Bilaga 5:
Fornlämningar Litslena-Håtuna
Tabell 1. Fornlämningar inom 100 meter från luftledningen mellan Litslena och Håtuna.

Objektnr*

Antikvarisk
bedömning**

Litslena 396:1

ÖKL

Litslena 237:2

F

Beskrivning

Avstånd till
kraftledning

Fyndplats för malsten, inom på flygfotokartan streckat
område har hittats vid plöjning en malsten. Stenen som
hittades av Lars Eriksson, 1943-74, är granit, 0,57 m l, 0,4
m br och 0,1-0,2 m tj. Rännan är 0,52 m l, 0,3 m br och
0,08 m dj.

92 m

Boplatsområde, delundersökt, ca 45x35 m (ÖNÖ-VSV).

16 m

Skärvstenshög, rund, 6 m diam och 0,4 m h. Övertorvad
med i ytan enstaka stenar, 0,1-0,4 m st. I S-NV och Ö
vardera en jordfast sten, 2-3 m st.
Skärvstenshög, rund, 7 m diam och 0,5 m h. Övertorvad
med i ytan talrika stenar, 0,1-0,3 m st. I V och ÖSÖ kanten
vardera en jordfast sten, 1,5 m st.
Bägge skärvstenshögarna har delvis avtorvats varvid
mycket talrika skärvstenar (vanligen 0,05-0,1 m st) blivit
synliga. Omkring högarna har provschakt tagits upp. I
profilerna syns på 0,2-0,3 m dj mörkfärgad jord och enstaka
till måttliga mängder skärvsten. I den omgivande marken
har uppenbarligen en boplats funnits.
Utgrävningen avslutades under hösten 1980 varvid
skärvstenshögarna borttogs. Den genom sökschakt
boplatsindikerade marken NV om undersökningsområdet
hävdas. Undersökningarna fortsätter under 1981.
Tillägg dnr 321-4531-2004: Vid arkeologisk undersökning
år 1980-81 konstaterades att förutom de 2 synliga
skärvstenshögarna fanns ett intill 0,3 m tj kulturlager. 69
anläggningar i form av stolphål ingående i
huskonstruktioner, härdar och gropar undersöktes. Fynd av
keramik, järnföremål, bronsföremål, lerklining, lerslagg,
järnslagg, flintavslag och kvarts samt mycket lite djurben.
C14-datering pekar på äldre järnålder men indikationer
finns på en äldre datering av delar av boplatsen.
Litslena 244:1

F

Gravfält 35x50 m (Ö-V) bestående av ca 20 fornlämningar.
Dessa utgöres av 1 hög och ca 19 runda stensättningar.
Högen är 6 m diam, 0,5 m h. I ytan enstaka stenar, 0,1-0,3
m st. Stensättningarna är 4-8 m diam, 0,1-0,3 m h.
Övertorvade med i ytan enstaka eller talrika stenar, 0,1-0,3
m st. Flera stensättningar har delvis tydlig kantkedja, 0,10,2 m hög, av 0,2-0,4 m l stenar. Högen har en grop i
mitten, 2 m diam och 0,4 m dj. Flera stensättningar är
ytskadade. Gravfältets V 10 m borttagen genom upptagning
av ny åkermark. Inom gravfältet N del ligger ett par
rektangulära husgrunder. Gravfältets NV del kraftigt beväxt
med enbuskar.

67 m

Litslena 237:4

Bevakningsobjekt

4) Älvkvarnsförekomst (?) bestående av 1 älvkvarn, ca 5 c
m diam och 0,5 cm dj. Utgrävningen avslutades under
hösten 1980 v arvidskärvstenshögarna borttogs. Den
genom sökschakt boplatsindikerade marken NV om
undersökningsområdet hävdes. Undersökningarna
fortsätter under 1981.

40 m

Litslena 237:3

ÖKL

3) Stensättningsliknande lämning, rund, ca 6 m diam och
0,7 m h. Övertorvad med i ytan talrika stenar, 0,3-0,7 m st,
synliga. I mittpartiet är en sten 1,0 m l, 0,5 m br och 0,1- 0,2
m h. Beväxt med flera enbuskar. Odlingsröse. Bägge
skärvstenshögarna har delvis torvats av varvid mycket
talrika skärvstenar (vanligen 5-10 m st) blivit synliga.
Omkring högarna har provschakt tagits upp. I profiterna
syns på 0,2-0,3 m dj mörkfärgad jord o ch enstaka till
måttliga mängder skärvsten. Iden omkring skärv
stenhögarna svagt V-sluttande marken har uppenbarligen
en boplats funnits.

37 m

Litslena 237:1

ÖKL

1) Stensättningsliknande lämning, rund, 6 m diam, 0,4 m h.
Övertorvad med i ytan talrika stenar 0,1-0,3 m st. I
lämningens NV1/2 är flera större stenar 0,9-1,8 m l.
Lämningens SÖ del kraftigt skadad av grävning. Beväxt
med flera enbuskar. Naturbildning och odlingssten.

13 m

Husby-Sjutolft
142:1

ÖKL

Minnessten av kalksten, 0,5 m h, 0,3-0,5 m br och 2 cm tj.
Enligt fornminnesinv 1951 skall ett kors vara inristat. Nu ej
synligt då stenen är omkullfallen. Belamrad med
odlingssten.

75 m

Husby-Sjutolft
143:1

ÖKL

Område med bebyggelselämningar 35x25 m (Ö-V)
bestående av 2 husgrunder. Husgrunderna är 9x8 m (N-S)
respektive 7x6 m (Ö-V) och är båda nergrävda ca 1 m dj.
Kanterna består av 0,2-0,4 m h och 0,8-1,5 m br vallar.
Groparna är fyllda med ris, sten och skrot. Tätt beväxt med
ung aspskog. Gränder efter backstugor.

63 m

Husby-Sjutolft 55:2

ÖKL

2) Stensättningsliknande lämning, 8 m diam och 0,4 mh.
Övertorvad odlingssten påförd i V. Beväxt 3 grupper av
rönnar i V.

68 m

Husby-Sjutolft 55:1

ÖKL

1) Högliknande lämning, 6x5 m och 0,8 m hög. I ytan
enstakastenar 0,1-0,3 m stora. Ett par lösa stenar är intill 1
m stora. Odlingsrösen? Till största delen dolt av
odlingssten.

35 m

Husby-Sjutolft 323

Uppgift om

Femstenarör, enligt uppgift. 1768 fanns på platsen ett
femstenarör enligt kartuppgift. Vid inventering kunde inga
spår av detta återfinnas på grund av senare uppodling.

96 m

Husby-Sjutolft 59:2

F

2) Älvkvarnsförekomst i vågig ojämn översida av jordfast
sten, 5,5x2,5 m (Ö-V) och 1-1,5 m hög. Ytan är 1,8x1 m (ÖV) förekomsten består av ca 25 älvkvarnar, 4-9 cm diam
och 1-2,5 cm dj. Den förmodade stensättningen är starkt
överlagrad med odlingssten och mossa. Torde pga sin ngt
ojämna form och läge indikerad skärvstenshög.

69 m

Husby-Sjutolft 59:1

F

Nr 1) Stensättning?, rund, 7 m i diam, fylld, 0,3 m hög.
Fyllningen övertorvad med i ytan talrika stenar, 0,1-0,4 m
stora. Stensättningen ytskadad. Beväxt med 2
lönnbuskage.

72 m

Husby-Sjutolft 34:1

F

Gravfält 110x45-70 m (ÖSÖ-VNV), bestående av ca 38
fornlämningar. Dessa utgöres av 2 högar och ca 34 runda
stensättningar, 1 kvadratisk stensättning samt 1 rest sten.
Högarna är 9 m i diam och 0,7 m h. Den N:a är avplanad
och har enligt A Karlén ursprungligen varit 1 m h. Mitt på
högen står en lyktstolpe. Stensättningarna är 3-10 m diam
och 0,1-0,3 m h. Övertorvade med i ytan enstaka eller
talrika stenar 0,1-0,4 m st. Flertalet stensättningar ha
kantkedja, 0,1-0,3 m h, av 0,1-0,4 m l stenar. Den
kvadratiska stensättningen(?), i SÖ är 4,5x4,5 m (160360cg) och 0,2 m h. Övertorvad. Delvis synlig kantkedja
0,1-0,2 m h av 0,3-0,5 m l stenar. ISSV och ÖSÖ
hörnstenar (?) 0,1-0,3 m h, 0,4-1 m br och 0,4-0,8 mtj. kan
möjligen vara husgrund. Den resta stenen ? i Ö är nu
liggande 1,2 m l, 0,2-0,6 m br och 0,1 m tj (75-275cg).
Högen har en grop i mitten 4 m diam och 0,7 m dj.
Gravfältet är kraftigt skadat av bebyggelse, vägar samt
äldre odlingar. Flera stensättningar är gropiga och
kringskurna eller avplanade. Gravfältet är beväxtmed
fruktträd, enstaka andra lövträd samt buskar.

68 m

Husby-Sjutolft
166:1

F

Älvkvarnsförekomst 0,32x0,1 m (75-275cg) bestående av 2
älvkvarnar, 4-6 cm diam och 1-1,5 cm dj. I svagt SSÖsluttande block 1,3x0,3-0,6 m (60-260cg) och 0,2 m h.

40 m

Husby-Sjutolft 78:1

ÖKL

Högliknande bildning, 6 m diam och 0,5 m h. I ytan enstaka
stenar 0,1-0,4 m stora. I mitten en rest sten, gråsten 0,35 m
hög, 0,35 m bred (N-S) och 0,15 m tjock. Stenen är troligen
rest i sen tid. Grav? Enstaka intill 0,8 m st finnes i kanten.
Beväxt med ett enesnår samt rönndunge i kanten. V och
intill högen, en grop 6x4m (Ö-V) och 0,3-0,6 m dj.
Bildningen är en del av ett utsparat parti av en liten
moränbildning.

13 m

Husby-Sjutolft 27:1

ÖKL

1) Stensättningsliknande lämning, närmast rund, 2 m diam,
fylld,0,05 m h. Övertorvad. Stenar i kanten
(kantkedjeliknande) 0,1-0,2 m h av 0,3-0,4 m l stenar.
Förmodligen odlingssten.

56 m

Husby-Sjutolft 27:2

ÖKL

2) Stensättningsliknande lämning, rund, 7 m diam och 0,3
m h. Enstaka stenar synliga 0,2-0,8 m st. förmodligen
odlingssten. Begränsningen oklar i S. Beväxt med en tall.
Troligen naturbildning.

90 m

Husby-Sjutolft 443

ÖKL

Stenmur, ca 400 m l, (NNV-SSO) 0,3-1,5 m h, 0,6-2 m br av
0,5-1,8 m stora stenar. 1 till 2 radig, 1-3 skiktad.

0m

Ligger delvis i gräns.
Markerad på FMR registerkarta utan nr.
Husby-Sjutolft 29:1

ÖKL

1) Stensättningsliknande lämning, 5 m diam och 0,3 m h.
Övertorvad. Beväxt med 1 ekbuske och några enbuskar.

41 m

Husby-Sjutolft 29:2

ÖKL

2) Stensättningsliknande lämning, 7 m diam och 0,5 m h.
Övertorvad med i ytan enstaka stenar 0,2-0,4 m st. En sten
är 0,6 m st. Beväxt med en rönn och några lövbuskar.

50 m

Park, 530x60-250 m (NV-SÖ).

0m

Husby-Sjutolft
178:1

F

I parken är ännu spår av den gamla jaktstjärnan i form av
minst nio anlagda gångar/siktlinjer som i de flesta fall hålls

öppna genom röjning (undantag dock i ett fall i NÖ). Alla
utom en av dessa utgår från en gemensam mittpunkt på
högsta punkten i parken (kallad Parnasses kulle 1725). På
denna plats finns en otydlig vallomgärdad grop, ca 6 m
diam totalt. Själva gropen är 1,5 m diam och 0,2 m dj.
Vallen är intill 2 m br och intill 0,2 m h. Svårtolkad, men kan
möjligen tänkas vara spår efter en äldre väderkvarn på
denna plats.
Planen för jaktstjärnan och andra detaljer är väl återgivna
på ägomätningskarta från 1725.
Äldre kvalitetssäkrad beskrivning:
Vallen är halvcirkelformad, 63 m l, 6-17 m br och 0,5-1 m h.
Den består av jord och sten, koncentrerade i innerkant ,0,10,2 m st. I vallens S kant finns en terrass, 21x6 m (Ö-V) och
0,6 m h. S långsidan har stenskoning av 0,3-0,8 m st
stenar. Genom vallens mitt går en hålväg, 21 m l (NV-SÖ),
2-3 m br och 0,5 m dj. Intill och V om samt på vallens V:a
del finns 2 husgrunder samt en triangulär husgrund?.
Husgrunderna är 10x6 m (NNV-SSÖ) respektive 4x3 m
(NV-SÖ) och 0,2 m h. I kanten stenar, 0,1-0,2 m h, av 0,20,6 m st stenar. Den triangulära husgrunden? är 8x8x4 m st
(VNV, SÖ och Ö) och 0,1 m h. I kanten 0,1 m h och 0,2-0,8
m st stenar. Intill och S om vallen finns en liten avlång
utbyggnad bestående av en 21 m l, 4 m br och 0,5 m h
bågformig vall.
Övergran 548

ÖKL

Landsväg, 2,15 km l. 1688 var detta sträckningen för den
dåvarande landsvägen. 1859 hade den huvudsakligen fått
annan sträckning, utom den sydligaste delen (580 m).

0m

Delar av vägen används idag som brukningsväg eller väg
till bebyggelse invid den, delar är helt övergivna.
Huvudsakligen välbevarad, men inte körbar i dess hela
sträckning, framför allt är den skogbeväxt i dess sydligaste
del (ca 150 m).
Övergran 90:1

Bevakningsobjekt

Vallanläggning, 50x35 m (Ö 15cg S-V 15cg N).
Anläggningen består av en vinkelhöjd vall i Ö och S och en
kort vall i V. I N begränsas området av en sluttning /ner mot
området/. Den vinkelböjda vallen i Ö-S är 10-15 m br, intill 2
m h. Mellan vallarna i SV hörnet en ca 15 m br öppning i
vilken ett dike går fram. Området innanför vallarna är
mycket sankt. Det är beläget ung 1 m under markytans nivå
utanför vallarna. Anläggningen beväxt med lövträd och
buskar, huvudsakligen slån. Ris är uppkastat. Delar av
vallen i Ödelvis bortschaktad under senare tid. (Muntlig
uppgift på platsen). Området mycket tätt beväxt med lövsly,
lövbuskage o slånbuskage varför det ej går att exakt
uppmäta och beskriva lämningen. Funktion oklar. Inom
området växer förvildade äppelträd. Enl samtal med Lä a
Stig Rydh 8/3-82 och brev från Lä a 9/3-82 framgick att på
en arealavmätning i koncept över Segersta gård från 1688
akt nr 15 från Övergrans sn i lantmäterienhetens arkiv,
upprättad av lantmätare Carl Bockhus markeras på platsen
en fyrsidig damm (text"dam").

0m

Övergran 497

ÖKL

Husgrund med spisröse, rektangulär, 17 x 6 m (NNÖ-SSV),
1,25 m h totalt, enradig syll, 0,2-1,0 m h av 0,2-1,15 m st
stenar. Spisröset i SSV är kvadratisk, 1,2 x 1,2 m, 0,25 m h,

75 m

av 0,2-0,75 m st stenar. I NNÖ är en mellanväggsyll.
Stenmuren i området.
Övergran 388

ÖKL

Femstenarör, svåravgränsat. I mitten en svagt lutande rest
sten (hjärtsten), trekantig med kullrig topp, 0,65 m h, 0,5 m
br (VNV-ÖSÖ) och 0,3 m tj.

81 m

Postamentet svåravgränsat.
Gräns mellan Segersta, Skrikjädra och Kivinge.
Övergran 95:1

F

Övergran 534

ÖKL

Milstolpe, sandsten, 1,15 m h, 0,5 m br vid basen (N-S), 0,2
m tj. Avsmalnade uppåt med rundat överstycke. På Ö sidan
inskriften: "1/2" Stenen är uppstöttad av en smärre
stensamling vid foten.

15 m

Enligt kartuppgift fanns på platen torpet Kärret 1859.

19 m

Idag är eventuella lämningar av detta övertäckta av
odlingssten.
De enda säkra lämningarna som är synliga är några
krusbärsbuskar.
Övergran 455

ÖKL

Torplämning. 30 x 20 m (Ö-V). På området hittades 1
husgrund med spisröse, 1 brunn

15 m

Husgrund med spisröse. 7 x 6 m (N-S) 1,1m h totalt,
Spisröse i NV hörnet, 2.5 x 1,5m (N-S) 1,1 m h
Syllstensraden består av 0,1-0,7 m st stenar, nerrasad.
Berghäll mitt i husgrunden, troligen utfyllt och utjämnat mot
S.
Brunnen är 6m Ö om husgrunden, rund 2,5 m diam 0,9 m
dj, stenskodd av 0,2-0,8 m st stenar, ligger i ett nyare
dräneringsdike (N-S).
På Häradskartan är 2 byggnader angivna på denna plats.
Övergran 218:1

ÖKL

Bebyggelselämning ca 120x80 m (NV-SÖ) bestående av
två husgrunder och röjda ytor. 1) Husgrunden är 9x4 m
(NNV-SSÖ). Markerad medgrundsten intill 0,2 m h. I mitten
är ett skorstensröse. 3 m diam och 0,4 m h, vari rikligt med
tegelflis syns. Beväxt med en tall. 2) Husgrunden är 6x5 m
(ÖNÖ-VSV). Markerad med grundstenar intill 0,3 m h.
Beväxt med en krusbärsbuske.

16 m

Övergran 122:1

F

1) Gravfält, ca 200x90 m (ÖNÖ-VSV), bestående av enl,
1951 års inv, ca 40 fornlämningar. Dessa utgöres av 7
högar och 33 runda stensättningar. Högarna, belägna i Ö,
mellersta N och V delarna, är7-13 m diam och 0,7-1,5 m h.
I ytan enstaka stenar, 0,2-0,5 m st. Tre har gropar i mitten
och kanterna, 1-4 m st och 0,3-0,8 m dj. De runda
stensättningarna är 3-9 m diam och 0,1-0,5 m h.
Övertorvade med i ytan (vanligen) enstaka till talrika stenar,
0,2-0,4m st. Fyra har central grop eller insjunkning, 1-2 m
diam och 0,1-0,2 m dj. Tre har kantkedja, 0,1-0,3 m h, av
0,3-0,5 m l stenar. Ö-SÖ delen är beväxt med buskage, VSV-S delarna med kraftigt gräs. 1979 kunde därför endast
ses 20-25 anläggningar. Ytterligare låga anläggningar torde
stå att finna i dessa igenväxta partier. I VSV kanten är spår

0m

av husgrund (X). Mäktiga kraftledningar övertvärar
gravfältet i VSV-ÖSÖ riktning.
Häggeby 14:1

F

Gravfält, 90x25 m (NNÖ-SSV), bestående av ca 70
fornlämningar. Dessa utgöres av ca 10 runda och ca 60
rektangulära stensättningar. De senare är 4-6 m l, 2-4 m br
och 0,3-0,5 m h. De är övertorvade med i ytan småsten och
enstaka till talrika stenar, 0,2-0,3 m st. Flertalet har tydlig
kantkedja, 0,3-0,5 m h av 0,4-0,7 m l stenar. Några har
resta hörnstenar, intill 0,65 m h. Några är omgivna av
kantrännor, 0,5-1,0 m br. Ett par har mittstenar, 0,3-0,4 mst.
De runda stensättningarna är 4-5 m diam, 0,2-0,4 m h. De
är övertorvade. Ett flertal stensättningar i gravfältets SV del
är skadade och stenen är omplockad. Anm. De
rektangulära stensättningarna ligger i ett par fall i grupper
om 3-4 anläggningar. I några fall förekommer även närmast
rektangulära anläggningar eller "bryggor" mellan de olika
oregelbundna grupperna. Alla dessa av bådakategorierna
har räknats som enskilda anläggningar. De rektangulära
stensättningarna kan ibland genom enstaka
kantkedjestenars förskjutning utåt i långsidorna ha fått
rundad form. Därför är det svårt att avgöra exakta antalet
av varje typ. Troligen har ursprungligen gravfältets
anläggningar helt dominerats av de rektangulära.

62 m

Håtuna 85:1

F

Gravfält, ca 110x75 m st (NV-SÖ), bestående av ca
40fornlämningar. De utgöres av runda, fyllda
stensättningar, av vilka 3 är större än de övriga. De tre
större runda, fyllda stensättningarna är 7-8 m diam, ca 0,30,4 m h, av stenar,0,2-0,7 m st. En av dessa kan vara
närmast kvadratisk? Den har 12m l sidor (N 10cg V-S 10cg
Ö) (V 10cg s-Ö 10cg N), övriga sidor0,4 m h. Delvis
övertorvad med i ytan talrika stenar, 0,2-0,8 mst. Delvis
tydlig kantkedja. Något N om mitten är en klumpsten ca 1,5
m st. Övriga stensättningar är 3-7 m diam, 0,2-0,3 m h. De
flesta helt övertorvade, några med enstaka till talrika stenar
i ytan, 0,2-0,4 m st. Tre har mittstenar? 0,3-0,5 m st. Två
har svag mittgrop. Den resta stenen finnes i gravfältets NÖ
del(utmärkt å fotokartan). Den är ca 1,0 m h.
Huvudsakligen rektangulära sidor, 0,4-0,7 m br. (Ca 7 m
Ö28cg N om denna är en klumpsten, ca 1,0 m st.
Omedelbart NÖ därom är några enstakastenar, 0,3-0,7 m
st). Ett par anläggningar lätt yt- och kantskadade. Gravfältet
beväxt med barrskog, tätast i SÖ, i N glänta. 40-50 m S om
gravfältet är en husgrund? 6x5 m (VNV-ÖSÖ).

78 m

Håtuna 84:1

F

Runsten, granit, 1,75 m hög, 1,6 m bred vid basen (Ö 40 cg
N-V 40cgS), 0,75 m bred i toppen, ca 0,4 m tjock. På den åt
S 40cg Ö vettande delen är runslingor i form av ormdrakar,
inramande ett malteserkors. Runhöjd ca 0,08 m. Vid basen
av runstenen är inkilade stenar, 0,1-0,8 m stora. Enligt
Upplands runinskrifter hittades stenen 1927 och restes
följande år på fyndplatsen, vilken av allt att döma var
stenens ursprungliga.

50 m

Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Gerbjörn och
Gyller och Joger och ... resa stenen efter Germund bonde."
Hittad 1927.
Rest 1928.

Håtuna 83:1

ÖKL

Högliknande lämningar, som utgöres av gamla myrstackar
återfanns ej vid rev inv 1979. En ny myrstack finns nu på
platsen.

44 m

Håtuna 82:1

F

Gravfält, ca 85x35 m st (NNV-SSÖ), bestående av ca
25fornlämningar. Dessa utgöres av 2 högar samt runda,
fyllda stensättningar. Högarna är 4-9 m diam, ca 0,5-0,7 m
h. Övertorvade. De två mindre är kraftigt toppskadade. Av
de rundastensättningarna är två röseliknande. De tangera
varandra och är ca 7 m diam, 0,3 m h. Delvis övertorvade
med i ytan talrika stenar, 0,2-0,7 m st. Övriga stensättningar
är 2,5-6 m diam, ca0,1-0,3 m h. Övertorvade med i ytan
enstaka stenar, 0,2-0,3 m st. Några har mittgrop. Ett par
delvis kantkedja, 0,1-0,2 m h, av0,3-0,4 m l stenar. Stora
delar av markytan övertäckta av ris och stammar efter
avverkning. 1979 kunde ses ca 20 anläggningar, flertalet
låga och delvis otydliga. En del skadade. Gravfältet är
beväxt med blandskog, huvudsakligen tall samt med
undervegetation av enbuskar.

70 m

Håtuna 67:1

F

a) Gravfält, ca 330x150 m (NNV-SSÖ), bestående av ca
175fornlämningar. Dessa utgöres av 34 högar,
123rundastensättningar, 1 kvadratisk och ca 10
rektangulära stensättningar, 4 terrasser, 1 treudd, 1
runsten, 1 rest sten och1 stensträng. Högarna är 5-12 m
diam och 0,4-1,2 m h. Fyra har mittgrop. En har kantränna,
1 m br och 0,2 m dj. De rundastensättningarna är 3-10 m
diam (vanl. 4-7 m) och 0,1-0,5 m h(vanl. 0,1-0,3 m).
Övertorvade med i ytan enstaka till talrika0,2-0,4 m st
stenar. Ett par har mittsten /-block. Sex harinsjunkning. Tolv
har helt eller delvis synlig kantkedja. Den kvadratiska
stensättningen, belägen i mitten, är 13 m S (N 35cgV-S
35cg Ö) och 0,7 m h. Kantkedja, 0,4 m h, av 0,5-0,9 m l
block. De rektangulära stensättningarna, flertalet i ÖNÖ
delen,är4,8 x 3-5 m (Skilda längdriktningar) och 0,2-0,4 m
h. Övertorvade med i ytan 0,2-0,3 m st stenar. Kantkedjor,
delvis gemensamma,0,2-0,4 m h, av 0,3-0,7 m l b.

79 m

Håtuna 68:3

Förstörd

Krönet och sluttningarna av moränrygg (N-S). Skogsmark.
Blandskog.

45 m

Håtuna 68:2

F

2) Stensättning, ej rund genom skada i V delen, ca 6x5 m
och 0,3m h. Övertorvad. Övriga anläggningar har borttagits
viddragningen av den nya landsvägen.

85 m

Håtuna 68:1

F

1) Stensättning, rund, 6 m diam och 0,4 m h. Övertorvad.
Kantkedja delvis synlig Ö delen av 0,25 m h och 0,2-0,3 m l
stenar. Gropig yta. Beväxt med enbuskar.

79 m

Håtuna 69:1

ÖKL

Stensättningsliknande lämning, rund, ca 4,5 m diam, ca 0,2
m h. Fyllningen delvis övertorvad av 0,2-0,5 m st stenar.
Omedelbart NV och NÖ om denna är odlingssten. Helt
konturlös bland övrig röjningssten. Stensättningen består
av 0,2-0,5 m st stenar. Beväxt med 1 sälgbuske och
krusbärsbuskar. Sannolikt odlingsröse.

64 m

*Objektnummer enligt Riksantikvarieämbetet, **Övrig kulturhistorisk lämning (ÖLK) eller Fornlämning (F)

