
Resrutt (preliminär)
Exempel från Sollentuna om moderna samhällsplanering, exemplet Väsjön – ”hållbart
samhällsbyggande?”
Stäksön och promenad ca 1 km tor. Om begreppet ”strategiskt läge”.
Besök St Eriks borg ”Biskoparnas borg och borgarnas landskap”. Det medeltida
kulturlandskapet. Borgen var en av de viktigaste befästningarna i Mälardalen under
medeltiden; ett ”lås” för transporter in i Mälaren och upp till Uppsala och Sigtuna. Borgen
spelade en stor roll i samband med danska kungen Kristian II:s övertagande av Sverige och
Stockholms blodbad 1520. Promenad till borgen via en vacker gammal grusväg och med
unikbokskog i området. Exempel på naturlandskapet i östra Mälardalen,
”sprickdalslandskap”
Hjälstaviken. ”Kulturlandskap - Slottslandskap”, om slättsjöar som resurs eller hinder;
sjösänkningarna på 1800-talet, nu stort restaurerat våtmarksområde med höga biologiska
värden och viktig fågellokal samt viktigt kulturarv, frågor om värde i landskapet och
naturskydd. Centrala mälarbygdens slättlandskap. Vandring ca 2 km.
Härkeberga kyrka. Bevarad oskiftad bystruktur och välkänd medeltida kyrka med
fantastiska välbevarade väggmålningar av Albertus Pictor. Ev inhyrd guidning där.

LUNCH Dinners utanför Enköping.
Till Enköping via Sparrsätra (ej stopp). Jordbruksområde och historisk viktig plats, stora
slaget vid Sparrsätra 1247 som är, i princip, platsen för Sveriges grundande som samlad
nation.

Enköping, Framväxt av tätorter, exempel på tätort som grundades under förhistorisk tid och
som är och har varit viktig för handeln och tillverkningsindustrin; ”Trädgårdsstaden” och
”Sveriges närmsta stad”. Samband mellan natur och platsens läge samt om betydelsen av
strandförskjutning i Mälaren. Kort stopp vid Vattenparken, exempel på ett modernt naturligt
sätt att rena dagvatten.
Anundshög. ”Wästra Aros” - ett av Sveriges största fornlämningsområden. Anunds hög
större än Uppsala högar. Viktig kultplats i den tidiga Mälardalen och betydelsen av platsens
läge i naturlandskapet. Badelundaåsen och om det glacifluviala landskapet.
Fika! Café Anund Anundshög;
Skultuna Messingsbruk. Mälardalens relation till Bergslagen. Bruksmiljön och besök på
outletbutiken, café, museum.
Västerås – Industristaden, maktens boning. Mälardalens största stad utanför Stockholm.
Om gamla Västerås med slottet och nya Västerås med gentrifierade hamnområden.
Engsö slott. Den äldsta bevarade slottsbyggnaden i Mälardalen. Högadeln och
slottslandskapet satte stor prägel på Mälardalen såväl socialt, ekonomiskt som ekologiskt
under medeltiden och stormaktstiden.

Åter till Stockholm och Frescati ca kl 18:30.


