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Varför en kulturstig

Meningen är att du får en kul tur på stigar och 
vägar. På promenad eller cykel passerar du platser 
som är knutna till Danderyds arkeologi och kul-
turhistoria. Du lär dig mer om runristningar, grav-
fält, gårdar, kyrkan, byggnader, personer, händel-
ser och annat smått och gott. Det är också en resa 
genom de stora förändringar som skett i området 
sedan sekelskiftet. Jag har även lagt till upplevel-
ser från min uppväxt. Som arkeolog valde jag 
sträckan för alla fornlämningar du möter. Fröet 
till stigen såddes då jag var med om ett grupp-
arbete om Hallunda- och Runsa kulturstigar. Jag 
gjorde även en liten uppsats om kulturstigar. Jag 
upptäckte då Järfällas hela 16 stigar som är helt i 
”pappersform”. Stigarna går längs befintliga väg-
ar och stigar och siffror på kartan visar på läsning 
i texten. De är gjorda av Birgitta Johansson och 
hon varvar korta texter med roliga teckningar. En 
liknande stig ville jag skapa i min hemkommun. 

Jag startade Facebook-gruppen: ”Nora-Ekeby 
kulturstig” som ett diskussionsforum/bollplank. 
Dels för att få hjälp med kartor, bilder, layout, 
Photoshop osv., men även som extramaterial. Jag 
bjöd in arkeologer, museifolk, fotografer m.m. 
Jag informerade även om stigen på Danderyds 
hembygdsförenings årsmöte, 2015. Då föll allt 
på plats! Franciska Sieurin-Lönnqvist som har 

jobbat på Riksantikvarieämbetet, och nu har före  
taget ”Ar keo bild”, blev intresserad! Hon gör just 
kartor, bilder och layout till bl.a. arkeologiska ut-
grävningsrapporter. Då stigen ingick i mitt jobb, 
så är den nu ett samarbete mellan Danderyds 
kommun och hembygdsföreningen. På min Face-
booksida finns cirka 1 600 bilder i offentliga album 
även från övriga Danderyd. Gruppen har också 
några album. 

Vi tackar alla som har dokumenterat och bevarat Dan-
deryds historia och dess kulturmiljö: Danderyds hem-
bygdsförening som hjälpte till med tryck av den här 
skriften, och där Carl G. Strandman var drivande 
i skriftserien Danderydiana. Familjen Bergquist som 
i över 50 år har bedrivit jordbruk på Ekebygård 
och bevarat hagarna, gravfälten och skogsbetet 
öppna. Även alla som har hjälpt till med bilder, 
texter, inspiration och muntlig hjälp m.m.: Olle 
Westerberg, Birgitta Johansson, Björn Peck, kom-
munarkivarie Göran Kolmodin, alla mina lärare 
på arkeologiska institutionen vid Stockholms uni-
versitet och Danderyds församling. Familjen Ek-
ström för Trollskogen och bilder. Stadsträdgårds-
mästarna för flyttning av kvarnsten och taggtråds-
bro och alla ”Danderydsgrupper” på Facebook, 
där många av albumbilderna är ifrån. Fler bidrag 
till stigen finns i referenserna. 

Peter Schenling
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Yngre stenålderns strandlinje, cirka 30 meter högre än dagens (Strömblad 1993, bearbetad av Sieurin-Lönnqvist).

Kort om Danderyds äldsta historia 

Danderyds topografi domineras av berg och höjd er 
som, under yngre stenåldern (från cirka 4100 f.Kr.), 
började visa sig som öar, kobbar och skär i en skär-
gård. Strandlinjen runt 3000 f.Kr. var cirka 35–30 
meter högre än idag och höjderna i Rinkeby skogen 
utgjorde den största ön, cirka 2–3 kilo meter bred. 
Berget som innefattar Mörby, Kevinge, Klingsta 

och Berga bildade en krans av mindre öar. Krö-
nen vid Mörbylund, Stockby, Söder skogen och 
Långängen var kala skär i söder. Inget tyder på en 
fast befolkning, men kanske har de stenyxor och 
pilspetsar som påträffats tappats av säljägare eller 
fiskare. ”Skafthålsyxor” användes också långt fram 
i tiden som komplement till de i metall.
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Vikingatidens vattenlinje, cirka 5 meter högre än dagens (Strömblad 1993, bearbetad av Sieurin-Lönnqvist).

Landhöjningen ger hela tiden mer mark och kan-
ske fanns det redan en bofast befolkning under 
bronsåldern. Vid Mörbylund, exponerat mot 
Edsviken, ligger ett bronsåldersröse (grav). Det 
ligger nu högt över vattnet, men då nära. Strand-
linjen var på bronsåldern (cirka 1000 f.Kr.) i 
höjd med tunnelbanebron (15 m ö.h.). Man har 
inte funnit någon bronsåldersboplats, men i ett 
folkvandringstida gravfält vid Mörbys lok stallar 
hitta des keramik av en typ som är från övergång-
en bronsålder/järnålder. Det verkar som man 
här har hittat material från två olika bebyggelse-
perioder, varav den äldre kan vara samtida med 
röset vid Mörbylund. Ett sund gick då mellan 
den större landmassan i norr/nordväst och de 
större och mindre öarna i syd. Mellan äldre och 
yngre järnålder grundas Danderyds gårdar/
byar: Stockby, Mörby, Kevinge, Klingsta, Berga, 

Nora, Ösby, Svalnäs, Ekeby, Rinkeby och Eneby. 
Få gravfält är bevarade i området, men Svalnäs 
(cirka 70 fornlämningar) och Ekeby (cirka 80) 
har mycket vackra, välbevarade gravfält. Ösby 
har ett antal gravar kvar (1956 cirka 34 forn-
lämningar) och några av gårdarna har enstaka 
gravar kvar. Det enda kvarvarande gårdsbruket 
är Ekeby gård (se 26). Djursholms ridhus har 
bara hästar och ängar. På slutet av 1800-talet på-
träffades en stor silverskatt på Djursholms ägor. 
Den grävdes troligen ned vid slutet av 1000-talet 
och bestod bl.a. av 148 engelska och tyska mynt, 
samt fragment av arabiska och tyska mynt. Även 
många delade ringar, armband, bleck och silver-
tenar. Ed i Edsviken betyder ”dragställe”, där 
man längst in drog båtarna till Norrviken och 
vidare mot Sigtuna och Uppsala. Vid den vik-
tiga farleden slöts 1371 ”Föredraget vid Eds vik” 
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mellan kung Albrekt och Håkan Magnusson. 
Östra sidans skogar skall ha varit tillhåll för var-
gar, stigmän och rövare. I ”Amorina” beskriver 
C.J. Love Almqvist viken och dess vackra natur. 
Nära Sätra ligger en fornborg på en hög klippa 
(nu i Sollentuna). Senare lade man en pålspärr 
vid Stocksund. Runt år 1000 e.Kr. var Strandlin-
jen cirka 5 meter högre än nu (se 1).

Namnet Danderyd är från 1600-talet (mode-
namn) Ryd-namn är mycket ovanliga i Mälar-
dalen, men i Småland och Västergötland betyder 
det ”röjning”. De medeltida skrivningarna var 
Dana rör eller Danarö. Efterleden -rör kan syfta 
på ett ”röse” eller en ”gravhög”. Min och fleras 
hypotes är att Dan- är mansnamnet ”Dan” (den 
Dan som begravts i en hög på Rinkeby gravfält; se 
12 och 27). På 1400-talet bygger N. Jönsson Oxen-
stierna en fästning på ön ”Gamla Djursholm” 
(han ska ha bedrivit sjöröveri). Från 1508 till 1813 
ägde släkten Banér Djursholm med stora mark-
områden: Danderyd, hela Lidingö och delar av 
Täby. Då försköts Danderyds maktcentra till det 
som tidigare hade varit ängar och utmarker. Banér 
uppförde slottet på dess nuvarande plats. I slutet 

av 1800-talet, då Djursholms Villastad grundades, 
var Västra Danderyd fattigt, med gård ar, torp, äng-
ar och åkrar. Djursholm blev köping 1900 och stad 
1914. Då var Stocksund köping och Enebyberg 
municipalsamhälle. Villaområdena uppstod längs 
Roslagsbanan (AB Stockholm-Rimbo järnväg). 
Västra Danderyd utvecklades snabbt från bonde-
samhälle, kring sekelskiftet, med bara cirka 500 
invånare, via Trädgårds staden, med cirka 7000 
invånare kring 50-talet, via Miljon programmen, 
till ”Tjänstesamhället” år 2000, med cirka 12 000 
invånare. 1971 bildades nuvarande Danderyds 
kommun. Motorvägen delar kommunen (likt en 
flod) i en Danderydsdel och en Djursholmsdel. Ett 
skämt är att när någon från Danderydssidan blir 
anklagad för att vara ”snobbig” eller liknande, så 
svarar denne: ”jag bor i alla fall på rätt sida om 
motorvägen”. 

Det finns nu förslag på att lägga vägen i tun-
nel eller däcka över den. För att bevara det öppna 
jordbrukslandskap et, med gravfält i hagarna och 
sina byggnader på skogbeväxta höjder, är områ-
det: Kyrkan, Berga, Ekeby med Nybytorp, Öster-
gård och Båtsmanstorpet kulturskyddat.
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Nora–Ekeby kulturstig, drygt 6 km

Turen utgår från Kvarnparken – via Nora torg – 
kyrkan – runt Ekebysjön och avslutas vid gård arna 
Ekeby och Rinkeby. Du går eller cyklar på befint-
liga vägar och stigar och väljer själv var du startar 
och vad du vill titta på. Följ kartan och vid siffror-

Kulturstigens karta (Sieurin-Lönnqvist 2015).

na finns det något att läsa här i häftet. Sträckan jag 
har valt går genom mina hemtrakter och bjuder 
på mycket arkeologi, runristningar, kulturhistoria, 
personligheter, dråpliga händelser och inte minst 
en underbar natur i Ekebysjöns naturreservat!

Ekebysjön

Bråvalla-
berget

Ekeby-
gård

Rinkeby 
gård

NORA

KLINGSTA

SKOGSVIK

Borgen-
viken

Nora träsk

Danderyds 
kyrka

Berga 
gård

Nora 
torg

7
8

9

10 11 12
13 14

14

15
16

17Nyby-
torp

18 19

20

21

22
23

24

25

25

26

27

1
2 3

4

5
6

Nora-
berget

EKEBY

Båtsmans-
torpet

Kyrk-
skolan

Angantyrvägen

Danderydsvägen

Skogsviksvägen

D
anarövägen

Blancheväg en

”Noret” Klockar M
alm

s ba
ck eNoragårdsvägen

28



9

Nora–Ekeby kulturstig
Danderyd 2015

Ekebysjön

Bråvalla-
berget

Ekeby-
gård

Rinkeby 
gård

NORA

KLINGSTA

SKOGSVIK

Borgen-
viken

Nora träsk

Danderyds 
kyrka

Berga 
gård

Nora 
torg

7
8

9

10 11 12
13 14

14

15
16

17Nyby-
torp

18 19

20

21

22
23

24

25

25

26

27

1
2 3

4

5
6

Nora-
berget

EKEBY

Båtsmans-
torpet

Kyrk-
skolan

Angantyrvägen

Danderydsvägen

Skogsviksvägen

D
anarövägen

Blancheväg en

”Noret” Klockar M
alm

s ba
ck eNoragårdsvägen

28



10

Nora–Ekeby kulturstig
Danderyd 2015

Norahällen som den såg ut då den målades upp senast (Nordström 1975).

1. Norahällen, U 130

Namnet Nora kommer av nor som äldst syftar på 
det trånga sund som låg där Nora-ån nu rinner ut 
i Edsviken. Senare kan betydelsen syfta på denna å 
som rinner mellan Ekebysjön och Nora träsk (se 9). 
På vikingatiden var vattennivån 5 meter högre än 
idag och hela området från Kvarnparken till Borg-
en och nuvarande Nora strand bildade en lagun, 
skyddad av det som då var en ö. På en karta från 
1700 kallas höjden mellan Borgenviken och Nora 
för Holmen. Den lilla viken med gamla ångbåts-
bryggan kallas för Holmenviken. Den vackra run-
hällen ligger 8,5 meter över havet och låg alltså vid 
strandkanten där det sannolikt legat en lagunhamn 
(se strandlinjekarta). Runhällen ses som ett ägobrev 
och folk i båtar som närmade sig blev nog impone-
rade av mästerverket. Mellan runhällen och nuva-

Kvarnparken 

I Kvarnparken firas Valborg och Midsommar-
afton (i hembygdsföreningens regi) och i västra 
hörnet finns det en plantering med sommarblom-
mor. Utmed gångvägen står det jättelika krukor 
där exotiska växter planteras. 2013 byggdes det 
två vackra bågbroar över ån som för tanken till en 
japansk trädgård. Vid planteringen står en skulp-
tur av ett sjölejon som ser ut att vilja hoppa ned i 
ån. I lekparken placerade kommunen nyligen ut 
två kvarnstenar.
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Nora och nu skulle ju Olevs egendom delas upp. 
Bröderna bodde inte på Nora, utan cirka tre mil 
åt nordväst, på Älgesta. Där har Björn rest en 
sten efter sig själv. Anne-Sofie Gräslund (Uppsala 
universitet) har delat in runristningarna i sju olika 
stilar från cirka 980–1130 e.Kr. Nora hällen till-
hör då den näst sista stilen Pr4, mellersta urnes-
stil (profilstil). Det är enligt mig den vackraste och 
stilrenaste och kännetecknas bl.a. av rundjurets 
långsmala huvud. Ögat fyller nästan hela huvud-
ytan. Även inritat nacktofs, nosflik, ben, fot/ tassar 
m.m. Det ser nästan ut som att korset hänger och 
dinglar i tassen på rundjuret. Dateringen är cirka 
1060/1070–1100. Konstnären måste vara run-
mästaren Åsmund Kåresson. På 1100-talet spårar 
ristningarna ur och blir ”stiliserade”. Regn och 
vind sliter hårt på hällar jämfört med resta stenar. 

Ölstastenen U 871 på Skansen. Riksantikvarieämbetet har målat upp stenen enligt de pigmentrester som har påträffats 
på runstensfragment som varit inmurade i kyrkor (Lundberg 2013).

rande kvarnen kanske man drog upp båtarna. Den 
mycket intressanta inskriften lyder på ”nusvenska”:

Björn, Finnvids son, lät hugga denna häll efter 
Olev, sin bror. Han blev sviken på Finnveden. Gud 
hjälpe hans själ. Denna gård är deras odal och ätte-
arv, Finnvidssönerna på Älgesta. 

Finnveden är sannolikt det område i sydvästra Små-
land som då var en gränsskog mot Danmark. Att 
Olev blev sviken betyder att han blev dödad av 
någon som låg i bakhåll eller hade gillrat en fälla. 
Han dog inte i en rättvis strid. Odal är egendom 
som ärvts inom familjen och enligt norska medel-
tida lagar skulle man vid marktvister räkna sitt odal 
fyra eller sex släktled tillbaka. Ättearv är sannolikt 
den mer praktiska delen av arvet: uppdelningen 
av egendomen och gravölet. Bröderna hade ärvt 
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2. Smedjan och badet

Den vita byggnaden har inte bara varit smedja, då 
man i detta ”griskök” tillredde fodret för gård ens 
350 svin! Vid Smedjan stod också en stor ladu-
gård. Brofästet till foderkullen finns kvar (sten-
fundamentet mellan Smedjan och Danderydsgår-
den, vid klockstapeln). Gården hade, kring sekel-
skiftet, också cirka 50 kor och många höns. På 
1970-talet såldes glass genom en lucka på Smed-
jan mot badet och på 80-talet var här cafeteria 
med jukebox och arkadspelet ”Asteroids” som vi 
ungdomar spelade flitigt på. Badet öppnades 1967 
och var öppet året runt (med varmluftstält). När 
Mörbybadet byggdes 1986 ville kommunen riva 
badet i Kvarnparken. 1991 bildades föreningen 
”Kvarnparksbadets vänner” som delade på drift-
en av sommarbadet med kommunen, när Mörby-
badet höll stängt. Nu sköter de verksam heten 
själva. Smedjan hyrs ut för fester och möten. Mitt 
emot badet ligger Danderyds blomster handel, som 
grundades på 30-talet av N. Welander. Han föräd-
lade bl.a. fram den nya tomatsorten: ”Danderyds-
tomaten”.

3. Kvarnstugan

Söder om Danderydsgården ligger kvarnen från 
1700-talet, som tidigare var en såg. På 1950- talet 
var stugan lekskola (”barnträdgård”). Kvarn stugan 
restaurerades 1971. Den brukas av Danderyds 
slöjdgille, som bl.a. vävstuga. En kvarnsten låg re-
dan utanför baksidan av Danderydsgården. Våren 
2014 hittade jag ”syster-stenen” i buskarna mellan 
Danderydsgården och Kvarnen. Jag grävde fram 
den och då den legat skyddad var det vackra böl-
jande ”eker-mönstret” bevarat. 2015 flyttades den 
till ”systern”. Kvarnen utnyttjade vattnet som flöt 
rikligt från sankmarkerna runt kyrkan och ner i 
ån. Landhöjningen gjorde tillflödet sämre och un-
der 1800-talet var huset bostad åt gårdsarbetare. 
Strax väster om stugan rinner Nora-ån fram ur 
sin kulvert, där en skylt berättar om kvarnen och 
om hur man lade ån i kulvert för att dränera och 
skapa mark (se 9).

Nora gård, ”Smedjan” och ladugården i början av 1900-talet (foto DHF).
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Den gamla kvarnstenen (liggare) och den nyfunna löparen (Schenling 2014).

Kvarnstugan under 50-talet då den fungerade som barnträdgård/kindergarten (Söderholm/Johansson 1952).
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4. Danderydsgården och DHF

Sedan 2010 är Danderydsgården kommunens 
kulturhus med Kulturskolan och evenemang som 
direktsänd liveopera via satellit från Metropolitan, 
Fredagshäng (Danderyds konsthall), vernissager, 
jazz, rock, teater, musikaler och ”Stage Academy” 
har talangjakter. Det går att hyra lokaler för fest-
er, föreläsningar, konferenser osv. 1955 invigdes 
Danderydsgården efter ett avtal mellan Dande-
ryds köping och Nora trädgårdsstads egnahems-
förening. Byggnadsföreningen bidrog också. Dan-
deryds hembygdsförening svarade för inköp av de 
lösa inventarierna och den dagliga driften. DHF 
bildades 1941 och sedan har slöjdgillet, Folkdans-
laget och Spelmän anslutit. Mellan 1960 och 1997 
skrevs ”Bidrag till Danderyds historia – Danderyd-
iana”, med föreningens arkivarie C.G. Strandman 
som drivande. 1962 tog fritidsnämnden över drif-
ten av Danderydsgården. Förutom föreningslivets 
möten och fester kommer jag ihåg att man spel-
ade mycket bridge och schack här. 1987 delades 
huset mellan föreningarna och en fritidsgård (de 
i Rinkeby och Sätra lades ned). 1991 hyrdes lo-
kaler ut till cateringföretaget Partyline. 1998 flyt-

Nora gård kring sekelskiftet (vykort från DHF).

tade en Montessoriskola in i flygelbyggnaden. År 
2003 stals Runo Lettes staty ”Anna-Karin” utan-
för Danderydsgården. Den återfanns i Ånge 2009 
och står nu i foajén. 2006 planerades det för en 
kulturskola. Kommunarkivet delar hembygds-
föreningens gamla lokaler, en våning ned, med 
Kulturskolan. 2013 flyttade föreningen in i Nora 
gårds totalrenoverade stall (den norra flygeln). 

5. Nora gård 

Gården, från 1000-talet, nämns i skriftliga källor 
1310. Gårdens ägor sträckte sig från Klockar-
gården i öster till Edsviken i väster, från Klingsta 
och Kevinge i söder till Rinkeby och Sätra i Norr. 
På 1600-talet ingick Nora i Djursholms-godset. 
På 1800-talet avsöndrades områdena Borgen och 
Västervik (nuvarande Skogsvik) från Nora. Den 
Nuvarande huvudbyggnaden är från tidigt 1800-
tal. Gårdens marker, förutom byggnaderna, köpt-
es 1925 av ett bolag för bygget av trädgårdsstaden 
(se 7). Många av gårdens ekonomibyggnader revs 
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6. Blanchegården

Gårdens äldre, rödaktiga huvudbyggnad från 
1700-talet är nu privatbostad. Namnet är efter 
författaren August Blanche (1816–1868) som till-
bringade sommaren 1827 på gården. Den ton-
åriga Blanche var informator (privatlärare) åt 
arrendator skans ”vanartiga” son. Gården lydde 
då under Djursholm som ägdes av greve Wirsén. 
Upplevelserna och berättelser från Danderyd 
blev sedan böckerna ”Klockaren i Danderyd ” 
och ”Banditen”. Han berättar att arrendatorskan 
styrde på gården. Hennes man, Grönlund, var 
begiven på ”dricksvaror”, men var ett mycket bra 
mjölkbud, då hon var säker på att få ha mjölken 
i fred. När han överförfriskad kom hem efter en 
mjölktur till stan, ropade hon bara till sina pigor – 
”Se så, skynda er nu, flickor, och bär genast in min man och 
mina flaskor”. Sonen var kunnig i blommor, ört er 
och en hejare på att fiska rudor! ”Men för katekesen 
var han otillgänglig”. August, som knappt fick mer 
än mjölk som betalning, hade tur då pojken fick 
mässlingen. Han gav sig då ut på ”matfriarfärder” 
– Med jaktbössa på axeln besökte han Västerviks 
gård. Då bössan, under samtalet med hushåller-
skan (som fjällade fisk), kom att hänga i en livs-
farlig vinkel, blev han utjagad med två abborrar 
som tillhyggen. Han gick vidare till Sjöbergs gård 
där en spritfest pågick. Några officerare mob-
bade en liggande person. Det var den redlöst 
berusade Danderydspastorn. Med hjälp av präst-
dottern bär han denne till prästgården. Till slut 
fick August mat hos klockare Malm som berätta-
de många dråpliga historier (se 13). Med mycket 
humor beskriver August Danderyd, dess befolk-
ning och händelser/skrönor. Som redaktör på 
tidskrift en Freja hamnade han i en bitter fejd med  
C.J. Love Almqvist, som slutade i skandal! Blanche 
ut manade Almqvist på duell, och då denne inte 
svarade spottade Blanche honom två gånger i an-
siktet. Almqvist skildrar Danderyd i ”Amorina”.

Grönlund på sin trånga, ofjädrade kuskbock (Wallander 
1890).

under 1900-talet. Kvarvarande byggnader köptes 
av pingströrelsen. 1945–75 var gården en fristad 
för äldre damer och sedan förskola. Sädesmaga-
sinet, södra flygeln, var kapell under Citykyrkan 
(nu privatbostad). Omkring 1980 byggdes två fasta 
paviljonger i anslutande stil på huvudbyggnadens 
gavlar, då den blev förskola. Sommaren 2013 gjor-
des en stor renovering av huvudbyggnaden. Gård-
en har tre byggnader som klassas som värdefulla!
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Danarövägen, sett från norr mot söder och Nora torg (foto från DHF).

Sävis livs vid Nora torg. Nu riven byggnad (foto från DHF).

7. Nora torg  
och Trädgårdsstaden
På slutet av 1920-talet växer Nora trädgårdsstad 
upp på Nora gårds gamla marker. Skaparen var 
bankiren Gunnar Kassman. I försäljningsbroschyr-
er framhävs det förtjusande läget, närheten till sta-
den och de goda kommunikationerna (endast 18 
min med buss till Jarlaplan). AB Nora Trädgårs-
stad sålde tomter för egna hem, sommar villor och 
sportstugor. Många av vägnamnen knyter an till 
Noras historia. Fram till 1950–60-talen var Nora 
Torg Danderyds centrum. 1940 fanns här: Dam-
frisering, Herrfrisör, Fiskaffär, Järn- och färg handel 
(i en gammal statarlänga), Lidvalls Sy behör, Mo-
bergs cykel och sport, Pappershandeln, El-affär, 
Kafé/Apoteksfilial, Posten, Länssparbank en, Sä-
vis Livs, Mjölkcentralen, samt bussvänthall med 
kiosk. Från att det inte fanns några livsmedels-
butiker alls kring sekelskiftet, låg det senare cirka 
20 butiker/bagerier/kiosker utspridda i västra 
Danderyd på 50-talet. Både Pressbyrån och en 
tobaks affär med leksaker fanns på torget på 70-ta-
let. Vid hörnet av Danarövägen och Skogsviksvä-
gen låg Vattenfabriken ”Tre Stjärnor”, som till-
verkade flera olika läskedrycker, bl.a. storsäljaren 

”Pomril”. Therus Livs, vid Kyrkskolan, öppnade 
1924 och var en föregångare i catering. De le-
vererade bl.a. varor till ålderdomshemmet och 
mjölk till skolan. Mellan skolan och dagens Mörby 
centrum låg en mängd butiker, som Konsum och 
Haglunds Radio- och cykelhandel. På andra sidan 
Landsvägen låg Chokladfabriken Standard.
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Enebybergs brandbil på Marina gymnasiets dag.  
(Ekström 2013).

Brandstationen med spruthus (foto från DHF).

8. Gamla brandstationen

I Danderyds gamla brandstation på ”Nora Gärde” 
huserar nu Götes Glas. Den byggdes 1935 för den 
frivilliga brandstyrkan. Sprut husets torn med 
tupp (där slangarna torkades) saknas nu. Redan 
1912 bildades Enebybergs frivilliga brandkår och 
brandbilen från 1928 finns kvar. Min pappa var 
sotare, vilka var mycket betydelsefulla för brand-
skyddet och han var även med i frivilligstyrkan. 
Danderyd växte snabbt och 1960 byggdes en stor, 
modern brand station vid Norra Rinkeby. Där 
bjöds vi barn på julgransplundring. År 1976 slogs 
brand- och räddningstjänsten ihop i Danderyd, 
Täby och Vallentuna, med en ny station vid Norr-
ängsbadet. 
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9. Nora-ån och träsket

Strax nordöst om Gamla brandstationen (söder 
om ”gamla församlingsgården”) rinner den lilla å/
bäck som en gång drev kvarnen (se 3). Ån är även 
en dagvattenlösning. Danderyds ”vatten delare” 
går mellan två sjöar. Ösbysjön rinner österut och 
ut i Stora Värtan. Ekebysjön rinner västerut, via 
Nora träsk, ut i Edsviken. 

I våtmarken väster om Ekebysjön rinner ån 
ner i en underjordisk kulvert. Den rinner under 
kyrkogården och motorvägen. Vid Klockar gården 
rinner den fram i dagern till brandstationen. Sed-
an i kulvert under Nora torg och fram igen vid 
Kvarnparken. Via Nora träsk rinner den ut i 
Edsviken. Ån går som en ”röd tråd” genom stigen! 
En skylt, på cykelbanan, mellan brandstationen 
och Trafiklekstaden, berättar om ån och planer på 
att återinföra den till markytan. Vi scouter döpte 
den till ”Marabou river” eftersom den var så brun 
och dyig, då vi tävlade om att hoppa över den utan 
att ”plurra”. Vi gick också in så långt vi vågade 

Scouter hoppar över ”Marabou river” (Nora-ån), vid Församlingsgården (Westerberg 2015).

i kulverten vid brandstationen. Ån dränerade de 
låglänta sankmarkerna kring Rinkeby och kyrkan. 
Nora träsk var på 70-talet ett svårgenomträngligt 
träsk, med ytterst lite öppet vatten. En gång sjönk 
jag ned till bröstet, i dy som var som ”kvicksand”, 
innan kompisen kunde dra upp mig. Nu har man 
grävt ut träsket till en liten parksjö, med upphöjda 
gångstigar och träspångar. Om rådet har stora 
problem med ”översvämningsmyggor”. Vid ex-
tra regniga somrar har man kemiskt bekämpat 
plågoandarna. Bävrar flyttade in strax efter att 
man rensat ån mellan träsket och Edsviken, för 
att gäddorna ska kunna gå upp och leka (de stod 
på kö när man rensade). Börjar bävrarna bygga 
en damm där, räcker det inte med en bur som 
vid Ekebysjön. Stadsträdgårdsmästaren har nu 
”viljornas kamp” på två fronter! Vid Nora strand 
byggdes ett översvämningsskydd 2011 och sam-
tidigt anlades en dagvattendamm. 
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10.	Trafiklekstaden/Cykelleken

År 2010 återinvigdes denna ”trafiklekplats”. 1966 
ingick Trafiklekstaden i Trafiklekskolan, som var 
mycket pedagogisk. Metodiken var att hos barnen 
”leka in” respekt för trafikreglerna (för de yngsta 
med bl.a. trafiksagor och kasperteater). Med inom-
huslektioner, tillämpning utomhus och praktiska 
övningar på Trafiklekstaden, lärde vi oss att cykla i 
trafiken. Förutom vägar, skyltar, övergångsställ och 
vägmarkeringar så fanns det också trafikljus som 
sattes på vid behov. Det var en trafik infrastruktur 
i miniatyr. I den lilla gula stugan kunde den som 
inte hade cykel, låna en. Nu har trafikljusen bytts 
ut mot en rondell som ju har blivit vanligt i det 
”verkliga” Danderyd. ”Cykelleken” är en park för 
stora och små, med grillplats, bänkar, lekplats och 
en boulebana. Där Lärkängens fritidsträdgård 
(kolonilotter) ligger var det tidigare en stor äng och 
en fotbollsplan. På somrarna kom det ”tältkyrkor” 
till ängen. Längs cykelbanan från Nora torg till 
Cykelleken planterades (2014) många körsbärs-
träd som blommar vackert rosa på våren.

11. Danderyds församlingsgård

”Gamla församlingsgården” invigdes i maj 1965 
och hade formen av en enorm ”skånelänga” (en 
fyrkant öppen åt öster), i vitt ”mexitegel”. Den 
var nog överdimensionerad och hyste, förutom 
pastors expeditionen (med folkbokföringen), en 
rad övriga verksamheter: KFUM:s scouter höll 
till i södra undervåningen (ett tag även sjö scouter). 
Det var klubbar och fester och kurser för bl.a. barn 
i teater, pyssel, batik, snickeri, foto, frimärken, 
musik och hobby. Ungdomar hade motionsrum 
med bordtennis, studie- och hobbyrum, folklekar, 
folkdans, konfirmandundervisning, film, kurser i 
foto och ”Ung med stil”. Vid öppna brasan sjöng 
man till gitarrer. Hemmafruar och pensionärer 
m.fl. hade förmiddags- och eftermiddagsklubb 
med bl.a. kaffe, reseskildringar, bokrecensioner 
och musik kåserier. Det ordnades studiecirklar och 
kurs er i t.ex. vävning och piano. Man hade basar-
er, marknader, körer, orkester, föräldraskola, jour-
havande medmänniska, själavårds- och andakts-
rum. På 70-talet lånade en ”bilbane förening” 

År 2014 revs Församlingsgården (Nordqvist 2014).



20

Nora–Ekeby kulturstig
Danderyd 2015

lokaler. Lions Club Djursholm hade de sista åren 
auktioner, loppisar (tidigare på Ekeby gård) och 
förvaringslokaler här. I skrivande stund rivs huset, 
men först föreslog man att bevara det, med vinds-
våningar under takkuporna. Man behåller grun-
den och dess form när bostadsrätterna byggs. För-
säljningen gick först dåligt och byggbolaget sålde 
marken till HSB, som 2015 bygger nytt. 

Rinkebystenen har mig som fadder. 2015 stod stenen mellan bygg bodar och bygget (Schenling 2003).

12. Rinkebystenen, U 131

Runstenen stod ursprungligen på en gravhög, men 
har flyttats tre gånger under 1900-talet och står 
nu vackert på en kulle mellan nybygget (Gamla 
församlingsgården) och Klockargården. En källa 
från 1600-talet berättar att den låg omkullfallen 
på ”Rinkeby gärde”. Ett stort gravfält sträck-
te sig från kyrkan norrut mot Rinkeby gård. I 
R. Dybecks reseskildring, från 1860-talet, står det 
att vid hans andra besök var stenen återupprest. 
Gravfältet blev ”bortodlat” redan på 1800-talet. 
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Att en runsten står på en grav är mycket ovanligt. 
Oftast står de som gränsmarkeringar när du när-
mar dig en gård. Ofta är också texten på stenarna 
bevis på äganderätt (odal). Inskriften lyder:

Tägn och Dan läto resa stenen efter Torsten, sin 
fader, och Gunvar efter sin man

Ristningen i röd Granit är troligen skapad av run-
mästaren Fot. Den har stora likheter med Broby-
stenarna och även med Jarlabankestenarna. En-
ligt Ann-Sofie Gräslunds indelning är stilen äldre 
urnesstil Pr3 och lite tidigare än Norahällens. Stilen 
är inte lika intrikat, med mandelformat öga, och 
mindre detaljer. Dateringen är cirka 1050–1080. 
Det oerhört intressanta är att ristningen nämner en man 
vid namn Dan, som mycket väl kan ha att göra med 
den äldre benämningen på Danderyd – Danarör, i 
betydelsen ”Dans röse”. En gravhög är just ett jord-
klätt röse och kunde benämnas rör. En av mina ar-
keologilärare (på Stockholms universitet), menar 
att det sannolikt är så namnet uppstått och inte 
av betydelsen danernas (’danskarnas röse/ö’). Jag 
vidareutvecklade detta med teorin att en hög på 
fältet måste ha rests över Dan och denna kan ha 
gett namn åt hela socknen (se diskussion, 27). Rin-
keby betyder ’Krigarnas by’ och Tägn är ett annat 
namn för krigare. 

Rinkebystenen har mig som fadder. År 2015 
stod stenen mellan byggbodar och bygget vid 
gamla församlingsgården nära klockar Malms hus 
(Schenling 2003).

13. Klockargården 
Klockargården, från 1700-talet är en välbevarad 
”parstuga” med framkammare. Vid början av 
1800-talet var Klockare Malm verksam här. Han 
har gett namn åt ”Klockar Malms väg” som leder 
upp till Kyrkskolan. Malm berättade de dråpliga 
historier som August Blanche senare skrev ned 
(se 6). Förutom Augusts egna upplevelser i tonåren 
här, så består ”Klockaren i Danderyd” till störs-
ta delen av Malms berättelser. En del låter som 
rövarhistorier (eller att Malm skarvar mycket). 
Hos Malm fick August till slut mat till tonerna av 
Malms pianospel. August kunde ”rövar romaner” 
och Malm hade många egna berättelser. Vid ett 
tillfälle ska Malm ha klätt sig i det behornade 
skinnet av den nyslaktade favoritkon, Rosenkulla, 

och som ”Hin Håle” skrämt ut tjuvarna ur kyrkan 
(den ene var Nils Frick, ”Kyrknisse”). Det är rolig 
läsning vilket bidragit till att Malm har blivit en 
av de mest kända personligheterna från trakten. 
Även boken ”Banditen” utspelar sig i Danderyd. 
På 1950-talet var det småbarnsskola här och sed-
an kyrkans förskola. På senare tid har det varit en 
inredningsbutik med kafé här. Runo Lettes staty 
”Klockare Malm”finns nu i huset.

Ur ”Hurusom Hin Onde räddar kyrkans silfver”  
(Wallander 1890).
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Berga gård (Ulfstrand 1998, beskuren).

14. Danderyds kyrka  
och Berga gård 
Bredvid kyrkporten står en av Jarlabankes stenar 
U 127, av runristaren Fot, som i tre delar har varit 
inmurad i kyrkomuren/tröskelsten. Säkerligen 
stod den ursprungligen vid ”Jarlabankes bro”, 
men flyttades under Medeltiden. Den skrytsamma 
texten lyder:

Jarlabanke lät resa stenen efter sig själv, medan han 
ännu levde, och han gjorde denna bro för sin själ, och 
han ägde ensam hela Täby.

Nära porten finns också klockare Malms grav-
sten. Det har även påträffats några små fragment 
av runstenar i kyrkan (U 128 och 129). Den ena 
nämn er: Fride... och Sigvat.. som sannolikt rest ste-
nen efter sin fader..Snärres. R. Dybeck skriver 1863 
att han, inte långt från Rinkebystenen, funnit ett 
mindre stycke av en runsten, som nyligen grävts 
upp ur en åker. På ”nusvenska” gick det bara att 
läsa: ”...efter Ingefast, (sin) arvinge...ristade...”. Kort 
efter besöket försvann fragmentet, men fick tack 
vare reseberättelsen nr U 132. 

Danderyds kyrka uppfördes omkring år 1400, 
som en liten ”enskeppig” gråstenskyrka, men flera 
äldre inventarier antyder en föregångare i trä. 
Kyrkan har byggts om och utvidgats flera gånger. I 
början på 1600-talet bekostade Svante Gustafsson 
Banér en stor ombyggnad, som gav den dess tre-
skeppiga form. Han och hustrun Ebba Grip ligger 

begravda i det större gravvalvet under korgolvet. 
En gravtumba står som minnesmonument över 
ätten. S. Banér gav även Djursholms slott sitt nu-
varande utseende. Under åren 1977–79 byggdes 
stora utrymmen under markytan. I kyrkan finns 
ett krucifix från1100-talet, ett triumfkrucifix från 
1200-talet, en Madonna-skulptur från 1200-talet 
och flera begravningsvapen. Den fristående klock-
stapeln, i tjärad panel med spånklädd huv, har en 
vindflöjel med årtalet 1728. De två mindre klock-
orna är från 1500- och 1700-talet, men gjöts om 
på 1800-talet. Den stora klockan är från 1953.

I Kyrkogårdens nordöstra hörn ligger Försam-
lingens Hus som invigdes 2011. Byggnaden skap-
ades av arkitekt Helena Tallius Myhrman. Det är 
energisnålt och byggt i hållbara naturmaterial. Här 
sitter församlingens och kyrkogårdsförvaltningens 
personal. Det finns ett litet kapell och rum för ut-
ställningar, konferenser, samtal, minnes stunder 
m.m. Åt söder, ovanför kyrkan, ligger Berga gård 
som med sin låga timrade mangårdsbyggnad är ett 
välbevarat exempel på Danderyds småherrgårdar 
och är kulturhistoriskt omistlig. Gården bedrev jord-
bruk till mitten av 1960-talet. Två historiska filmer 
spelades in på Berga, på 20-talet: ”Karl XII” och 
”Gustav Vasa”. Den första Kyrkskolan från 1841 
låg mitt emot kyrkan, och den andra från 1889 
låg vid nuvarande Kyrkskolan som byggdes 1926.
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15. Ekebysjöns naturreservat

På skyltar i början och runt om i reservatet kan 
du läsa mer om naturen. Ekebysjön är en fågelsjö 
med många ovanliga fågelarter, groddjur, troll-
sländor, fladdermöss, bäver, räv, rådjur, m.m. Ha-
garna och slåtterängarna hyser många ovanliga 
örter. Bävern är en riktig opportunist som flyttade 
in ungefär när naturreservatet bildades år 2008. 
Vid korset mellan Norra och Södra kyrk stigen rin-
ner vattnet ner i Noraåns kulvert. Bävern började 
slamma igen inflödet och Stadsträdgårdsmästaren 
försöker överlista bävern med en bur. Reservatet 
rymmer många olika vegetationstyper t.ex. sump- 
och kärrmarker, beteshagar, skogsbete, slåtter-
ängar, torr hedmark och berghällar. Flera av om-
rådena, med sitt specifika växt- och djurliv, utgör 
livsmiljöer för hotade och fridlysta arter. Varje 
sensommar invaderas stigarna av unggrodor som 
hoppat upp på land. På kartor från 1700-talet be-
nämndes sjöarna Ekeby träsk och Ösby träsk.

Den timrade Ladugården i Nybytorp som den såg ut innan renovering-
en (Nordström 1976). Nere t.h. som nyrenoverad (Schenling 2015).

16. Fångstgrop RAÄ 199

En fångstgrop ligger där södra kyrkstigen svänger 
åt öster. Det är troligen en ”varggrop” från yngre 
järnåldern eller tidig medeltid.

17. Nybytorp
Nybytorp är en av få bevarade små gårdar från 
1700-talet i området. Bebyggelsehistoriskt är den 
mycket intressant med sina timrade hus, varav två 
med vasstak, och bl.a. en timrad ladugård. Senast 
man lade om taket gjordes det på gammalt upp-
ländskt vis med slanor ovanpå vassen, men tidi-
gare hade man inte den kunskapen utan gjorde 
på skånskt sätt. Utanför ligger en åker/äng som 
gården brukat. Gården klassas som kulturhisto-
riskt omistlig. 
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18. Bråvallavägen  
och bäverhyddan
De flesta av Djursholms gatu- och kvartersnamn 
är fornnordiska och Viktor Rydbergs ”Fädernas 
gudasaga” användes vid döpandet. Hans forsk-
ning m.m. om fornnordisk mytologi bidrog nog 
till 1800-talets ”göticism”. Bråvallavägen syftar på 
slaget vid Bråvalla. Djursholm hade många an-
dra kulturpersonligheter: E. Beskow, A. Tegnér, 
A. Strindberg, E.A. Karlfeldt, Verner von Heiden-
stam, L. Fitinghoff m.fl. 

Ute i vassen ligger den enorma bäverhyddan.

19. Roslagsbanan

Österskärslinjen och Kårstalinjen går utmed ”vatten-
delaren” med Ekebysjön åt väster och Ösby sjön åt 
öster (se 9). 1882 bildades AB Stockholm–Rimbo 
järnväg. I början var den tänkt för godstransporter 
av Roslagens naturtillgångar. Det var mängd er av 
trä, malm och jordbruks produkter som skulle in till 
stan. Det visade sig snart att också persontrafiken 
skulle ge inkomst er. Det växte upp mängder av sam-
hällen utmed spåren, t.ex. Djursholm, Stocksund, 
Ekeby, Eneby berg och Täby Kyrkby. I början av 
1900-talet hade Roslagsbanan en linjesträckning 
som vida överträffade dagens, med trafik till Rimbo, 
Kårsta och Åkersberga. Djursholmsbanan var en 
av världens första eldrivna järnvägar. Den gick ända 
ner till Östermalm, men lades ned tidigt. På senare 
år har det skett många moderniseringar, utbyggnad 
av dubbelspår och bullerplank. Djursholms Ekeby 
station hette först Danderyds station.

Fädernas gudasaga (Bauer 1911).Bäverhyddan (Schenling 2014).
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20. Trollskogen 

Runt spången mot Naturskolan har barnen satt 
ut fantasifulla troll och andra väsen, ofta i natur-
material. Initiativtagare var Jessica Engström-
Oakley och sen har kreativa barn ökat krabater-
nas antal!

21. Naturskolan
Vid kommunens Naturskola badade man som 
barn på 70-talet, med dusch. Det fanns en brygga 
som sedan frös sönder. Det sades att det var skad-
liga bakterier i vattnet, men man ville också skyd-
da fågellivet, så badandet upphörde och brygg-
orna togs bort.

22. Slåtterängarna
Ett par av ängarna här brukas med historiska me-
toder, som sommarängar. De ”fagras” på våren 
och slås med häst, på sensommaren. Tidigare av 

den enorme Ardennerhästen Jack. 2015 av Nord-
svenska Camitza, Carltex och Moltas

23. ”Storhögen”
Till höger, vid ett träd, mellan ängarna ligger 
en gravhög som möjligen har ökat i storlek med 
odlings sten. Högen ligger avskilt från gravfältet, 
men gravar kan ha blivit bortodlade.

24. Sjöstugan
I det K-märkta torpet bodde den nuvarande bon-
den, Christer, när hans pappa skötte gården och 
när Christer tog över bytte de bostad. I buren med 
ett litet hus bodde tidigare påfåglar. Torpet klassas 
som värdefullt.

Nordsvenska Camitza (Pettersson 2015).
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25. Ekeby hage och gravfälten

I hagen, skogsbetet och på båda gravfälten passar 
sig inte odling. I stället har kor och hästar, sed an 
forntiden, hållit markerna öppna, vilket är ovär-
derligt för ”järnålderskänslan”. Lite åt höger cirka 
100 meter in i står en märklig tall: nedtill har den 
en tjock stam. Sedan har den (för mycket länge 
sedan) gått tvärt av och delat sig i cirka sju grova 
grenar. Dessa sträcker sig lika högt åt skyn som 
andra tallar. Kanske har en älg eller en ko bitit av 
den unga tallens krona? Blixtnedslag? Där hag en 
börjar öppna sig i norra änden ligger ett stort flytt-
block – ”Altarstenen” – med två ”skål gropar” vid 
södra gravfältet. Den södra skålgropen är större 
och tydligare än den norra och de ligger i linje 
med en troligen rest sten cirka 16 meter norr om 
Altarstenen. Det södra och norra gravfältet har 
möjligen varit ett gravfält, men gravar kan ha od-
lats bort och Danderydsvägen delar upp det. Den 
södra delen (raä 6) har runt 20 gravar av äldre 
järnålderskaraktär, mest låga stensättningar. Den 
norra delen (raä 4), har cirka 60 gravar, varav 14 
högar och en skeppssättning, sannolikt från yngre 
järnåldern. Norra delen har aldrig brukats, utan 
varit betesmark. Gravfältet är mycket välbevarat 
och vackert. Till och med vägbanken efter den 
gamla Danderydsvägen är bevarad och sling-
rar sig genom gravfältet och försvinner först där 
mark en odlats eller där vägbanken förenas med 
nutidens Danderydsväg. 

26. Ekeby gård 
Gården är det enda levande jordbruket i Dande-
ryd och nämns i skrift år 1286. Familjen Bergquist 
har arrenderat gården i över 50 år. På 70-talet 
sats ade man på köttdjursproduktion och spann-
målsodling. Nu odlar man sällan spannmål, men 
för cirka 20 år sedan odlades bl.a. majs med själv-
plock. Frugan Maja sköter stallets inackordering, 
med cirka 30 boxar. 1990 byggdes ett nytt bo-
ningshus. Samtid igt bytte Christer hus med sin 
far och tog över verksamheten. Nyligen utökade 
gården hästverksamheten med en ny stor stall-
byggnad/ridhus, en anläggning för dressyr ut-
omhus och utökade ridvägar i området. Norr om 
sjön finns det även en del hinder för hoppträning. 
Korna är oerhört betydelsefulla för att hålla hag- Altarstenen (Schenling 2015).

Tallen (Schenling 2015). 

Gravfältet i Ekeby, Norra gravfältet (Ulfstrand 98).
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låna hästar, till skillnad mot Ekeby där man har 
egna hästar i hyrda stallplatser. Från 80-talet ex-
ploaterades området. Först byggdes Danderyds 
gymnasium, stallet och Tvättman fick ge vika för 
bilfirmor, senast BMV, 2015. Här finns också ett 
mindre industriområde, med bl.a. Albano djur-
sjukhus. Bostadsområdet Rinkeby byggdes på an-
dra sidan motorvägen, 1960. Roslagsleden börjar 
i Rinkebyskogen och ingår i Europavandringsled 
”E6”, med leder från Turkiet till Norra Finland. 

Rinkeby hade ett stort gravfält norr om kyrkan 
som blev bortodlat under mitten av 1800-talet. På 
en gravhög stod ”Rinkebystenen”. Min teori är att 
den Dan, som nämns på Rinkebystenen, läggs i en 
hög (ett jordklätt röse) vilken senare ger namn åt 

arna på  gravfälten och skogsbetet öppna. För sitt 
arbete med att behålla den lantliga miljön och 
land skapets järnålderskaraktär, har paret fått flera 
kulturpriser. Jag brukar räkna korna på våren och 
de brukar vara runt 25 stycken. Gården hade gäss, 
som gick fritt och ibland hindrade trafiken. Gäss-
en har gett Danderyds gymnasium dess logotyp. 
De sägs ha gått ända in i gymnasiets reception. 
Gården hade även påfåglar vid Sjöstugan och tid-
vis också på gården, vilka flög runt i trakten. Sön-
erna driver nu ”Ekeby Gård Entreprenad”, med 
mark- och trädgårdsinriktning. Även däckbyte och 
däckhotell. 

Villaområdet Ekeby är lite yngre än övriga 
Djursholm. 1899 började man sälja tomter som var 
mindre än i Djursholm och billiga då de först sak-
nade belysning, vatten och avlopp, vilket kom 1907. 
Avloppet rann ut i Ekebysjön i åratal. Vatten tornet 
byggdes 1908 och tog sitt vatten från Norrviken.

27. Rinkeby 
Rinkeby betyder ”Krigarnas by” och bestod tidig-
are av tre gårdar. Östergård är nu ombyggd till 
restaurang och består av huvudbyggnaden från 
1600-talet och ett ”uthus”. Här ligger också Läns-
mansgården (flyttad lite åt öst) som nu är ett före-
tagshus. Den tillhörande gamla arresten är en av 
de äldsta träbyggnaderna i Danderyd. På sjuttio-
talet låg här ett kommunalt stall där man kunde 

Gamla arresten i Danderyd – en av de äldsta träbyggnaderna i Danderyd (Schenling 2015).

Rinkeby ridhus lades ner 1982 (Forsell 1982).
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socknen: Danarör (rör = ”röse”) = ´Dans röse´. Flera 
forskare tror att Danarör betyder Dans röse. Jag 
placerade sedan in den Dan som nämns på stenen 
i namnet. Jag är ju också född i Krigarnas by och 
fadder åt runstenen! Dan kan också ha rest ste-
nen på sin fars gravhög och det mycket ovanliga 
tilltaget kanske blev en ”snackis” (”...den där Dan 
och hans röse...”)? Magnus Källström på Riksan-
tikvarieämbetet säger att möjligen kunde ”Dans-” 
ha skrivits DanaR-. Men Magnus anser att ett ort-
namn som blivit sockennamn borde vara äldre än 
den Dan som nämns på stenen och att rör (forn-
språkets hrauR), oftast syftar på ett jordfritt röse. 
Då kanske det är bronsåldersröset vid Mörbylund 
som gett ortnamnet?

Båtsmanstorpet, Norra Rinkeby (ingridsdanderyd.blogspot.com) .

28. Båtsmanstorpet 
Väster om Brants grill och torpets båtsmän har 
spårats till 1721. Det har inte moderniserats (som 
många av kommunens torp) och är välbevarat, 
utan vatten eller el. Vid slutet av 1600-talet re-
formerades krigsmakten med Indelningsverket. 
Danderyd delades in i fem rotlar med fem båts-
manstorp. Torpet vid löd under Rinkeby rotegård 
och båtsmännen fick namnet ”Rinkman”, med en 
siffra. Danderyds krog ligger norr om Båtsmans-
torpet och var vägkrog från 1600-talet. På mitten 
av 1900-talet bodde Nils Poppe där, hos vilken 
min pappa sotade. På höjden ovanför ligger gam-
la militärbaracker och bunkrar (luftvärn) som vi 
döpte till ”Örnnästet”, när vi lekte där. Man har 
nu fyllt igen och plomberat dessa. Norr om höjden 
låg en stenkross, där vi skaffade ”sprängtråd” och 
gjorde ”Märlbellor”. Vid grillen låg en fabrik, där 
”Dentosal” tillverkade tandkräm. Senare flyttade 
Terrakultur och Danderyds lås in. I gamla brand-
stationens långa kulvert, där slangarna torkades, 
övade vi i bågskytteklubben ”Danapilen” (nu ett 
köpområde med restaurang). 
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