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Figur 1. Karta över Måsta med den aktuella undersökningsplatsen markerad med svart.  
Skala 1:250 000.
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Sammanfattning
På uppdrag av Länsstyrelsen i Södermanland har Arkeologgruppen AB 
genomförtenarkeologiskutredninginomfastighetenÄreporten8därfastig
hetenskastyckasav.Utredningengenomfördesden28augusti2018.Ingaan
läggningar påträffades förutom två gropar med tillmakad sten.

Inledning
Markägare Margita Söderström planerar att stycka av en del av sin tomt. Då 
området är fornlämningsrikt med gravar, boplatslämningar och bytomter 
inäraanslutning tillområdetbeslutadeLänsstyrelsen (43133152018)att
enarkeologiskutredningskulleutföras.FältarbetetutfördesavArkeolog
gruppenABden28augusti2018.
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Figur 2. Omgivningen kring undersökningsområdet med registrerade fornlämningar. Skala 1:5 000. 
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Bakgrund och kulturmiljö
Det aktuella utredningsområdet Måsta ligger i ett villaområde nordväst 
om centrala Eskilstuna och tillhör Eskilstuna stad. Omgivande landskap är 
mycket rik på fornlämningar som domineras av ovan mark synliga gravar 
och bytomter.

Cirka50meternordöstomutredningsområdet liggergravfältEskils
tuna307:1medomkring25rundastensättningar,varavfleraärhögliknande.
År1927undersökteIvarSchnell”engenomvägarbetenskadadgrav”.Graven
var mycket förstörd och höjd och diameter gick inte att fastställa. Brand
lagret var dock relativt oskadat och innehöll en stor mängd brända ben. 
Fynd materialet bestod av kamfragment, järnnitar och keramik från minst 
tvåkärl(SHMinvnr18587).

GravfältEskilstuna309:1ochstensättningEskilstuna310:1ärbelägna
cirka80meternordvästomutredningsområdet.Gravfältetundersöktesåren
1970–71.Föredenarkeologiskaundersökningenvargravfältetregistreratsom
cirka fem runda stensättningar med ytterligare oregelbundna förhöjningar 
intill.Efterundersökningenhadegravfältet ”vuxit” till 35 stensättningar,
samtliga brandgravar med ett rikt fyndmaterial såsom keramik, pärlor, spikar 
ochnitar.Detpåträffadesocksåagraffknappar,delavenringbrynja,kammar,
hängeavsilver,ringaravbronsochenkvarnsten(vridkvarn?).Debrända
benen bestod främst av människa, hund, häst och björn. Fynden daterar grav
fältettillvendelochvikingatid(Emanuelsson2012).

Cirka350meternordvästomutredningsområdetliggerettområdemed
registreradestensättningarochhögar (Eskilstuna301:13, 302:113, 303:13
304:113och306:1).

Cirka370meterösteromutredningsområdetfinnstvåstensättningar
(Eskilstuna505:1–2).Ytterligareösterutliggergravfält506:1somär20regist
rerade fornlämningar bestående av nitton stensättningar och en hög.

Iutredningsområdetsnärhetfinnsocksåfleraregistreradebytomtermed
namnbruk som går tillbaka till järnålder. Direkt väster om utredningsområdet 
finnsMåstagamlatomt(bytomtEskilstuna285:1).Avdenäldrebebyggelsen
finnsingetkvar,utanbytomtenärbebyggdmedmodernavillor.Gultbrunns
gamla tomt (bytomtEskilstuna289:1) liggercirka380meternorromut
redningsområdet.BytomtenvarvidRiksantikvarieämbetetsandragångs
inventeringår1986heltomschaktadochanvändsomuppslagsplatsförjord
ochgödsel.Bytomtenbedömdessomsannoliktheltförstörd.Cirka600meter
väster om utredningsområdet ligger Slagsta skola, byggd på platsen för Slagsta 
bytomt(Eskilstuna286:1).Bytomtenharenligtäldrekartmaterialhaftsamma
lägesedanår1646(geometriskavmätning).Ingenavbytomternaärunder
söktarkeologisktinfördeexploateringarsomgenomförts(www.fornsök.se).
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Undernovemberår2011genomfördesenförundersökning inomtvåplan
områdensöderomOlofslundsvägen.Område1liggersydöstomdetaktuella
utredningsområdetochområde2sydvästomutredningsområdet.Iområde1
påträffades boplatslämningar i form av stolphål och härdar.

BoplatslämningarnaärregistreradeiFornsöksomboplatsEskilstuna740
och741.Områdetslutundersöktesår2012ochboplatsenbestodavenmindre
gårdsenhet med ett treskeppigt långhus och intilliggande mindre anläggning
ar och konstruktioner. Boplatsen är inte avgränsad utan fortsätter öster om 
under sökningsområdet. Resultaten visar att boplatsen både har etablerats 
ochövergivitsundervendeltid(Emanuelsson2013).Inomplanområde2som
varbetydligtmindre,framkomenhärd,registreradsomEskilstuna742och
1800talslämningarkoppladetillMåstabytomt(Emanuelsson2012).

Syfte och frågeställningar
Syftetmedutredningenvarattfastställaomdetfinnsokändafornlämningar
somkankommaattberörasavarbetsföretagetsamtattavgränsaochbe
skriva dem. Den antikvariska statusen skulle fastställas för lämningar på
träffadeinomområdet.Utredningenskulleomfattakartocharkivstudier,
utredningsgrävning och en specialinventering.

Metod
Arbetetinleddesmedarkivochkartstudier,vilketomfattadeengenomgång
av de digitala arkiven. Först gjordes en sökning i Fornsök för att klarlägga den 
befintligafornlämningsbildeniområdet.Enkontrollaveventuellatidigare
arkeologiska insatser gjordes också. Därefter gjordes en genomgång av det 
historiska kartmaterialet på Lantmäteriverkets digitala plattform.
 Utredningsgrävningen genomfördes i form av sökschakt som förlades jämt 
fördelade över området. Schaktningen utfördes med grävmaskin som gräv
deskiktvisnedtillorördmark.Skopbreddenvar1,5meter.Samtligaschakt
mättesinikoordinatsystemetSweref99TMmedRTKGPS.Schaktendoku
menterades skriftligt och fotograferades digitalt.
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Resultat

Kart-och arkivstudier
DirektvästeromutredningsområdetliggerMåstabytomt.Gårdenfinnsregi
streradiFornsöksomEskilstuna285:1.Gårdenvarbebyggdframtill1980
taletochfinnsmarkeradredanpå1646årsgeometriskakartaiformavtvå
hemman.FornlämningsmiljönmednärhetentillgravfältenEskilstuna309:1
ochEskilstuna307:1tillsammansmedortnamnsändelsen-sta antyder dock 
attMåstakanhavaritbebottredanunderjärnåldern.På1646årsgeometriska
karta syns utredningsområdet ligga inom inägomarken för Måsta by som två 
mindre åkertäppor öster om gårdarna, benämnda backtäppa och gåsatäppa. 
Ävenpå1722årskartaoch1839årslagaskifteskartaärutredningsområdet
avbildat som två mindre åkertäppor.

Idagfinnsidennorradelenavtomtenettbostadshussomuppfördespå
1930taletochyngrekartmaterial(1957årsekonomiskakarta)visarattända
frampå1950taletbrukadesytanframförhusetsomåkermark.

Figur 3. Utdrag 
ur 1646 års geo-
metriska karta 
över Måsta med 
utredningsområdet 
markerat med en 
röd cirkel.
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Figur 4. Utdrag ur 1722 års karta över Måsta med utredningsområdet 
markerat med en röd cirkel.
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Figur 5. Utdrag ur 1839 års laga skifteskarta med utredningsområdet 
markerat med en röd cirkel. 

Arkeologgruppen AB rapport 2018:46

11



Specialinventering
Fältarbetet inleddes med en okulär besiktning av utredningsområdet. Den 
sammanlagdaytanförutredningsområdetuppgicktill2300kvadratmeter
varav den norra delen är bebyggd med bostadshus och garage. Söder om huset 
finnsenuppvuxenträdgårdbeväxtmedgräsmattaochplanteradebuskaroch
fruktträd.Ytanvarjämnutansynligaförhöjningar.Inomutredningsområdet
löperVAschakt,ochschaktförbergvärmeochelledning.SchaktetförVApå
träffadesischaktS13,menområdetmedelochbergvärmeledningarundveks
vid schaktningsgrävningen.

Utredningsgrävning
Schaktningen började i den nordöstra delen av trädgården och samman
lagt grävdes åtta schakt jämnt fördelade inom de ytor som gick att gräva. De 
undersöktaytornauppgicktillsammanlagtomkring70kvadratmeter,vilket
motsvarar cirka tre procent av den totala ytan.

Samtligaschaktuppvisadeenliknadestratigrafimedett0,30–0,40meter
tjocktploglagersombestodavkompaktlerigsilt.Iploglagretfannsfyndmed
1800–1900talsdateringiformavporslinsskärvorav1900talstyp,rödgods,
ettkritpipsskaft,buteljglas,klartplanglas,järnskrotochenporslinsfigur.

Ingetavantikvarisktintressepåträffadesinågotavschakten.Ettlagerav
sentida sopor med plast, slagg, tegel och en tandkrämstub framkom i schakt 
S5.Utöverdetensentidamindregropellerstolphålmedklartplanglasmot
bottenochtvågroparmedtillmakadellersprängdsten.Groparnaharinne
hållit block som varit i vägen vid odling och som därför tillmakats, vilket 
innebär att de spräckts med hjälp av eld.

Figur 6. Utredningsområdet sett från sydväst.
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Figur 7. Plan över Utredningsområdet med schakt markerade med rött. Skala 1:250.
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Tolkning
Kartocharkivstudiertillsammansmedutredningsgrävningenharvisatatt
markenvaritåkermarkåtminstonesedan 1600taletsmitt.De lämningar
som framkom är av sen datering och kan kopplas till åkerbruk och avfall 
från fastigheten.
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Utvärdering av resultaten 
i förhållande till undersökningsplanen

Utredningens syfte var att fastställa eventuella fornlämningars förekomst 
inom utredningsområdet och dokumentera dem. Detta för att erhålla ett 
arkeologisktunderlagidenfortsattaplaneringsprocessen.Ingafornlämningar
påträffadesvidutredningenochdärmedärsyftetuppfyllt.Ingaytterligare
arkeologiska insatser inom det utredda området är aktuella.
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Bilagor

Bilaga 1. Schakttabell
Schaktnr Längd (m) Bredd (m) Djup (m) Beskrivning

1 6 1,5 0,30 Torv 0,10 m, matjord/ploglager 0,20 m. 
Centralt i schaktet ett större tillmakat 
stenblock. 

5 5 1,5 0,35 Torv 0,10 m matjord/ploglager 0,20-25 m.

9 5 1,5 0,35 Torv 0,10 m matjord7ploglager 0,20m. I 
ploglagret fanns ett avfallslager med sentida 
material, tandkrämstub, järnskrot, buteljglas, 
tegel och slagg. 

13 5 1,5 0,30 Torv 0,10 m matjord/ploglager 0,20 m. I 
schaktets östra kant påträffades nedgrävning 
för VA.

21 6 1,5 0,40 Torv 0,10 m matjord/ploglager 0,30 m. En 
sentida grop eller stolphål fylld med mindre 
kantiga stenar mot botten klart planglas. 

29 6 1,5 0,40 Torv 0,10 m matjord/ploglager 030 m. I 
schaktets sydöstra del fanns en grop med 
tillmakad sten. 

33 6 1,5 0,35 Torv 0,10 m matjord/ploglager 0,20-0-25 m.

39 6 1,5 0,30 Torv 0,10 m matjord/ploglager 0,20 m. 
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