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Figur 1. Karta över trakten kring St Tidö med den aktuella undersökningsplatsen markerad 
med en svart cirkel.



Sammanfattning
Med anledning av att Strängnäs Energi och Miljö AB (SEVAB) gräver 
ner kraftkablar i Hammarby socken har Arkeologgruppen AB utfört en 
schaktningsövervakning på en del av ledningssträckan som angräns-
ade till två gravfält: Hammarby 20:1 och Hammarby 17:1. Fältarbetet 
utfördes under två dagar i mars år 2017. Strax nordväst om gravfält-
et Hammarby 17:1 hittades botten av en härd och sydöst om gravfält-
et Hammarby 20:1 undersöktes ytterligare en härd. Kol från härden 
analyserades och 14C-daterades till romersk järnålder. Två stenskodda 
stolphål påträffades också i åkermark intill en åkerholme.

Inledning
Länsstyrelsen i Södermanland har beslutat om en arkeologisk under-
sökning i form av schaktningsövervakning av ledningssträckningen i 
Hammarby socken i Eskilstuna kommun. Undersökningen genomför-
des av Arkeologgruppen AB under två dagar i mars år 2017 och upp-
dragsgivare var SEVAB Strängnäs Energi AB.

Bakgrund och kulturmiljö
Undersökningsområdet ligger norr om Eskilstuna och utgörs av flack 
lermark med bergs- och moränhöjder. Lermarken som benämns 
Kafjädern utgörs idag till största del av jordbruksmark men har under 
förhistorien legat under vatten med en fjärd tillhörande Östersjön och 
senare Mälarens vatten. Under stenåldern låg området helt under vatten. 
I takt med landhöjningen blev området under bronsåldern ett skär-
gårdslandskap med större öar. Under yngre järnålder hade stora delar 
av området anslutits till fastlandet. På de nya landområdena etablerades 
gårdar och byar. De många –sta och –bynamnen indikerar förhistoriska 
ursprung. Området fornminnesinventerades år 1956 och besiktigades 
vid en revideringsinventering år 1986. Inventeringen visar att områ-
det är rikt på fornlämningar i form av gravar, gravfält, fornborgar och 
runstenar. Det finns flera äldre järnåldersgravfält med kontinuitet in i 
yngre järnålder; bland dem Ormkullen (Hammarby 20:1 och Hammarby 
17:1) (d01kunskapsunderlag_kafjadern) (se figur 2). Gravfälten ligger 
på en grusås som löper parallellt med det nu aktuella undersöknings-
området. Hammarby 20:1 består av cirka 60 synliga gravar. Gravarna 
utgörs av cirka tio högar och 50 stensättningar, varav flera är yt- och 
kantskadade av grustäkter, odling och sannolikt även av den bruksväg 
som löper genom gravfältet. Ytterligare ett gravfält (Hammarby 17:1) 
ligger nordöst om åsryggen på ett mindre impediment. Hammarby 17:1 
består av nio anläggningar, varav fyra är osäkra. De består av två högar 
och sju stensättningar (www.fmis.raa.se).
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Figur 2. Fornlämningsbild kring undersökningsområdet. Skala 1:5 000.
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Den äldsta kartan över undersökningsområdet från år 1695 visar åsen 
med gravfälten som betesmark med små åkerlappar. Sydöst om grav-
fälten syns åkermark. På storskifteskartan från år 1807 beskrivs åsen 
som gärdesbackar.

Tidigare arkeologiska undersökningar
År 2012 utfördes en arkeologisk utredning i undersökningsområdet. 
Sammanlagt fyra schakt grävdes inom det nu aktuella området. I två av 
schakten framkom anläggningar och kulturlager (se figur 3). Sydöst om 
gravfältet Hammarby 20:1 och cirka tio meter söder om den nu över-
vakade schaktsträckan hittades i åkermark två mindre stolphål. Sydöst 
om gravfältet Hammarby 17:1 påträffades ett tjockt kulturlager med 
tegel och fragment av obrända djurben. I lagret hittades också två små 
skärvor förhistorisk keramik (Svensson Hennius 2013:1).

Vid samma utredning påträffades också, cirka 450 meter norr om 
undersökningsområdet, boplatslämningar i form av ett stolphål som 
överlagrades av en ränna. Rännan och stolphålet undersöktes och 
togs bort vid utredningen. I stolphålet hittades två skärvor keramik, 
lerklining och kol som 14C-daterades till romersk järnålder (250–430 
e.Kr.). Nordväst om boplatslämningarna ligger gravfält Hammarby 22:1 
(Svensson Hennius 2013:1).

I samband med planer på ett bostadsbygge i anslutning till boplats-
en och gravfältet utfördes sommaren år 2015 en arkeologisk förunder-
sökning. Sex schakt grävdes med en sammanlagd yta om 120 kvadrat-
meter. Inget av antikvariskt intresse påträffades (Färjare 2015:2).

I området Djursta cirka 650 meter sydväst om undersöknings-
området gjordes år 1999 en särskild utredning där tre stensättning-
ar (Eskilstuna 606:1–3) och en härd (Eskilstuna 606:4) upptäcktes 
(www.fmis.raa.se).

Syfte och frågeställningar
Syftet med den arkeologiska undersökningen var att löpande under-
söka och dokumentera de delar av fornlämningen som berördes samt 
att ta tillvara fynd. Syftet med den särskilda åtgärden i form av arkeo-
logisk kontroll var att vid behov justera ledningens sträckning så att 
den inte berörde fornlämningen.
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Figur 3. Undersökningsområdet. Skala 1:2 500.
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Metod och genomförande
Den arkeologiska undersökningen utfördes som en schaktningsövervak-
ning, vilket innebar att schaktningsarbetet övervakades i delsträckor 
där nya ledningsschakt togs upp, i eller i närhet av fornlämning eller 
fornlämningsområde. Undersökningen utfördes med hjälp av traktor-
grävare. Där anläggningar påträffades rensades dessa fram och bedöm-
des till karaktär och avgränsades varpå de mättes in, fotograferades i 
plan, undersöktes och beskrevs i text. Mätning skedde med RTK-GPS i 
koordinatsystemet SWEREF 99TM. Mätdata lagrades i Intrasis 3 och 
redigerades i ArcGIS 10.2.2.

Resultat
Sammanlagt övervakades cirka 340 meter inom och i närheten av grav-
fälten Hammarby 17:1 och Hammarby 20:1. Schaktsträckan delades in 
i tre delområden (se figur 3).

Delområde 1 intill gravfältet Hammarby 17:1
Schaktet som övervakades grävdes i nordöstlig-sydvästlig riktning 
längs den bruksväg som löper genom gravfälten Hammarby 17:1 och 
Hammarby 20:1. Sträckan mätte cirka 50 meter och grävdes med en 
bredd på 0,6 meter till ett djup av 0,2–0,70 meter. I höjd med gravfält-
ets norra del påträffades ett tunt lager med kol och skörbränd sten 
blandat med lera, vilket tolkas vara resterna av en härd (se figur 4).

Från norra schaktväggen till härdens södra kant var det cirka 1,2 
meter. Härdens djup i schaktväggens profil var cirka 0,02 meter.

Härden har troligen förstörts antingen av plöjning, eller när vägen 
anlades. Ett 0,2 meter tjockt lager sandig silt med taktegel och krossat 
tegel överlagrade härdresten. Lagret har sannolikt tillkommit som 
underlag för vägen. Strax söderut framkom berg på 0,20 meters djup.
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Figur 4. Plan över delområde 1 med härdbotten. Skala 1:200.

Härdar och stolphål intill  gravfälten Hammarby 20:1 och Hammarby 17:1

10



Figur 5. Härdbotten med skörbränd sten syns i botten av schaktet. Foto taget 
från sydöst.
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Figur 6. Plan över delområde 2 med stolphålen. Skala 1:200.
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Delområde 2
Grävdes i åkermark sydväst om gravfälten Hammarby 17:1 och Hammar-
by 20:1. Schaktet grävdes runt en åkerholme. Marken bestod här av 0,10 
meter grästorv över över ett 0,20 meter tjockt ploglager. Undergrunden 
bestod av grå lera som i öster vid åkerholmens udde övergick i sandig 
morän. I höjd med åkerholmens sydvästra kant påträffades två stenskod-
da stolphål (A2 och A4) (se figur 6). De liknade varandra i form med en 
diameter på 0,3 meter och ett djup på 0,20 meter. Båda var skodda med 
två stenar vardera. Fyllningen bestod av lerig silt med enstaka kolfnyk. 
Stolphålen låg i nordvästlig-sydöstlig riktning, cirka tre meter från var-
andra. Inga spår av det kulturlager med tegel och förhistorisk keramik 
som påträffades vid 2012 års utredning syntes i schaktet.

Schaktet grävdes sedan söderut parallellt med den bruksväg som 
skär gravfältet Hammarby 20:1. Vid utredningsgrävningen år 2012 
hittades två mindre stolphål öster om det aktuella schaktet som tolka-
des vara en del av en hägnad. Inga spår av en fortsättning av denna häg-
nad hittades vid detta tillfälle. Där åker övergick i en åkerholme sväng-
de schaktet västerut och grävdes i kanten av bruksvägen. I åkerkanten 
upp mot vägen noterades ett lager med sandig silt blandat med tak- 
tegel och kakelugnsfragment. Lagret har sannolikt fyllt ut slänten ner på 

Figur 7. Delområde 2 sett från nordväst. Stolphålen hittades där schaktet svänger. 
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Figur 8. Plan över härd i delområde 2. Skala 1:100.
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åkern. Cirka fem meter från åkerkanten påträffades en härd (A3) som 
mätte 0,6 meter och hade ett djup av 0,10 meter (se figur 8). Kol sam-
lades in från härden och en vedartsanalys visade att kolet var kärnved 
från tall, vilket i sig kan ha en hög egenålder. Det vill säga att trädet var 
relativt gammalt när det höggs ned. En 14C-analys daterade kolet till 
300–400-tal e.Kr. romersk järnålder–folkvandringstid (1340±30 BP, 
vilket kalibreras till 336–472 e.Kr. 2σ).

Delområde 3
Öster om delområde 3 hade kablar borrats under Mälarvägen och 
bruksvägen. Schakt 3 anslöt till kablarna söder om gravfält Hammar-
by 20:1. Marken bestod av en mindre åker i träda. Ett cirka 40 meter 
långt avsnitt övervakades. Under 0,10 meter grästorv låg ett 0,2 meter 
tjockt ploglager. Undergrunden bestod av gråbrun lera. Under gräv-
ningen vattenfylldes schaktet. Inget av antikvariskt intresse påträffa-
des i detta område.

Figur 9. Foto av härd i botten på schaktet. Sedd från nordväst.
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Tolkning
Härden som daterats till äldre järnålder, bör sättas i samband med det 
intilliggande gravfältet. Härden tillsammans med härdbotten indikerar 
att en eller flera boplatser finns i området, men det kan inte uteslutas 
att lämningarna istället utgör spår efter ritualer med koppling till be-
gravningsceremonier på det intilliggande gravfälten.

Stolphålen däremot hör mer troligt till historisk tid. Placeringen 
i åkermark intill en åkerholme talar för att det rör sig om delar av en 
beteshägnad. Då stolphålen var cirka 0,3 meter i diameter bör något 
kraftigare stolpar stått i hålen. Det skulle kunna handla om grindstolpar 
till en gärdesgård. Att åsen använts till beteshägnad syns på historiska 
kartor. Den äldsta kartan från år 1695 visar att gravfälten omgärdades 
av gärdesgårdar med små åkerlappar i de flackare partierna. På 1807 
års storskifteskarta beskrivs åsen som en gärdesbacke.

Inga spår av de anläggningar eller kulturlager som dokumenterades 
vid utredningen år 2012 påträffades vid schaktningen. Däremot ger de 
tillsammans med de nu påträffade anläggningarna ytterligare indikatio-
ner på att det handlar om boplatslämningar i gravfältens ytterkanter.
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Utvärdering av resultaten  
i förhållande till undersökningsplanen
Den arkeologiska undersökningen genomfördes enligt undersöknings-
planen. Arbetet gick som planerat och resultaten var i linje med vad 
som kunde förväntas. Inga avsteg gjordes från undersökningsplanen.
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Bilaga 1. Schakttabell

Bilagor

Delområde Storlek (m) Djup (m) Bredd (m) Beskrivning

1 0,2-0,7 0,6 Grävdes i vägkant, en härdbotten 
framkom. I södra delen av schaktet låg 
berggrund på 0,2 meters djup. Torv, 
påfört lager av grus sand och taktegel. 
Undergrunden lera och berg. 

2 0,7 0,6 Grävdes runt en åkerholme. Torv 0,15 
meter, ploglager 0,20-0,25 meter. Steril 
lera på 0,40 meter. Grå lera som i öster 
övergick i sandig morän. I vägbanken 
påfört grus 0,30 meter, på morängrus. 
Anläggning A3 härd. 

3 0,7 0,6 Åker i träda. 0,1 meter torv, 0,25 meter 
ploglager, steril kompakt lera. Schaktet 
vattenfylldes vid schaktning. Inget av 
antikvariskt intresse. 

20



A-nr Typ Storlek (m) Djup (m) Beskrivning

1 Härdbotten 1,2x0,4 0,02 Härdrest. Kol uppblandat med lera. 
Enstaka skörbränd sten. 

A2 Stenskott 
stolphål

0,3 0,2 Gråbrun sandig silt med kolfnyk. 
Stenskott med två mindre stenar.

A3 Härd 0,6 0,1 Svart silt, rikligt med kol och enstaka 
skörbränd sten. 

A4 Stolphål 0,3 0,2 Gråbrun sandig silt med kolfnyk. 
Stenskott med två mindre stenar.

Bilaga 2. Anläggningstabell
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Bilaga 3. Vedartsanalys
Ulf Strucke, Arkeologerna SHM

ANALYSPROTOKOLL
Landskap: Södermanland Socken:  Hammarby
Fastighet: - RAÄ nr: 20
Kategori: Gravfält
  
AnalysId: 14134
Anläggning: A3 Härd Provnr: Prov1
Vikt (g): 0,3 Analyserad vikt (g): 0,3
Fragment: 6 Analyserat antal: 6
Art: Gran Antal: 6
Material: Träkol
Kommentar: Kärnved
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Bilaga 4. 14C-analys

BetaCal 3.21

Calibration of Radiocarbon Age to Calendar Years
(High Probability Density Range Method (HPD): INTCAL13)

Database used
INTCAL13

References
References to Probability Method

Bronk Ramsey, C. (2009). Bayesian analysis of radiocarbon dates. Radiocarbon, 51(1), 337-360.
References to Database INTCAL13

Reimer, et.al., 2013, Radiocarbon55(4). 

Beta Analytic Radiocarbon Dating Laboratory
4985 S.W. 74th Court, Miami, Florida 33155 •  Tel: (305)667-5167 •  Fax: (305)663-0964 •  Email: beta@radiocarbon.com

(Variables: d13C = -24.3 o/oo)

Laboratory number Beta-465601
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