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Sammanfattning

Fig. 1. Översiktskarta med läget för undersökningsområdet 
markerat. Skala 1:200000.

Uppdrag arkeologi genomförde under april-maj 2019 
en arkeologisk undersökning i form av schaktnings-
övervakning samt en skadebesiktning inom Vallby 
och Sundby socknar i Eskilstuna kommun. Under-
sökningen föranleddes av nedläggning av fi berkabel. 
Uppdragsgivare var länsstyrelsen i Södermanland och 
företagare var Eltel Networks Infranet AB. 

Av ursprungligen planerade tre delsträckor kom två 
att  övervakas/besiktigas av arkeolog och en delsträcka 
att  utgå. Inom delsträcka 1 påträff ades fyra härdar av 
förhistorisk karaktär, varav två innehöll fynd i form av 
keramik och bränd lera. Inom delsträcka 3 påträff a-

des två stolphål av sentida karaktär. I övrigt påträff a-
des ingenting av antikvariskt intresse. Vid delsträcka 
4 och 5 genomfördes en skadebesiktning. Inga skador 
på fornlämningarna kunde observeras. 
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Bakgrund

Antikvarisk bakgrund 

Uppdrag arkeologi har under april-maj 2019 genom-
fört en arkeologisk undersökning i form av schakt-
ningsövervakning samt en skadebesiktning inom 
Vallby och Sundby socknar i Eskilstuna kommun. 
Undersökningen föranleddes av att  företaget Eltel 
Networks Infranet AB utför schaktning för nedlägg-
ning av ny fi berkabel i området. 

Länsstyrelsen i Södermanland bedömde att  det 
fanns risk att  arbetsföretaget kunde skada okända 
lämningar tillhörande fornlämningarna L1983:5881/
RA Ä Vallby 35:1/, L1983:665/RA Ä Kjula 333 och 
RA Ä Sundby 5:1 (såväl synliga som sådana som är 
dolda under mark) och gav tillstånd till ingrepp inom 
dessa fornlämningar enligt 2 kap. 12 § i Kulturmiljö-
lagen, med villkoret att  en arkeologisk undersökning 
i form av schaktningsövervakning skulle genomföras 
i samband med markingreppen (delsträcka 1–3). 
Ursprungligen omfatt ade schaktningsövervakningen 
även ingrepp vid fornlämningarna L1982:3859/RA Ä 
Sundby 49 samt L1983:6398/RA Ä Vallby 36:1. Då 
dessa redan, utan tillstånd, hade grävts och lagts igen 
av företagaren omfatt ade det aktuella uppdraget istäl-
let skadebesiktning vid dessa platser (delsträcka 4–5). 
Tillsammans motsvarade de tre delsträckor där arke-
ologisk undersökning i form av schaktningsövervak-
ning skulle genomföras initialt en sträcka på cirka 200 
meter. De två delsträckor där skadebesiktning skulle 
genomföras motsvarade cirka 160 meter.

Topografi  och fornlämningsmiljö

Landskapsbilden i Vallby, Kjula och Sundby socknar 
utgörs idag framförallt av ett  låglänt landskap med 
omfatt ande öppen åkermark samt skogsbeklädda 
morän- och bergsmarker med stränder mot Mälaren 
i norr. Ett  karaktäristiskt inslag i landskapet är Kjulaå-
sen som länge använts för grustäkt. 

De aktuella ledningssträckorna var belägna cirka 
15–25 m ö h, inom ett  riksintresse för kulturmiljö-
vården (Kafj ärdenområdet D 1 - Vallby, Hammarby, 
Sundby, Jäders och Kjula socknar). I motiveringen 

till riksintresset omnämns att  området under lång 
tid utgjort en centralbygd med lämningar  som speg-
lar utveckling och anpassning till landhöjning och en 
växande befolkning, från bronsåldern till 1800-talets 
sjösänkningar.

Stora delar av området torrlades under järnåldern 
på grund av landhöjningen. De två vatt enområdena 
Bränningen och Kafj ärden blev då separata sjöom-
råden, omgivna av Vallby i väster, Kjula i söder samt 
Sundby i norr till nordost. De nya landområden som 
framträtt  etablerades av ett  fl ertal gårdar och byar 
under järnåldern, vilket de många -by- och -stanam-
nen vitt nar om. Vallby, Kjula och Sundby socknar är 
mycket fornlämningsrika (fi g. 2). De äldsta kända 
fornlämningarna i området utgörs av hällristningar, 
i form av skålgropar från bronsåldern (L1985:8563/
RA Ä Kjula 104:1). Särskilt förekommande är dock 
fornlämningar från järnåldern i form av förhistoriska 
gravar och gravfält (L1983:4929 RA Ä Vallby 8:1/, 
L1983:2108/RA Ä Sundby 22:1, L1984:2885/RA Ä 
Kjula 37:1 med fl era). I området fi nns även ett  fl er-
tal fornborgar, exempelvis Tärby borg (L1983:6329/
RA Ä Vallby 41:1), Ranstensborgen (L1983:2085/
RA Ä Sundby 7:1) och Vestaberget (L1983:5661/
RA Ä Vallby 10:1) samt stensträngar (L1983:5387/
RA Ä Vallby 10:4, L1983:7156/RA Ä Vallby 70:1/m.
fl .). Till de mer kända fornlämningarna inom riksin-
tressområdet hör runristningen L1984:2567/RA Ä 
Jäder 39:1, även känd som Sigurdsristningen, med 
bilder och en runslinga som berätt ar om Sigurd Fafnes-
bane, gravfältet ”Ormkullen” (L1984:415/RA Ä 
Hammarby 20:1) samt gravfältet ”Grundby limpa” 
(L1983:6398/RA Ä Vallby 36:1, invid delsträcka 5 i 
föreliggande rapport), med gravhögen ”Kung Inges 
hög”. Bland medeltida lämningar kan särskilt nämnas 
Sundby och Kjula kyrkor, uppförda under 1100-talet 
och där run- och bildristningar i form av Eskilstuna-
kistor påträff ats (L1983:1505/RA Ä Sundby 10:1–
10:3, L1983:2041, L1983:1506, L1985:8880/RA Ä 
Kjula 30:1). Under nyare/modern tid präglas områ-
det av släkten Oxenstiernas närvaro, vilka innehade 
godset Fiholm som under 1600-talet kom att  utveck-
las till ett  av Mälarområdets mest betydande gods. 
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Delsträckor 1-5

Delsträcka 1 var belägen inom fastigheten Åkerby 
1:37 och berörde fornlämning och fornlämnings-
område till L1983:5881/RA Ä Vallby 35:1, ett  grav-
fält bestående av tolv runda stensätt ningar (fi g. 2). De 
fl esta stensätt ningarna förefaller enligt Kulturmiljö-
registret (KMR) vara avschaktade ned till ett  bott en-
plan där endast en enskiktad stenpackning återstår, 
och några är även kantskadade och diff usa i kanterna. 

Delsträcka 2 var belägen inom fastigheten Kjula-Årby 
5:1 och berörde fornlämning och fornlämningsom-
råde till L1982:8242/RA Ä Kjula 333, en delunder-
sökt boplats. Delsträckan kom  att  utgå från under-
sökningen på grund av ändrade förutsätt ningar, och 
redovisas därför ej ytt erligare i denna rapport.

Delsträcka 3 var belägen inom fastigheterna Hjorts-
berg 1:2 och Ransten 1:3 och berörde fornläm-
ning och fornlämningsområde till L1983:665/RA Ä 
Sundby 5:1, ett  gravfält bestående av cirka fem forn-
lämningar i form av en hög och fyra runda stensätt -
ningar (fi g. 2). Enligt beskrivningen i KMR är grav-
fältet starkt skadat och övertorvat. Utanför fältet fi nns 
fl era låga förhöjningar, vilka möjligen utgör fornläm-
ningar. Vid en revideringsinventering år 1986 befanns 
en väg ha dragits rakt genom det registrerade gravfäl-
tet och endast en stensätt ning kunde återfi nnas. Söder 
om denna fi nns möjligen kanten av ytt erligare en grav, 
dock är denna i stort sett  bortgrävd. Väster om vägen 
fi nns möjligen rester av ytt erligare tre gravar (KMR).

Delsträcka 4 var belägen inom fastigheten Ostra 
10:4 och berörde fornlämning L1982:3859/RA Ä 
Sundby 49, en boplats som påträff ades vid en arke-
ologisk utredning år 2008 (fi g. 2). Vid utredningen 
framkom totalt 18 anläggningar i form av stolphål, 
härdar, kokgropar, gropar samt kulturlager (Lindqvist 
2008:19).

Delsträcka 5 var belägen inom fastigheten Grundby 
5:3 och berörde fornlämning L1983:6398/RA Ä 
Vallby 36:1, ett  gravfält bestående av ca 100 gravar 
i form av 25 högar, ca 70 runda stensätt ningar, fyra 
treuddar samt en rest sten (fi g. 2). En av gravhögarna 
är cirka 40 meter i diameter och kallas ”Kung Inges 
hög”. Flera tidiga undersökningar har genomförts 
inom och i anslutning till gravfältet.

Tidigare arkeologiska undersökningar

Vid gravfältet L1983:5881/RA Ä Vallby 35:1 har inga 
tidigare arkeologiska insatser genomförts. Under 
2014 genomfördes dock en arkeologisk förunder-
sökning inom Vallby och Sundby socknar som 
bland annat berörde fornlämningen L1983:5301/
RA Ä Vallby 34:1, ett  gravfält beläget cirka 50 meter 
söder om L1983:5881/RA Ä Vallby 35:1. Samman-
lagt undersöktes 1030 m2 inför omdragning av kraft -
ledning. Ingenting av antikvariskt intresse påträff ades 
(Appelgren & Strucke 2015:8). 

Boplatsen L1982:8242/RA Ä Kjula 333 framkom 
vid en arkeologisk utredning inför dragning av kraft -
ledning år 2011. Vid utredningsgrävningen påträf-
fades två härdar och ett  stolphål inom boplatsen 
(Bondesson et. al. 2015: 15). Under en eft erföl-
jande arkeologisk förundersökning år 2014 påträf-
fades ytt erligare lämningar, varav några undersöktes. 
Boplatsen utgörs av fem härdar, tre gropar, 13 stolphål 
och en mörkfärgning. Stolphålen ingår i en huskon-
struktion med en längd av minst 20 meter och husty-
pen antyder en datering till folkvandringstid. Två av 
härdarna har daterats till vendeltid respektive folk-
vandringstid-vendeltid (Bondesson et. al. 2015: 38).

Vad gäller övriga arkeologiska undersökningar i Kjula 
socken kan nämnas en särskild arkeologisk under-
sökning utförd år 2013, vilken berörde boplatser av i 
huvudsak stenålderskaraktär med tyngdpunkt på slut-
fasen av mesolitikum samt ett  mindre antal anlägg-
ningar från järnålder till medeltid. Undersökning-
ens resultat gav en möjlighet att  inom ett  begränsat 
geografi skt område följa slutfasen av en jägar-samlar-
tillvaro fram till de tidigaste jordbrukarna i Mälarda-
len (Guinard et. al. 2017:4). 

Vid gravfältet L1983:665/RA Ä Sundby 5:1 har inga 
tidigare arkeologiska insatser genomförts. 

Boplatsen L1982:3859/RA Ä Sundby 49 påträff ades 
vid en arkeologisk utredning år 2008 inför planerad 
bostadsbebyggelse. Utredningsområdet omfatt ade 
149 615 m2 och i det sydöstra delområdet fram-
kom totalt 18 anläggningar i form av stolphål, härdar, 
kokgropar, gropar samt kulturlager. Boplatsen tolka-
des med stor sannolikhet vara vikingatida (Lindkvist 
2008:10). Under år 2013 genomfördes en arkeolo-
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gisk förundersökning i form av en schaktningsöver-
vakning inom fornlämningsområdet till L1982:3859/
RA Ä Sundby 49, med anledning av planerad utbygg-
nad av VA-nätet inom fastigheten Ostra 10:1. Under 
schaktningen påträff ades en grop och ett  kulturlager, 
fl era områden med röjningssten, samt en husgrund. 
Samtliga påträff ade lämningar bedömdes vara sentida 
(Berg 2013:3). 

Vid och inom gravfältet L1983:6398/RA Ä Vallby 
36:1, även kallat ”Grundby limpa”, har fl era tidigare 
undersökningar genomförts. Gravfältet är framförallt 
välkänt på grund av den 40 meter (i diameter) stora 
gravhög som kallas ”Kung Inges hög”. I KMR fi nns 
uppgift er om att  det, enligt löjtnant Jon. Bergensti-
erna i Dybeck, Forskningsberätt else 1850, i eller invid 
storhögen har påträff ats bland annat ”en stor dubbel-
ring, med 4 små enkla ringar på den samma hängande 
(brons) samt två ovala bucklor” (KMR). Enligt Olof 
Hermelins något senare verk från 1870-talet (exakt 
årtal okänt) har en svärdsspets påträff ats under en 
rovgrävning i samma hög och det ska även ha funnits 
ett  antal gropar runt högen, där bortt agna resta stenar 
ska ha stått  (O. Hermelin, Österrekarne härads forn-
lemningar). 

År 1928 karterades gravfältet av K. A. Gustavsson. 
Samma år genomfördes en besiktning, eft er en anmä-
lan om en skadad gravhög. Vid besiktningen visade 
det sig att  några av gravhögarna skadats på grund av 
planteringar. Gravhög nummer 98 (enligt Gustavs-
sons nummerserie) var sedan 3–4 år tillbaka till häft en 
bortt agen, och kärnröset låg blott at. Vidare upptäck-
tes att  tre gravar (48, 49, 55a) skadats genom grustäkt. 
Anläggningarna 90 a, c, 98:2 och 104a i gravfältets 
södra del undersöktes år 1929 av Ivar Schnell. Fynd 
av bronsbucklor, järnspikar, järnfragment, kamfrag-
ment, spelbrickor, nitar av brons och järn, broddar, ett  
beslag, en järnpärla, ett  benredskap, ett  spänne av järn, 
brända ben och keramik påträff ades (SHM inventa-
rienummer 19184, ATA). 

År 1932 undersöktes anläggningarna 76–80 samt 82 
i gravfältets sydöstra del av Ivar Schnell. Undersök-
ningen föranleddes av att  hemmansägaren C.E. Karls-
son ansökt om att  få bortt aga ”sex smärre gravkul-
lar” från sin gårdstomt eft ersom dett a ansågs vara den 
enda lämpliga platsen på tomten för en trädgårdsan-

läggning. Två av gravarna visade sig då sannolikt redan 
ha undersökts vetenskapligt och återställts sedan tidi-
gare. Under undersökningen påträff ades fynd av kera-
mik, brända ben, kamfragment, järnspikar, brons-
bleck, järnnitar, en bit av en järnkrampa, en skulptur 
av bränd lera, ett  bronsspänne, pärlor av spirallagd 
bronstråd, en bronssölja, ett  benföremål och glasfl us-
spärlor (SHM inventarienummer 20139, ATA). 

År 1970 genomfördes en schaktningsövervakning för 
dikesgrävning i gravfältets sydvästra del, mot landsvä-
gen. En cirka 0,8 meter stor och 0,4 meter djup härd-
grop innehållande en riklig mängd kol och skörbrända 
stenar framkom, men inga fynd påträff ades (ATA, dnr 
5837). 

Vid en revideringsinventering år 1986 upptäcktes att  
en vid förstagångsinventeringen registrerad fornläm-
ning i gravfältets sydvästra ände, sydväst om vägen, 
hade schaktats bort och att  det på platsen återstod en 
schakthög, innehållande enstaka skörbrända stenar 
samt påtagligt sotfärgad jord. Denna tolkades eventu-
ellt utgöra en rest av en skärvstenshög. 

År 2012 utfördes en arkeologisk utredning inför 
omdragning av kraft ledningar inom Vallby och 
Sundby socknar. Under utredningen påträff ades två 
förhistoriska boplatser, fyra platser med ensamlig-
gande härdar samt en hålväg (Holm 2013:5). Bland 
dessa lämningar är hålvägen L1982:7191/RA Ä Vallby 
98 och boplatsen L1982:7193/RA Ä Vallby 100 
belägna cirka 100 respektive 270 meter från gravfältet 
L1983:6398/RA Ä Vallby 36:1. 
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Genomförande

Syfte 

Syft et med den arkeologiska undersökningen var att  
löpande undersöka och dokumentera mindre kompli-
cerade lämningar inom de delar av fornlämning-
arna som berördes samt att  ta tillvara fynd. Om mer 
komplicerade lämningar framkom fi ck dessa inte tas 
bort utan Länsstyrelsens medgivande.

Syft et med skadebesiktningen var att  dokumentera 
(mäta in, fotografera och beskriva) schakt och eventu-
ella observerbara skador på de aktuella fornlämning-
arna.

Metoder och arbetsmoment

Initialt genomfördes en översiktlig genomgång av 
befi ntligt arkiv- och kartmaterial kopplat till de 
berörda lämningarna. Samtliga berörda delsträckor 
övervakades av arkeolog. Schakt grävdes med gräv-
maskin försedd med smalskopa/kabelskopa till en 
bredd av 0,5–1,0 meter och schaktningen övervaka-
des till maxdjup vid samtliga sträckor. Grävda schakt 
rensades vid behov för hand med fyllhammare. I de 
fall det ansågs nödvändigt för en antikvarisk bedöm-
ning fi nrensades delar av schakten även med skärslev. 
Påträff ade anläggningar grov- och fi nrensades med 
fyllhammare respektive skärslev inför dokumentation 
och undersökning. 

Anläggningar av uppenbart sentida karaktär doku-
menterades och undersöktes/bortt ogs med gräv-
maskin. Övriga anläggningar dokumenterades och 
undersöktes för hand. 

Dokumentation och rapportering

Samtliga schakt och kontexter av antikvariskt intresse 
mätt es in med RTK-GPS (med en standardavvikelse 
på 0,02 meter), beskrevs i text och fotograferades. 
Vid inmätningstillfället erhöll varje enskild kontext 
ett  unikt ID-nr. Digital information har lagrats i det 
digitala dokumentationssystemet Intrasis. Analogt 
upprätt ad dokumentation samt insamlade fynd 
har registrerats i Intrasis och relaterats till aktuellt 
kontext-ID. Resultaten av undersökningen och skade-

besiktningen har eft er Länsstyrelsens godkännande 
av rapportmanus registrerats i Kulturmiljöregistret 
(KMR). Rapporten har eft er godkännande tryckts 
och distribuerats i enlighet med Länsstyrelsens direk-
tiv. En PDF-version av rapporten fi nns tillgänglig via 
Riksantikvarieämbetets e-arkiv Forndok.

Fyndstrategi 

Tillvarataget fyndmaterial har hanterats i enlighet 
med Statens historiska museers rekommendationer. 
Fynd som i fält bedömdes sakna antikvariskt intresse 
omhändertogs ej. 
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Resultat

Schaktningsövervakning

Delsträcka 1
Vid schaktningsövervakningen kunde iaktt agas att  
gravfältet är kraft igt skadat i ytan och till synes delvis 
bortschaktat, partiellt ända ned till berghällen. Hela 
ytan var påverkad av markarbete och intill två lador 
fi nns även en anlagd  och hårdgjord köryta. Gravfältet 
är belamrat med skräp och gravarna är mycket svåra 
att  urskilja. 

Ett  cirka 58 löpmeter långt (cirka 50 m2) och 0,55–0,6 
meter djupt schakt grävdes med kabelskopa längs en 
befi ntlig grusväg (fi g. 3 och 6). I schaktet påträff ades 
fyra härdar/härdrester (A357, A367, A373, A381), på 
ett  inbördes avstånd av cirka 0,5-5 meter. (fi g. 4 och 7)

I två av härdarna (A357, 367) påträff ades två frag-
ment av keramik respektive bränd lera (F1, F2, fi g. 
5). Anläggningarna dokumenterades, undersök-

tes och togs bort. Härdarna tolkas utgöra del av ett  
tidigare okänt boplatsområde från förhistorisk tid. 
Eft er godkännande av Länsstyrelsen har lämningen 
registrerats som ett  boplatsområde med den anti-
kvariska bedömningen möjlig fornlämning, i enlig-
het med Riksantikvarieämbetets rekommendation 
(L2019:6906, fi g. 7). Lämningen har ej avgränsats 
inom ramen för denna undersökning.

Fig. 3. Schakt 300, fr ån norr. 

Fig. 4. Härden A367 i schakt 300.

Fig. 5. Keramikfr agment F1 (höger) och lerklining F2 
(vänster) påträff ade vid schaktning inom delsträcka 1. 



1 4

Fig. 6. Schaktplan över delsträcka 1 med registrerade fornlämningar i KMR angivna i rött . Skala 1:1000.
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Fig. 7. Detaljplan över schakt 300 med påträff ade anläggningar samt utbredning av boplatsområdet L2019:6906. Skala 
1:100. 
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Delsträcka 2
Delsträcka 2 kom att  utgå. Fornlämningen berördes ej 
och redovisas därför inte vidare i denna rapport. 

Delsträcka 3
Ett  cirka 33 löpmeter långt (cirka 18 m2) och 0,5–0,6 
meter djupt schakt grävdes med kabelskopa i ett  dike 
längs kanten till den asfalterade väg som delvis dragits 
genom gravfältet, samt en stängslad beteshage och 
bebyggd tomtmark (fi g. 8, 10 och 11). 

Schaktet anslöt i den södra delen till avlämnings-
punkten för fi berkabeln vid infarten till fastighe-
ten Hjortsberg 1:2, då sträckan genom tomtmark 
redan schaktats. I schaktet påträff ades två stolphål på 
cirka 0,2–0,25 meters djup (A213, A220). Stolphå-
len var rundade, cirka 0,5 meter i diameter och inne-
höll skoningssten och i ett  fall en bevarad trästolpe. 
Anläggningarna tolkades vara av sentida karaktär. De 
dokumenterades och bortt ogs sedan med grävmaskin.

Skadebesiktning

Delsträcka 4
Den berörda ytan i anslutning till fornlämningen 
besiktigades okulärt (fi g. 9 och 13). Schaktet hade 
grävts med kabelskopa genom en gräsmatt a inne på 
tomtmark, strax intill L1982:3859/RA Ä Sundby 49, 
till ett  djup av cirka 0,3 meter (enligt uppgift  från före-
tagaren). Vid besiktningstillfället kunde inte avgöras 
mer än på ett  ungefär var schaktet grävts, då schakt-
massorna vid igenfyllning fördelats ut över en bredd 
av 1–1,2 meter utmed schaktet. Schaktet bedöms ha 
varit cirka 70 meter långt och dess ungefärliga utbred-
ning i SV-NÖ riktning mätt es in med RTK-GPS 
(S244). I ytan syntes tegel och recenta järnföremål i 
fyllnadsmassorna. Ingenting observerades som tyder 
på att  fornlämning skadats.

Delsträcka 5
Den berörda ytan i anslutning till fornlämningen 
besiktigades okulärt (fi g. 12 och 14). Schaktet hade 
grävts med kabelskopa längs Slätviksvägens vägkant, 
nordväst om gravfältet, till ett  djup av cirka 0,55 meter 

Fig. 8. Schaktning inom delsträcka 3. Från norr.

Fig. 9. Del av schaktad och besiktigad yta inom delsträcka 
4. Från sydväst. Foto: Eltel Networks Infr anet AB.
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Fig. 10. Schaktplan över delsträcka 3 med registrerade fornlämningar i KMR angivna i rött . Skala 1:1000.
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Fig. 11. Detaljplan över schakt 200 med påträff ade anläggningar. Skala 1:100. 
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(enligt uppgift  från Eltel Networks AB). Vid besikt-
ningstillfället kunde inte avgöras mer än på ett  unge-
fär var schaktet grävts, då schaktmassorna vid igen-
fyllning fördelats ut över en bredd av 1–1,2 meter 
utmed schaktet. Schaktet bedöms ha varit cirka 110 
meter långt och dess ungefärliga utbredning i NV-SÖ 
riktning mätt es med RTK-GPS (S226). I ytan syntes 
tegel i fyllnadsmassorna. Ingenting observerades som 
tyder på att  fornlämning skadats.

Fig. 12. Del av schaktad och besiktigad yta inom delsträcka 
5. Från nordväst.
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Fig. 13. Plan över delsträcka 4 med registrerad fornlämning i KMR angiven i rött . Skala 1:1000.
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Fig. 14. Plan över delsträcka 5 med registrerad fornlämning i KMR angiven i rött . Skala 1:1000.
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Bilaga 1. Schakt

Schaktnr Delsträcka Storlek (m) Area Djup (m) Beskrivning Anläggningsnr Fynd

200 3 0,55 x 33 18 m² 0,5 0,6 Schakt, cirka 33 meter långt och 0,55 m
brett, grävdes med kabelskopa i ett dike
mellan vägkanten till den asfalterade väg
som delvis dragits genom gravfältet RAÄ
Sundby 5:1/L1983:665, samt en stängslad
beteshage och tomt. Under grässvålen
påträffades vägfyllning i form av lucker,
omrörd brun silt blandad med småsten (ca
0,05 m st). Undergrund på 0,4 m djup. I
schaktets norra del utgjordes
undergrunden av ljusbrun kompakt lera. I
schaktets södra del utgjordes
undergrunden av blockrik, lucker,
ljusbrun/gul morän. I denna del innehöll
fyllnadsmassorna även plast och diverse
avfall.

213, 220 (sentida
anläggningar)

300 1 0,5 1,0 x 58 50 m² 0,55 0,6 Schakt, cirka 58 m långt och 0,5 1,0 m
brett. Beläget i delvis hårdgjord och
sannolikt tidigare schaktad yta. 0,25 0,4 m
tjocka påförda massor av stenkross
blandat med morän, med mycket stort
inslag av taktegel. Botten av siltig morän. I
norra halvan av schaktet påträffades den
ursprungliga marknivån från 0,3 0,4 m
djup. I södra delen av schaktet fanns ingen
bevarad botten eller yta, endast påfört
material.

357, 367, 373, 381
(förhistoriska
anläggningar)

F1, F2



Bilaga 2. Anläggningar

Anl Schakt Typ Storlek (m) Djup (m) Status Tolkning Beskrivning Fynd
213 200 Stolphål 0,5 (diam) 0,1 0,2 Undersökt och

borttaget
Sentida,
stolpning i
vägkant

Stolphål, rundat, med 4
skoningsstenar (ca 0,1 0,2 m st,
homogent stenmaterial). Framkom
på 0,2 0,25 m djup. Dokumenterat
och sedan borttaget med maskin. Ca
0,1 0,2 m djupt.

220 200 Stolphål 0,5 (diam) 0,1 0,2 Undersökt och
borttaget

Sentida,
stolpning i
vägkant

Stolphål, rundat, med 5
skoningsstenar (ca 0,15 0,2 m st,
homogent stenmaterial), samt
avkapad trästolpe i mitten. Framkom
på 0,2 0,25 m djup. Dokumenterat
och sedan borttaget med maskin. Ca
0,1 0,2 m djupt.

357 300 Härd 0,7 x 0,4 0,15 Undersökt och
borttagen

Förhistorisk
anläggning

Härd, oval, bestående av cirka 20
skärviga stenar (0,03 0,08 m st) samt
kraftigt skörbränd sten. Framkom på
0,2 m djup, belägen i steril silt/morän
i schaktkanten. Inget synligt
kulturlager intill.

F2

367 300 Härd 0,4 x 0,3 0,02 Undersökt och
borttagen

Förhistorisk
anläggning

Härd (rest av), oval, bestående av två
skärviga stenar samt en svag kol och
sotfärgning. Framkom på 0,45 m
djup. Mycket skadad, påverkad av
sentida schaktning ner till botten.
Belägen i steril siltig morän. Något
bränd lera i botten (ej tillvaratagen).
Inget synligt kulturlager intill.

F1

373 300 Härd 0,3 x 0,2 0,04 Undersökt och
borttagen

Förhistorisk
anläggning

Härd (rest av), rundad, bestående av
enstaka skärvig och skörbränd sten.
Mycket skadad. Framkom på 0,45 m
djup. Något bränd botten. Botten av
siltig morän, belägen i steril. Inget
synligt kulturlager intill.

381 300 Härd 0,4 x 0,2 0,06 Undersökt och
borttagen

Förhistorisk
anläggning

Härd, avlång, bestående av riklig
mängd sot samt enstaka skärvig och
skörbränd sten (0,03 0,05 m st).
Framkom på 0,3 m djup. Överlagrad
av påfört material.



Bilaga 3. Fynd

Nr Schakt Anläggning Material Sakord Vikt (g) Antal Fragm.grad Storlek mm Anmärkning Beskrivning
1 300 (DS1) 367 (härd) Keramik Kärl 12,6 1 Fragment 35 x 29 x 18 Bottenfragment

(plan botten).
A gods, rödbränt,
mellanmagrat
med kvarts.

2 300 (DS1) 357 (härd) Bränd lera Lerklining 4,0 1 Fragment 29 x 21 x 15
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I Vallby och Sundby socknar i Eskilstuna kommun genomfördes 
under 2019 arkeologiska schaktningsövervakningar samt 
skadebesiktningar av totalt fyra delområden inom eller i 
anslutning till kända fornlämningar. Inom ett av de berörda 
områdena, i rapporten benämnd som delsträcka 1, påträffades 
härdar och fynd av förhistorisk keramik samt lerklining. 
Lämningarna har registrerats som ett boplatsområde med 
beteckningen L2019:6906 i Kulturmiljöregistret. I övrigt 
påträffades ingenting av antikvariskt intresse.


