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Hitta hit 
 
Med buss tar du dig till Brunnsängs centrum. 
Därifrån är det en promenad på ca 2 km. 
Parkeringsmöjligheter finns strax utanför  
Täljehus på öppna grusplaner eller längs  
Ragnhildsborgsvägen. En stängd bom gör att du 
får gå de sista 200 metrarna.

Förvaltning och skötsel

  Vad är en fornlämning?

Kulturmiljölagen bestämmer vad som 
är en fornlämning eller inte. I de allra flesta 
fall måste föremålet eller området tillkommit 
innan 1850 för att klassas som fornlämning. 

Alla fornlämningar har ett automatiskt 
skydd. Det betyder att du måste ha tillstånd 
från länsstyrelsen för att flytta en fornlämning 
eller på annat sätt göra ingrepp på den. 

I dagsläget finns över 290 000 kända 
fornlämningar i Sverige varav drygt 18 000 
i Stockholms län men nya hittas hela tiden. 
Några av de kanske mest kända fornlämningar 
i Sverige är vikingasamhället Birka, Falu 
koppargruva och Visby ringmur.   
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Välkommen till Täljehus

Ön Slottsholmen vid Ragnhildsborg har använts 
av människan sedan 1300-talet. Då byggdes  
borgen som vi nu kallar för Täljehus. Syftet var 
att få kontroll över trafiken mellan Mälaren och 
Saltsjön och troligen även för att kunna ta ut 
tullavgifter. Borgen försvarade sig med hjälp av ett 
armborst. Senare byttes nog detta ut mot  
modernare kanoner. 

Idag är hela området skyddat som fornlämning 
och från arkeologiska utgrävningar har man hittat 
mängder av spetsar från armborstpilar. Under 
2016 gjordes stora murarbeten för att bevara 
borgruinen. Ruinen behöver årlig skötsel så att 
inte träd och rötter ska växa in i murarna och riva 
stenar. En grupp med får hjälper till med det och 
betar ön sedan 2016 för att hålla nere växtlighe-
ten. Betet bidrar även till att fler blommor och 
växter trivs. 

Tips till besökaren

För att komma ut på ön och in i hagmarken pas-
serar du en liten bro och en självstängande grind 
utan trösklar. Runt ön kan du gå på en lättkuperad 
stig. På promenaden kan du njuta av fina vyer 
över Mälaren och Ragnhildsborg. I anslutning till 
ruinen kan du läsa mer om områdets spännande 
historik på informationsskyltar. I närheten av Täl-
jehus hittar du även Ragnhildsborgsbacken och 
Mälarbadet. 

Täljehus sett från Lina

Restaurering av borgruinen

Bron över till Täljehus

Får betar på ön under sommaren


