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L1982:3859
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Datering

–
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431-3971-2018
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Koordinatsystem

SWEREF 99 TM
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RH 2000

Arkiv
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Figur 1. Karta över trakten kring Eskilstuna med platsen för undersökningen markerad med
svart ring. Skala 1:250 000.
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Sammanfattning
Arkeologgruppen AB har i januari år 2020 genomfört en arkeologisk under
sökning i form av schaktningsövervakning i Ostra utanför Eskilstuna i
Södermanlands län. Uppdraget utfördes i samband med schaktning inför
nedläggandet av en ny elkabel längs med fornlämningen L1982:3859. Vid
schaktningen framkom ett lager tolkat som ett äldre odlingslager samt ett drä
neringsdike. Väster om undersökningsområdet observerades en möjlig sten
sättning, vilken har registrerats som L2020:1339 i Kulturmiljöregistret (KMR).

Inledning
I samband med schaktning inför förläggandet av ny elkabel i Ostra i Eskilstuna
har Arkeologgruppen AB genomfört en arkeologisk undersökning i form av
schaktningsövervakning. Den aktuella sträckan är cirka 120 meter lång och
löper längs med fornlämningen L1982:3859 (RAÄ-nr Sundby 49). Lämningen
utgörs av en boplats som påträffades vid en arkeologisk utredning år 2008
(Lindkvist 2008). Beslutande i ärendet var Länsstyrelsen i Södermanlands
län och undersökningen bekostades av företagaren, SEVAB Nät AB.
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Figur 2. Karta över Ostra med registrerade lämningar i Kulturmiljöregistret (KMR). Undersökningsområdet är
markerat med en svart linje. Skala 1:10 000.
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Bakgrund och kulturmiljö
Undersökningsområdet är beläget strax norr om fornlämningen L1982:3859
som utgörs av en boplats. Lämningen påträffades vid en utredning år 2008
och består av åtta stolphål, fyra härdar, två kokgropar, fyra gropar samt två
mindre kulturlager. Boplatsen är inte avgränsad och majoriteten av anlägg
ningarna framkom just i den norra delen (Lindkvist 2008).
Trakterna kring Ostra är rik på fornlämningar. Boplatsen L1982:3859
utgör tillsammans med Ostra gamla bytomt (L1982:8500) de till ytan största
lämningarna. Bytomtens utbredning i Kulturmiljöregistret (KMR) baseras
på byns utsträckning enligt storskifteskartan från år 1776. Den äldsta kända
kartan i Lantmäteriets arkiv är från år 1717 och visar på en likartad struk
tur i byns sammansättning. Det äldsta belägget för Ostra ska däremot, enligt
KMR, vara från år 1229.
Sydväst om det aktuella området finns en husgrund (L1982:3858). Ett
flertal förhistoriska lämningar finns även registrerade. Flera av dem regist
rerades i samband med utredningen då den aktuella boplatsen påträffades
år 2008. På två av åkerholmarna kring bebyggelsen finns varsin stensättning,
L1983:1667 och L1983:1650. Ytterligare ett boplatsområde (L1982:3859)
finns strax väster om L1982:2859. Vid 2008 års utredning påträffades två
stolphål belägna två meter ifrån varandra.
Ungefär 400 meter söder om undersökningsområdet finns ett klus
ter av lämningar registrerade, en hög (L1983:2406), fyra stensättningar
(L1983:2077, L1983:1522, L1983:1521 och L1983:1583), en fornlämnings
liknande lämning (L1983:2168) och en runsten (SÖ 118, L1983:1809). Texten
på stenen lyder ”Önd lät resa minnesvården efter Björn och Gud hjälpe anden”.
Områdets kulturhistoria dokumenterades väl vid de två utredningarna
som genomfördes år 2008 respektive år 2017 (Lindkvist 2008; Kihlstedt
2017). För djupare genomgång hänvisas till dessa rapporter. Ytterligare en
utredning som delvis berör Ostra genomfördes år 2012 (Holm 2013) i sam
band med omdragning av en kraftledning. Inga av de objekt som identifiera
des var belägna i närheten av det nu aktuella undersökningsområdet.
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Syfte och målgrupper
Syftet med den arkeologiska undersökningen var att löpande undersöka och
dokumentera mindre komplicerade lämningar inom den del av fornlämningen
som berördes samt att ta tillvara fynd. Skulle mer komplicerade lämningar
framkomma fick de inte tas bort utan att Länsstyrelsen givit godkännande.
Undersökningens målgrupper var primärt Länsstyrelsen och företagaren,
SEVAB Nät AB.

Metod och genomförande
Kabelschaktet var 1–1,6 meter brett och följde en äldre kabelsträckning i
åkermark. Schaktet grävdes skiktvis ned till dess att elkabeln påträffades. På
träffade lager och lämningar undersöktes och dokumenterades och togs sedan
bort. Samtliga fynd som påträffades var av modern karaktär och tillvaratogs
därför inte. All inmätning gjordes med handhållen GPS i SWEREF 99 TM.

Resultat och tolkning
Undersökningsområdet bestod av glest beväxt åkermark och löpte längs med
den nordligaste gränsen av fornlämningen L1982:3859. Terrängen var flack
med en svag förhöjning vid mitten av sträckan för att därefter slutta något
i öster. Schaktet var 1–1,6 meter brett och grävdes ned till att den äldre el
kabeln påträffades på 0,7 meters djup. Matjordslagret var 0,3–0,4 meter
tjockt och innehöll anmärkningsvärt lite spår av mänsklig aktivitet. Ett fåtal
fragment av tegel och porslin observerades. I schaktets västra del framkom
ett kulturpåverkat lager under matjorden bestående av mörkgrå siltig lera
innehållande kolfragment samt ett fåtal fragment tegelkross och porslin. Lag
ret var 0,07–0,15 meter tjockt och kunde avgränsas åt öster och väster men
fortsätter in i både norra och södra schaktkanten. I öst avgränsas lagret av ett
dräneringsdike som löper i nordväst-sydöstlig riktning. Utifrån innehåll och
relationen till diket tolkas lagret som ett äldre odlingslager. Porslinet kunde
inte dateras närmare men lagret bedöms inte utgöra fornlämning.
Vid undersökningstillfället observerades även en möjlig stensättning (se
figur 3 och 5), 4×4 meter stor, väster om åkern och norr om vägen. Anlägg
ningen var övertorvad och bestod av mossbeklädda stenar, 0,8–1,3 meter
stora. Elkabeln skulle passera förbi även denna möjliga lämning men i ett
område i vägkanten som redan schaktats ur.
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Figur 3. Karta över undersökningsområdet med den möjliga stensättningen markerad med gul punkt.
Skala 1:1 000.
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Figur 4. Schaktplan med det påträffade lagret och diket. Skala 1:600.
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Vid undersökningstillfället kunde stensättningen L1983:1667, som enligt
KMR ska ligga cirka 40 meter norr om anläggningen, inte hittas. Beskrivningen
av L1983:1667 överensstämmer däremot med den nu anträffade anläggning
en. Möjligtvis är det denna anläggning som utgör stensättningen L1983:1667
men den har då fått en felaktig placering i KMR. I samråd med Länsstyrelsen
har anläggningen registrerats som möjlig fornlämning (L2020:1339).

Figur 5. En möjlig stensättning väster om undersökningsområdet. Foto från söder.

Utvärdering av resultaten
i förhållande till undersökningsplanen
Syftet med den arkeologiska undersökningen var att löpande undersöka och
dokumentera mindre komplicerade lämningar inom den del av fornlämning
en som berördes samt att ta tillvara fynd. Inga fornlämningar påträffades vid
schaktningen men en möjlig stensättning mättes in väster om undersöknings
området. Inga avvikelser från undersökningsplanen gjordes.
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Kartor och arkivmaterial
HISTORISKA LANTMÄTERIAKTER
Lantmäteristyrelsens arkiv
Akt C73-5:1. Ostra nr 1–9. Skatteläggningsberedning. 1717
Akt C73-5:5. Ostra nr 1–9. Storskifte på åker. 1776
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Bilagor
Bilaga 1. Schaktbeskrivning
Schaktet var 1–1,6 meter brett och cirka 120 meter långt. Matjordslagret är
0,3–0,4 meter tjockt, därefter framkommer steril nivå. I västra halvan fram
kommer ett lager (se anläggningsbeskrivning) under matjorden. Schaktet
följer en äldre elkabel som löper längs med schaktets södra kant i öst-västlig
riktning. Kabeln påträffades på 0,7 meters djup.

Bilaga 2. Anläggningar
LAGER

0,07–0,15 meter tjockt. Framkommer under matjorden på 0,4 meters djup
och består av mörkgrå siltig lera. Förekomst av kol och enstaka inslag av
tegelkross och porslin. Avgränsad i väst och i öst där ett dräneringsdike tar
vid. Fortsätter in i både norra och södra schaktväggen. Under framkommer
naturlig nivå.
DIKE

0,6 meter brett. Framkommer under matjorden på 0,4 meters djup. Nordvästsydöstlig riktning. Fyllningen består av brun lucker silt varvad med brungrå
lera och sten. 0,4 meter djup, spetsig i formen. Enstaka stenar i botten.
MÖJLIG STENSÄTTNING (L2020:1339)

4x4 meter, rundad form. Övertorvad och beväxt av två mindre träd. Består
av mossbeklädda stenar och block, 0,8–1,3 meter stora.
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