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några

hydro-

I n l e d n i n p.

Ett

studiu~

av den toporrafiska kartan över

Up~land

fer vid

h::mden C\..,tt landskaDet :ir [e.nska kuperat men ett det dock ej har
a-.I tt un'e,vis,:;.
nårra nera betydande höjdpc.rtier. Ti ll överväfanne
-" del 2.r Up--)lan0. et'l nor::.I:'O!.lrade, renomskuret av ett flertal dal:r(jl~

€::ånrar. Vid tider:

inlc'll!dsiseLs

avs~12.1 tnLif t~cktes

lendska-

pet i sin 1: eIllet ev ett ner}n lO...; meter dju:pt hav (H ,' pbom 1 905) .
Att

ishavsler'8.~ .

dock icl-;:e lcommi t att bilc.a ett sam anhär€l'ande

täcke öve!.'

ber r-~Jurden

ni'-:[ arna i

~lavet

feretr" d<:.

if'

f V

och .:noränen beror dels d2i.rna att ström-

hindrade det fina lersl81],llet

" ' lera

~

ye ,

J C!.:

s";:yc1d2(~e

a~.t

lagra sif.' på

fÖl'djupnL ' carna där vattenrö-

,1els p& att leran månf'enstädes blev bort-

skci1,j d av b r ";nr i: > 'c r na då landet senare hö j d e sir:: ur ''lavet.
Efter 11 3n d so ru landhö jr.cirl{'er: fortskred komr.1o härigenom
blottade

ler8vl a rr~~ f' ar

och lafras
d~rf~r

ovan~~

att av åar och b}ckar delvis snolas bort

~s~avsleran.

ten vervi;a

1er2~ i

~

de

u~

,1iindska dalgånrarna träder

dUfen blott up~åt dal~~nfens sidor,

::ledar: de:l Et Ce L:'[ re '02.rtierna :.ir cverlaprad av ynp-re sedi:nen tiira bildninfar.
E~eda~

den uppländska ishavsleran har en

halt, beroende

:)~~

i södra felen av
den~.8

at ~ den

h~irrc;r

30tten~avGt,

~r

ovanli~t

hÖF kalk-

från kalkrika silurfor:'lation er
sdvJl r::lacialleran son de ur

bilc;.ade :'n :L'e leravlaF rine arn8. SåSO~11 od1i!'f'sjordar betrak-

te.de i alL'1.ä:c.het r,lycKet ,c'odartade. på prunc1 härav ha förutsättni farna för att
det

~ir

hä~

bedriva jordbruk varit särskilt

~oda,

och

därfCr natp.rlirt att jordbruket redan under ett tiC'.irt ske-

de kOIYLli t att intara eL fr8.;·;1 .s1cjuteL ställninf-. :Jetta har- ocksa
sa

l~n f t

tillbaka historien känLsr- varit landskauets huvudn1rinf-.

F c'·rmoc:lie-:en 1-:. 8. r redan stenålderns folk här idkat åkerbruk och
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dagar odlade arealen voro emel~ertid då vattendr~nkta, och en
stor' del av landska')ets bördigaste åker j ordar ha tillkornmi t
först under nyare tiden, dels på grund av landhöjninr,en och de l s
reno:.l irenväxni:r:g av vikar och frunda sj öar.
på grund av det upp l ändska landskapets topografiska beskaf fenhet, med del1 odlade ' jorden belägen i dalfångarna och lå~slätterna o5l.given av högre belägen skogbärande f.loränmark , måste gi vetvis under ticlernas 10:9:9 frågan om att genom dikning avleda
från sidorna tiL rinnande vatten ha spelat en mycket framträdande
roll. :Jalganr arnas och slättbYf'dernas up'jodling och jordbrukets
utveckling måste sålunda f;anska inti::!lt ha hänp:t sa.nllaL.med möj lirheterna h ä rutinr an.
Att san sedan f ara: ,alt även haft klart för sig diknir fens betydelse fr a

if',}"

O.l11 nå r,. m l c' dE

(. i

d:i rav att redan i Up Jlandslagen stadgades att
:8!'l

r eno.n s i t t gärde och möt te anLan by s åkrar

eller än€ a r

e l ~el'

släpl)a

vat i ne t, skul J_e de ge vederlag

fra.:.~l

ann an

bya~18.rk

och de som ägde byn inte ville
et t

den son däri@:enom

led s l<.: a da : "Nu 19:9gr man dike g}15nom giarp e sit mot annars byae
akre oollae aenge. aellr hiorvraldaer aellr oc aniar byae land.
vviliae pe aei -tatne bort lata lppae ~r bOlstap agho

pa

gialdin

fem skapa atr som \Ska~a liutr aepte fiughurra man::-:a orp om hwa"t
i

pet waro akra aellr aengiae oc b}15te pre narkr til pcaeskiptis t,
(Byalagsbalken V) .
I

börj~n

av 1500-talet beräknas åkerarealen i Up )land ha

up"Jgått tilJ_ unr ef.:::i.r en sjuncedel av den nuvarande (Juhlin- De.nn -

..
avkastni:' r en förhål ... an .~ evis god, salunda ,var sjunde kornet ett
ganska vanlirt skördetal för vete,
j ordens dikning betonades i
brul<;:sföres~;:rifter

r~f

och korn. Betydelsen av

såväl Gustaf Vasas brev' SO:-1 i lant-

från denna tic.

r~ärj.

up'xnanades allrao{'en att

upDtara &kerdi~en, tV d alnar i daren och en aln djupa ( en bestäm.. ~else soc'r! återfinnes i 1'734 irs Lag') samt lafTdiken som dock
kunde r r:":.vc.S n{t{'o t rrundare.
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Under 1600- och 1700-talen låg jorden allnänt i tvåsk i ftes bruk, och i till€'äneli[.a föreEkrifter framhålles bl. 2. betyde l sen
aven ordentlir bearbetninp av tl"<,dan. oantidif't ver'cade

~ivet vis

den gamla byao::'dnin['Eorl ·led solskifte eller tegsl::ifte i her Frad
hämmande
03

Då.

j ordbrl1,:cc tf' u,tv ecklin[. :t!'(jrst i och :led föro:ccD :l1J c,rm

stODs~:L.'te

"
-I"
-'- \..le
v

"

~

(1'75'1) GcL CLGt:iftc (lBlJ?) J,stac}:oms förb~~ t tr-il':rar

~..,
'
:.., V sceDG.e,

'"

.'
c
_.,' --' veL
o, _ (•.'-~' t , (r
,I, e

.. •

Efter st:.n'sf::iftets
rU'i i:r.o

l

~

(" '"

c' "

1 <.
..Lanre

f ,-,n,.;~:..c'

enonfcrande

2~{

'-

'"

~

lnnc~n~

, , -...- ,).1. J~,,--

,-e e;:;, bet:v'dal.c"ie utvecklinf

alla [renar av lanthushåL, r:. i' ren, icke ~:linst beroc:::c"e

på att den: enskilde j ordbrukarens ini tia ti vri~'\.edo.r;l och duclif'het
J::'~

e:3.re till"o,'

si." r-"r.CLCe på ett helt annat sätt e.n förut. ViSOIl L "vt

stc,rk-c b ic1i:[] [ aLde .::nor,Lnt det förhållancet

arbeta :-: r .'cr""Lr-'..l.(ets

f;~rbättriDf.·

i olik

avseenden, iCKe .:ninst

betr:':iffanlle torrl q~ ni'lE av :nark. Vi sf.erli en haae såväl förer

s~(rifter'

r~;r&;::(

e j ordeES

avdikninr~

tidif aJ:' e rivits SO .. l betydelsen

h;irav i oli':c< S&I]1: anl1anr f rO,.,lhå l 1 i ts (=\~entzer 172'7, Br01.Fer 1752,
Heutersl:öle~ 1 308 !1.fl.) , .:1en detta synes sOJ:'l ref'el dock ic:,.e ta

vunnit I~öQif't :)e8.ktanc~e . .:;,ålunda frauhåller ~~eutersköld

att ehuru

-iL..'.:länna la{i'en( av år 1734) fÖI'~skrev dilmi:: CEskylcl ip:het, intI'äffaCe det

~'.1era

sällan att vederböranc.e {2odviL_ir::t ful1fjorde
til~.

den:: a utan ofta förs'l- efter stä:lmi:;,g
2.vsynin[ av de berörda

ti::-[:et

~:led

påföljande

.~lar::cerna.

Från berjan e.v 1840-talet h2.r tD:~rlä{'enin{' av .rrar}: ned understöd av stats.'Jle(el skett 2. er: al_ tI:ler ökad omfattnin[ i vårt land
vilket

~edfört

dels bättre

dels en

ic~e

torrl~ffni:f

obetydli[ utökni: f av akerarealen och

av förut odlad

jo~d

eller änrsmark.

~~-

dar: c1i};::nir:r'en tic.~,f'a. e frä:.18t åsyftat att avleda ytvattnet, kom
jordbrukaren alltmer til: insikt

~1

betydelcen aven verkIi; rep -

lerin[ av vattnet i ~ar~e~, en fr&[a SQ: fic~ sin rationella lösnine \.:nc1er sena:;.'e hiilfteL

<:iV

j ord .:lera all.i'.1änt bcjr ,i a de

~

ISOO-talet då tä.ckdikniLE; av åker-

eno.,lföras.
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De undersökta dalfungarna och deras tODoprafiska
beskaffenhet.
här UpJland genon landhöjnin{'en långsamt steg ur havet,
!l1e.ste -en tidif'aste bebyprelsen ha förekonl1i t å de höfre bel3.t'na
områdena, all tsG. Dc... noränkuL_arna och bergsluttninf!arna, för att
sedar: u"Cbreda sif. lJ.ngre ned i dalp'ångarna och slättbygderna
al-.teftsrso·.·.i.

förhål~_andena

mec1{2'i-'vO .

~.:an

finr er

til~:_

följ d härav

att runstenar ocll l2'aIllla boplatser al2.tid äro belägna p, en [anska
hög nivå Cver den nuvarande havsytan.
De g'alnla svearna levde visserliren av jordbruk och boskapsrkötsel, 8en de voro icee enbart eller kanske ens i första hand
jordbrukare utan sjöm.än. Den äldsta bebyggelsen bör nan därför
finna a de DIatser so~ vid denna tid l~go invid vatten med direkt
förbin delse ..E c...
i östra

1

avet . l_ed hänsyn hurtill torde förhåL!..andena

p ::&:,.c.. .ta var:' t

s~rskil t

lä "lpade f ö r er tidig bebY&:fmlse.

Dalcångarna från Ganla Up-)sala fram tiL:_ Saltsjön li gp-a ännu i
dag på en ~anska lå~ nivå över havet, och ju län~rc ~an går till baka i ti~en, desto större del av dessa lå~ rivetvis under vatten
och dbir'irenoi:l erbjudande

r ren 1935).

f~oda

kOllL unikationsmöjlieheter (8ahl-

L ;c~r urc1er senare hälften av stenåldern en del ler-

sLitter blottades av det tillbakavL:anöe havsvattnet, s rz:aDades
goda möjligheter för en utveckling av det spirande jordbruket,
viL~et

som Ekholm (lS15) framhåller bör r.J8. bidragit till. att

locka .:'ljnniskorna att bosätta sig i dessa trakter. '

= det

följande skall lä.cmas en l::ortfattad re:o[,örelse för

nä g r-e_ u::1der-sbl{ni:o.[ar SO_'l av förf. verkställdes som :aren 1939 rörande den ur såv~il hydro{-,rafisk SOll kulturhistorisk synpunkt intresSG.nta dalgång SO.·:l
Föl'et

stra~z

,ile

el olL<:a förp:reninvar stl'äcker sig i'rån (.vr-e

nedanL.::r- 'Cp sala och fra_'1 til_'_ Cstersjön, n;.irm.are

bestä.:nt Garnsviken oc:: dennas
J'l.V

utmynn:'.r ,~

i det s. k. 'lrZ:i.lhavet.

öven:il:tskartan fi[ l frangär Cen ifrå[avarance da l rångens
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sträckning. Den börjar vid b~vjaåns utlopD i Fyrisän (Gvre Föret)
och går först i sydostlig riktning,

(~ r

den utgör en fortsättnine

av upusalaslätten. Vid I\larna och ()stuna är dalgången mera hOJ?trängd för att see an ater vidga ut si? vid Eusby-Lå.nghurJdra. Här
förgrenar sig dalganfen; den ena grenen går söderut geno..:n Vidbo
till Lunda, varif'ran sedan en relativt s_",lal dalgånf fortsätter
åt nordost strax söder om bkepJtuna fram till Hederviken och 1\ärtuna, ~edan äen andra grenen gal' från husby -Lån ~hund ra rakt öste~ut

t:l: cottröra, där en ranska stor slätt utbreder sig. Från

Gottröra f r sedan e:::_ snal dalrånp- '":lOt söder ned til,- rärtuna
d"lr den förenar sj.r.: :-iled den från Lunda kOffilande prenen . Därpå
fort~ätter dalpån~en

tivt SV2('t faL_
över hav c.: t . l
och den

Marlcytan vilken här lig er pa en nycket lå g nivå

(a~f lLf er~

·~~L~de

Dur l

Garnsviken

c,

i huvudsakligen sydostlig riKtning med rela-

vil~e

Ifrägavarande

LeDare

ligf'a :. följ d efter varandra :Le 19ösj.ön
Vadasjön . Dalgån~en fortsätter fra~ till
penQ~

Akers

dalfa~par g~ fr~l

~anal

står i

penQ1 ett

fö~bindelse

ti~l övervä~ande

del skofbevMxet morHnq~r~de. Ovanpa moränen ligFer i dalgångarna
först iS~18V sleran, pell SO.:1 tidivare frEhuhålli ts ~ir denna flerstades överlarrad av senare bildninrar: postrlacial lera, svämlera,
torv ocn gytt.ja etc., varför ishavslerar. vanlipen par i
blott

S:)[;1

daf."en

ett bälte nedanfUr' .'"tlor:lnkE,ntel:.

1"'~V kartan framgår vidare att dalr:åm"en l

ganska l'ir.r:a bredd - de

un~"ef:irli~a

all:n9.nhet har

fränserna för densam "a ha

angivits med en streckad lin,je - varför sidolutnLJ"cn flersVldes
I

il' tfulli[en stari:. Btt undantaf:' utrö_"a de slJtte,r som hiir och var
utbreda si~. ~yd~igen ha de up~t dalgån~ens sidor hörre bellgna
Ol":lrc,c.ena :mr.r e.t Up"joG.las vid en histor iskt sett "nycket avläpsen
t~dpu:"kt.

~en

då lagsta

dals~nkan

gen o

1

landhöjninpen blivit blot-

tad, !:lar up oC:;linf av denna iCffe utan videre kunr.at ske emedan som
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a v det följande framg8.r n arklutnily'en

dal r ån r:arnas länfdrikt-

j.

nin §.' är syn:- - erliren rinf'a. Här m.åste alltså fråGan om vattnets
avledning ['enom up· ")ta gande av erforderli r-a avlop')sdiken ha intagit en myc;.<:et frmo.tri:i.dande plats, och i vad mån up-:;odlin r · av
de lägre lig@'ande om.rådena under äldre tid skall ha kun:.at företagas har otvivelaktigt i hög g rad varit beroende av befolknin r- ens företagsaI1het och icke minst på de olika byalagens förmåga at t kun2 a enas om att f'emenSaI:lt utdika o.:n.radena ifråga, så
långt nu möjligheterna och resurserna härtill medeåvo.
på vissa ställen i dalgånp.:arna fÖl ekoIl1.;w. emellertid rn.ori:i.ntrösklar som dämde UP ) vattnet på betydan de avstånd upuströms.
Att med diken av erforderli{" t djU:9 skära i p:enom dessc:. trösklar
och avleda vattnet blev därför ganska arbetskrävande och dyrbara
företat', och därtill l;:om att ett sadant företa f

p;~

r::rund av fall-

förhållandena berörde betydande arealer och därmed oclcså ett
stort antal gårdar. Först sedan staten på 180U-talet 1era direkt
engagerat sir i torrlä c gninc sverksam.het er .c"en::n

att l ;";'mna be-

tydande understöd förelågo möjli ghe te r J.t~ "l'ltp'il t i r trenomföra
erforderlig dikning. Sn redogörelse fö r
företagna diknine:r,sverks8.f(J..heten i de s s

t-T.

~

TIoe r s e: .are tid

da l rs.lws r

s kal ~

lämnas i

följande avsnitt.

Avdikningsverksamheten i de undersökta dalgångar na
under senare tid.

I

1734 års Lag stadgad~s att en nedanli f~ ande by icke fick

h i n d ra vattnets avlop·.) från en ovanlig, a. 'se utan måste låta
vattnet fortsätta renom sina egna !.18.rker.

um

tvist upy)stod vilket

såso.:.1 ovan anförts icke sällan torde ha vari t fallet bestämde domaren vardera bYllS deltagninrsskyldighet. Diket

skulle enli?t

t

BY€fninrabal ken 6:3 vara en aln 0 jUpt där sä var möjlif-t varför
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sålunda !'led dikninr'en huvud:. aklicen avsåcs ytvattnets avledninr.
Ändrinr av de~.na bestänmelse ~:om. till stån(~. ur H358 då dilcesdjupet faststäl:des till två alnar, detta pL [rund av att täckdikninf: vid denna tid I.lera allnänt börjClde {"eno .föras och att
man redan från b0r:an var av den

uppfattnin~en

att täckdikena

borGe lägCQS ps. stö:::re djup än en aln. 3estäm.:'lelsen om tVcl alnars dikesdjup har sedan gått ipen i senare vattenlarstiftninc
och &r

~nnu

Gen~l

fäl~ande.

den senare lafstiftninren

företa€, berörda sak&[arnas

~a vida~e

s:(ylcli€·he~e:,

avseenden nur.:nare fastställts, först i
och an: an

aflednin~

de av ett

r~ttifhett.or

och
197~

di~ninfs

i olika

,::'rs Lag om dikning

af vatten och seuan i Vattenlaren av år 1918.

r synnerhet efter Vattenlarens

i~rafttrildanCe

har en omfattan(e

tOI'rläff:nin: sverksa.:JLet bedrivits i vårt land, det -ca ic~e "linst
i • tcokLolms ocl: Up sala l:,n ino_._ vilka ifråf. ·avar·ar~de dale::ånp3.r
äro belJgna. Under de senaste femton uren

L~

sålunda i dessa

dalsänkor ett flertal störr'(; dikningsföreta.f reno'lförts, beroende
på det betydande to::-rläf'rnin{c sbehov so
förelår: men sou av olika

anle(~niDvar

1

hä: ' nl t förtfarande

t il i >

~J~e

kunnat till-

fodoses.
I det följande skall res en slliWlarisk
lägfnin[sföretag

so~

<.

av de torr-

under den senaste tiden utförts i dalrångar-

na ifråga. :Jet fir up enbart att uven uLder
betydande

över~ikt

dlCl~C

ti(~

eD

.comska

vdikni:. f s- och odlin.9sverksa::llwt hur bedri vi ts. Det

skulle dock föra för lånt t at t [';13. in pit des;:;a jldrc; din:ninf-'scitgärder utan den följande franstäLLnirwen har i huvudsal\: be[ränsats till sådan företag som planlarts sedan Vattenlafen år
l S20 trädde i kraft. Cversilcten e::rundc t' sir ::::>a handlin~'ar som
up'')rät ta ts vid syneförrättn:i.nrar rerande de olL:a fÖ:·etar-en.
De ssa handlin[ ar ha erh!ll_.i ts SOj~l län hos l\.unf"l. La.ntbru~:sstyrel
sen. Beträffande ett av företaren - Storuns

torrlirrningsföreta~

til_. vilket plan up rättats lilen sor: av i det föl.jande anförda

-

"
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skäl sedan icke kom...:_. t till utförande he h ndlincc..:rna

~'enof.l

väl -

viI. j.ft til .:nötesrående erhål j,ts SOJ1 lår.. hos (,sterbYf;dens vato~fattninr betr~f -

tendoJstol. Vad de olika företarens lJfe och
o

.C> ,

far hänvisas till kartan a

.llf.

~~r

l

do i föret,ren inpående

dikessträckerna ha anFivits.
J:Jen första strcic~<an

.1..

-

J inplJ. i ::"unboans vattenavlsdnin' s -

fö:cetcu:' av ar 1925. ~etta för·et.: (' aVS-clf' U:9-':.'ensninr' av l'unboån

i desf lOD

[en02 Funbo och

~arularKs

i

socknE~

8&la

U~

l~n

i och

( er.

~.:[,rkonradet

mel,l,cm punl\:term:.

bccrt sÖGer och sydost
be::::'f;a- 'libble

.eJ

LV::'.::'

man. en ulrrättade 'Olanen o:tfattade
en 8aYJ. anlagd areal av ca 90 ha.

')dl~~a.

l.

V-' ~
,J.

)~_.

PÖ~ e'~erst

I)~.r::,'.jet

l

l,

OLl. HU8by-LdEfi:lU~ 1d..J..·c"

torrl~.ff'nin[sfÖretaF:

'fa ttenla€ ens be stiim

)cr

r,

v

-

0..1.. ciel-

i21un i :"::;nde-

,

Den [V f'irl'ättnir.{2s::'c':,:. odlD.d jorc till

fledförde bl.Lco 0':1byf'f"'-

k;)m at t bekosti. s eV företa[,et. :För den

.e18e~

del av av l op lsrraven SO~J ldr nedanför utlop et i'ör (len norr 0~~1
onr~\.det

be l ::rna 'C bby Ikn{7s j ö - 0':1e delb,5.l,t vJst er 0:'1 bron ':lelIan
r~il:nat

Endeber a och Fröby (se kartan) - hade synemän:,-'en
ne(erbörusoLlrdde av 73 k.rn
?5 1/sek/k:1

2

2

och en :1&:I:i ,ialCiv r in:::' ing

t-a::lt :t'öI'.:..skrivit en bottenbredd av 3

lJ

(J

';Ied e tt

av

och ett fa l l

av ö, 5 : 1000.
Redan i bör j an 'SJå 1 890 - talet hade i enli, het :'.:ed up)rättat
förslag u t dil<::ning av ':l1arlc tillhör'ande ':c i bble, r_u8by, Krof'sta

11.

fl.
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byar i

L-~usby-Lånf:hunö.ra

och \-idbo soc_:r:ti:..r veJ:·}(s"cäl l T,S. :Jetta

företc'f' sora benti::nndes ~--:usby-,storans diknill{ sföretac
till en

Dun~~t

tJeLi en ca 300 m ("Eoter

O_l

)unkten :J

E trjc:;:te

~)C,

sir

~-::a:::,tar:.

Vid syneförrättn::,:l en 1925 ansQ{"s at'\; 0':,: EusbY2.n - S2.S0_1 Storån
:. si t-~ ÖVI'e 10-0

I

~"anli'en

~:ClL'_as

slaGna rrävnin[sarbetena rörande

- 'cmderllöL_es viiI bor-c,e de fÖl e1

närmvärt inverl-:a DU vattenförhåL_an ena P'
o.::nr~;

ej

~rdeber[af~~etapet

kO~2

nedanlir:'~ClnCe

att

.::n.ark-

den.
l~i:i. tta( e

Lot synemän:-.: ens Llr 1925 up
bolapet

besv~r

förslaf anför6.e

~le"-lstiill8 :n

i (sterbyfdens vattenc10 ..1stol '-led

att bottenbreGden borde minskas fr&n föresl a ,n q 3

fl

fr ~t:l

detta för' att hin d ra alltför snc.bb avrinrdl".C

c ikninpsCels

til~ 2,2 8,

otn<.;.det me.d

:9åföljande översvlimningar Q nedanlir 'ande ;::ar:;:er ocn dels att
delii{arna i

~nGebergaföreta[et

i viss

taga i l:ostnader:['a rör den tidiuare

utstr ~c kninf

borde del-

verl~stiiL'_da 1J-:~n::"sr:'snint'eIJ

av

Husbyan Jvensorl i kostnCldel'na fcjr det undel,hilll c,v den:'a som
~) C SV~:I~'3r

allt fraIlwent bleve erfor-derlir. ';:;e aLf:'ld '"
dock utan av seende unCel' ;J.oti verirw G.tt c t

<

~. c

V

berörda markerna uteslutande ute::OY' ,es av f r'

lä"mades

eberraföretaget
r".:lercd åke r-

och än,c s:l8.rk och i följ ä härav öknin en i 8v::..'i nill' sintensi tet
kom e att bli

synrerli~en

rinra.

Innan redoGörelse lämnas för de pci selllir ~ tid verkställda
utdiknL,,:{" rna av _d ark:' dalr e.l1{'Clrna östel'U-~ OC:1 söderut från
:_usby - Lånf'r~undra

skall först nämnas naF:'ot on 6e utdLminrar so:,,]

företagi tB rörande de sanka Llarkerm. omkrin[

0iGridsl~ol::lssj

ön

(se kartan) emedan detta torde vara urnat att Ge e:1 b:":'·t tre (;verblick av torrläf~ninfsver~sru]heten i 6algån. arna i

si~

helhet

och där!11ed sam anhänr:ande tekniska och jO:dbruksekonorJiska fr3. {,or. såso.:-] fra_llgal' av
av vattendelaren mel_
lagda

~carta:r:
2.11

lift'.'er SiETidstol;JssjöD i närheten

Up salu och

~tcoh::holm

varför de här "Jlan-

och utförda dikni=rarna ur tyGrötsknisk synpunkt äro av

sJrskilt intresse.

- Il -

Den först

up~rättude

besvärade markeI'na vid

plan för

Sif-:ridshol~ssjJn

l
till ) var daterad 1856 . .!)enna ular..
~igridsholmss

torrl§frnin~

av de av vatten
til.~gång

SO.l förf. haft

o~lf9ttade sträc~can

fran

j Jn änöa ned till :.:älstas j ön, eJ.. v . s. til

räntrös\:el so..1

fim~es

nere vid 5tenby (ca 3

~ill

väster

den mo_-:.usby-

O..'ll

Långhurdra) • _.nlift denna plan ·skulle va--,ttllet frar: suväl

;:,if-

ridsholI1ssj l.in SO:-l deL, öster o ... denr;a oeläg:i.1G. .st. i:)öderbysj 'Sn
avledas österut at L .-i.rtuna och Cstel'sjön. Geno,lförandet av (lenDa
uL:n skulle sålunda innebära att den naturliga vattendelaren
sorl - 0~'1 än n~\.got diffus - går nellan .st. Söderby s j ~::-. och Si€,,ridsholrnssjön skuL.e flyttas väster on den senare och rå n8.f'Onstar..s emellan denra och den norr om. belir-na Lederiingssjön (punkten L på kartan). Pu. grund av terrängförhår.anden c:. synes detta
utan väsentliga sv~rifheter låtit sif göra; nårra alternativa
förslag rörande kost::'"laCerra för avlednirr: av vattnet från 3i[ridsholrassjön åt det ena eller andra hallet förelaco docl,: icke.
::""mellertic, kOli1 diknincen icke att utferas i ful .. ')veI'ensstänl:,lelse med 1856 års plan utan denna d!ld""~.ut s

.2:'

1860 i så

måtto att det ursprungliea avlop et fÖl ~ trLasholnss jön mot
J\ederängssjcn bibelöl. s, under det att. vat-< Ylet frLT. St. Söderbybäckenet avledde s .10t härtuna.
Den utdikning av omradena oml·,::riT.f

0ir2:i(~ shol nssj ön

son gerO!l1-

fördes vid mitter.. av förra århundradet medförde otvi velalcti{,t
väsentlirt förbättrade odlirrsbetingelser.
Det förel åg. dock
.
ytterligare behov av att torrlägga ifra[avarande o.:u,aden. Ar
1889 verkställdes därför ny syneförrittnine angående up')rens-

ning och fördjupning av de befintl~.ra avlop,sdi}:eEa i och för
ful~ständigal"e

avdikninr av redan odlade

n1ar~er

tiL.hl)rande

bl. a. Sigridsholm. De n::irmast sjör" beEif,l1a o.:nråclena berördes
dock icke av det nya företar-et, detta emedan
förklarat sig icke vilja

företa~a nå~on

ä~~rna

ytterli[are

til

sjön

s~nkning

vattenytan i denla med hänsyn till risken för att sjön ku:r..de
l) Geno.'l besök p2. lantmäteriKontoret i Stockholms lin.

av
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förvandlas till ett hälsovadlirt träsk. (Det

[<la

i detta

Safll-

nanhanf nämnas att ,sigridsholmssj ön är r;wcket erund; efter de

:9å senare tid

fÖl'e tegDc~

sänkninrarna torde c"jul)et i stort sett

icke överstiga 0,5 ~ l m.)
Enlipt den år 188S uDurätta{e

dikn~nfsplanen } :o~

vattnet

från såväl ""iE__ ridsh Jlmssj ÖD SO[;1 St. böderby s j ön at t avledas mot
:\e deränE'SSr-.n. Detta inrebar s3.lu: da aGr vatte:r:.delaren flyttades
öster om

.st.

Söderbysjön och att reno.71 :aedtc:J'aJ:.c1e av

nede~~'börds-

')

oI.lrådet til

densal!na - utrörande ca 15

},:.,·,t

-

viss öknine av av-

rim in[sL::tensi teten :r:.edströ!rrs Lederänfssj ~;n å st[~dko:~lS.
Frs. gan o.: bä ttre torrlägr-~ninf av de vatt ensk~' d8.de I'1.o.r::Cerna
omkri~g

Sigritsholmssj0n up·)to~s ånyo ar 1926 d& frnnstli1lning

,

sal\:J.ro.rna hösten 1':.2'7 flanhölls dock att neö:::nl'ö::-' li ;
ter' kOrrl.e at y beröras vorför
skulle

sträc:~as

y rkc~dss

.,.

['tt -:Oet ·}lo.nele.de

ända I eel tir. :/o.lebro, El. v.

ko " äfor ända bort till landsv .:r

sbro~:.

c~'cm6e

.f'

1

oS.

·!la~-

föret2~ 'e t

r.c-::'aLf';::.' utO! ns

r.. _

~ 1) 't1.lU.~

och :::"unda

.~,

i

detta 2vseende föreIiu a. ::'\.5retco{ et

are21 av ca 210 :la åker s: ":-lot or',-~;:r-i:
-

~et

5:

lO~IJ

iDC:2 l'isker

ber~,:ti.::"sc r'eE:;

cr~rf'(r

til'_

70 hOl ~i.n.C och oCli::-~ S·-ilar}:.

,r

doc: sa. ,t idif t

år

verkst01:_de s pt.. _nark~icarn2s ber ärar. syneför-r8.ttnh1C rörande öe
oc~~

låft lierande markern2 nedEströr,ls hedercinc.3sjön i
torrlä.f'cnir_{ av de ssa såsol1 av G_et ful,) ard.e

fi'r- b::i.ttl-e

~~::cll:[ (11'.

stäl":" ts önskenal or'. att Storån skulle efi"'eJ3:tivt u-p-)rer:sas, detta
emeC:.an fenol den till t2cande ut dik:r:in' en av ovar lief ande narl-cer
de san~-ca områdena blev o clll t '.le r försura'Je. e. ',gärdes förordnande för vederbörande

l~r:br

:c

2,nu8.r:: 193::: be~

J~LjU~

att tålla

syneförrättninr för t02.'rlärrT:inr av
ån fr8.11 Lederi-inf ss j ön ända ned

til_~ 0torUI1~,

fli."de OJl.v.s. sträckan L -.u -..:; nanträde i aUfusti sam':a ur med Jr"e
f cretace t berCrda

I~~arker

.,3;',
l

)r~_l _.lu::b'J~ons

sam an-

r'r"L<.'n ;'ic. l). Vid sarn-

a til':"

ElV

d.et r-rejekterade

framstil-,_o.e s do.: ..-: ':r2.v -.. .

CA.

2,t t det ta

borde delas UP') pa avdelnin[2r för att därireno ,. er. rättvisare
;~'ördelnine-

av

:ostnaderna skul.'_e ernc... s. "31.a. fC:;l'efanns en r,12r-

kerad mori:i.ntrösl-:el vid Stenby vars eeno,nskärancle

kOIIl.~e

att med-

föra dry va kostnad(:le. Vidare framhölls risken för a...,t t ras skulle
up-ostå on storån genorl La/=[ a fördju:9ades, e:leöan jorc1en var

rars-

::Ca l ös under' den övre 1::.arda s1\:or"08n. ::rfarenheter från Funb68..ns
ree:ler i ng hade n~i.:nli{:er visat c..tt på lårmar :erna hade c.vloDoJet

,

hållit sif bra men vid åns 10p-' renO,l höjdD2l'tier hade slänterna
rasat. - l\af,ot re sul tat up--'nådc e s dock icke vid nfilnnda sam ,anträde
v.tan fråfan ställdes 'rx_. framtiden.
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de~1

?åföljande år (1934) ['enomfördes enellerU,c,

del av det

-)rojekterade storunsföretafet sam låg ovcu')f:)r Äby - och Vidboaarnas sam .. lanf l öc}e - d. v . ::. söder o.:'n punkten D pd kartan - så som
ett sjä lvständirt förGtap:

ben~tr:mt

Vidbouns torl'Licninr sföretag

av ar lS34. De tt a bsräkandes beröra un[sfdr 200 ha åker

jij~ta

ca

30 ha ä n p och odlingsnlark. Vid sam .anträde i novenber nii::mda år
framfördeE liknan d e synpunkter so. betre.ffande det tio En- tidirare
, 1anCerade

~ndeberga f Jr et afet,

nämliger risken för att redan-

lig' ande l år.,marker ut';:i1ed Stor ån skul Je översv3.1U. nas . 1 ederbör( s området til~ den nedersta de l en av Vidboåns to~rlJp~nin[sföretar
hade förrättninfsmanren beräknat till 53 kJ.'11

2

sa.'TI.t 0. till 90

2
1/ sek/km . Nårot överklagClnde av synemänr1es utlc1tande skedde
~ned

(iock e j utan f öre t aget eeno2förde s i enliche t

ulanen.

Förny at sam.: ~a nträG.e med sakirarna i (tet Jla!1erade .stor,lns företaget höl s först i ::'.:ars

193~:,.

Sedan ('en del av detta so'!;.
~~ tel'stod

omfattade m.arkerna utmed Vidboån utbrutits

en up')skattad

båtn' d av i runt tal 43000 kronor, .Ilotsvarar.de uncefär 230 kr:mor
per ha berörd mark. Det visade sir dock

dt~

')ftnpöe::::,na för
"v~

[1örE.tarets genomförande ko.m...:.e att väser.tl
skattade båtnaden. Pa g run d

h~irav

rstif'a den uP"'J-

beslöts vid sam .. ar.trädet at t

förordn andet f ör förrät tninfSrJannel1 s.:ul. (;

<~ terkallas

Ar 1 935 hölls syneförrättning rörande (e sanka

.
~arke~na

i dalgången väster om Gott röra kyrka. Detta företar S03. benärmdes
:'~ä lb y - S3;:a lhamra torrläggninD.'sföreU av

&1' 1 9:.55

anfe t t8.de dike s-

: träckan me L .an punkterna F och G p::.... kartb.n. ;.Jen förr'a Dunkten
li ger uncefär

D~

vattencelaren, och ifråravarande företar når

p:;' ett l ·JO -t a l ne ter när sam. .an

m~'d ~ndebereaföreta

fallet i avlap ,sdike t r..:ä.r i motsatt rL;:tn i r: r

•

['et, ehuru

~1vdil;:ninfS0r1rådet

u tgjor d es av enbart förut odlad jord tiL. en o.real av onkrirg
40 ha (så lunda att förete: g av ganska begränsac1 o;:lfe.ttn ing) . Vid
nedre delen av avlop-oet -

--

ra~;:t

söder

0 ~1

Gottröra ky r :.;:a - beräk-

nade s nederbördsa.:urådet till 1 7 kJ.'1 2 och Q. till 1 50 1/ s ek/km 2 •
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.oottenbrec1den i
fal~et

diket fCjresk:'evs h:ci.r

~ko18. var[~

0,4:1000. Företcf-',:t kO.L att nedföra

vit sbron söder

JXt \:yrl:a!~.

2, J

~)abY~TnC:..c1

att bekosta

Samtidict [Jed

o~'.lbygf2'nQden

ovann2~.

rörande de va t tem: julea
~

sarJ.t
av lancJ.s-

:c..;fter:,0.'1 den. a or:lbyg ts eft,er den ramla

diknin,'slacens L:1'2ftträdande he,de vederbörande
C istrikt

ffi

vä{::h~,llJ2L~

"'s-

if'raC8..

enda fcretac höl'::"s syneförrättning

~~larl;:0.ffir8/

ena stiGer

OC~l

sydv:ist om Gött-

röra kyrka. Detta senare företag vilket benämrdes

Johannesber~-

'.
1935 omfattcde enligt synehandHasta torrläggningsföretag av ar

lingarna odlad

ex;!;.

ca 275 ha. Det

Ul)

icke odlad j ord till en c: real av sam .anlaft

)ri:ittade försla-'.et onfatt8 de dike ssträckan

P-G-E ph kartan fig. l. Betri:iffende de tv~ sista kilometerna

ä

str~ckan

G - H medförde dock icke det

~rojekte~ade

någon båtnad emedan av lop ~e t under tidernas lop

företa~et

hijr skurit sig

ganska 'jupt ned, utan de berörda onradena voro i huvudcak belägna omkring avlop'ets övre c.el.

Vid nedr::: rlelen

up : gick det beräl\:nade nederbördsonr:.:det til
2
skattades till 100 1/sek!Jr•.m . Den
avlop et

~

4

föreskr~.vE.c

denra stri:icka varierade mellaL

[~v

avlolJ"Oet

k{]2 och

v

).)t·

~c~

~ uP 'o-

:::.nbred, en i

4 m,alltefte r

Ifråfavarande företa€-' kom att medf;5ra onbyffnad av landsv1gsbron vid Eögbro ("Ounkten H

"0&

k~rtan).

D~ förh~l

andet var

detsa8...la här SO_ll beträffande bron v .. el Uottrura l;:yr~:a å l:1.F' det
även i detta fa l l vägmyndipheterr.:a att bekosta o ·:bYfrnaden .
De lågt lifr-:anc1e 0::1r8.( ene:. ut:led den nedel~sta delen H-I-K
av dalgån&arna mellan Fyrisän och (stersjön hade vid up repade
til.fäl en tidigare varit föremdl för utdiknin[. 3ålunde hade
Vadasjön utdikats och ~el[ösjön sänkts i eLli~~et :ed först år
187S och se~an aren 18S2-1S94 hål~La syneförrittniLfar. Pa grund
av dels sättninf:ar i In.arken - de lärst li c·re.r.de , :ar1co:lrc.C:ena
utgöras hJ1" av övcrvägclDQe Ol"ano::..'na ,jorder - och dels under
årens 10'0'') vcrkstä11da diknL.f8.r E'. n c.: e "lm

ino.~

r:ederbördsom-
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skilt

~::::,itis~:

(s: der

0,1

sit'Lwtionen Vcll'it

~:2ö.e

L·~rtu;"a).

7._'_l~,:.

c. er.lL-t

:.., ,~'I

'ltc-'{'O

Dette til skrevs åtmir.stor.e -elvis :Jet

:::"'"1'-

JOJ:wnnesbe::: v f(~l (~L·~_er;de b.c.: renonfurts i enlicl:et '\eo den 1935
hål "_na syneförr'ittn n€~en cLrstc.c1es.
Det

försla{~

SOl

vid. ifråfavararode sa,l a:-trj(;en f:rEtI:l1ades

0.;lf2tt2,de ett fle:.'tal fastichete:::, ino;} l ",_rturln,

S~:ep ~t una,

Frö -

sU::''lc3.a, l(:årsta, Vada, ~sseby-Garn oc"

(stcrJ.1~::.rs soc::::ar och be-

rJrde en areal av sam. J<:mlaf"t omkri

1000

F"

V. r F... V c& 64:0

l' ,

~18.

Gar n svi ken - Vaaasj ön- he l cös jÖn - .r~edel viker.s

t_O]:'rl~lCFn:'!!{'sf "retar

av år l S38 im ebar onby renad av slussen "

.t.'

reflerir:e av vattenstanCet i GarnsvL\:e",
samt

utdi~ni~f

av Vadasjön och

rE: ::a'1al i

8 tI. :..

hede~vike:l.

L.r

V~dar~

<lV

och för

rIel[ösj" n

fureslors uPP -

rensnir.f av A~cers kanal sa. . .lt upD['r&vn.: ,[ ev 8.vlo'J 'e'c ::·r:':.r. Garns~enod

vikens norra ända

Vadasjön,

~elfösjör.

Dct hederviken. I öv -

re ändan av den sistnämnda delade sj.g avlop-'e-c i
varav den .na gick
0e2:~

~ot

nordväst, deu s.k.

andra mot öster, l:ärtunafrenen (jfr
Vid sam antra:'ena lIed

f an ::~

e f terso,l eet

v~sat

:~art2n

[rer:.ar,

tunarrenen, och
fir. l}.

sa:\:~;_{'arr' a fr2nst~UlG_e8 yr~~ander.

e t t f Öl'etal!et borde delas UP"
b e a~tas

~kep

tVE~

i avdeln:;';:par . .:Jetta

sic att

e~for{erl'rt

:cUlY~ie

fal

~oå

doc.~

ic.e före -

s.
Be t räffanC-e avr i n:r i nr'sintensiteten maste den:J2 {"ivetvis

vari era

avsev~i_rt

ino.:

o l i~-(e.

ej

de l ar av detta omfat -Landc fcretaf.' .
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Sålundn ber:iknades

nedt;rbördso.sll~~.c3et

_ke ,y;tunQgre::l_.r~ up')[:å t i 1::. r; l
10

~Ul12 TIed Q,-virdena 100

n~derbördso~r~det

t~ll

OC:l

kE/

till nedersta de len av

oc:r~ till ~,ä'rtuD a!" renen till

150 respektive, unCer det att

den del av

Garr:.sviker.. beräknats till 400 kn_

2

f0reta~et

oct:

Sal

ld P nedanför

~'ll.:._xi :e.lavrinr~i:: . en till

2

38 l/sek/krl .

Pu

grund av den obetydlira :lar:;:lutnincen i dema dalstr1ckrinc~.

ning var det föreslagna fallet i al _2inhet ranska

Fä flera

sträckor av huvude.vlop'Je t räknade sålund:, synemän--;en :-:led ett fall
av eLöast 0,2: 1000. :L Gengäld _måste bottenb::-°edc en i
ta~as

kanaler..
pelvis

fanska stor;

~

nedersta

avlop~Js-

str~cka~ före~krevs

exem-

bottenbredd av 10 eeter och dlirtver.

e~

Ett flertal 'broar berördes av o.et proje:-::tE;rade ferostaget,
c1drav sju broar under alL Jdr:.t underhccl_'_ 88::1t tre er skilda broar
~:.ven sol'l

j

00

rnv~igsbroD

I1el~.cJ!)

J'rcjsundä och

J:.;l;:S:CO["E:;l1S

Ombygfn' den av c.:e berörda broarna - ;,leöo undantav av
under allmänt ur..derhåll - måst.e i
i Vattenlaren bekostas

a ~v

De dikniq:osfcrc t ap.' so -1

er lir-l~e"i:

stf tioner .
f~

ra broar

ed bestJm:lelserna

företa rst.

1.1 tförts

:L

d~ ...... (

r

,rl

8.J~nc __:lE::ll_cUl

l"yrisan

och Ostersjön efter syneförrättninfar enlivt 'vat-tenlc.ren , d.v.s.
hållna efter dl' 1920, ha oIolfattat (::n s_rE::al al1 sc·n c.r ".art 1440 ha
åker fant

o.!'ll~:rir.g

för jordbrul-:et i

430 ha änt: och odlir:[:'smark. ,-)ety0.elsen härav

dessa trakter torde bOO_st kun a bedömas @:enor:J.

jädförelse ned den totala åkerarealen i

ö.e socknar inom vilka

to_rrlägfnincsföretae::en äro beLi.rna. Enlirt senast tillr;änrlj.[ a
statistiskt .Pla."terial (;;ordbruksrr~:nirf-,en 1937) up f~år den av
före~a€en

berörda arealeL til l i runt tal 8

Vad de ovan anförda
sarilhet beträffar
~lare

s~:all

~

av den tot&la.

torrlJ.ggn ~.nf'~s företa.gens

ekonomiska lön-

denna fråga icke i detta sam.'!anhanf, när-

beröras. Det må endast n~l.rnnas att der beräknade s8.IJ1l:1anlac:da

kostnaden

rC.~r

dessa företag - h8.ri e j inbeeriDet det sedermera
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-

åte rka llade Storåns torrlägFninpsföretag - u~~fått til: ca
370 000 kronor saJt den motsvarande båtnaden up skattats till
un[ef~r

640 000 kronor, d . V.E. företapen ha beräknats ge en netto-

vinst a v tillsaI,l1'1ans omkrinc 70 000 kr,')Dor. I 1'10 del tal f ör åker
och ing

UP~fick

p er ha. ~et

LlQ

det beräknade förbättrinrsv}rdet till 343 kronor
dock saIatidiEt frailhåLLas att då såväl kostnaden

son frar:lförall t b_,tnaden aro beräknade storheter kun~'.a de i 'Jraktiken erhåll n'~ resuiht aten f:' ivetvi s ha företett vissa avvH::elser
från de rae d vilka vid

syneförr'~ ttn:

ngarna

JJet bör även framhålLas att det

j~alkyler2 ts.

lå r:rund av ,1ar:::Cens

,1~öj(_

läre ej a l ltid varit Döjlirt att up tara av lopu skanalerna till så
stort djup att markområdena kunnat rationel t dräneras. Dessa l ågt
ligr'ande marker vilka oftast ut[jorts av orranofena ,jordar ha föl.jaktli[en icke heller kun at up tagas til

ful:t värde utan er-

hållit ett mot torrlägrn:nrsgrade~ svarards vJrde. ~~ 1r exemnelvis fallet med de sanka markerr:a v"-C den nur.1ora utdi:ade sjön
Eedervi~(en

•

Profilerna Fyrisån - ~~t~~cJ~n.

såsom av vad i det f öreeående anförd,' 'Cr&21[clr bL:.da de i
dalgånp-arna meL.an Fyrisån och Garnsviken
el ~ er

'Je,,-

senar

planlagda företa e:en en i stort sett :::aIlcanl:

sträcka. Den tank en.la B därför nära till
mastälJ.ninr: av

}~ e rtmaterialet

l~ands

tid utförda
n~

ande dikes -

alt i'enora en sam-

til l de ol:'},:& företaGen erhå lla en

pro ' il av hela dalsträekninren och dYf:1edelst kunna fd en {"od
överb lic k av de ~fråf.;avarande dal[~,n ~'3Tn8,S hy dror::r2cf i . Detta lät
sir dock ic ke omedelbart fö ra . . lV handlin{'C1rna till de oli ':3
företa g en framr ic k
hål_andena

ino,v~

vis se rli ~en

hur avrinr:inrs - och lutnin-sför-

respektive de lsträc kor tedde sig'.1en ,late rialet

mc' j li gg j orde icke :L bef intli rT sk:' ck nn.c ra nJr:-llar" stud ier i
berörda avseende rörande da l f-'ån{~.,:rna i dess he l het.
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De evdikninrsföret<of·· soa under sena:'e ~r renonf")rt;:;, i dessa
delrånrar synas i alLmänhet ha

~lanla~ts

obe~oen~e 2V

varandra

eftersom företape:i i flsl'tGlet fal=" :;.ro r_2.nf;jrdc t ill olika
j1mf örel s e ,lan. För att en

s8m.anst~11ninf

av de

olik~

Olkes-

?rofil erna skulle kun_ a utf0ras ~·le. ste salunda fö::ceta r er:: fc'rst
h1.nföras ti l l ett ['e'1'J.ensamt

."1

mförelseyls.n. Son s_.c1ar::.t var cet

'ivetvis ur alla synpunkter

12.n~ol=-ras'

att ar:v:inc.c, -:L\:ets nor-

nal nollplan, d.v.s. havets niv~.
t'ör ifr::icavaran de sam. ~anställ::. i::::

sv l:L..rt:Jr :Je[, 'Jl'of iler

. ...f ....
C l..:..

l: jO OOC Je!.

c~e le

• ~-r'

_.J_-

'eno: v :':1 v illi "

.....

pu:- ::tbeskl i vnil C;E,r.

....

40 km. l\.ontroll ev desan'a verket ll.des s"

oftcc til. f:":lle erbjöds
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"eno'1 anslutnir:F til
hÖl'anae

i terränGen befintlifa fix"')unkter- till-

I<...artver:~et.
sAlu~~a

Resultaten av de

u~der-sökninfarna

utförda

fora av Drofiler- sa..r:l ar ställts i fiC. 2.
r-ät~ats

l~ngdskalan

i

A

:9rofilsrna SO,'l up"J-

1:20 000 och i höjdskalan 1:200 betecknar

den övre heldr2rne linjen darkytan, den mellersta
tj,d.e., s vattenytc.,

d:~r

veretations-

sudan fCL ekom, och den ur:.or-e c1ikesbottnen.
'O~..

30l:stc.,-Jsbetec::2:li (arna
rande beteckni: for

ha i

profileJ:T,C' korresponc2era :.'".'l.ed motsva-

~ ~artan

~idi'ale

fip. l.

har anrivits vilken

del av ö.al[All[ arr:.>' 80:1 berördes av de olika torr'läpfT. ingsföre tEe en v8.rfi):..: i det La avseendE h".nvis8 s till förerående avsnitt.
F'_r at t

f

e en 'ler8. deta lj er-ad bild av avrinrd. n.c sförhål . a:',dena

r:arled ViSE c

•

~ellc:mnt;:

å ter; i'v itf; tv" J::: e
Yad nr·')t' il' .' .... -

-.l

u:cder resp. profiler i

t::"oner~

skalan l: 200

av avlop skar..alefJ. i ifrår;avarande punkt.

rlel2.an Endeberea och okep'Jtuna sarat nrofilen

P-H-t) fr'~::1 ,:'"J:l'nr.E['ber[ över l" . etsj~'n, Låne:sjön m.fl ... Jot 10rrt~lj

e betr'ä! f:.. r Le

uessa up ;rättats pM. frm dval av e[na aVv2,f:-

nirwar. - . '. t t s ,-j':bottrel1 i ;Jrofilerna
linje antyder

~tt

.ned en prickad

sjöns djup ej underEökts och sålunda botten-

~odtyckli(t

linjen :jr

m~'lrkerats

inritad.

_,,(;1'

ifråcavarande 8.ndamål var

det nijlnlifen av u:--del'or'dnad betydelse at"( fastställe.. vattendjunet
i sj (jarna .
De anförda urofilerna Aed til.hörande s_ktione r
safi ans o.::rrfatt nde en

L;~nrd

, till -

av un l:.fi:i r 108 km, torde re en rela-

tivt eoo. övel'blic:: av avrinninrsförhaL.an. ena i dessa d8.1fL~nr:ar .
Det bör obser'veras att höjdskalan 8.
dr~ven
S~

är

i förhållande till
exe~Delvis ~arKytans

i renoosnitt blott
i~

o~krinf

~)rofilerna iI'

l~n~[skalan,

star:'Ct över-

Dronortionen

~r

100:1.

fall från punkten F till Övre För-et
0,4:1000.

prof:lerna frampår att vattenGelar-en vid såväl ~unk en

F mellan Eusby-L8.n(hundra och Gottröra 50::1 vid ")unkten hl vid
~_eL"cesta
~-

lip:{'er

Jo._

er' vanska låe niva öve"!:' eten nuvarande medel-
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havsytan. uärskilt den s istnämnda är föga marke rad vilket såsom
ovan nämnts dven haf t till följd att den f cjrsk juti ts vid flera
til.fällen feno ..l företagna dikn i np'såtgärd er. Dn mera t ydlig
vattendelare finnes a nrofilen

3-0-1~

och en ännu me ra

~arkant

sådaL vid :punk en ? a nr'ofilen öste rut "not Lorrt ä l je .
00n helhetsondöme rörande de

nat~rllga f ör~tsä ttningarna

för vattenavlednin[ i Ce undersökta

da l ~ånfarna

torde kunna S3.-

gas att idalsträckan Fyrisun - Garnsv ike n, detta beträffande
såväl frenen över Vidbo och Lunda son över Bndeberra och Gottröra,
äro

fallförh9.1~.andena

ganska ovynnsam:-na . Det ta i f ören i l1g med

det oftast :n.ycket betydande nederbördsområdet har såsom tidi gare
f amhållits medfört att krafti[t di mensionerade av lop "skanaler
flersFldes !'last up t<-"'QS Hir att möjlif'"[öra er'forderli r torrlägp::-,•
nlnf
av

c 1

U r: E" l

)C'

ne, däremot -

.:.

~dlinfsmark.
d.I.

3eträtfande de

vriga dals tr1c' or-

l',n' eber€<a och Skep ,Jtuna sa'11t me l lan Johan-

ne sberr oct ~ orrt ·~ l.j eviken - äro som syne s förhållandena l ånp t
gyn: sarn ,are

avdilmin( ssynpunkt.

U1'

I detta scmanl"lanF torde det iC .Ke vara helt omoti 7erat att
med narra ord beröra det sätt på vilket jämf örelse nl cnet valts
vid de olika syneförrättninrarna och j:mr vid deE'sa möjlipheterna
till

~\:ontro ll

jats.

p~_

de erundEif,pmde ni velJ.erinrsarbetena utnytt-

,lan l äg{ning av ett större di knin: sföretap kräver

~ftersom

omfattande såväl linjeavvd.gninrar
:nela företarst ytterst häncer :p2.
det skola vera natur l ift att

SO!'1

ytavväfnincar och d2. ju

nivåbestäm.n~.ngarna

förrättninfsman~en

förefaller

fenQ~

att ansluta

sina avvdfninr'ar till i terri:in,c"en befint l ic'a nOfTrant bestämda
fixp~nkter

i [örl:[aste

f~arbeten. ~)ct

! ~n sk~ffade

en effektiv kon" roll nå s ina

numera saväl i dessa trclkter

SO,l

för öVf ri -t över

så sott son Lela landet finnes ett sam.anhäncande nät av vä l de finierade fixnunkter htinförda till havetf niv& bör det vid flertalet dylika förrättnin[ar ej vål, a
"

&tt pa

l'~_T91ifa

na~ot

v1sentliGt oerarbete

ställen e.21sluta til. dessa . r_värto: synes härifenom

-
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i nU.nca fall en ic[:e oväsentlir arbetsbesooarinc kunl.a föras .
..:~ven

lL~a

om ett torrl äfJ nin: sföretac l-::an bli

oavsett v i L:et

jiimförelse'}:~an

nOf"J"rant ylanl&[t

s 0,o': val:es - ,O etta rivetvis under·

förutsättninr att betrYG~arde kontroll erhållits å de rrund l är avvä~ningarLa

rande

av de utlarda

fix~unkterna

att avvä&ningarna fö mera bestående värde

- il' det up enbart

de hänföres till

Ql

.rtikets nollpla n . I var j e fall böra vid )lanläero n:L r avet t

{o

ik-

nL.c:sföretag jo terränrsn redan befintl:'f2. fL{:-:mnkter son .:J.eä.tafas i fö r eta:ets eret avvfgnin[snlt fä behål_a sitt [&11a värde
och företa f'et sålundc~ hänföras til
'-

sam

je...::.lf<:;r elseylan sora

:2.

det yun'terna ifr~[a tillhöra.
Det synes docl-c

SOl'1

or:1 kontrollm.ö j lj € heter:_a härutinnan

i föreli[rande fall icke utnyttjats. oålurda ha ?unboans och det
icl-ce utförda Storc..ns torrLifcnin,: sföl'etar en "'e:.::.e· sa
i n:irheten av °ounkten B

c~

den

r.1E:;C~Cn

enliE.~t

f L;:. p nkt

fir. 1. l det förra för,:,.taret lir;r'er

fiRDunkten 'o:::, höjder 8,51
•

~

;:1

ocl: i det senare :9', hC;j,er 4o,6?

förf. avv:'i.[ninrar li ('['sr o. . ,

Storånsföreta[et haj:' vidare en

fix' ~u!

synehand="ip[ arna låg '9(.. hö j den lJ, /2

::t
.f.

[il

ö.h.

il'

c'Vt I

senlan. PunLten ifråf8. incEtl' i =_rtver::et2
ser på höjder 12,46 m ö.h.

höjden G ,41

ffi,

c

':r. etC{ ets .~ ~imf(rel VV~:C'l ~o!.r·f'r·~t

och li[ -

(se fir. l) .

Beträffande det storE föreråen de ~r (1~31) ~la~la~da torrlJgfninesföretaf son

s t räc~el'

si[

fru~

Skep~tuna

~nd&

ned ti l l

Garnsvikenfinlas u tef ter fenra sträcka ett flertal fix)unkter
son t i l

hö~a ~artverket.

Ick_ heller i

detta fallL her förrätt~oln~'}.

i!'urf. har

fix'-}l~n~(ter

led __ art -

ni rsmannen anslutit n',itnine-arna till :tilcets n01:l

D3. tre

oli~:a

f,täLoer.

konYJe~{ter3.t f(~jr(;t8.,

eits

ver . ..;:ets ocY su l undn erhalli t viss ::ont::,oll 'Ol.

Resu lt at en

s t~·U~,r. ir.g.

[~

Gcn

('C

0:.1fntt8ncle

~·tV,'32:::" "..:,::
:L~j_=':.,!'lr:~:-:~ '\

_ ontrol ' ."l::<t[:' I :,
I

; ."
-

"l

,r·

T
• _
... ... r \,,-,

-

-

~

-

I

_:lS~-:_-

_.

'i •

,; ,

2.: ..

"lJ_r _ _t~=:_

2..J!~i l.

r)G !.i. ~ ~)-

C'.," i)' J..
-', e, .l'"
L'L

.;..,,_ .... --~
_1 _
_.1

_ :... tV:'l--

:"'

v

' ~l-' __
'I
__

I!-;/S-~-_?~C~

C~"i

I

... -'

". _:.l].G. l.

:- . j e
( if:" .

",.l0t",CC!..

'-.'

.~~ ~-c r

:.. nl. e -e1:' c.vv.

f i:: rml1' '~~, e r
~.

:"C b ro

-'

.' , (Je,
~

3 ,57

'1 ,

~ 5

0,62

l lJ , 96

600

;j ,

L!..

~...: ,

;:)1

u, I~

Rolsta best':i..'lts

~ cd

ut@'c.l.nL

~;:on s ekven

& den

.er Ce tts

e.tt utt8.la si r o:n. Det
r-tt ved s rbörande
nyttjat

_~l"

r!l,~u:;te

förr ,-~ ttn

de ss2 bana

}~'rci.D

verkli pa fallet i avloD et
na6e. V'iD:a

('7

lOv

J

den blivande bot" en i sDlop s<::l3.nalen '1e l:

0 -1

v,

':; ,5 8

:Kolst~

e.tt

, ..lO

nE

jlicheten till en

e:;~::,c.G

,c dfL:cc '.::::

ic~:e

::Je tra!ctas so_"
i ett f

s,j'~lvl:lal'

.l~

()'1tr

>'fbrD ocl!

fL:--un:~ter

a strjcka nin6re

~<.:e.. :_

doc~{

aD

SOl
11',

3.~

3.r det
det ber~k-

h:.i.r '')latsen

an~:l~i.rkninr

svärt

d etta icke ,·t' )c.

de ,c ru:cd l är,-

[ande nivellerinrarna.

De undersökta da l gål1l2,rna ocl:. cen §e};:u!., ·~l~c~andLG,jninren .

.Jå
me l la~1

l .

.

SO::l

Gvr<:c }I'öret och Garnsviken
o

_ l{![ el- }?c.

oc~sä

av '[l rofilcrna i fi r . 2 frcU1c:ar l.".rst a cials::'nlcan

ett flertal

n i vu. li' ö r et t

~r

f ~; r {

tidpun~t

n~irf:1aI'e

~elen

til', större

- denLB vid en

lå r under havets

stuc1i wn av dessa icke ';linst lr
fC:rhål ~ . ander:

renirlf ar

det tydli r t att - sårom

t~d i rale un f e~söknil1 Pdr ~ tvis at

histori sk synpunkt intrt,s santa
O_l.

sil El. olil:c.

relativt ringa hUjd över havet

ej a l ltför avlärsen

do.:n

!~.lecl

~:u l tUI' -

erf ,rdas docl-c k"-inne -

landhöjnirc ens f UrI o P""" och landhö.jni r['sr- radientens stOD-

, oe h r l· 1Kt nlDf
'
.
=l
l eL
lnOCl
l· f ra Ravarance
(l

()

...

o~rd aen .

-
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Genon uncers5kningar av Bergsten

(1~30,

1939) hc

lörän~-

ri: E:arna av vattenstånden vid Sverices kuster uDde::, c:e sista
10 0 åren blivit

E'1ffinerJ-icen

nin[ar ['rundade sir

:p,~

l~Orrrant

best:::Ll.da. -.Jesse undersö..:-

vatten stuEc3.S:1··.tn ineal' :1edelst själ vre-

fistrerande instrwwnt, nareocrafer, dc flest& anbr~nrade
berg och dä rf ör

att anse 501.1 orubb li ca. (;.en01

observatio~a~aterialet

oetnirr av

statistis~,:

& fest
bec:r..,.

kon Jercsten till det resul-

tatet at t f ör tider: 1325 - 192'1 1::.. al~ landhöjnin{'en bctl·äff8.nde
Stockh:::Jl.rn varit i r'lec.el tal

,j ,

<15

·Jer ar.

C{!l

Bere:stens under5ökning[c:r ha fr . -"1St
fråran
han

0~:1

(~syftc.t

landhö jningen un0 er det siste seklet,
till torde fa anses

ko~:it

de

s~~

att k l a rl 'ir'u3.
de re sul tat

OC:l

na{:ran~aste

som hitt il ls

up nåtts. :3etri:iffande l andhöjn l'lferLS förlo):) 1:nc1er tidir'are De:"
rioder har den na varit förenål för olfstt. ::-:de reolor:isl\:a och
i~sedda

arkeolofhska forskninrar ehuru av l;tt
j .. cke

skäl det härvid

v Ul'i t ..löj lir t att (-rund a "lEldersökni: r~ . rncl. "'):. ett lika sta-

bilt u nderl ag.
För att le,ndhöjninrsdata frår
S8m .. a p"::l·iod skola bli

.j::i.~QförbG.ra

~ r"

oli::'
:llnstE, ,.

~r..,

E!

vr.

"Y. . ' e}.
t~~<as

en och
till land-

hö jnings{'radienten, d. v . s. up·:{";ifterm-' naS" e l' 'införo.s til: ett
[:'enensa.::lt isobassyste ...1. ?:z. gI.'U!ldval
S8_Jt cenOJl

j~L-1förelse ~:1ed

i l c.1re

[~v

E::!.r::. E:rn& ul .. cersöl~nL:.[~ar

fOI's~-:ares

res" J. tc't ko:'l Granlund

(1928) till den slutsatsen [-:l.tt landhöjn':":1rer.
haft o.et f ö rlop } SOll åter'rives i fif.
)~

;j.

observ&tibnsresultat från ett flertal

j

f'to

~~:r-1Jlnstr8.1~ten

=)i:~_rr8.m.let ~'I'undar
~12tser

sif

i 0stra Svealan{

nen santliGa d&;.rvid hjnfö rd a t i r stod;:}, 'l:'lSisob' sen. li'rån o;nkri:g år 3800
sir: ca 40

Dl .

~.l~r.
AV

til

år 1 92j skulle sdluLd2 l andet ha ööjt
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