ryssen komma som en 

molnstod över sjön. Det var hundratals fartyg på väg mot den svenska kusten. De hade 
vänt och då sett den höga vårdkasen på Singö flamma upp.‖ (Rysshärjningen 1719). 

 Ellan. "Sydost om detta berg (Kasberget i Börstil s:n) på nordudden av Singö ligger byn 
Ellan, i genuim dialekt "Jella", vars namn kan tänkas innehålla en bildning till ordet eld och 
syfta på vårdkaselden. Syftar i så fall på en vårdkase på Telegrafberget.. vårdkase enl. S.  21 
m öh.  12JNV 6680-1662 
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 Finnarsören. 12JSV 6673-1664 
 Karsängen. 12JNV 6675-1665 
237 Råstensudde.. Vårdkase. (Singö 6:1). ‖Platsen ungefärlig, då platsen är belägen inom ett 

inhägnat militärområde. Omtalas bland ortsbefolkningen.‖ RAÄ   66816-16620 
238 Telegrafberget. "Om triangelpunkten Telegrafberget  på södra delen av Singö meddelade 

ortnamns-upptecknaren 1932, att "där var först vårdkasar och sedan telegraf." SSSk s 298. 
Triangelpunkt 26 m öh. 12JNV 6676-1662 

239 Örsten.  Vårdkase. (Singö 5:1). ‖Krön av svagt kuperad bergrygg. Sannolikt har vårdkasen 
varit belägen på den plats, som nu utgörs av en försvarsanläggning.‖. RAÄ. 66752-16669 

 
Skederid s:n TK 11JSV NV 
 skätharg 1287. Skiædargi 1317. Kyrkan av gråsten utan torn byggdes troligen under 1200-

talets senare del.. 
 240 Darsgärde. Fornborg (Skederid 16:1) "Vallen har bränts ned i ett par omgångar och är på 

sina ställen uppförd av kraftiga kollager. Flera av jordlagren äro att dömma av den 
högröda färgen hårt genombrända... Proverna visa en ålder av 1640 ± 80 resp. 70 och 
skulle föra ned anläggningarnas tillblivelse till 300- talet." Ambrosiani,B. 1958. s 166, 169.  
m öh. 11JSV 66250-16509 

241 Finsta. Finstadum 1283. En vårdkase har funnits här. G s 40. "En vårdkase kan ha stått vid 
gården (kanske klippformationen med "Birgittas bönkapell" i den nutida gårdens 
park)...Vårdkasen har haft förbindelse  

           med Signalberget (trp 60,8 TK11J SV), Husby-Sjuhundra sn" AF s 86. Vårdkase nr  63 enl 
A. och  identiskt  med fornborgen Vallbyberg. 11JNV 66278-16521 

242 Finsta. Fornborg . (Skederid 60:1)  Söder om den igenvuxna sjön Huvan. 11JNV 66285-
16507. Ej kartmarkerad pga plastbrist..  

 Haga. 6622-11652 
243 Södertjära.  Fornborg. (Skederid 1:1). Krönparti av moränhöjd.  45 m öh.  66308-16489.  
 Vallbyberg. Fornborg. (Skederid 216:1) Se 241 Finsta. Bergsrygg. 30 m öh.  66278-16521 
 Vitbergen. ‖berg, Östra Ledinge‖ (Ortnamnsarkivet) 11JSV 6622-1651 
 
Skepptuna s:n  TK 11ISO 
 Skiæptuna 1289. Kyrkan av sten från 1200-talets början. Vid 1400-talets mitt byggdes det 

kraftiga tornet. 
 Karby. 6622-1622 
244 Vålsta. Stensättningar. (Skepptuna 74:3). Möjlig vårdkasplats och i så fall  på berget 500 m O 

gården. 25 m öh. 66240-16283 
  

Skogs-Tibble s:n  TK 11HNO 
 Ingår sedan 2006 I Norra Hagunda församling. Thigbili 1314. Kyrkan är gammal och utan 

torn. 
  Hagtorpet. ‖Förr torp under Onsike‖ (Ortnamnsarkivet). 66384-15818 
 Kasberget. 65 m öh. 66363-15814 
245 Skansberget. Fornborg. (Skogs.Tibble 72:1).  Benämnes Borgberget, Vikingaborgen och 

Skansberget. SO torpet  Skansen 1000 m O kyrkan intill "Skrikbacken" (obs! härskriet). 
"Bart berg och jord- och moränavlagringar." GF s 105. Finnbo och Värnbo i närheten. 45-
65 m öh. 66363-15778 

 
246 Fornborg. (Skogs-Tibble 31:1) "På berget Ö om Ribbingsbäck  synes en låg borgmur av oval 

form, som löper så gott som oavbruten runt berget." GU s 50. Möjlig vårdkasplats.   
Finnsta i närheten. 50 m öh.  66352-15857 

 
Skokloster s:n   TK  11HSO 11ISV 
 Den äldsta sockenkyrkan vid Flasta, en romansk absidkyrka av sten med torn från 1100-

talets senare hälft, kvarstår som ruin. Nuvarande kyrkan byggd på 1300-talet hade 
ursprungligen torn men det förstördes vid brand 

247 Arnöhuvud. Röse. (Skokloster 79:1).  Högt belägen punkt på Arnö 4 km N om Kvarnlöt.. 
"Vårdkase på Arnöhuvud..." PN  s 107.  10 m öh. 11HSO 66239-15979 

 Hagtorp. 6620-1600 
248 Håberget. Fornborg?  (Skokloster 175:1) ‖I SÖ kanten är ett utsiktstorn…Inom borgen fyra 

röseliknande stensättningar 3-5 m i diam….slulle fordom hella socknen, 
Valborgsmässoaftnarna, här ha gått samman , hållit samkväm och blåsit i lurar.‖  RAÄ.  
Hagtorp i närheten. Trolig vårdkasplats. 55 m öh. 66205-16000 
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249 Lugneborg.  Fornborg. (Skokloster 104:1). Bergskröön. 1/2 km S om Lugnet. "Kvarnlöts 
borg är belägen på ett högt berg SV om Kvarnlöt eller Lugnet mellan landsvägen och 
Mälaren invid gränsen till Häggeby...Utsikten åt V är vidsträckt." GU s 52 SU s 261. 40 m 
öh.  11HSO 66204-15970 

 
Skuttunge s:n  TK 12HSO 
 Skutunge 1314.  Kyrkan är gammal och av gråsten. Fick torn 1801. 
 Haga. 6656-1589 
 Hagby. 6654-1595 
250 Valsäter.  Möjlig  vårdkase på höjden 55 m öh. 1 km Ö gården. Haga i närheten.  66556-

15900 
 
Skå s:n  TK 10INV 
 Ingår nu i Färingsö församling. Kyrkan av sten härrör från 1100-talets senare del och hade 

ursprungligen absidkor och runt torn. 
251 Kumla. kumblum 1310. "på berget sydväst om Kumla liksom på berget söder därom finns 

ett stenröse...Det  är  även tänkbart, att dessa rösen bildat underlag till vårdkasar,  
»kummel»  och att vårdkasarna egentligen varit namngivande. Det saknas ej sakliga 
förutsättningar för ett antagande, att vid Kumla har funnits en kase. Kumla ligger invid en 
sedan gammalt viktig farled. En vårdkase på denna plats låter sig inordnas i ett större 
sammanhängande system, som man kan följa utifrån skärgården över Stockholm och in i 
Mälaren." S s 275. 40 m öh. 65825-16112 

252 Skå. "på Svartsjölandet ett runt vakttorn vid Skå" W s 17. "Ett annat runt torn av liknande 
slag har fordom funnits vid Skå kyrka på södra delen av Svartsjölandet. Det är nu rivet, 
men vi känna dess utseende genom en av Hadorph ombesörjd avbildning. Det var beläglet 
vi kyrkans västgavel och sammanbyggt med denna, men det är tydligt att det är äldre än 
kyrkan." (Olsson, M. 1932 s 277) 20 m öh.  65806-16104 

 Tuna. 6580-1610 
 

Skånela s:n  TK 11ISV  
 Ingår nu i Norrsunda församling. Medeltidskyrka med öst-torn. "Kyrkan är av en i Sverige 

ovanlig typ med tornet över koret" S4 s 634. (Tornet ger intryck av att ha varit en kastal?? 
L.K.) 

 Haga. ‖Namnet används ej i dagligt tal.‖ (Ortnamnsarkivet.) 
253 Skalmsta. Fornborg. (Skånela 143:1) Defensivborg. Yngre järnåldern. ‖I den SV delen på en 

högt belägen häll syns spår av eldning. Hällen är delvis söndersprucken av värme. 
Vårdkasplats?  Högst a punkten mellan 45-50 m nivån.‖ RAÄ.  35-45 m öh. 66104-16222 

 
Skäfthammar s:n  TK 12INO 
 Skæpthamar 1298. Den tornlösa gråstenskyrkan härrör från 1400-talets senare del. 
 Finntäppan. ‖Grund efter boställe och spår av odling‖ (Ortnamnsarkivet) 
254 Fyrbo.  Möjlig vårdkasplats på höjden 30 m öh. 400 m SV gården. 66758-16306  
 Skansen. ‖Namnet härstammar från 1880-talet‖ (Ortnamnsarkivet)  
 
Sollentuna s:n  TK 10INV 
 Sollendatima 1314. Kyrkan av sten med ursprungligt torn härrör från 1100-talets slut. Tornet 

har en ursprunglig västportal. 6595-1619 
  Gillberga. ‖Större delen av gården är frånsåld till villatomter‖ (Ortnamnsarkivet) 
  Haagstugan. ‖stuga på Edsbergs ägor.‖ (Ortnamnsarkivet) 
  Kasbytorp. Ungt, men antyder ett försvunnet Kasby. Ev kase på höjden S torpet. vkO 45 

m öh? 1624-6589 Nu i Solna stad. 6589-1624 
255 Norrtorp. Fornborg. (Sollentuna 234:1) En fornborg 300 m O Norrtorp inte långt från 

Kallhäll i Järfälla s:n. Kallhäll kan betyda 'hällen med vårdkallen- kasen'. 51 m ö.h. 65959-
16154 

256 Rotsunda. Fornborg. (Sollentuna 255:1) ‖På krönet i centrala delen en rund stensäättning 8 
m diam och  0.4 m hög med kantkedja.‖ RAÄ  15-28  m öh. 65977-16194 

257 Sjöberg. Fornborg. (Sollentuna 84:1) ‖invid Sjöberg synes en mur (av en fornborg)‖ 
(Ortnamnsarkivet). Strategiskt placerad vid Edsvikens sydöstra del, strax norr om 
socken/kommungränsen mellan Sollentuna och Danderyd. "En fornborg vid Edsvikens 
östra strand mitt emot Kummelby visar att det varit sörjt för dess försvar." SOI s. 281 "Jag 
vill...söka visa att det icke saknas sakliga förutsättningar för att namnet Kummelby kan 
innehålla subst. kumbl i betydelsen 'vårdkase'. Om så varit förhållandet bör denna ha legat 
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antingen uppe på Kummelbyåsen eller också på någon av höjderna vid Edsviken ö. om 
byn." SOI s 282 "Vallen kan dateras till folkvandringstid. Den överlagrar rester av ett 
boplatslager." Olausson 1995 s 123 f.  10 m öh.  65911-16243 

 Skansenåsen. ‖höjd å Hersby ägor‖ (Ortnamnsarkivet.)  
    Skälby gård. Skaelgby 1440. Skialfnamn?  "ligger vid en farledsspärr" ES s 36-37 -6593-1621 
258 Tunberget.  Fornborg. (Sollentuna 69:1). Fornborgen är numera borttagen. ‖På Skälby ägor 

ligger vid södra spetsen av Norrviken det bekanta Tunberget, som erbjuder en av 
Stockholmstraktens förnämligaste utsikter, och även under den senaste orostiden 1939-45 
fyllde en funktion som vakthållningsplats." SOI s 283 66,8 m öh. 65939-16215 

 Törnberget. 70 m  öh. Se Vaxmora 
259 Vaxmora. Intill Törnberget med triangelpunkt 70.6 m öh. med kontroll över vattenvägen 

Edsviken-Norrviken-Edsjön-Oxundasjön. Vårdkasplats?   65955-16213 
260  Väsby. Fornborg. (Sollentuna 141:1). Strax V om Ravalens södra ände. 25 m öh. 65935-

16188 
  

Solna s:n   TK 10INO 
         Solnö 1314  
261  Kyrkan. En rundkyrka, troligen ursprungligen en kastal. Se Ambrosiani: De uppländska 

rundkyrkorna. "Den saken, att den för ett metodiskt försvar konstruerade stenkyrkan 
tillkommit kort före eller kanske samtidigt med Stockholmens befästande, gör det troligt, 
att hon spelat en icke oviktig roll som fäste på det framskjutna näset mellan Mälaren och 
Saltsjön." Frölén: Nordens befästa rundyrkor. s 131 ff.  "Utij Kyrckehagen wedh 
Prestegården nedre wed Siöen een gammal Skantz som synes Styckewagnarnes Rum stell 
och Vpdragande. der emoth svarar äfwen een gammal bårgh på andre sidhan Siööen." SR 
s 26. 65838-16258 

 Haga. 6584-1627 
 
Stavby s:n  TK 12ISV 
 Stabby 1314. Kyrkan av sten härrör från 1200-talet. Under 1400-talet välvdes kyrkan, och ett 

torn påbörjades men fullbordades aldrig. 
 Bålmossen. ‖Mosse vid Lydinge‖ (Ortnamnsarkivet) 6651-1622 
 Finnbol. ‖avs. från Bärsta‖ (Ortnamnsarkivet) 6658-1620 
262 Gränome. Fornborg. (Stavby 79:1). ‖Fornborg?, 75x65 m (N-S), belägen på krönpartiet och 

V-sluttningen av mindre moränhöjd. Utmed krönkanten i NÖ-Ö-SÖ och i sluttningarna i 
NV-V-SV löper en otydlig ringvall.‖ RAÄ. 20 m öh. 66540-16209 

 Haget. 6656-1619 
 Husby. 6656-1620 
263 Jönninge.  Fornborg. (Stavby  111:1). 25-30 m öh. 66586-16228 
 
Stockholm  TK 10INV NO  
264 Blockhusudden. Vårdkase nr 48 enl. SV. 10INO 65801-16338 
265 Brunkeberg. Vårdkase nr 49 enl. SV. "80 fot högt" HGSL = 23.8 m 10INO 658000-16288 
   Kastalen på stadsholmen. 10INO 6580-1529 
 
Svinnegarns s:n  TK 11HSV 
 Ingår sedan 2006 I Södra Åsunda församling. Svinagarn 1307. Kyrkan av gråsten från c:a 

1200. Vid 1500-talets början påbörjades ett torn, som dock inte fullbordades.  
 Finnbo. ‖terräng vid Ingeborg‖ (Ortnamnarkivet)  
 Haga. 6610-1570 
 Husby kungsgård. Heter numera Ingeborg. 
 
Sånga s:n  TK 10INV 
 Ingår nu i Färingsö församling. Den romanska stenkyrkan med ursprungligt torn härrör från 

1100-talets slut.  
 Bålberget. ‖Så kallades förr berget där Stenhamra bergbrott nu är förlagt…på Bålberget n.v. 

om torpet Lugnet finnas fasta fornlämningar.‖ (Ortnamnsarkivet). Se Wählberget. 
266 Fornborg. (Sånga 20:1)  ‖På de kvarvarande kantdelarna av det nu nästan helt bortsprängde 

‖Vårdberget‖  finns…rester av en fornborg..‖  RAÄ.  35 m öh. 65811-16064. Ej 
kartmarkerad pga platsbrist.   

267 Fornborg. (Sånga 55:1). Krön av bergrygg.   20-35 m öh.  65847-16097 
268 Wålberget, ( = Bål ) Vårdberget. Fornborg. (Sånga 16:1)  "vid Stockby invid stranden, der 

lemningar efter en borg = 200 steg i diam...Borgberget är nu till större delen bortsprängt." 
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GU s 70. Rester av borgvallen finns kvar. Var 35 m öh. 65813-16060. Ej kartmarkerad pga 
platsbrist.   

 
Söderby-Karl s:n  TK 11JNV 
      2006 slogs socknen samman med Estuna till Estuna och Söderby-Karls församling. 
 Medeltidskyrka med väst-torn. 
 Består av de 1796 sammanslagna socknarna Söderby och Carlskyrka. Sudherby 1292. 

Karlungskirkiu 1287 
269 Borgholmsberget. Fornborg. (Söderby-Karl 18:1) 500 m NO Ekeby. 15-25 m öh. 66498-

16641 
270 Fornborg. (Söderby-Karl 123:1) 1,5 km NO  Söderby-Karls kyrka. 40 m öh. 66454-16631 
 Hagberget. ‖Berg å Brölunda‖ (Ortnamnsarkivet). Då det även kallats Signalberget – se 

detta – är det ett sannolikt vårdkasberg. (Torde vara identiskt med fornborgen 123:1) 
6641-1663 

 Signalberget. ‖berg N Brölunda‖ (Ortnamnsarkivet)  Torde avse Hagberget. 
271 Ströjaborg. Fornborg. (Söderby-Karl 35:1) 35 m öh. 66481-16613 
 Värn. 6649-1659 
 
Söderfors s:n  TK  12HNO 
 Stenkyrkan med torn byggdes 1789-92 och ersatte en träkyrka från 1683. 
 Finn-Jerker. 66963-15775  
 
Tegelsmora s:n  TK 12ISV NV 
 Thigilsmoro 1282. Den tornlösa gråstenkyrkan med valv, vapenhus och sakristia är ett 

enhetligt byggnadsverk från 1400-talets senare del. 
 Bålet. ‖Avrättningsplats‖ (Ortnamnsarkivet) 
 Hagmossen. Förutsätter ett försvunnet Hagnamn. 12INV 6690-1208 
 Skansen. ‖udde i sjön Fälaren, Fillsarby‖ (Ortnamnsarkivet) 12I NV 6689-1606 
 
Tensta s:n   TK 12ISV  
 Kyrkan av tegel utan torn är från 1200-talets senare del.. 
 Bragmanstorp. ‖f.d.d.lht  å Gillingboda?‖ (Ortnamnsarkivet). Detta namn och fölljande 

Bålängen talar för att här eldats på något sätt.  6666-1605 
 Bålängen. ‖äng å Gillingsboda‖ (Ortnamnsarkivet).  
 Finnhäll. 1608-6667 
272 Grytbäcken. Stensättning. (Tensta 374:3) Två stensättningar på ett krönparti va en 

moränhöjd. 30 m öh. Karskulla ligger intill varför det möjligen kan vara en vårdkasplats. 
66607-16067. 

 Hagbotten. ‖Kolbotten å Holvarby‖ (Ortnamnsarkivet). Holvarby ligger 6 km NO Skyttorp. 
 Karskulla. 1 km NNO om  Stensträngen vid Grytbäcken. 66126-16069 
 Tuna. 6658-1604  
 Vitberget. ‖berg å Österforssa‖ (Ortnamnsarkivet). 
 
Tierps s:n  TK 12HNO 
 Den stora tornlösa stenkyrkan härrör från ca 1300. 
 Finnbo. 6684-1587 
 Finntorp. 6676-1592 
 Hagalund. 6676-1592 
273 Kastebo. Vårdkase troligen på åsen vid triangelmärket  61.26 m  vid Mångkarbo. 66801-

15921 
274 Skarpfors. Fornborg. (Tierp 140:1). 35 m öh. 66889-15872 
 
Tillinge s:n  TK 11HSV 
 Kyrkan av sten med torn härrör från ca 1200. 
 Borg. ‖benämn. På försv.stenbyggnad på ängen vid Ulunda by.‖ (Ortnamnsarkivet). 6614-

1568 
275 Borgen. Fornborg.. (Tillinge 124:1). "På en höjd i Gataskogen ligger NV om Taxhuvud den 

s.k. Hummelstaborg" S4 s 826 "inom borgen märkas trenne rösen." GU s 56. 
"Jordavlagringar och block." GF s 103l..  RAÄ anger bara ett röse och en stensättning 
inom borgen.   35 m öh. 66127-15641 

 Hagby,  6615-1566 
 Hagtorp. 6615-1562 
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276 Lindaborgen.  Fornborg.. (Tillinge 71:1). På krön av bergrygg.  Två runda stensättningar 5-6 
m i diam. och 0,3 m höga inom borgen.   25 m öh. 66109-15610 

 Myrborg. ‖borglämning…Ähn säges en Borgh warit  widh Myrby, som kallas Myrborg‖ 
(Ortnamnsarkivet). Torde avse fornborgen 102 Giresta.  

 
Torstuna s:n  TK 11HNV 
 Ingår sedan 2006  i Fjärdhundra församling. Torstunum 1233. Den nyklassicistiska 

stenkyrkan byggdes 1792-95. Den ersatte en stenkyrka från 1723-31, som i sin tur 
föregicks av en medeltida stenkyrka. Tornet tillkom 1850-51.  

277 Fästningsberget. (Torstunda 381:1) Stensättningsliknande, oregelbunden 8 m diam och 0,4 
m hög.  Kan varit en vårdkasbotten.  45  m  öh.  66351-15663 

278 Myrsjöberget. Fornborg. (Torstuna 40:1).  200 m OSO kyrkan. "mur i N-O och SO, annars 
stup eller branter...Bart berg och moränavlagringar." GF s 105. 35 m öh.  Triangelpunkt 
55,8 m  66278-15727 

   
Torsvi s:n  TK 11HNO   
 Den tornlösa stenkyrkan härrör troligen från 1400-talet.. 
279 Brandholmen. Fornborg. (Torsvi 16:1)  14 km NO Stallarholmen. "På Brandholmen finnes 

en borglämning." S4 s 848 vårdkaseenl S. "På ett högt berg på södra delen av Ytterholmen 
utanför Brandholmssund en mycket stor borg." GU s 55. "7300 m SSO om sockenkyrkan 
på södra sidan av Ytter- eller Brandholmen  ligga murar omkring holmens högsta parti...i 
norra hörnet av platån, strax innan för muren ligger ett röse af lyftingar och mindre 
sten...Röset ligger på bergsplatåns högsta punkt eller 47 m över Mälarens yta... skänker en 
utsikt av mer än 1 1/2 mil i SSO ned mot inloppet till Södertälje." SU s 271-72. "mur i N-
O-SO, stup annars...Röse 10 m diam. 1-1.5 m h." GF s 104. Röset inom borgen gör det - i 
förening med ortnamnet - tämligen säkert att här varit en vårdkasplats. 20-45 m öh.  
65919-15904 

280 Eldholmen. (Torsvi 22:1) ‖Stensättning, rund, 5 m diam och 0,2 m h…på krön av bergrygg‖ 
RAÄ.  ‖Inneh. eld(er) m. el. elda,  f. Bet. Något slags signaleringplats― (Ortnamnsarkivet). 
65957-15872  

 Hagalund. Förutsätter ett försvunnet Haga. 6598-1585 
 
Tuna s:n  TK 12ISV SO 
 Tuna 1291. Den tornlösa tegelkyrkan härrör från ca 1300. 
 Finnvreten. ‖där skall en finne bott och odlat‖ (Ortnamnsarkivet.) 
 Haga. 12ISO  6655-1629 
 Haggården. 12ISV 66577-12345 
281 Vittja. Fornborg. (Tuna 167:1). ‖Vid 1952 års inv. uppfattades sannolikt en del av ringvallen 

i NV delen som ett röse eller stensättning..‖ RAÄ. Haggården intill.  25 m öh. 12ISV 
66568-16239 

 
Täby s:n  TK 10INO 
 Tæby 1281. Den tornlösa stenkyrkan härrör från 1200-talet  6598-1627 
 Hagby. 6598-1625 
282 Skansberget. Fornborg. (Täby 100:1)  40 m öh. 65956-16305 
 
Ununge s:n TK 11JNV 
 Hunungæhærad 1287. Den tornlösa gråstenskyrkan härrör troligen från 1400-talet 
283 Esa borg. Fornborg. (Ununge 161:1) Krön av bergsklack. ’Esa borg.’.  ‖Anläggningen är 

något tvivelaktig.‖ RAÄ. ‖een förnämt QwinnsPersson haf:r heet Esa och dheraf Esah 
borg‖h..‖ (Ortnamnsarkivet  under Edsbro socken). 25 m öh. 11JNV   66435-16565 
   

 
Uppsala stad  TK 11INV 
 "En rundborg eller rundkyrka synes ha rest sig vid Östra Aros." W s 17.  
284 Kasagården n. 1474 SO Domkyrkan, vid Helgeandshuset. (1484). DM1:2 s 299 Vårdkase 

troligen på  åsen. 6638-1602 
 
Uppsala-Näs s:n  TK 11HNO 11INV 
 Den tornlösa stenkyrkan härrör från 1400-talet. 
285 Källstuga n. Fornborg. 3200 m NNO Ramsta kyrka.  11HNO  66344-15932 
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286 Norsten. Fornborg. (Uppsala-Näs 133:1). Även kallad Predikstolen.  Skörbrända stenar 
finns.  25 m öh.  66336-16006.  

287 Vittelsbacken. ‖Viteldsbacken. Backe i vägen å Söderby‖. (Ortnamnsarkivet). "Betydelsen 
'märke' ligger närmast till hands för första leden i Vittelsbacken i Uppsala-Näs. Det var ett 
ställe där man brukade rasta vid marknadsresor. Sådana platser har ofta  ett kännemärke  i 
form av  ett egendomligt växt träd el. dyl." (CV s 5).  Skulle även kunna vara ett vittuls-
namn. Möjlig vårdkase vid triangelpunkten 40.47 nära Tunaborg 11HNO 66308-15974  

 
Vaksala s:n  TK 11INV  
 Waxaldh på medeltiden. Kyrkan av sten med ursprungligt ganska högt spetsigt västtorn 

härrör från 1100-talets senare del.  
 "Vaxala syns haft två signaleringsplatser: en för att bevaka Fyrisåns dalgång i sydlig 

riktning och en för att varsko om anfall från skogsområdet nordost om Gamla Uppsala." 
ES s 72 

    Bolsta. Bål-? 6640-1605 
 Finnberget. ‖berg, Lunda 1‖ (ortnamnsarkivet), 6643-1607 
  Jälla gård. eldhu 1334 DM1:2 s 218. eldoby 1344 (Wessen: Våra folkmål s 34) "Det namnet 

antyder en vårdkaseld" CV s 5. Vittulsberg  och fornborgen Lövhagen i närheten. 
Trianngelpunkt.  6644-1606 

 Haga. 6642-1609 
288 Lövhagen. Fornborg. (Vaksala 239:1). Jälla och Haga i närheten. 40 m öh. 66458-16098 
  Signalberget.  ‖Berg, Åby‖ (Ortnamnsarkivet) 6643-1608 
289 Tingsberget. "Jbland the förnämbste Waktplatzer hafwer TingzBerget wijdh Waxala warit, 

på hwilket är wakt hållit. Hafwer  ock  stått på samma Tingzberg een Rijsskasa, hwilken 
the hafwa antändt, enär dhe märkte fienden wara förhanden." SR s 12. (‖eller 
Vaksalabacken‖  Ortnamns-arkivet). Vårdkase nr  62  enligt A. 26 m öh. 66411-16049 

 Valborgsmässoberget. ‖el. Brändeberget…berg, Lunda 5‖ (Ortnamnsarkivet). 6643-
1607 

290 Vittulsberg. Vitulengh 1334. Ursprunglig byplats 500 m NO om Vittulsberg DM1:2 s 244. 
"Varför kallas bebyggelsen 'Vårdkasängen'? Ser vi oss omkring i trakten ser vi att grannbyn 
heter Jälla. Det  

              namnet antyder en vårdkaseld." CV s 5. 66446-16046 
 
 Vallby s:n  TK 11HSV SO  
 Ingår sedan 2006 i Boglösa församling. Valby 1314.  Kyrkan av sten härrör från ca 1200 och 

förlängdes mot öster troligen under 1300-talet. Under 1400-talet välvdes kyrkan samt 
försågs med torn 

291 Borgaringen. Fornborg. (Vallby  85:1). 25 m öh. 66020-15777.  
 Finbo. ‖Nu riven stuga‖ (Ortnamnsarkivet). 
292  Joar Blås vinkällare. Borg.  (Vallby 81:1). 5 m öh. 66030-15752 
293  Gröneborg. Borg. (Vallby 80:1). "Å en holme i Mälaren ligga lämningarna af en af våra 

äldsta medeltidsborgar, Gröneborg." S4 s 843. "här skall en rundborg hava rest sig." W s 
17. "Det kvadratiska tornet av gråsten (11 x 10.8 m) låg mitt på den öppna platsen... 
Anläggningen har förts till tiden omkring 1100." HB s 40. "En mycket hög holme..." 
HGSL. "Vid Gröneborg är minnet fäst vid den stolte Ivar Blå" W s. 17 15 m öh. 11HSV 
66035-15730 

 
Vallentuna s:n  TK 10INV NO 11ISV SO 
 Innefattar sedan 2006 även Frösunda, Markim och Orkesta församlingar.  valaendatunum 

1253    Kyrkan av sten med ursprungligt väst-torn härrör från 1100-talets senare del. 
294 Lingsberg. Fornborg (Vallentuna 265:1). 500 m NNV Lingsberg. Defensivborg-befäst gård. 

Daterad .till bronsålder - y. järnålder. ‖Inom  fornborgen i N delen är : 2) stenstätning? 
Rund, 3 m diam och 01 m h.‖ RAÄ. 35  m öh. 11ISO 66047-16321 

295 Olhamra. Fornborg. (Vallentuna 231:1). 800 m NNO Olhamra. "Olhamraborgen hade dock 
ett prov (C 14) som visade extremt hög ålder, ca 1000 f Kr."  LR s 44. Defensivborg. Enl. 
Olausson Vallanläggning typ A. Olausson s 85. Yngre järnålder. 25-40 m öh. 11I SO 
66056-16312 

 Rickeby. Se Rinkeby i Danderyds s:n.  11ISO 6603-1629.  
 Rinkeby. (Ortnamnsarkivet) 
 
Valö s:n  TK 12INV NO 
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 Ingår sedan 2006 i Frösåkers församling. Valø 1291 Den tornlösa stenkyrkan härrör 
troligen från 1400-talet 

 Finnboda. ‖l Bergsjö‖ (Ortnamnsarkivet.) 12INV 6685-1624 
 Finnskogen. 6685-1622 
 Haga. 6693-1628 
296 Löparsberget. Vårdkasplats (Valö 292) på krön av bergklack.  ‖Enlig ortstraditionen har en 

vårdkase funnits på Löparsberget‖. RAÄ. Haga ligger intill. 10-15 m öh.  66929-16291 
 Valbergsmyren. ‖Valberg = personnamn‖ (Ortnamnsarkivet). 
  Valön. 6695-1629 
 
Vassunda s:n  TK 11ISV 
 Wazsunda i medeltidshandlingar. Kyrkan av sten härrör från 1200-talet.. Vid 1400-talets 

mitt försågs den med torn. 
297 Gurrestadsberget. Uppgift om vårdkase här enl. A nr 62 s 24. Oklart var den legat, men 

en tänkbar plats är Gurrestaberget, Triangelpunkt 35.43 m 6619-1608 
 Hagen 6633-1608 
298 Haknäs.  Fornborg? (Vassunda 186:1). 40 m öh. 66228-16069. 
 
Vaxholm  TK 10INO 
 Vaxø 1315. Den tornlösa stenkyrkan med mansardtak påbörjades 1760 men fullbordades 

först 1803. 
 Finnstaberget. 6589-1640  
 Telegrafberget.  ‖Förr station för optisk telegraf. På berget står nu ett vattentorn. 
299 Vaxholm ligger på östra delen av Vaxön. Vårdkase nr 35 enl SV. Vårdkasplatsen troligen på 

höjden  N Pålsundet . ‖Befästnng‖ (Ortnamnsarkivet). 35 m öh. 6589-1643 
 
Vendels s:n  TK 12HSO 12ISV  
 "har en gång hetat Tuna" ES s 86. Den stora tegelkyrkan uppges vara invigd 1310. 
 
 "professor J. Sahlgren har sannolikt rätt i att de uppsvenska orterna med namnet Tuna 

spelat en viktig roll för svearnas militära organisation. Där har nog Uppsalakungens 
'baroner' suttit och bevakat rikets intressen."  Eriksson citerad av HT s 105 

300 Bålängen. Stensättning  (Vendel 106:1). Trolig vårdkasplats.  30 m öh. 12ISV  66691-16000 
 Karby. „Förr tingsställe.― (Ortnamnsarkivet).12H SO 1599-6671 
 Långruddu.  longaryd 1453 SOA. "Den långa röjningen" kan vara en röjning för en 

vårdkasled. 12HSO 6673-1596 
301 Örbyhus.  Slott. (Vendel 287:1). "ett mäktigt tornhus, vilket nu är sammanbyggt med den 

yngre, karolinska slottsbyggnaden." LBS2 s 56. 25 m öh.  12I NV 66772-16055. 
 
Vidbo s:n  TK 11ISV 
 Vidbohæred 1314. Ingår nu i Skepptuna församling. Den tornlösa stenkkyrkan byggdes 

omkring 1200. 
302 Lugnet. Fornborg. (Vidbo 98:1). Karby i närheten. EF Bil VII. 25- 40 m öh. 11ISV 66233-

16225 
303 Norrby. Fornborg. (Vidbo 116:1) "i dess sydöstra del en stenröjd kvadratisk yta begränsad 

av större stenar, ca 4x5 m...husgrund  med stenhärd." EF s 67. "Befäst gård". aa s 86. 33 m 
öh. 11ISV 66245-16224.  

 
Viksta s:n  TK 12ISV 
 Den tornlösa stenkyrkan härrör från ca 1300. 
 Bränntorp. 1604-6665 
 Finnhagen. ‖Ägomark Uvlunge‖ (Ortnamnsarkivet): 6666-1601 
 Finnängen. 
 Haga. ‖lght  å Götbrunna‖ (Ortnamnsarkivet). 
304 Jällsta. Eld-namn?  Skärvstenhög.+ stensättning.  (Viksta 58:2) ‖Stensättninng, rund, 5 m 

diam och 0,3 m h, kantkedja.‖ RAÄ. En möjlig  vårdkase då på  höjden 35  m öh. 66630-
16035.  

 
Villberga s:n   TK 11HSO  
 Wiliabærgha. Den tornlösa stenkyrkan härrör från 1200-talets senare del. 
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 Enhälja. Enhelga. Tidigare Öna helga. Var tidigare en ö i Mälaren  och tingsställe. 
Calisendorff menar att helgöar   skulle kunna vara öar där ledungsflottans snäckofrid 
intnrädde. CH. 

 Signalsberg. SV Husby-Sjutolft. 40 m öh. 6614-1585 
 Skansen. ‖ungt villanamn‖ (Ortnamnsarkivet).  6607-1583 
 
Vittinge s:n. TK 11HNV 
 Kyrkan av sten härrör troligen från 1200-talet. Saknar torn. 
 Hvitunge 1314  
      Brunstorp 
 Finntorpet. ‖Finntorpet  å Västlunda‖ (Ortnamnsarkivet)  Hänför sig säkerligen till 

fornborgen Östlunda borg. 66371-15657 
 Gillberga. 6643-1567 
 Hagvisen. ‖gränsmärke‖ (Ortnamnsarkivet) 
305 Knubbo. Fornborg. (Vittinge 24:1) 65 m öh.  66453-15649 
306 Östlunda borg. Fornborg. (Vittinge 29:1) "3300 m SSO om sockenkyrkan och 800 m NNO 

om Skattmansö herrgård men på hemmanet Östlunda ligger en mycket illa medfaren 
fornborg." SFV s 94, GU s 45, SU s 255. "Mur  i  NV  typ 1ZA...raserade i S och O. Bart 
berg och jordavlagringar." GF s 102. 65 m öh. 66384-15677 

 
Vårfrukyrka s:n  TK 11HSV SO 
   Kyrkan gemensam med Enköpings stad. 
307 Borgnäbb. Fornborg (Vårfrukyrka 74:1) "Till en befästning, av vilken nu inga spår finnas, 

Borgnäbb i Vårfrukyrka s:n, omtalas av Palmsköld och Salvius fordom hava gått segelled. 
Hos Salvius (s76) heter det: "Borgnäbben är också en gammal ödelagd borg, 1/2 mil Norr 
ut från staden (Enköping) vid byen Åhl.  

 
 
           Segelleden skal fordom gåt ända dit up." GU s 41. "inre mur i S-NV, mellersta och yttre 

mur i S, branter i V-N-O...Inre muren i S typ 6...mellersta muren i S typ 6, yttre muren i S 
typ 6...Vallgravar framför 

           vallarna. Moränavlagringar." GF s 103. 30 m öh. 11HSV 66205-15724 
 Brunna. 
 Brännskogen. 
 Finnboäng. ‖Äldre namn på Kurbäck‖ (Ortnamnsarkivet)  
 Kurbäck. ‖Två gårdar vid Litslena‖ (Ortnamnsarkivet) 
Vänge s:n TK 11HNO 
 Ingår sedan 2006 i Norra Hagunda församling. Kyrkan av sten med smalt torn härrör från ca 

1200. Vid en ombyggnad 1882-86 tillkom korsarmarna  
Väddö s:n  TK  11JNV NO 12JSV 
 Wödho 1314. Kyrkan från 1840 ersatte medeltidskyrka. "Telegraf upprättades här 1798 på 

ett högt berg nära postkontoret. Afståndet från telegrafen till Signilsskär (på Åland) är 3 
1/4 mil." HGSL 

308  Byholma. Vårdkasplats (Väddö 208:1)  ‖Vårdkase. Omtalas bland ortsbefolkningen.‖ RAÄ.  
66697-16671 

  Grisslehamn: "Eckerö och Signhildskär (på Åland) med fyra kasar vardera äro signaler 
för Grisslehamn. LÖ s 190. Avståndet från Signhildskär till Grisslehamn är 30.5 km. 
12JSV 6667-1667 

  Finnaludden  12JSV 6663-1668 
309 Kasberget. Vårdkase. (Väddö 171:1)  "Att det på Kasberget vid Gamla Grisslehamn har stått 

vårdkasar är styrkt bl.a. genom kartor från 1700-t början.‖  SSSk s 298.  ‖ berget som 
vårdkasen skulle vara anlagd på harnamnet "Kasberget" och ligger synnerligen väl valt för 
en sådan med sikt åt N till Grisslehamn och åt S mot den SÖ delen av Väddö. Inga synliga 
rester iakttagbara. Höjd över havet ca 15 m.‖ RAÄ . Vårdkasplats nr  34 enl. SV,  nr 65 
enl.A   15 m öh. 12JSV 66568-16715 

310 Kasberget. Vårdkase. (Väddö 101:1) På norra udden av Salnö. "Röse, 2 m diam, utgörande 
resterna av en   ugn, över vilken en vårdkase varit byggd. Vårdkasen har varit uppförd av 
stubbar och ris med ett lager rundvirke ytterst, sammanhållet med ett vagnshjul. Nedtogs 
på 1880-talet. Beläget 1200 m NNO om Salnö, 100 m från havet." N s 105. "Tillvaron av 
en vårdkase här, någon gång kallad Salnö kase, är väl styrkt genom kartor från och med 
1700-talets början. Ännu på 1880-talet skall det ha funnits lämningar efter en vårdkase 
här." SSSK s 299.  ‖ Plats för vårdkase, berget som vårdkasen skulle vara anlagd på 
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harnamnet  "kasen" liksom udden där berget ligger på kallas"Kasudden". Läget bra med 
god sikt åt N. Inga synliga rester iakttagbara. Höjd över havet ca 15-20 m.‖ RAÄ.  
‖Triangelpunkt  21 m öh. 11JNO 66484-16763 

 311   Ortalahöjden. (Väddö 85:1) "Röse, 10 m diam, 1 m högt, beläget i skogsmark 1500 m   
NV Ortala och 100 m S om vägen mellan Kolbotten och Björnsjön." N s 101. Det är en 
nödvändig vårdkasplats för uppsamlandet av signaler från Väddökasarna. 30 m öh. 12JSV 
66582-16657 

 Sennebybergen.  Se Väddö Kasberget.  
312  Utkiksberget. Vårdkase. (Väddö 212:1). "På nuvarande Utkiksberget söder om Grisslehamn 

har det stått en vårdkase enligt kartor från 1713 och 1786; nämns 1730 Byholmskas." SSSk 
s 298. Nu plats för telemast. ‖På den mest sannolika platsen för vårdkasen är nu resterna 
av ett utkikstorn bestående av ett kallmurat postament.‖ RAÄ. Triangelpunkt 30,6 m öh. 
12JSV 66675-16675 

313  Utkiksberget, tidigare Vålberget. "Nästa vårdkase söderut har stått på Lingslätö på 
nuvarande Utkiksberget, vars genuina namn är Vålberget; udden söder därom heter 
Vålbergsudden." SSSk s 299. Vårdkase nr 64 enl. A. 27 m öh. Lingslätö heter numera 
Barnens ö. 11JNV 6648-1674 

314  Väddö Kasberget. Vårdkase. Väddö 170:1). 500 m V Senneby.  "I källor från 1600-1700 
och 1800-talen omtalas berget som Sagstens berget, Staksten, Stacksten och Saxsteen. Om 
vårdkasen på berget berättar Lars Roberg i 'Resa till Väddö 1712'  "Denne wachtwål eller 
kase står vid Norrsunda, der förre åhren haar daglig der hållits wacht, af fem karar." 
(Lindell: När vårdkaseldar brann). Kasen sägs vara byggd av gran- och tallstänger, torrt rijs 
och näfver  inuti som snart ell fatta kan. " SSSk s 298. "Sennebyberget är högt och syns till 
Båkberget på Arholma" (NM s 24).  ‖Berget som vårdkasen skulle vara anlagd på har 
namnet"Kasberget" och är den högsta toppen på Väddö, 49,8 m h. Ingasynliga rester 
iaktagbara.‖ RAÄ.  Vårdkase enl. A nr 64. Triangelpunkt  49,8 m öh. 12JSV 66536-16693 

 
 
 
315 Borganäs. Fornborg. (Vänge 210:1). Finnsta i närheten.  35 m öh. 66386-15887 
 Finnsta. 6639-1591 
316 Fornborg. (Vänge 200:1) Krönparti  400 m N Fibysjön. 50 m öh. 66435-15862 
 Hagen.  ‖lgt å Finsta‖ (Ortnamnsarkivet). 
 
Värmdö s:n  TK 10INO 10JNV 
 Wermdön 1314. Den tornlösa stenkyrkan härrör troligen från 1400-talets förra del.  
317  Bötsberget = Tynningö Klack på sydudden av Tynningö. M s 25 Vårdkase nr 60 enl A. 45 

m öh. 10I NO 65851-16485 
  Finntorpet. 10JNV 6579-1657  
318 Gällnö. Kan möjligen vara ett Jell-(elds-)namn och i så fall betyda eldön och antyda den 

vårdkase som måste ha stått här för att signalen från Möjakasarna kunnat nå  inåt land.  36 
m öh. 10JNV 65896-16621 

  Haghulta. ‖Namnet Haghulta används ej av ortsbefolkningen…benämnes istället 
Fruvik…Jorden tillhörde emellertid förr ett torp som hette Stora Haghulta‖  
(Ortnamnsarkivet) 10JNV 6580-1651 

319 Kasberget, Löknäs. "Ett högt berg på nordöstra delen av Värmdö, väster om Grindafjärden 
(punkt 54.95) Från berget har man en vidsträckt utsikt. Här omtalas 1670 en »Wåålkaas»." 
S s 276. "På kartor från och med 1670 markeras här vårdkasar, vanligtvis kallade Löknäs 
kase." SSSk s 301, 310 Har även kallats Lindahlskasen. 54.95 m öh.  Vårdkase nr 60 enl  A. 
10JNV 6589-1653 

 Kårnäsborgen. S Tranvik på Vindöns V sida. 
 Tynningö Klack - se ovan Bötsberget. 
320  Vårdkasberget.  ‖Berg?  Lillsved‖ (Ortnamnsarkivet). 10J NV 6590-1652 
321  Vårholma. Namnet Vårholma, som 1535 skrevs Vardholma vittnar om att det på denna ö i 

Lindalssundet har funnits vårdkasar." SSSk s 301  ‖Fornforskaren Petter Dijkman (1650 - 
1711) har påpekat, att på Vårholma fordom hållits s.k. bergvård mot ryska och estniska 
sjörövare, d.v.s. där skulle plats hava varit för en vårdkase. Vårdkasarna, som utgjorde en 
samling av lättantändligt virke, funnos uppresta på flera höga berg i skärgården och skulle 
påtändas, så snart någon fiende närmade sig. De voro forntidens telegrafinrättningar, 
varigenom hastigt kring landet spriddes underrättelsen, att fiender inkommit i riket, emot 
vilka ofördröjligen hela bygdens allmoge skulle uppbådas för att utdriva fienderna. Det 
höga berget på Vårholmalandet var ju en lämplig plats för en vårdkase. Från nämnda berg 
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har man fri utsikt över hela ‖skeppsleden‖ från Vaxholm till Gällnö.‖ (Nils Ädelgren: 
Vårholma säteri. 1937) 31 m öh. 10JNV 6592 -1651 

 
Västerlövsta s:n  TK 11HNV 12HSV 
 Kyrkan av sten härrör från 1400-talets slut. I sakristian ingår troligen murar från en äldre 

kyrka. Tornet byggdes 1823-26. 
 Borgen. Borgs slott. Se Skansberget. 
 Hagberget. ‖Berg å Hårsbäck‖ (Ortnamnsakrivet) 
 Hagtorpet.. 12HSV 6650-1565 
322 Skansberget. Fornborg. (Västerlövsta 17:1) "5300 m ONO om sockenkyrkan och 1800 m 

SSO om Molnebo ligger fornborgen "Skansberget" eller "Borgslott". "widh Borgen 
finness på et högt Bergh een högh muhr af klappersteen oplagt, men icke muhradt, som 
kallass Borgz slått, medh vattn och måssar omkring på 3:e sijdor" SR s 135. "mur i V-N-
SV, branter i SV... Bart berg med moränavlagringar." GF s 102. Borgberget är brant men 
icke särdeles högt i väster, där en klyfta med tvärbrant vägg avskär borgberget från en liten 
västligare bergsklack." SFV s 89, GU s 45, SU s 251. 80 m öh. 11H NV 66485-15639. 

323 Översävne. Fästning/skans. (Västerlövsta 55:1). ‖ Runtom vallarna löper en grav, 2-3 m br 
och intill 0.7 m dj. I ytterkanterna av graven finns spår i marken lämning efter stolphål i en 
palissad….ögsta delen av flackt parti av grusås‖ RAÄ.   85 m öh.  12HSV 66554-15578 

 
Västeråkers s:n TK 11HNO 
 Den tornlösa stenkyrkan med rakslutet kor och ursprungliga valv stod färdig ca 1331. 
 
 
324 Vålbergsbacken.  Stensättningar. (Västeråker 12:1). Tre runda stensättning 6-7 m i diam.  

‖Skogsbacke å Nylunda…Kanske vårdkasberg fordom.‖ (Ortnamnsarkivet).  30 m öh. 
66265-15967 

 Vålbergsbro. ‖Troligen uppkallat efter vårdkasberg i närheten, antingen det s.k. Korkberget i 
NO eller den s.k. Vålbergsbacken i SO‖ (Ortnamnsarkivet) 

 
Västlands s:n  TK 13HSO 13ISV  
 Kyrkan av sten med torn invigdes 1862 och ersatte en medeltida tegelkyrka på annan plats. 
 Finnerånger. 13H SO 6711-1598 
 Finnmyren. ‖För länge sedan tänkte några finnar bosätta sig här, men marken var för 

sumpig.‖ (Ortnamnsarkivet). 13H SO  6703-1597 
  Finntorpet. ‖torp å Vad- Förr bodde det finnar här.‖ (Ortnamnsarkivet.) 
  Hagalund. 13H SO 6711-1592 
325 Holmsånger. Fästning/skans. (Västland 111:1).  13HSO 67067-16068 
326 Vitgrundet. Möjlig  till Vite, vette. Nödvändig vårdkasplats för vidarebefordran av signal 

från Eggegrund över Telegrafberget  i Älvkarleö. 13I SV 67190-16008 
 
Västra Ryd s:n  TK 11ISV  
      Slogs 1997 samman med Kungsängen och bildar nu Kungsängen-Västra-Ryds församling. 

Kyrkan av sten härrör från ca 1200.  År 1767 försågs kyrkan med torn.  
327 Gällövsta. Röse. (Västra Ryd 55:1). Skrevs 1866 Jällöfsta. Jäll- skulle kunna vara en form av 

eld-. Då det ligger vid SV foten av Ljusa bergen kan man förmoda att en vårdkasplats varit 
i närheten och då troligen på triangelpunkten Torsätraberget  62.7 m öh. 66065-16107    

 
Vätö s:n  TK  11JNV NO  
 Den tornlösa stenkyrkan härrör troligen från 1300-talets mitt. 
328 Betsebergena. (Vätö 39:1). ‖Tradition, enligt uppgift från Manfred Olsson, Gräddö, 

berättas det, att fordom skulle en vårdkase ha varit anlagd på Betsebergets krön. Ohlsson 
har återfunnit en markering av vårdkase på äldre karta i L MV:s arkiv.‖ RAÄ.   "Det är 
möjligt att det bakom det nuvarande namnet Betsebergena, avseende nordost-udden på 
Gisslingö ligger ett ursprungligt Bötsö; udden kallas nämligen på Girpenhielms karta 
Bötzönsudd." SSSk s 299-300. 15 m öh. 11JNO 66342-16904 

 Brännudden. 11JNO 6633-1675 
 Finnörn.  
329 Håknäs. "Vid Håknäs på södra Vätö har stått en vårdkase markerad på kartor från och med  

17000-talets början." SSSk s 300. 35 m öh. 11JNO 66341-16760 
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330 Kummelberget, Gisslingö. "På Kummelberget på västsidan av Gisslingö i Vätö sn har 
Gripenhielm på sin konceptkarta 1691 markerat en vårdkase, följd av ordet wålkase.." SSSk 
s 299. 15 m öh. 11JNO 6633-1688 

331 Vätöberg. Kan namnet ursprungligen ha varit ett vett-ö? Här behövs en kase för signalens 
fortplantande från Arholma till Norrtälje. För vårdkase här talar namnet Karlsängen i V. 
15 m öh. 11J NO 66358-16791 

 Vätön. "Sålunda framgår av den nämnda kartan (1739 LSA), att en sådan (vårdkase) stått 
vid inloppet till viken, söder om Håkenäs i Vätö sn. Observera den omkr 7.5 km öster 
därom belägna kasen vid Räfsnäs.." S s 295 Se Håknäs.   45 m öh. 11J NO 66343-16738 

 
Yttergrans s:n  TK 11HSO 
 Stenkyrkan härrör från 1100-talets senare del. Något senare tillkom tornet. 
 Bålsta. Möjlig vårdkasplats på Getberget. 66088-15956 
332 Getberget.  Hagtorpet och Hagviken i  närheten. 66022-15966 
 Hagtorpet. ‖lht å Bålsta‖ (Ortnamnsarkivet)  
 Hagviken. 66026-15958  
 
Åkerby s:n  TK 11HNO 
 Kyrkan härrör möjligen från 1200-talet. Vid en ombyggnad 1801-03 tillkom tornet. 
333 Vallbomässberget. Kroksta. 6646-1592 
 
Ålands s:n  TK 11HNO 
 Ingår sedan 2006 i Norra Hagunda församling. Den tornlösa stenkyrkan härrör troligen 

från ca 1300. 
334 Boda. Fornborg (Åland 21:1). Finnängen i närheten. 40 m öh.  66396-15824  
335 Borgberget. Fornborg (Åland 10:1) ‖Ett stycke ifrån Västerby…finnes en Runn 

borg…kallat Borgen.‖ (Ortnamnsarkivet). Hagstorpet 1,5 k S om  platsen.  50 m öh. 
66398-15816. Ej markeat på kartan pga platsbrist.   

336 Karlsta. Fornborg. (Åland 4:1). Hagaberg i närheten.  40 m öh. 66421-15847 
 Finnängen. 66397-15862 
 Hagaberg. 6640-1584 
 Högrörsberget.  
337 Kölva. Fornborg. (Åland 8:1). "1500 m VNV sockenkyrkan och 200 m VSV om Kölva ligger 

ett berg, som på tre sidor begränsas av tvärbranta stup om upp till 8 m höjd...NÖ hörnet 
bär spår av bålbränning.". 45 m öh. Signalplatsen troligen på höjden 55 m öh i V. 66413-
15815 

338 Skansberget. Fornborg. (Åland 22:1). ‖På berget finns socknens näst ståtligaste fornborg‖ 
(Ortnamnsarkivet). Krönparti.  55 m öh. 66437-15843 

     Valborgsmässberget. Överbo. 6644-1582 
  Värnsta. Torp under Ålbo 6639-1582 
 
Älvkarleby s:n  TK 13HSO NO  
 Ingår sedan 2006 i Älvkarleby-Skutskärs församling.  Den tornlösa stenkyrkan byggdes 1478-

89. 
      Eluekarlebui 1167.  
339 Eggegrund. Vårdkasplats nr 31 enl SV (Norr om aktuell karta).  
 Finntorpet. 13HSO 6717-1585 
340 Höghäll. Fornborg. (Älvkarleby 2:1). "Borgen är belägen på ett berg, på G.K. kallat Höghäll, 

c:a en fjärdingsväg väster om Kungsgården (se Gen.stab. karta bl. Löfsta vid yttersta 
kanten av kartbladet). Berget kallas i trakten Hökstensberget, och är på norra sidan befäst 
med trenne runda rösen av 6 1/2 m diameter." GU s 46. "I en av skrevorna hittades 1925 
en enkel sländtrissa...Denna rassten har icke kunnat bilda en mur på detta ställe, utan har 
troligen varit samlad till ett (vårdkas-)röse på borgens högsta punkt. Från borgen har man 
en överdådig utsikt," SU s 256. Av beskrivningen att döma en tämligen säker vårdkasplats. 
Triangelpunkt. 30 m öh. 13HSO 67189-15874 

341 Telegrafberget. Triangelpunkt, Gårdskär. ‖Där står en signalapparat för sjöfarande‖ 
(Ortnamnsarkivet). 13HSO 6722-1596 

      Valsäter. 13HSO 6710-1590 
 
Ärentuna s:n  TK 11INV 12ISV 
       ernatunum 1291. Den tornlösa gråstenskyrkan härrör från ca 1300. 
 Valhammar. 12ISV 6653-1602 
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342 Vaxmyra. vaxamyra 1423. Stensättning. (Ärentuna  294:1) 5 m diam. och 0,.3 m hög. Kan 
vara  

                 vårdkasbotten. 25 m öh.  12ISV 66518-16016 
 

Össeby-Garn s:n   TK11ISO 
 Ingår sedam 2006 i Össeby församling. Socknen ursprungligen bildad gennom 

sammanslagning av socknarna Össeby och Garn. Den tornlösa stenkyrkan, ursprungligen 
Garns kyrka är från 1200-talets förra hälft. Össeby tornlösa stenkyrka från 1400-talet 
övergavs 1838 och kvarstår som en flera gånger konserverad ruin. 

 Haga. 6602-1638 
343 Hersbyborg. Fornborg. (Össeby-Garn 151:1).  I den östra delen av socknen. Defensiv befäst 

gård. Yngre  järnålder. "vid Härsjö by nära Riala sockengräns en gammal stenmur, 
sträckande sig tvärs över en halvö, som där skjuter ut i Storsjön...Belägenheten av 
stenmuren kan närmare anges som liggande vid och omedelbart söder om nordvästligaste 
delen av Storsjön...Utsikten mot S är storartad." GU s. 66. Namnet Hers- antyder närvaro 
av militär - hersar.  Krönparti 55-65 m öh.  66079-16471 

    Kumla.  6612-1641 
344 Körlinge. Fornborg. (Össeby-Garn 4:1) Defensivborg, yngre järnåldern. Bergkrön. 50 m öh. 

66046-16367 
 Rönninge. Fornborg? (Össeby-Garn 62:1). Bergkrön. Berget har knappast 

fornborgskaraktär, varken bergets topografiska läge eller dess flacka sluttningar synes 
lämpliga för fornborg.    45 m öh. 66062-16397 

345 Sjöberg. (Söböringe) Söborringh 1538. Fornborg. (Össeby-Garn 155:1). Haga i närheten.  
Farledsborg, defensivborg längs den gamla segelleden från Trälhavet mot Uppsala.  "På 
berget omkring 1 km söder om gården en ganska väl bibehållen fornborg med kraftiga 
murar (ej förtecknad i ATA eller Gihl Upplands fornborgar UFT bd 8)" SSI s 329. Yngre 
järnålder. 35-50 m öh. 66013-16383 

 Stångberga. 6612-1641  
 Svista. sviestum 1318. Av landets 8 Sviestad ligger de flesta i närheten av orter med tuna- 

eller skälv-namn. ES s 64 ff. 6604-1638 
346 Uddra. Fornborg (Össeby-Garn 188:1) Markerat berkgskrön 50 m öh.  66089-16409  
 
Österlövsta s:n   TK 12IV 13ISV 
 Ingår sedan 2006 i Hållnäs-Österlövsta församling Den tornlösa tegelkyrkan stod färdig 

1451. 
 Lösta. 1314 
 Borgen. de Borgh 1312. DM1:1 s 70 „Gränsmärke― (Ortnamnsarkivet) 13ISV 6700-1603 
 Finnmyren. 1612INV 6699-1604 
 Finnsjön. 112INV 6693-1615 
 Hagalund. 12INV 6696-1617 
347 Kastudden. Möjlig vårdkasplats vid Finnsjöns norra ände. . 31 m öh. 12INV 66956-16144 
 

Österunda s:n  TK 11HNV 
 Ingår sedan 2006 i Fjärdhundra församling. Den tornlösa stenkyrkan härrör troligen från ca 

1300. 
348 Aborrnäs.  Fästning/skans. (Österunda 49:1). ‖Skansanläggning, 100x75 m (NV-SÖ), 

belägen i spetsen av en f d utskjutande udde i Ryssjön.‖ RAÄ.  30 m öh. 66341-15755 
 Brännbo. 6638-1573 
 Finnbo. 6638-15743 
 Finnboåsen.  På häradsallmänningen. Triangelpunkt. 76,9 m.öh. 66382-15736 
 Hagen, ‖Äga å Sonkarby‖ (Ortnamnsarkivet). 6633-1574 
 
Östervåla s:n  TK 12HSO NO  
 Kyrkan av sten härrör troligen från 1200-talets senare del. Tornet tillkom 1806. 
 Vala 1314 . -namnet -våla  
 Aspnäs. Aspanäs.  Folkungagods.  Medeltida befäst hus. 12HSO 6674-1584 
       Bragdebo. "av sv. o. no. dial. bragda 'lysa, flamma'". 12 NO 6677-1578 
 Brunnsbo. 12HSO 6674-1579 
349339 Trollberget. Röse. (Östervåla 25:1).  Troll- kan vara dial. trol i bet. grov timmerstock?  

45 m öh. 12HSO 66717-15777 
 
Österåker-Östra Ryds församling.  TK 10INO 10JNV 11ISO 11JSV 
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 Österåkers kyrka, av sten, härrör från 1200-talet och hade ursprungligen torn.  År 1750 revs 
det då förfallna tornets övre delar, och ett vapenhus byggdes på resterna. 11ISO 66001-
16407 

 Brevikskasen. "På sydöstra delen av Österåkerlandet vid norra stranden av Trälhavet har 
det stått kasar. Minnet av dem är bevarat i uddnamnet Kasen, även kallad Brevikskasen." 
SSSk s 301. Vårdkaspslatsen är troligen den som anges vid nedanstående Lerviksudde.  

 Finnklippan. 10JNV 6598-1650 
 Finnsta. finzsta 1323. "Förra leden kan tänkas syfta på en vårdkase vid gården (höjd 40 m). 

Denna kan ha tagit emot signaler från fornborgen Prediksstolen, Gottsunda." AF s. 84. 
11JSV 66045-16525 

350 Gottsunda. Fornborg. (Österåker 21:1) Hagby i närheten liksom Husby. 30  m öh. 10INO 
65980-16381 

 Hagby. 30 m öh. 10INO 6598-1638 
 Kasudden  Möjlig vårdkaseV Svinningeudd 20 m öh. 10INO 6594-1642 
351 Lerviksudde. "På Lerviksudde...har Gripenhielm på sin karta 1691 ritat ett vårdkastecken 

följt av ordet Wårdkasa." SSSk s 301. 30 m öh. 10INO 65952-16463 
 Telegrafberget. 4600 m NNO Lerviksudd, 700 m VSV Ekhaga. ‖Station för optiska 

telegrafen‖ (Ortnamnsarkivet).  50 m öh. 10INO 6599-1648 
352 Åsättra. Vårdkase. (Österåker 302:1). ‖ Enligt  uppgift (1952-års inventering) skall krönet på 

berget utgöra plats för vårdkase‖. RAÄ  60 m öh. 11ISO 66038-16499 
   
Östhammar s:n  TK 12INO 
 Ingår sedan 2006 i Frösåkers församling. Kyrkan av sten byggdes 1663-75. Tornet stod 

färdigt 1845. 
 Krutudden. 66856-16428 
 
Östuna s:n  TK 11INV 
 østunum 1299. Den tornlösa stenkyrkan troligen från ca 1400. 
      Brunnby 1 mtl 6626-1613 
353 Kassätra. 5500 m NO kyrkan vid gränsen till Husby-Långhundra. Tänkbar vårdkase på 

höjden  inom 50 m linjen  200 m SO Kassätra.  66317-16212 Ej utmärkt på karta pga 
platsbrist.  

  
Övergrans s:n  TK 11HSO 
 Grenæum annexa 1314. Kyrkan av sten härrör från 1100-talets slut och försågs något senare 

med torn. 
  All signalering i riktningarna NO-O-SO stoppas av Vi-åsen som är 40 m  hög. 
  Brunsta. "N om Brunsta finnes enl. Dybeck  en ansenlig grafhög  "Bålshögen"." S4 s 859, 

SR sR s 52. 40 m öh. 6611-1594 
  Hagaberg. 6613-1595 
  Hagtorpet. ‖F.d. torp, Katrinedal‖ (Ortnamnsarkivet). 6614-1595 
354 Kasttorp. Röse. (Övergran 1:1). 7 m diam och 0,75 m högt. 10 m öh. 600 m NV torpet.  

66077-15904 
  Kumla. 6615-1593 
  Ringsta. 6616-1594 
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