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Fornlämning – lämning som uppfyller Riksantikvarieämbetets 
kriterier för fornlämning. Fornlämningar är skyddade enligt kultur-
miljölagen, vilket innebär att  det är förbjudet att  ta bort, skada, fl ytt a 
eller täcka över en fornlämning. Lagskyddet är automatiskt, vilket 
innebär att  en fornlämning inte behöver vara känd sedan tidigare 
eller registrerad i fornminnesregistret för att  omfatt as av lagskyddet. 
Överträdelse kan innebära böter eller fängelse.
Övrig kulturhistorisk lämning – lämning som enligt rådande 
praxis vid registreringstillfället inte utgör fornlämning enligt Riks-
antikvarieämbetets kriterier, men som ändå bedöms ha ett  antikva-
riskt värde. Bedömningen används även för vissa lämningar som 
inte uppvisar fysiska spår, t.ex. plats med tradition. 

Bevakningsobjekt – en tidigare använd och i Forndok förekom-
mande bedömning som innebär att  man vid inventeringstillfället 
inte kunnat ta ställning till om lämningen är en fornlämning eller 
inte. Fornlämning med denna bedömning måste därför alltid kont-
rolleras ytt erligare före markingrepp. Begreppet har också använts 
för fornlämningar där det exakta läget för lämningen varit osäkert. 
Bedömningen bevakningsobjekt används inte längre vid nyregistre-
ringar i Forndok.
Ej kulturhistorisk lämning – lämning som inte bedöms vara av 
kulturhistoriskt värde. I Forndok förekommer bedömningen även 
för lämningar som har registrerats, trots att  de inte anses ha något 
antikvariskt värde.

Antikvarisk bedömning - begrepp och förklaring
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Sammanfattning

På uppdrag av länsstyrelsen i Södermanland har under 
december 2018 och januari 2019 genomförts en arkeologisk 
undersökning i form av schaktningsövervakning på Fogdön 
i Strängnäs kommun. Insatsen föranleddes av nedläggning 
av fi berkabel. Arbetena har genomförts i tre etapper och i 
denna rapport redovisas resultaten eft er den sista etappen. 

Av ursprungligen planerade fem delsträckor kom två att  
övevakas/besiktigas av arkeolog (delsträckor 1 och 5). 
Övriga planerade delsträckor utgick av olika skäl. Inom 
delsträcka 5 påträff ades ett  stolphål av sannolikt sentida 
karaktär. Stolphålet undersöktes och bortt ogs. I övrigt 
påträff ades ingenting av antikvariskt intresse. 

Fig. 1. Översiktskarta med undersökningsområdet markerat. 
Skala 1:200000.
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Uppdrag arkeologi har under december 2018 och januari 
2019 genomfört en arkeologisk undersökning i form av 
schaktningsövervakning inom Fogdö och Vansö socknar 
på Fogdön i Strängnäs kommun. Undersökningen föran-
leddes av att  företaget Netel AB avser att  markförlägga ny 
fi berkabel i området. Fibernedläggningen har av företaga-
ren indelats i tre etapper och det nu utförda uppdraget har 
omfatt at etapp 3. 
Etapp 3 utgjordes initialt av fem delsträckor som tillsam-
mans motsvarade en sträcka av cirka 785 löpmeter. Läns-
styrelsen i Södermanland bedömde att  det i dessa fall fanns 
risk att  arbetsföretaget kunde skada okända lämningar till-
hörande ovan nämnda fornlämningar och gav tillstånd till 
ingrepp i och/eller fornlämningsområde till fornlämning 
RA Ä Fogdö 130:1 och 339 samt RA Ä Vansö 17:1, 17:2, 
17:3, 35:1, 71:1, enligt 2 kap. 12 § i Kulturmiljölagen, med 
villkoret att  en arkeologisk undersökning i form av schakt-
ningsövervakning skulle göras i samband med markingrep-
pen. 

Topografi  och fornlämningsmiljö
Landskapsbilden präglas i de centrala delarna av Fogdön av 
öppna dalgångar med haglandskap på omgivande morän-
höjder. Mot norr fi nns ett  mer småbrutet landskap med 
uppodlade lerjordar och mellanliggande moränhöjder 
med hag- och skogsmark. De fem delsträckorna är belägna 
cirka 10-20 m ö h. 

På Fogdön fi nns en stor mängd registrerade fornlämningar. 
De äldsta kända lämningarna utgörs av rösen från bronsål-
dern (RA Ä Fogdö 78:1 och 39:1) men särskilt förekom-
mande är fornlämningar från järnåldern i form av förhis-
toriska gravar och gravfält (RA Ä Fogdö 53:1, RA Ä Fogdö 
46:1, RA Ä Vansö 35:1 m.fl .). I området fi nns även fl era 
stensträngar (RA Ä Fogdö 504) samt välbevarade forn-
borgar vid Karleby (RA Ä Fogdö 70:1), Rällinge (RA Ä 
Helgarö 32:1) och Stenby (RA Ä Fogdö 56:1). Bland de 
medeltida lämningarna kan nämnas Vårfruberga kloster-
ruin (RA Ä Fogdö 30:1), den närliggande borgruinen RA Ä 
Fogdö 29:1 samt by- och gårdstomter och torplämningar 
från historisk tid (RA Ä Fogdö 265, RA Ä Fogdö 253). 

Den här aktuella ledningssträckningen är till stor del belä-
gen inom två riksintressen för kulturmiljövården (Fogdöns 
centrala del D14 och Kinger-Valla D17). Riksintresseom-
rådet Fogdöns centrala delar utgörs av ett  odlingslandskap 
vilket är att  betrakta som ett  tydligt exempel på en central-
bygd i Mälardalsområdet sedan järnåldern. Riksintresse-
området Kinger-Vallas odlingslandskap och bebyggelse-
struktur avspeglar ett  äldre jordbrukslandskap med fl era 
oskift ade byar, och invid byarna fi nns gravfält som visar på 

kontinuitet tillbaka till i alla fall äldre järnålder. 

Tidigare undersökningar
Delsträcka 1 var belägen inom fastigheten Fogdö-Årby 
9:1 och berörde fornlämningsområde till gravfältet RA Ä 
Fogdö 130:1, vilket består av ca 80 fornlämningar varav 
fyra högar, ca 73 runda stensätt ningar och tre kvadra-
tiska stensätt ningar. Ca 30 meter norr om gravfältet åter-
fi nns den så kallade ”Likbrännarstenen”, RA Ä Fogdö 131:1 
(bedömd som övrig kulturhistorisk lämning). Enligt 
förstagångsinventeringen 1957 var ett  fåtal stensätt ningar 
skadade i kanten. När vägen breddades (före 1957) bort-
togs två gravar, vilka ska ha innehållit aska och benrester 
(FMIS). Enligt revideringsinventeringen 2005 är ca 20 
gravar synliga (FMIS). Inga övriga arkeologiska insatser 
vid platsen har identifi erats.

Delsträcka 2 var belägen inom fastigheten Hasta 5:1 
och berörde fornlämning och fornlämningsområde till 
gårdstomten RA Ä Fogdö 339, Hasta gamla tomt, vilken 
utgörs av en grund eft er ett  boningshus, fyra grunder samt 
en jordkällare. På en geometrisk avmätning från år 1722 
fi nns markerat två gårdar i Hasta by varav den ena utgör 
dagens gård norr om vägen och den andra den registre-
rade försvunna gården (FMIS). Det äldsta skrift liga beläg-
get för Hasta är från år 1337 ”Hadhastum” (FMIS, SOFI). 
Inga arkeologiska insatser har tidigare genomförts vid plat-
sen. Strax norr om gårdstomten fi nns en lämning bedömd 
som bevakningsobjekt i form av RA Ä Fogdö 329, Hasta 
gårdstomt, bebyggd med ett  boningshus samt ett  par uthus. 
Utsträckningen i FMIS är enligt 1722 års karta.

Delsträcka 3 var belägen inom fastigheten Vansö-Åsby 1:3 
och berörde fornlämningsområde till fornlämningarna 
RA Ä Vansö 17:1, 17:2 och 17:3. Gravfältet RA Ä Vansö 
17:1 utgörs av ca 15 runda stensätt ningar, varav några 
uppges vara skadade (FMIS). Inga arkeologiska insatser 
har genomförts på gravfältet. RA Ä Vansö 17:2 utgörs av 
en boplats (status bevakningsobjekt) med okänd utsträck-
ning inom vilken kulturlager framkom i samband med en 
utredning år 1996. Boplatsen delundersöktes under utred-
ningen men inga fynd påträff ades (Hylén 1999: 13). Forn-
lämningen RA Ä Vansö 17:3 utgörs av ett  boplatsområde 
med okänd utsträckning, vilket även det delundersök-
tes i samband med ovan nämnda utredning. Inom områ-
det påträff ades ett  stolphål, en nedgrävning och ett  kultur-

Bakgrund

Fig. 2. RA Ä Fogdö 131:1, den så kallade 
"likbrännarstenen" vid delsträcka 1.

Foto: Richard Grönwall
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lager men inga fynd påträff ades (a.a: 14). I anslutning till 
undersökningssträckan ligger även bytomten RA Ä Vansö 
229 (bevakningsobjekt). Bytomten är idag bebyggd med 
ett  par boningshus samt fl era uthus och utsträckningen i 
FMIS följer 1722 års geometriska avmätning. Äldsta skrift -
liga belägg för Åsby är från år 1337 "asby" (FMIS, SOFI). 
Inga arkeologiska insatser har tidigare genomförts inom 
bytomten.

Delsträcka 4 var belägen inom fastigheten Vansö-Mälby 
1:10 och berörde fornlämningsområde till gravfältet RA Ä 
Vansö 35:1, bestående av en hög och 14 runda stensätt -
ningar. Flera av stensätt ningarna är skadade och enligt 
revideringsinventeringen år 2005 fi nns eventuellt en jord-
källare i den södra delen av gravfältet (FMIS). Inga arkeo-

logiska insatser har tidigare utförts vid gravfältet. 

Delsträcka 5 var belägen inom fastigheten Hyvena 1:4 och 
berörde fornlämning och fornlämningsområde till RA Ä 
Vansö 71:1. Fornlämningen utgörs av ett  boplatsområde 
med okänd utsträckning inom vilken en härd, två stolphål 
och ett  kulturlager framkom i samband med en arkeologisk 
utredning år 1996. Boplatsen delundersöktes under utred-
ningen men inga fynd påträff ades (Hylén 1999: 13). 
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Fig. 3. Fastighetskartan med registrerade fornlämningar (blått ) och läget för delsträckor 1 och 2 markerade. Skala 1:10000.
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Fig. 4. Fastighetskartan med registrerade fornlämningar (blått ) och läget för delsträckor 3-5 markerade. Skala 1:10000.
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Genomförande

Syfte  
Syft et med den arkeologiska undersökningen var att  
löpande undersöka och dokumentera mindre komplice-
rade lämningar inom delar av fornlämningarna som eventu-
ellt berördes, samt att  tillvarata fynd och insamla daterbart 
material för 14C-analys. Om mer komplicerade lämningar 
framkom fi ck dessa inte tas bort utan  Länsstyrelsens 
godkännande.

Metoder och arbetsmoment
Arkiv- och kartanalys

Inför undersökningen genomfördes en enklare kartana-
lys av historiskt och sentida kartmaterial. Uppgift er om de 
berörda lämningarna inhämtades från  Fornminnesregistret 
(FMIS) samt Riksantikvarieämbetets öppna rapportarkiv 
SAMLA. 

Fältarbete

Berörda delsträckor skulle enligt Länsstyrelsens beslut 
övervakas av arkeolog i samband med grävning för nedläg-
gande av fi berkabel. Påträff ade anläggningar och fyndföre-
komster av mindre komplicerad karaktär skulle undersö-
kas och dokumenteras.

Dokumentation

Schakt och objekt av antikvariskt intresse mätt es in med 
RTK-GPS, beskrevs i text och fotograferades. Drönarfoto-
grafering genomfördes vid skadebesiktning av delsträcka 1. 
Samtliga inmätt a schakt/ytor och anläggningar tilldelades 
vid inmätningstillfället ett  unikt ID-nr och lagras i det digi-
tala dokumentationssystemet Intrasis. Beskrivningar och 
annan dokumentation av schakt/ytor och anläggningar har 
kopplats till respektive ID-nr.

Rapportering

Rapporten har eft er godkännande av Länsstyrelsen tryckts 
och distribuerats i enlighet med Länsstyrelsens beslut, samt 
även till Fogdö hembygdsförening, eft er visat intresse. En 
digital PDF-version av rapporten fi nns tillgänglig via Riks-
antikvarieämbetets e-arkiv Forndok. Resultaten av under-
sökningen har registrerats i Fornreg.

Analyser

Inga naturvetenskapliga analyser genomfördes i och med 
brist på tillförlitligt analysmaterial.  

Fynd

Inga fynd av antikvariskt intresse påträff ades i samband 
med undersökningen. 



1 2

Avvikelser från planerad insats
Eft er justeringar av planerade ledningsdragningar, i kombi-
nation med grävning av arbetsföretaget utan arkeologisk 
övervakning i strid med Länsstyrelsens beslut, kom endast 
en av ursprungligen fem planerade delsträckor att  överva-
kas av arkeolog. 

Delsträcka 1 grävdes utan närvaro av arkeolog. Länssty-
relsen bedömde att  risk för skada på fornlämning förelåg, 
varför den berörda ytan skadebesiktigades i eft erhand (se 
nedan). 

Delsträcka 2 var belägen inom fastigheten Hasta 5:1 
och berörde fornlämning och fornlämningsområde till 
gårdstomten RA Ä Fogdö 339, Hasta gamla tomt, vilken 
utgörs av en grund eft er ett  boningshus, fyra grunder samt 
en jordkällare. Arbetsföretaget justerade denna sträcka 
utan föregående samråd med länsstyrelsen. Justeringen 
innebar att  den initialt planerade undersökningssträckan, 
vilken löpte uteft er en väg strax norr om RA Ä Fogdö 339; 
istället ersatt es med en ny sträckning öster och norr om 
RA Ä Fogdö 329 (Hasta gårdstomt, med status bevak-
ningsobjekt). Delsträckan grävdes sedan utan tillstånd av 
arbetsföretaget. Länsstyrelsen bedömde i eft erhand att  den 
nya sträckningen inte berörde lagskyddad fornlämning. 
Därmed utgick sträckningen och inga arkeologiska insat-
ser utfördes.

Delsträcka 3 var belägen inom fastigheten Vansö-Åsby 1:3 
och berörde fornlämningsområde till fornlämningarna 
RA Ä Vansö 17:1 (gravfält bestående av ca 15 runda sten-
sätt ningar), 17:2 (boplats) och 17:3 (boplats). Den plane-
rade sträckningen justerades av arbetsföretaget, varvid 
länsstyrelsen beslutade att  övervakning inte längre var 
nödvändig. Därmed utgick sträckningen och inga arkeolo-
giska insatser utfördes vid Delsträcka 3. 

Delsträcka 4 var belägen inom fastigheten Vansö-Mälby 
1:10 och berörde fornlämningsområde till gravfältet RA Ä 
Vansö 35:1, bestående av en hög och 14 runda stensätt -
ningar. Den planerade sträckningen justerades av arbetsfö-
retaget, varvid länsstyrelsen beslutade att  övervakning inte 
längre var nödvändig. Därmed utgick sträckningen och 
inga arkeologiska insatser utfördes. 

Delsträcka 1 - skadebesiktning
Delsträcka 1 var belägen inom fastigheten Fogdö-Årby 
9:1 och berörde fornlämningsområde till gravfältet RA Ä 
Fogdö 130:1, vilket består av cirka 80 fornlämningar varav 
fyra högar, ca 73 runda stensätt ningar och tre kvadra-

tiska stensätt ningar. Ca 30 meter norr om gravfältet åter-
fi nns den så kallade ”Likbrännarstenen”, RA Ä Fogdö 131:1 
(bedömd som övrig kulturhistorisk lämning). 

Den ursprungliga delsträckan justerades i ett  tidigt skede 
av arbetsföretaget och den nya sträckningen gick således 
12 meter norr om den tidigare planerade sträckningen. 
Delsträckan grävdes av arbetsföretaget utan arkeologisk 
övervakning. 

Den berörda ytan i anslutning till lämningarna besikti-
gades okulärt av Uppdrag arkeologi (bilaga 3). Schaktet 
hade grävts i åkermark på en yta mellan gravfältet RA Ä 
Fogdö 130:1 och ”likbrännarstenen” RA Ä Fogdö 131:1. 
Vid besiktningstillfället kunde inte avgöras mer än på ett  
ungefär var schaktet grävts, då uppgrävda jordmassor vid 
igenfyllning fördelats ut över en bredd av 3-4 meter utmed 
kabelschaktet. Schaktet bedöms ha varit cirka 100 m långt, 
och dess ungefärliga utbredning i V-O riktning mätt es med 
RTK-GPS (A2014). Ingenting observerades som tyder på 
att  fornlämning skadats.  

Delsträcka 5
Delsträckan var belägen inom fastigheten Hyvena 1:4 och 
berörde fornlämning och fornlämningsområde till RA Ä 
Vansö 71:1, ett  boplatsområde med okänd utsträckning 
inom vilken en härd, två stolphål och ett  kulturlager fram-
kom i samband med en utredning år 1996 (Hylén 1999: 
13). 

Ett  cirka 110 meter långt schakt grävdes med grävmaskin i 
åkermark, strax väster om en intilliggande väg (bilaga 3). I 
schaktets norra del påträff ades ett  ensamliggande stolphål 
(A255, fi g 3, bilaga 3) på cirka 0,5 meters djup. Stolphå-
let var runt, ca 0,4 m i diameter och innehöll skoningssten 
i två skikt. Anläggningen tolkades vara av sannolikt sentida 
karaktär, då tegel påträff ades ytligt i fyllningen. 

Stolphålet A255 var beläget cirka 40 meter från boplatsen 
RA Ä Vansö 71:1 och tolkas på grund av sin sentida karak-
tär inte tillhöra denna. Anläggningen undersöktes och 
bortt ogs i enlighet med undersökningens syft e att  löpande 
undersöka och dokumentera mindre komplicerade 
lämningar. 

Enligt undersökningens syft e skulle daterbart material 
samlas insamlas i syft e att  utföra 14C analyser. I och med 
brist på tillförlitligt analysmaterial utfördes inga naturve-
tenskapliga analyser av anläggningen. 

Resultat
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Hylén, H. 1999.  Rundholm - Roteby, Vansö sn, Södermanlands län. Södermanlands museum, arkeologiska meddelan-
den 1999:13.

Digitala källor
Fornminnesregistret (FMIS). 
Länsstyrelsen. Riksintresse för kulturmiljövården Fogdöns centrala del (D14). Arbetsblad.

Referenser

Fig. 3. Stolphålet A255 påträff at vid schaktning inom delområde 5. Från S.
Foto: John Wändesjö.
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1. Schakttabell

Schakt nr Delsträcka Storlek (m) Djup (m) Beskrivning
200 5 110 x 0,5 0,8 Ploggång på 0,35-0,4 m djup, den sterila nivån motsvarades av 

glacial lera. I schaktet påträff ades ett  täckdike samt ett  dräneringsrör 
av tegel, vilka ej dokumenterades. I den norra delen av schaktet 
påträff ades ett  stolphål (A255), ca 0,4 m i diameter. 

Anl nr Delsträcka Schakt Typ Beskrivning Status
255 5 200 Stolphål Rundat stolphål, ca 0,4 m i diameter, med stenskoning 

i två skikt och skålformad nedgrävning, ca 0,25 m djup. 
Det övre skiktet skoningssten bestod av 4 rundade 
stenar, ca 0,15 m stora, och underlagrades av ett  
ytt erligare skikt sten. I stolphålets yta påträff ades tegel. 
Anläggningen tolkas vara av sannolikt sentida karaktär 
och hör sannolikt ej till boplatsen RA Ä Vansö 71:1. 

Undersökt och 
bortt agen

2. Anläggningstabell
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3. Planritningar

Delsträcka 1. Skala 1:2000.
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Delsträcka 5. Skala 1:2000.
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På uppdrag av Länsstyrelsen Södermanland har under 
december 2018 och januari 2019 genomförts en arkeologisk 
undersökning i form av schaktningsövervakning på Fogdön i 
Strängnäs kommun. Insatsen föranleddes av nedläggning av 
fi berkabel. Arbetena har genomförts i tre etapper och i denna 
rapport redovisas resultaten eft er den tredje och sista etappen. 
Av ursprungligen planerade fem delsträckor kom två att  
övevakas/besiktigas av arkeolog (delsträckor 1 och 5). Övriga 
planerade delsträckor utgick av olika skäl. Inom delsträcka 5 
påträff ades ett  stolphål av sannolikt sentida karaktär. Stolphålet 
undersöktes och bortt ogs. I övrigt påträff ades ingenting av 
antikvariskt intresse. 


