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Sammanfattning

På uppdrag av Länsstyrelsen Södermanland genomfördes under september-november 2018 en arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
samt arkeologisk utredning i form av utredningsgrävning inom fastigheterna Fogdö-Sörby 1:1, Bärby 6:1,
Helgarö-Åsby, Helgarö-Åsby 2:1, 3:3, 5:4 och 9:1 på
Fogdön, Strängnäs kommun, Södermanlands län (lst
dnr 431-3777-2018).
Undersökningen och utredningen föranleddes av att
ny fiberkabel skulle markförläggas i området. Beställande företagare var Netel AB. Syftet med den arkeologiska undersökningen var att löpande undersöka och dokumentera eventuellt förekommande
och mindre komplicerade lämningar inom de delar
av fornlämningarna som berördes, samt att tillvarata
fynd. Syftet med den arkeologiska utredningen var att
fastställa eventuell förekomst av tidigare okända fornlämningar som riskerade beröras av arbetsföretaget,
samt att i förekommande fall och så långt som möjligt
beskriva dessa.
Projektet var indelat i fyra delsträckor där sammanlagt
cirka 940 m2 schaktades. Arbetet berörde fornlämningsområde till fornlämningarna RAÄ Fogdö 183:1
och 457 samt Helgarö 49:1, 50:1, 51:1, 52:1 och 140.
Delsträcka 1 berörde fornlämning och fornlämningsområde till gravfältet RAÄ Fogdö 183:1. Ingenting av
antikvariskt intresse påträffades.

Fig. 1. Översiktskarta med undersökningsområdet
markerat. Skala 1:200000.
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Inom delsträcka 2 påträffades två fynd av bergart
vilket resulterade i att boplatsen RA Ä Fogdö 457
erhållit en ny utbredning.
Vid den tredje delsträckan påträffades 42 anläggningar, varav 35 bedömdes utgöra fornlämning. Det
påträffade fyndmaterialet omfattade slipstenar, en
knacksten, keramik (A-gods samt yngre rödgods)
samt metallfynd av en järnten och en bronsnål.
Lämningstyp och utbredning av RAÄ Helgarö 50:1
har i och med de påträffade lämningarna ändrats från
gravfält till grav- och boplatsområde. I nära anslutning
till delsträckan påträffades och registrerades även en
tidigare okänd fornlämning i form av en stensträng.
Den fjärde delsträckan berörde en uppgift om en
försvunnen runsten, Sö 323. Ingenting av antikvariskt
intresse påträffades.

Bakgrund
Bakgrund

i fornlämning RAÄ Fogdö 183:1 samt Helgarö 50:1
och inom fornlämningsområde till fornlämning RAÄ
Fogdö 183:1, 457, Helgarö 49:1, 50:1, 51:1 och 52:1,
enligt 2 kap. 12 § i Kulturmiljölagen, med villkoret att
en arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning skulle göras i samband med markingreppen (delsträckor 1-3).

Uppdrag arkeologi har under september-november 2018 genomfört en arkeologisk undersökning i
form av schaktningsövervakning samt en arkeologisk
utredning i form av utredningsgrävning inom Fogdö
och Helgarö socknar på Fogdön i Strängnäs kommun.
Undersökningen och utredningen föranleddes av att
företaget Netel AB avser att markförlägga ny fiberkabel i området. Fibernedläggningen har av företagaren
indelats i tre etapper och det nu utförda uppdraget
har omfattat etapp 2. Etapp 2 utgjordes initialt av fyra
delsträckor som tillsammans motsvarade en sträcka
av cirka 1 050 meter. Länsstyrelsen Södermanland
bedömde att det i dessa fall fanns risk att arbetsföretaget kunde skada okända lämningar tillhörande ovan
nämnda fornlämningar och gav tillstånd till ingrepp

Den ursprungliga dragningen för delsträcka 3 lades
om efter konstaterande att den ursprungliga ledningssträckningen med största sannolikhet skulle innebära
skada på ett flertal ovan mark synliga gravkonstruktioner, och kom efter Länsstyrelsens tilläggsbeslut att
innebära ett ingrepp i endast fornlämningsområde till
fornlämning RAÄ Helgarö 50:1. För att fullt ut kunna
ta ställning till arbetsföretagets tillåtlighet beslu-

Fig. 2. Berörd fornlämning inom delsträcka 1 markerad med rött på fastighetskartan. Övriga registrerade fornlämningar
markerade med blått. Skala 1:10000.
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tade Länsstyrelsen även att en arkeologisk utredning
krävdes vid platsen för en uppgift om runsten, RAÄ
Helgarö 140 (delsträcka 4). Motiveringen var att det
inte heller i detta fall kunde uteslutas förekomst av
okända fornlämningar inom det berörda området.
Efter avslutad undersökning och utredning konstateras att sammanlagt 519 löpmeter/943 m2 har schaktats under arkeologisk medverkan.

Topografi och fornlämningsmiljö
Landskapsbilden präglas i de västra och centrala
delarna av Fogdö och Helgarö socknar av öppna
dalgångar med haglandskap på omgivande moränhöjder. Mot norr finns ett mer småbrutet landskap med
uppodlade lerjordar och mellanliggande moränhöjder med hag- och skogsmark. Odlingslandskapet är att
betrakta som typiskt för Mälardalsområdets centralbygder som ofta har rötter ned i brons- och järnåldern.
De fyra delsträckorna är belägna cirka 10-25 m ö h.

Tidigare undersökningar
De områden som berörde fornlämningarna RAÄ
Fogdö 183:1, 457 samt RAÄ Helgarö 52:1 och 140
har inte tidigare varit föremål för några arkeologiska
insatser. De tre gravfälten RAÄ Helgarö 49:1, 50:1,
51:1 samt runristningen på block RAÄ Helgarö 52:1,
belägna på Åsbyåsen, har däremot en antikvarisk
historik. Redan år 1667 beskrivs i Rannsakningar efter
antikviteter, gravhögar och uppresta stenar vid Åsby.
År 1682 beskrivs vidare två runstenar, varav den ena
utgör runristningen RAÄ Helgarö 52:1 (Sö 324). Ristningen har motiv av ett kors, en mansfigur samt runor
som inte har kunnat tydas. Den andra runristningen
som beskrivs utgör sannolikt den idag försvunna RAÄ
Helgarö 140 (Sö 323). Inskriften på RAÄ Helgarö 140
ska vara enligt uppgift i FMIS vara "...anti och Åsgautr,
de reste denna sten efter Tori..., .... Skammhals ristade
runorna”. År 1750 trycktes en teckning av runstenen
gjord av Johan Peringskiöld, vilket är den enda kända
bevarade avbildningen ((Bautil 705, fig. 3) (Göransson 1750).

På Fogdön finns en stor mängd registrerade fornlämningar. De äldsta kända lämningarna utgörs av rösen
från bronsåldern (RAÄ Fogdö 78:1 och 39:1) men
särskilt förekommande är fornlämningar från järnåldern i form av förhistoriska gravar och gravfält (RAÄ
Fogdö 53:1, RAÄ Fogdö 46:1, RAÄ Helgarö 8:1
m.fl.). I området finns även flera stensträngar (RAÄ
Fogdö 504, RAÄ Helgarö 72) samt välbevarade fornborgar vid Karleby (RAÄ Fogdö 70:1), Rällinge (RAÄ
Helgarö 32:1) och Stenby (RA Ä Fogdö 56:1). Bland
de medeltida lämningarna kan nämnas Vårfruberga
klosterruin (RAÄ Fogdö 30:1), den intilliggande
borgruinen RAÄ Fogdö 29:1 samt by- och gårdstomter och torplämningar från historisk tid (RAÄ Fogdö
265, RAÄ Fogdö 253).
Den aktuella ledningssträckningen låg till stora delar
inom ett riksintresseområde för kulturmiljövården
(Fogdöns centrala del D14). Två av de tre delsträckor
som omfattades av arkeologisk undersökning i form
av schaktningsövervakning var belägna inom riksintresseområdet, medan övriga delsträckor (både
undersöknings-och utredningssträckor) var belägna i
nära anslutning till riksintresseområdet.
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Fig. 3. Johan Peringskiölds avbildning av den idag försvunna
runstenen RAÄ Helgarö 140, Sö 323. Ur Bautil (Göransson
1750).

Fig. 4. Berörd fornlämning inom delsträcka 2 markerad med rött på fastighetskartan. Övriga registrerade fornlämningar
markerade med blått. Skala 1:10000.

Fig. 5. Berörd fornlämning inom delsträcka 3 och 4 markerad med rött på fastighetskartan. Övriga registrerade
fornlämningar markerade med blått. Skala 1:10000.
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Under den senare delen av 1800-talet besökte Richard
Dybeck respektive Olof Hermelin platsen, och
Dybeck nämner runt 1860 den idag försvunna RAÄ
Helgarö 140. Efter Hermelins något senare besök
uppger han att runstenen ska ha grävts ner i åkern
omkring år 1870. Hermelin lät enligt anvisning verkställa undersökningar på ett par platser, men lyckades
inte återfinna runstenen (O. Hermelin, Åkers härad).
Information om den försvunna runstenen efterlystes
år 1933 i Mariefreds tidning efter att områdets fornlämningar inventerats genom ett privat initiativ, men
runstenen är idag fortsatt försvunnen.
Under 1900-talet genomfördes en rad olika antikvariska åtgärder på de tre gravfälten RAÄ Helgarö 49:1,
50:1 och 51:1, vilka ofta inte behandlas som separata lämningar i de äldre arkivhandlingarna. Gravfälten tolkas ursprungligen ha utgjort en enda enhet och
korsas idag av väg 957, en äldre landsväg vars sträckning återfinns på äldre kartmaterial från 1600–1700talet (Hermelin 1998:4). Runristningen RA Ä Helgarö
52:1 är placerad omedelbart intill och nordöst om ett
vägskäl längs denna väg strax intill gravfältsområdet.
År 1927 genomförde markägarna i området gemensamt en restaurering av ett flertal gravhögar som
skadats vid grävning för potatiskällare. Gravarna
restaurerades bland annat genom igenfyllning med
grus samt bortförande av virke och skräp från platsen. Efter den privata områdesinventering som senare
följde år 1933, dröjde det fram tills 1970-talet innan
ytterligare insatser följde i samband med avstyckningsärenden i området.
Vägverket ansökte år 1977 om att få räta ut väg 957,
och en ny ansökan gjordes året efter om att få flytta
runristningsblocket RAÄ Helgarö 52:1. Länsstyrelsen
avslog båda ansökningarna. År 1978 upprättades en
kostnadsberäkning av Riksantikvarieämbetets undersökningsverksamhet (RAÄ UV) för en undersökning
av sammanlagt 13 skadade gravar inom de tre gravfälten. Undersökningen kom av okänd anledning dock
aldrig att genomföras.
Under 1980-talet uppmärksammades och anmäldes återigen skador på gravfälten, och UV utförde en
skadebesiktning, vilken visade att flera gravar skadats
av tidigare dikesrensning. Gravarna hade även fått
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Fig. 6. Gravfältet Helgarö 51:1, fotat från väg 957 under
oktober 1981. Foto: Bore Eriksson, RAÄ Vårdsektionen.

ytliga skador genom snöplöjning samt på grund av att
grus pålagts för en parkering.
När Helgarö Bygdegårdsförening planerade en tillbyggnad av bygdegården genomförde RAÄ UV en
arkeologisk förundersökning år 1990 inom RAÄ
Helgarö 49:1. Ett cirka 12 meter långt, 1–1,5 meter
brett och 0,45 meter djupt schakt grävdes i samband
med undersökningen. Inga anläggningar eller fynd av
förhistorisk karaktär påträffades. Samma år genomförde RAÄ UV en arkeologisk undersökning och
antikvarisk kontroll inom RAÄ Helgarö 50:1 och
51:1 i samband med en planerad teleledning i Åsby.
Sammanlagt grävdes 20 stycken 1–3 m långa, ca 0,5
m breda och upp till 0,9 m djupa schakt. Inga förhistoriska fynd, konstruktioner eller lager kunde noteras.
Slutligen genomfördes år 1998 en särskild undersökning och restaurering av 12 gravar som skadats genom
dikessläntning inom RAÄ Helgarö 51:1 (Hermelin
1998:7). Totalt konstaterades fem brandlager ha blottlagts genom släntningen och i åtta gravar fanns synliga
stenpackningar. Vägskyltar och telestolpar som placerats i ytterkanten av tre gravar utgjorde andra skadefaktorer. Inga anläggningar undersöktes, eftersom det
endast var aktuellt att genomföra delundersökningar,
vilka bedömdes ha ett lågt vetenskapligt värde. Under
restaureringen täcktes skadorna med åldersbeständig
byggplast och grus och diket fylldes med makadam
för att undvika rasskador (Hermelin 1998:8).

Genomförande
Syfte

digitala dokumentationssystemet Intrasis. Analogt
upprättad dokumenattion samt insamlade fynd och
prover har registrerats i Intrasis och relaterats till aktuellt kontext-ID.

Syftet med den arkeologiska undersökningen var att
löpande undersöka och dokumentera eventuellt förekommande och mindre komplicerade lämningar
inom de delar av fornlämningarna som berördes, samt
att tillvarata fynd. Om mer komplicerade lämningar
framkom fick dessa inte tas bort utan länsstyrelsens
medgivande. Ett medgivande gavs under fältarbetsfasen att inom delsträcka 3 undersökta samtliga påträffade kontexter, undantaget sådana som bedömdes
ingå i gravkonstruktioner. Under övervakan eftersågs istället att dessa lämningar inte kom att beröras av
kabelnedläggningen.

Resultaten av undersökningen och utredningen har
efter Länsstyrelsens godkännande av rapportmanus
registrerats i Kulturmiljöregistret (KMR). Rapporten har efter godkännande tryckts och distribuerats i
enlighet med Länsstyrelsens direktiv, samt till Fogdö
hembygdsförening efter förfrågan. En PDF-version av
rapporten finns tillgänglig via Riksantikvarieämbetets
e-arkiv Forndok.

Fynd

Syftet med den arkeologiska utredningen var att fastställa eventuell förekomst av tidigare okända fornlämningar som riskerade beröras av arbetsföretaget,
samt att i förekommande fall och så långt som möjligt
beskriva dessa.

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

Metoder och arbetsmoment

Analyser

Initialt genomfördes en genomgång av befintligt arkivoch kartmaterial kopplat till de berörda lämningarna.

Prover insamlades från delsträcka 3 för vedarts-, 14Coch växtmakrofossilanalys.

Samtliga berörda delsträckor övervakades av arkeolog.
Schakt grävdes med grävmaskin försedd med smalskopa/ kabelskopa eller planerskopa. Grävda schakt
rensades vid behov för hand med fyllhacka. I de fall
det ansågs nödvändigt för en antikvarisk bedömning
finrensades delar av schakten med skärslev.
Påträffade anläggningar grov- och finrensades med
fyllhammare respektive skärslev. Undersökta anläggningar utgrävdes helt eller till hälften.

Dokumentation
Samtliga schakt och kontexter av antikvariskt intresse
mättes in med RTK-GPS, beskrevs i text och fotograferades. Delsträcka 3 fotograferades med drönare i
syfte att erhålla lod- och översiktsbilder.
Vid inmätningstillfället erhöll varje enskild kontext
ett unikt ID-nr. Digital information har lagrats i det
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Resultat
Sammanlagd schaktad yta vid den arkeologiska undersökningen i form av schaktövervakning uppgick till
849 m2. Totalt schaktad yta under den arkeologiska
utredningen i form av utredningsgrävning uppgick till
94 m2.

Arkeologisk undersökning i form av
schaktövervakning. Delsträcka 1
Delsträcka 1 var belägen inom fastigheten FogdöSörby 1:1 och berörde fornlämning och fornlämningsområde till RA Ä Fogdö 183:1, ett gravfält bestående av cirka 50 fornlämningar i form av två högar, 47
runda stensättningar och en kvadratisk stensättning.
För delsträckan grävdes fyra schakt om sammanlagt
175 löpmeter (119 m2) utmed två grusvägar i ett villaområde (fig. 9). Initialt skulle ytterligare 100 löpmeter schaktas västerut, utmed en grusväg som löper
strax norr om RAÄ Fogdö 183:1. En högströmskabel
påträffades dock på 0,6 m djup i den västra änden av
schakt 256, varpå arbetet avbröts. Då ytan bevisligen
schaktats vid ett tidigare tillfälle avslutades därmed
schaktningen, efter avstämning med Länsstyrelsen.
Ingenting av antikvariskt intresse påträffades inom
delsträckan.

Arkeologisk undersökning i form av
schaktövervakning. Delsträcka 2
Delsträcka 2 var belägen inom fastigheten Bärby 6:1
och berörde fornlämningsområde till RAÄ Fogdö
457. Fornlämningen var i FMIS registrerad som en
boplats med fynd av två knackstenar, tre mindre
brynen i sandsten samt 7–8 större stenar med slipskåror eller slipytor. Fynden var påträffade vid olika
tidpunkter i samband med plöjning av åkern. Fynden
förvaras efter överenskommelse med Länsstyrelsen
hos upphittaren Jan Eriksson, som bor i nära anslut-

Fig. 8. Några av de stenar som tidigare påträffats inom
boplatsområdet RAÄ Fogdö 457. Foto: Richard Grönwall.

ning till lämningen. Uppdrag arkeologi fick i samband
med schaktningsövervakningen tillgång till fynden.
Konstateras kan att uppgiften i FMIS om knackstenar
och brynen stämmer. Dock har endast två stenar med
slipskåror och slipytor som kan kallas ”större” stenar,
tidigare påträffats inom området (fig. 8). Uppgiften
har reviderats i Kulturmiljöregistret (KMR). Cirka
30 meter sydöst om boplatsen RAÄ Fogdö 457 finns
en fyndplats (RAÄ Fogdö 456) där en oval vendel-/
vikingatida glaspärla i rött, vitt, blått och svart med
schackrutigt mönster tidigare har påträffats. Även
denna hittades av, och förvaras hos, ovan nämnda
upphittare.
Fig. 7. Schakt 241 från öst. Foto: Rebecka Jonsson.

Ett 104 meter (200 m2) långt schakt grävdes utmed en
åkerkant gränsande mot ett skogbevuxet impediment
(S263, fig. 10). På 0,4 m djup påträffades en fragmenterad knacksten som även kan ha fungerat som löpare
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Fig. 9. Schaktplan delsträcka 1. Skala 1:1000.

Fig. 10. Plan över schakt och fynd från delsträcka 2. Ny utbredning av RAÄ Fogdö 457 mot söder markerat med blått. Skala 1:1000.

(F2) samt en del av en malsten (underliggare) med
slipskåror (F1, fig. 11 & 12). Fynd påträffades cirka
10 meter söder om den i FMIS registrerade avgränsningen för boplatsen RAÄ Fogdö 457 och bedöms
utifrån karaktären av tidigare fynd inom området
höra till samma boplats. Efter avslutad undersökning
har utbredningen för RAÄ Fogdö 457 justerats för att
även omfatta de inom ramen för denna undersökning
påträffade fynden (fig. 10).
Ett täckdike (A305) i den västra delen av schaktet
bedöms ha tillkommit efter 1850. Inget övrigt av antikvariskt intresse påträffades.
Fig. 12. Slipsten/underliggare (F1) och del av knacksten/
löpare (F2) från delområde 2. Foto: Richard Grönwall.

Arkeologisk undersökning i form av
schaktövervakning. Delsträcka 3

Fig. 11. Slipsten/underliggare (F1) in situ i schakt S263.
Foto: Richard Grönwall.

Fynd
Två fynd av antikvariskt intresse påträffades vid
schaktning inom delsträckan (fig. 11 &12). Dessa
utgjordes av en underliggare i gnejs med slipskåror
(F1) samt en del av en knacksten/löpare i granit (F2).
Bedömning av bergart har gjorts av geolog vid Naturhistoriska riksmuseet (e-post Åke Johansson 201809-24).
En bedömning av slipskårorna i underliggaren F1
har gjorts av Länshemslöjdskonsulenterna vid Stockholms läns museum. De grundare slipskårorna
bedöms vara slipmärken efter sylar, prylar, borrar eller
dylikt medan den djupaste skåran kan ha uppstått/
använts för råslipning av en kant på något verktyg,
exempelvis en yxa (e-post Andreas Sohlberg, 201809-19). Sannolikt har stenen först använts som slipsten och därefter som malsten.
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Delsträcka 3 var planerad att förläggas inom fastigheterna Helgarö-Åsby, Helgarö-Åsby 2:1, 3:3, 5:4
och 9:1. I anslutning till den planerade schaktningen
fanns gravfälten RAÄ Helgarö 49:1, 50:1 och 51:1,
samt RAÄ Helgarö 52:1, en runristning på ett block av
gråsten (Sö 324). Vid fältarbetet noterades att runristningen knappt var synlig, samt att den var kraftigt
överlavad. Runristningens befarat dåliga skick fotograferades och rapporterades till Länsstyrelsen.
Utanför undersökningsområdet, men i direkt anslutning till delsträcka 3, upptäcktes även en tidigare
okänd fornlämning i form av en stensträng (5563, fig.
13 och 20). Lämningen har registrerats i KMR.
Gravfältet RAÄ Helgarö 49:1 består av 30 fornlämningar i form av tre högar, 26 runda stensättningar och
en rest sten. Gravfältet RAÄ Helgarö 50:1 utgörs av
40 fornlämningar i form av två högar, 35 runda stensättningar, en treudd och två skeppsformiga stensättningar. Gravfältet RAÄ Helgarö 51:1 består av ca 45
fornlämningar i form av 10 högar och ca 35 runda
stensättningar. De tre fornlämningarna ska sannolikt
uppfattas som ett större och sammanhängande järnåldersgravfält. Även den väg som genomkorsar gravfältet kan antas ha tillkommit senast under vikingatid,
med tanke på läget för ovan nämnda runblock samt
den idag förvunna runstenen RAÄ Helgarö 140 (Sö
343).

Vid undersökning kunde 19 av de 61 anläggningarna
avskrivas. De kvarvarande 42 anläggningarna utgjordes av ett dike (5961), en stenpackning (5427, sannolikt del av gravkonstruktion), fyra gropar (5270,
5346, 5717, 5753), elva härdar (5306, 5338, A5372,
5377, 5434, 5441, 5492, 5497, 5506, 6022, 6102),
fyra kulturlagerrester (5482, 5520, 5528, 5699), två
nedgrävningar (5835, 5941), två rännor, tolkade som
eventuella kantrännor till överplöjda gravar (5650,
5784), tre stenlyft (5258, 5898, 5927), fem stolphål (5411, 5419, 5537, 5545, 6095) samt åtta störhål
(5225, 5844, 5879, 5300, 5324, 5825, 5890, 5919).
För att undvika att de anläggningar som ej undersöktes kom till skada av fibernedläggningen, breddades
en 15 meter lång sträcka i schaktriktningen vid varje

Fig. 13. Tidigare oregistrerad stensträng påträffad
i anslutning till delområde 3. Från nordöst.
Foto: Johan Runer.

Då schaktningen skulle påbörjas konstaterades att
den ursprungligen planerade ledningsdragningen
med största sannolikhet skulle innebära skada på ett
flertal ovan mark synliga gravar. Företagaren inkom
då till Länsstyrelsen med ett förslag på justering av
ledningssträckan, vilken innebar att stora delar av
fibernedläggningen istället förlades till innerslänt till
väg samt i mark strax sydväst om det impediment där
gravfältet Helgarö 50:1 är lokaliserat. Länsstyrelsen
bedömde dock även fortsatt att den planerade schaktningen inom fornlämningsområde till gravfältet RAÄ
Helgarö 50:1 kunde skada tidigare okända lämningar
(såväl synliga som sådana som är dolda under mark).
Då markingreppet var förhållandevis litet beviljade
Länsstyrelsen tillstånd till arbetet, med villkoret att
en arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning behövde ske.

Fig. 14. Härd 5377 (delvis utgrävd), daterad till yngre
romersk järnålder. Från S. Foto: Richard Grönwall.

Resultaten av schaktningen
Den justerade delsträckan var belägen inom fastigheten Helgarö-Åsby 9:1, inom fornlämningsområde till
fornlämning RAÄ Helgarö 50:1. Ett schakt med en
längd av cirka 200 löpmeter (530 m2) grävdes (fig.
20). I schaktet framkom sammanlagt 61 anläggningar
(fig. 22, 23, 24). Av dessa totalundersöktes 37 stycken
medan 10 stycken delundersöktes till hälften. Fjorton
kontexter undersöktes ej efter eftersom dessa tolkades
utgöra eller höra till gravkonstruktioner. I den södra
änden av schaktet påträffades ett äldre schakt för en
elkabel.

Fig. 15. Stenpackning 5427. SV rakt uppåt i bild.
Foto: Richard Grönwall.
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sådan yta med cirka 1,2-2 meter. Efter undersökning
sattes stakkäppar ner genom hela schaktet i syfte att
för företagaren markera en lämplig nedläggningssträckning för fiberkabeln. Grävda ytor återställdes
under antikvarisk övervakning.

Fig. 18. Längst bak i bild sten med slipyta (F3). Längst
fram F10 och F4. Foto: Richard Grönwall.

Fig. 16. Lodfoto ränna 5650. NÖ uppåt i bild.
Foto: Richard Grönwall.

Fig. 19. Keramik (A-gods), F6. Foto: Richard Grönwall.

Åtta fragment A-gods keramik (F6, fig. 19) hittades
i samma härd där två slipstenar (F3, F5) påträffades
(6022).

Fig. 17. Lodfoto ränna 5784. NÖ uppåt i bild.
Foto: Richard Grönwall.

Fynd
Åtta fyndposter framkom vid anläggningsgrävning
inom delsträcka 3. Tre av fynden utgjordes av stenar
med slipytor (fig. 18), varav två stycken (F3, F5)
påträffades i samma anläggning, härden 6022. Även
den tredje stenen med slipyta (F10) var tydligt eldpåverkad, men framkom vid återfyllning av schaktet och
har därför registrerats som ett lösfynd. Övriga fynd av
bergart utgjordes av en intakt knacksten påträffad i ett
stolphål (F4/5411).
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Av metall påträffades två fynd (F8, F9, fig. 21 samt
bilaga 4). Ett av föremålen utgörs av en synål av brons
(F9), påträffad vid framrensning av en yta i anslutning till gravrelaterade kontexter (störhål 5844, 5300,
ränna 5784). Nålen har inte gått att datera typologiskt, men liknande nålar har bland annat påträffats i
vikingatida gravkontexter i Antarve, Havdhem (SHM
Inventarienummer 4939, föremålsidentitet 452389)
och Rone (SHM inventarienummer 3421, föremålsidentitet 107564), båda på Gotland, samt på Birka
(SHM inventarienummer 35000, föremålsidentitet 982296) i Stockholm. Synålar i metall var sannolikt mycket tunna, liknande dagens, vilket indikerar
att man använt mycket tunn sytråd för att kunna trä
den genom nålarna vid sömnadsarbeten (Andersson
2003:89).

Fig. 20. Schaktplan delsträcka 3, med justerad utbredning av RAÄ Helgarö 50:1 samt nyfynd av stensträng (5563) angivet.
Skala 1:1500.

Växtmakrofossilanalys

Fig. 21. Synål av brons (F8) och järnten (F9).
Foto: Richard Grönwall.

En svagt välvd ten av järn (F8) påträffades inom en
kulturlagerrest (5528). Eventuellt kan föremålet
utgöra en del av en amulettring, i så fall sannolikt av en
mindre och enklare typ som tidigare påträffats bland
annat vid undersökningar av gravfält i Järfälla och
Hjulsta norr om Stockholm (Bratt 2003:34 ff, Harrysson 2017). Amulettringar dateras generellt till yngre
järnålder och mindre amulettringar påträffas ofta
deponerade i fyllningen till eller i kanten av gravanläggningar, något som tolkats som sekundära depositioner (Bratt 2003: 34).

Vedartsanalys och 14C analys
Sammanlagt insamlades nio stycken kolprover ur
slutna kontexter påträffade i schakt S5000. Proven
togs i syfte att datera påträffade anläggningar efter
godkännande av Länsstyrelsen. Efter avslutat fältarbete valdes två av proverna ut för vedartsanalys i
syfte att bestämma träprovets egenålder inför en 14C
analys (bilaga 5). Prov 5783 utgjordes av träkol från
tall, insamlat från en härd (5377), där egenåldern
inte översteg 30 år. Prov 6093 utgjordes av träkol från
björk, insamlat från en härdgrop (6023), med måttlig
till hög egenålder på 50±25 år.
14

C-analys av prover har utförts av Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet (bilaga 5). Analysen
av prov 5783 gav en datering till 250-410 e. Kr. med
2 sigma, eller 260-390 e. Kr. med 1 sigma. Härden
5377 kan därmed dateras till yngre romersk järnålder.
Analysen av prov 6093 gav en datering till 400-550
e. Kr. med 2 sigma, eller 420-540 e. Kr. med 1 sigma.
Härdgropen 6023 kan därmed dateras till folkvandringstid.
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Sammanlagt togs två prover för växtmakrofossilanalys
ur slutna kontexter från anläggningar i schakt 5000.
Efter avslutat fältarbete valdes ett prov från härdgrop
A6022 (vari två slipstenar samt åtta fragment förhistorisk keramik påträffades) ut för analys i syfte att få
en bättre förståelse för eventuell odling på platsen.
Växtmakrofossilanalys har utförts av Mikael Larsson,
Uppdrag arkeobotanik, vid institutionen för arkeologi
och antikens historia, Lunds universitet (bilaga 5). De
makrofossila växtlämningarna utgjordes av förkolnat
växtmaterial med inslag av träkol. Inga spår av odling
fanns i provet.

Sammanfattning delsträcka 3
Sammanfattningsvis bedöms 28 anläggningar framkomna vid schaktning inom delsträcka 3 vara förhistoriska. Sju anläggningar bedöms vara osäkra men
sannolikt förhistoriska. Sju anläggningar bedöms vara
moderna. Vad gäller dateringar har två anläggningar
14
C-daterats till yngre romersk järnålder respektive
folkvandringstid. Fyndmaterialet från schakt S5000
(F3-F10) dateras övergripande till järnålder, varav F8
och F9 sannolikt till yngre järnålder. Under dokumentation och undersökning av anläggningarna i schakt
5000 iakttogs stratigrafiska relationer mellan anläggningarna, som talar för att de två rännor som tolkats
utgöra kantrännor till gravar (5650, 5784), båda överlagrar intilliggande anläggningar (härd 5306, kulturlagret 5699).
Det bedöms som sannolikt att platsen varit kontinuerligt bebodd sedan åtminstone yngre romersk järnålder. Med stor sannolikhet finns fler lämningar belägna
väster och öster om den vid detta tillfälle undersökta
ytan. Utan vidare arkeologiska undersökningar är det
inte möjligt att säkerställa en mer exakt kronologi över
platsens brukningsfaser men nu tillgängliga dateringar
kan indirekt antas gälla även för de intilliggande gravfälten.
Lämningstyp för RAÄ Helgarö 50:1 ändras efter
undersökningen till grav- och boplatsområde, och
lämningens utbredning har justerats för att omfatta
de inom ramen för denna undersökning påträffade
anläggningarna. Lämningsinformationen redigerades vid registreringen av undersökningens resultat i
Kulturmiljöregistret (KMR).

Fig. 22. Schaktplan över norra delen av
S5000, med anläggningar, fynd och prover.
Ny utbredning för RAÄ Helgarö 50:1 angiven
med blå streckad linje. Skala 1:300.
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Fig. 23. Schaktplan mellersta delen av S5000,
med anläggningar, fynd och prover. Ny
utbredning för RAÄ Helgarö 50:1 angiven
med blå streckad linje. Skala 1:300.
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Fig. 24. Schaktplan södra delen av S5000,
med anläggningar, fynd och prover. Ny
utbredning för RAÄ Helgarö 50:1 angiven
med blå streckad linje. Skala 1:300.
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Arkeologisk utredning i form av utredningsgrävning. Delsträcka 4
Delsträcka 4 var belägen inom fastigheterna HelgaröÅsby S:3 och Lunda 3:1. Inom sträckan finns registrerat en uppgift om en idag försvunnen runsten (RAÄ
Helgarö 140, Sö 323), som ska ha försvunnit runt år
1870 och enligt dåvarande antikvarie Olof Hermelin
ha blivit nedgrävd i åkern. Ett cirka 70 löpmeter långt
schakt (94 m2) grävdes i åkermark invid en asfalterad
väg (fig. 26). Ingenting av antikvariskt intresse påträffades i schaktet.
Fig. 25. Schaktning vid delsträcka 4. Från öst.
Foto: Richard Grönwall.

Fig. 26. Schaktplan delsträcka 4. Skala 1:1000.
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Bilaga 1. Schakt
Schaktnr Delsträcka Beskrivning
200
1
Schakt,ca80mlångt,0,5Ͳ0,8mbrett.0,5Ͳ0,6mdjupt.Schaktetgrävdeslängsmedengrusväg,delvisiett
befintligtdike.Undergrässvålenbrun,stenigmorän,mersandigochluckermoräninordvästradelenav
schaktet.Sterilenutgjordesavljusgrun/gul,mycketlucker,stenigmorän.Mycketomrördalager.Påca0,2Ͳ
0,3mdjuppåträffadesenstolpradmedettflertalsentidastolphålmedstenskoningsamtbevarade
stolprester.Schaktetinnehöllävencement(samtdelaravenkulvert).Ingentingavantikvarisktintresse
påträffadesunderschaktningen.
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1

Schakt,ca30mlångt,0,5Ͳ1,0mbrett.0,3Ͳ0,5mdjupt.Schaktetgrävdeslängsmedengrusväg.Under
grässvålenbrun,lucker,stenigmoränblandadmedvägfyllningiformavgrus,sprängsten,betong,cement
samtdiverserecentskrotochskräp(stålvajer,stålband,plastm.m.).Sterilenutgjordesavljusbrunsand/silt.
Ingentingavantikvarisktintressepåträffadesunderschaktningen.

241

1

Schakt,ca53mlångt,0,7Ͳ0,9mbrett.0,4Ͳ0,5mdjupt.Schaktetgrävdeslängsmedengrusväg.Under
grässvålenvägfyllningiformavgrusochsmåsten,därunderbrun,lucker,stenigmoränmedupptill0,5m
storastenar.Mycketomrört.Sterilenutgjordesavljusbrun/gulstenig,luckermorän.Enstakategeloch
järnfragmentpåträffades.Schaktetinnehöllocksåplastochjärnskrot.Ingentingavantikvarisktintresse
påträffadesunderschaktningen.

256

1

Schakt,ca12mlångt,0,5Ͳ0,6mbrett.0,6Ͳ0,7mdjupt.Schaktetgrävdeslängsmedengrusväg.Under
grässvålenca0,4Ͳ0,5mtjockvägfyllningiformavgrusochsmåsten,blandadmedljusbrunluckermorän.
Sterilenutgjordesavmörkbrun,kompaktlera.Schaktetinnehöllenstakategelsamtenäldrekabeliplast
vilkenintelängrevaribruk.Heladenplaneradesträckanschaktadesej,dåenhögströmskabelpåträffades
på0,6mdjupidenvästraändenavschaktet.Dåytandärförbesvisligenschaktatsvidetttidigaretillfälle
avbrötsarbetetefterettsamtalmedlänsstyrelsen.Ingentingavantikvarisktintressepåträffadesunder
schaktningen.

263

2

Schakt,ca104mlångt,1,8Ͳ2,2mbrett,0,4Ͳ0,55mdjupt.Schaktetgrävdeslängsmedenåkerkantinvidett
skogsområde.Undergrässvålenmörkbrun,kompaktleranertillsterilnivå(utgjordesävendenavlera).
Schaktetinnehöllenstakaspåravtegelsamtenhästskosöm(ejomhändertagna).På0,4mdjuppåträffades
enfragmenteradknacksten(fyndID2)samtendelavenunderliggaremedslipskåror(fyndID1).

500

4

Schakt,ca70mlångt,1,0Ͳ2,6mbrett,0,8Ͳ1,0mdjupt.Övervakattillmaxdjupförkabelnedläggning.
Schaktetgrävdesiåkermarkinvidenasfalteradväg.Undergrässvålenett0,3Ͳ0,4mtjocktploglager
beståendeavbrun,sandigsilt,därunderbrun,kompaktlera(dennautgjordeävensterilnivå).Frånden
centraladelenavschaktet(ca20Ͳ25mnordvästomschaktetssydöstrabegränsning)ochnordvästerut
innehöllschaktetljusbrun,lucker,sandigmorän(tidigareimpediment).Ischaktetpåträffadestvåtäckdiken
vilkalöpteivästͲöstligriktning,synligasomca0,2mbredaansamlingaravca0,05Ͳ0,15mstora,rundade
stenar,samtettdräneringsröritegel,vilketlöpteivästͲöstligriktning,ca0,15midiameter.Ingentingav
antikvarisktintressepåträffadesunderschaktningen.

5000

5

Schakt,ca200mlångt,2,0Ͳ2,2mbrett,0,25Ͳ0,4mdjupt.HuvudsakligeniNVͲSÖriktning.Ploggång0,1Ͳ0,25
mdjup.Markslagetutgjordesfrämstavlera(varvig,rosagrå/grålera,gråbrunmyckethårdlera)ochsand
(flammig,påfleraställenrödbrun,sandmedinslagavgrus)vidanläggningsnivå(ca0,4mdjup)växelvisi
olikapartier.Ställvisframkomnatursten,ca0,2Ͳ0,6mst.Ischaktetssödraändepåträffadesenelkabel.Ca
40anläggningarframkomunderschaktning,varavfleraischaktväggarna.

Anläggningsnr Fyndnr

305 F1,F2

5225,5258,
5270,5300,
5306,5324,
5338,5346,
5372,5377,
5390,5411,
5419,5427,
5434,5441,
5482,5492,
5497,5506,
5520,5528,
5537,5545,
5563,5650,
5699,5715,
5753,5784,
5825,5835,
5844,5879,
5890,5898,
5919,5927,
5941,5961,
6022,6095,
6102

F3ͲF10

Bilaga 2. Kontexter
Anlnr
Schakt
Typ
305
263 Dike

Storlek
0,5x1,5

Djup

Status
Ejundersökt

0,2 Undersöktochborttagen(50%)

Tolkning
Modern

Beskrivning
Täckdike,ca0,35Ͳ0,5mbrett,löpandeiNVͲSÖriktningi
schakt263,beståendeav0,1Ͳ0,2mstorastenar.

Förhistorisk

Rundmörkfärgningisand,skarpnedgrävningskantmot
omgivandelera.
Stenlyft,0,6x0,4m,fylltmedbrun,gråsilt.Norrahalvan
avanläggningenundersöktes.
Nedgrävning,ca0,4x0,5m,direktunderploggången.
Fyllningavgrovtgrus/mindresten(0,01Ͳ0,04m)och
gråbrunsilt.Nordvästrahalvanavanläggningen
undersöktes.
Oval/rundadmörkfärgning,ca0,2Ͳ0,28midiameter,med
fyllningavsotigsvart/gråsilt.Eventuelltettstörhål?

5225

5000 Störhål

0,45

5258

5000 Stenlyft

0,6x0,4

0,03 Undersöktochborttagen(50%)

Modern?

5270

5000 Grop

0,5x0,4

0,07 Undersöktochborttagen(50%)

Modern

5300

5000 Störhål?

0,2Ͳ0,28
(diameter)

Ejundersökt

Förhistorisk

5306

5000 Härd

1,5x0,15Ͳ0,4

Ejundersökt

Förhistorisk

Härdrest,iformavutspriddkolochsot.SomtydligastiSÖ
delen,vilkenbeståravenca0,2x0,3mstovalfläck.
Enstakamindre(ca0,05mst)skärvigaochskörbrända
stenarsynliga.Härdrestenäräven"utsmetad"motkanten
avanläggning5784(ränna)motNV,utsmetningen
omfattandeminst1,3m.Idennadelpåträffades(vid
rensning)ettlitetstyckerödbrändlera,vilket
återdeponerades.TroligtvisärhärdenäldreänA5784,
dettakandockinteavgörassäkert.

5324

5000 Störhål?

0,25x0,3

0,23 Undersöktochborttagen

Förhistorisk

Mindre,relativtspetsadnedgrävning,eventuelltbottenpå
ettstörhål,ca0,25x0,3m.Fyllningavnågotmyllblandad
brungråsandochenstakasmåstenar(0,02Ͳ0,03mst).

5338

5000 Härd

1,0x1,20

Undersöktochborttagen

Förhistorisk

5346

5000 Grop

0,4x0,6

5372

5000 Härd

0,2Ͳ0,6

Härd,oregelbundenform,ca1,0x1,2meterst.avdiffus
karaktär.Innehållersotigsand.
Grop,0,4x0,6mst,medfyllningav
myllblandad/siltblandadgråfinsandochenstakamindre
stenar(0,01Ͳ0,03m).Relativtvertikalanedgrävningskanter
samtplanbotten.Möjligenenstolphålsbotten,ev.ett
stenlyft.
Härdbotten,rundad,svartsotigmörkfärgningmedinslag
avkol.EjavgränsadmotÖ,fortsätterinischaktväggen.

5377

5000 Härd

1,0x2,0

5390

5000 Ränna

4,8x0,3Ͳ0,4

5411

5000 Stolphål

0,5x0,45

0,2 Undersöktochborttagen

Förhistorisk

5419

5000 Stolphål

0,6x0,7

0,3 Undersöktochborttagen

Förhistorisk

5427

5000 Stenpackni 0,7x0,85
ng

0,1 Undersöktochborttagen(50%)

0,05 Undersöktochborttagen(del)

0,2 Undersöktochborttagen(75%)

0,12 Undersöktochborttagen

Ejundersökt

Modern?

Förhistorisk

Förhistorisk

Modern?

Förhistorisk,
grav?

Härd,oregelbundetrundad,ca1,0x2,0mst,medriklig
mängdsotochkolsamtskärvigochskörbrändsten(ca
0,05Ͳ0,15mst).EjavgränsadmotÖ,fortsätterini
schaktväggen.Förekomstavtegelmycketytligt,sannolikt
sekundärtpåfört.
Bottenavoval,rakränna,ca4,8x0,3Ͳ0,4mst.vilkenlöpte
vertikaltischaktet,somentydligmörkfärgningmotden
underliggandeleran(steril).Blandadfyllningavlera,sand,
grusochsmåstensamtenstakastörrestenar(ca0,1Ͳ0,2m
st,homogentmaterialavnaturligtrundadsten).Iden
norradelenavanläggningeninnehållerfyllningentydligt
eldpåverkadskärvigsamtskörbrändsten,fragmentav
brändlerasamtrikligförekomstavkolmotbottenav
anläggningen.Isödradelenavanläggningenvarfyllningen
myckettunn(0,02m)ochinnehöllendastgrusoch
småsten.Eventuelltenplogfåra?

Stolphål,rundat,ca0,5x0,45mst.medtvåskikt
stenskoningbeståendeav10skärviga,rundadeoch
skarpkantadestenar(ca0,06Ͳ0,13mst),medfyllningav
ljusbrunsandigkompaktleraochmindregrus.Tydlig
nedgrävningskant.Enknackstenigranitpåträffadesi
fyllningenpåca0,15mdjup(fnr4).Underlagrasavlera
(steril).
Stolphål,runt,ca0,6x0,7mst,medskoningav5stenar,
ca0,1Ͳ0,4mst.Fyllningavgrusblandadleramed
ytterligareskoningssten(0,1Ͳ0,45mst).Tydligtavgränsat
motdenomgivandeleran.
Stenpackning,ca0,7x0,85mframrensat,beståendeav0,1Ͳ
0,35mststenar.Stenpackningenfortsätterinunder
schaktkantenmotÖ.Anläggningenutgörsannoliktden
västradelenavenskelettgrav.

5434

5000 Härd

0,8x0,8

0,25 Undersöktochborttagen

Förhistorisk

Härd,rundad,ca0,8x0,8mst.Fyllningavsiltigljusbrun
kompaktlera,innehållanderikligmängdkolochsot,
endastettfåtalskärvigaochskörbrändastenar(under0,1
mst)samtenstakafragmentbrändlera.Underlagradesav
lera(steril).

5441

5000 Härd

0,35x0,35

0,25 Undersöktochborttagen

Förhistorisk

Härdgrop,rund,ca0,35x0,35mst,medfyllningav
ljusbrunkompaktsandmednaturligajärnutfällningar
innehållandeenrikligmängdsotochkolsamtskärvigaoch
skörbrändastenar(under0,1mst,merpartenca0,05m
st).Anläggningenharsvagtinåtlutandesidorochfyllningen
vartydligteldpåverkad,medenstörreförekomstav
skörbrändgentemotskärvigstenmotbotten.
Underlagradesavlera(steril).

5482

0,15 Undersöktochborttagen

Förhistorisk?

5492

5000 Kulturlage 0,3x0,35
r
5000 Härd
0,7x0,8

Kulturlagerrest,ca0,3x0,35mst,medfyllningavgrus,sot
ochenstakaskärvigsten(0,1mst).
Delavhärdbotten,ca0,7x0,8mst,medfyllningavsotigt
grusmedinslagavskärvigsten(ca0,05Ͳ0,35mst).
AnläggningenfortsätterutanförschaktetmotV.

5497

5000 Härd

5506

5000 Härd

5520

0,1 Undersöktochborttagen(del)

Förhistorisk

0,55x0,7

0,1 Undersöktochborttagen

Förhistorisk

Härdbotten,0,55x0,7mst,grundmedsotigfyllningav
grusigsandsamtskärvigochrundadsten(ca0,05Ͳ0,45m
st).EventuelltutkastatmaterialfrånhärdgropenA6022.

1,0x0,8

0,3 Undersöktochborttagen

Förhistorisk

Härd,rundad,ca1,0x0,8mst,medfyllningavsand,grus,
småstensamtrikligmängdsotochkol.Relativtliten
förekomstavskärvigochskörbrändsten,dockett20Ͳtal
naturligtrundadestenar(runt0,1mst)vilkaärtydligt
eldpåverkade.Anläggningenunderlagrasavlera(steril).
Sannoliktärdettaenhärdsominteanvändesvidsärskilt
mångatillfällen.

5000 Kulturlage 0,4x0,8
r

0,1 Undersöktochborttagen(del)

Förhistorisk?

Kulturlagerrest,ca0,4x0,8mst,ca0,05Ͳ0,1mtjocksotlins
innehållandesandochgrus.Oregelbundenutbredning,
fortsattemotVbortomschaktkanten.Sammanhörande
medA5528(kulturlagerrest).

5528

5000 Kulturlage 1,2x1,3
r

0,2 Undersöktochborttagen

Förhistorisk?

Kulturlagerrest,oregelbundenform,ca1,2x1,3mst,med
ettvarierandedjupav0,02Ͳ0,2m.Innehållersot,ingen
förekomstavskärvigellerskörbrändsten.Fortsätterin
underschaktkantenmotV.

5537

5000 Stolphål

0,4x0,5

Undersöktochborttagen

Förhistorisk

5545

5000 Stolphål

0,5x0,8

0,25 Undersöktochborttagen

Förhistorisk

5563

5000 Stensträng

Stolphål,ovalt,ca0,4x0,5mst,med3skoningsstenar(0,1
mst)samtfyllningavmörksiltmotljusareomgivande
sand.
Stolphål,rundat,ca0,5x0,8mst,stenfyllt(ca0,1Ͳ0,15m
strundadochskarpkantadsten).Fyllningavmörkfärgad
silt,avgränsadmotomgivandeljusaresand.Ibottensilt
medinslagavmorän.
Stensträng,ca74mlång,1Ͳ2,5mbred,ca0,5mhög.
Utgörsavca0,3Ͳ1,5mststenar.Dubbelradigbas.

5650

5000 Ränna

5699

Utanförundersökningsområdet
(ejundersökt)

Förhistorisk

Ejundersökt

Förhistorisk,del Ränna,ca5mlång,0,3mbred.Fylldmedbeigegrålera
avgrav?
ochgråsilt/finsand,grussamtenstakamindrestenar.Ej
heltframrensad,fortsätterinischaktväggen.Sannolikt
kantrännatillengrav.

5000 Kulturlage ca1,4x1,15
r

Ejundersökt

Förhistorisk

5715

5000 Grop

0,47x0,2

Ejundersökt

Förhistorisk?

5753

5000 Grop

1,56
(diameter)

5x0,3

0,43 Undersöktochborttagen(del)

Modern

Mörkfärgning,närmastrektangulär,ca1,4x1,15mst,fylld
medgråbrunsiltochsand.SkärsavA5650(ränna),som
tolkasvarayngreänA5699.
Grop,ca0,47x0,2mst,fylldmedrödbrunochgråsand,
grussamtsmåsten.Oklarfunktion.
Grop,1,56midiameter,medtrappstegsform.Fyllningav
brungråmyllblandadsandochenhandfullknytnävsstora
skärvigastenar.Ibottenenstörre,ca0,4x0,2mstskärvig
sten.AnläggningenfortsätteriniSVschaktväggen.I
fyllningenframkomenspik(modern,dyckert),äldre
buteljglas,delavenäldreelisolator,litenrödplastbitsamt
3Ͳ4bitartegel(omhändertogsej).Medundantagaven
tegelbitframkomsamtligafyndifyllningensövre0,3m.
Troligtvisenmodernanläggning.Syfteokänt.

5784

5000 Ränna

5825

5000 Störhål?

5835

Ca6x0,45Ͳ
1,0

0,13Ͳ0,2
(diameter)
5000 Nedgrävni 0,5
ng
(diameter)

Ejundersökt

Förhistorisk,del Ränna,ca6mlång,0,45Ͳ1,0mbred.Fylldmedbeigegrå
avgrav?
leraochgråsilt/finsandsamtenstakastenar,ca0,1Ͳ0,2m
st.IrännansSVdelfinnsenstörresten,ca0,2x0,3x0,4m
st.Ejheltframrensad,fortsätterinischaktväggen.MotNV
gårrännanihopmeddennaturliga(?)leran,viddettaparti
uppskattadesavgränsningen.Sannoliktkantrännatillen
grav.

Ejundersökt

Förhistorisk

Ejundersökt

Förhistorisk

Ejundersökt

Förhistorisk

Ovalmörkfärgning,ca0,13Ͳ0,2midiameter,fylldmedgrå
finsiltochsand.Möjligenettstörhål.
Mörkfärgning,rund,ca0,5midiameter,fylldmedgråbrun
siltochsand.Nedgrävning,ev.gropellerstolphålsbotten?
Tangerarochärtroligenyngreänanläggning5784(ränna),
mendettakanejavgörassäkertutanundersökning.

5844

5000 Störhål

0,16x0,25

5879

5000 Störhål

0,25x0,3

5890

5000 Störhål?

Minst0,28m
omkrets

Ejundersökt

Förhistorisk

5898

5000 Stenlyft?

1,0x0,8

Undersöktochborttagen

Modern?

Mörkfärgning,ojämntoval,ca1,0x0,8mst(ÖͲVriktning),
medfyllningavmyllblandadgråbrunsiltochenstaka
lerfläckar.Eventuelltettstenlyft.Tvåsmåfragmentav
järnten(ca8respektive7mmlånga,möjligenspikten,med
passning,totallängdca15mm)samtenlitenklump
rödbrunbrändlerapåträffadesifyllningen
(återdeponerades).

5919

5000 Störhål?

0,16x0,09

Ejundersökt

Förhistorisk?

5927

5000 Stenlyft?

0,3Ͳ0,2

Ejundersökt

Förhistorisk?

Litenmörkfärgning,0,16x0,09mst,spetsoval,med
fyllningavmyllblandadgråsilt.Eventuelltbottenpåett
störhål?
Litenojämnmörkfärgning,0,3Ͳ0,2mst,medfyllningavgrå
silt.Eventuelltettstenlyft.GårihopmedA5285(stolphål),
troligtvisendelavdennaanläggning.

5941

5000 Nedgrävni 0,5Ͳ0,52
ng

Ejundersökt

Förhistorisk?

5961

5000 Dike

2,0x0,4

0,15 Undersöktochborttagen

Modern

6022

5000 Härd

0,6
(diameter)

0,35 Undersöktochborttagen(del)

Förhistorisk

Härdgrop,rundad,ca0,6midiameter,stenfylld(ca0,05Ͳ
0,3mststenar).FyllningavsotͲochkolbemängdsandoch
grus.AnläggningenfortsättermotÖutanförschaktet.Fynd
avkeramik(F6)samt2slipstenar(F3,F5).

6095

5000 Stolphål

0,45x0,45

0,22 Undersöktochborttagen

Förhistorisk

Stolphål,runt,0,45x0,45mst,medfyllningavljusbrun
kompaktsandsamtstenskoningi2skikt.Skikt1bestodav
3stenar(2störrerundade,ca0,1Ͳ0,17mstsamten
mindreskärvigsten)ochskikt2bestodav2rundade
eldpåverkadestenarpåca0,15mdjup.Tydlig
nedgrävningskant.Underlagrasavlera(steril).

6102

5000 Härd

0,25x0,3

0,18 Undersöktochborttagen

Förhistorisk

Härd,oval,0,25x0,3mst,medfyllningavljusbrunlucker
sandmednaturligajärnutfällningarsamtrikligmängd
skärvigsten,kolochsot.Stenmaterialetärhomogentoch
ca50%avstenenärskärvig.Anläggningensbottenär
ojämnmedenlutning,vilketgörattdjupetvarierarmellan
0,1Ͳ0,18m.Underlagrasavlera(steril).

0,15 Undersöktochborttagen

Förhistorisk

Ovalnedgrävning,ca0,16x0,25m,fylldmedlösgrålera
ochsiltblandadsand,samtenstakamindresten(0,04mst).
Tydligtstörhål.
Störhål,runt,0,25x0,3mst,iformavmörkfärgningmed
grus.
Rundadmörkfärgning,minst0,28miomkrets,vilkengårin
idenNVprofilen.Fyllningavgråbrunsilt,relativt
avgränsadnedgrävning.Eventuelltettstörhål?

Rundmörkfärgning,0,5Ͳ0,52mst,medfyllningavbrungrå
siltblandadmyllasamtnågrastenar,ca0,06Ͳ0,05mstora
synligaiplan.Eventuelltettstolphål,ellernågontypav
grop.
Täckdike,ca2,0x0,4m,beståendeav3tätaskiktnaturligt
rundad,skärvigochskarpkantadsten(ca0,1Ͳ0,2mst),
vilketlöptehorisontelltgenomschaktet.Fyndavyngre
rödgodsochplanglaspå0,08mdjup.Tolkadessomtvå
närliggandekokgroparföreundersökningmenvisadesig
alltsåvaraettdike.

5000 A6022(härd)

5000 A6022(härd)

5000 A5961(dike)

5000 A5528(kulturlagerrest)

5000 Lösfyndinvidsannolik
gravanläggning

5

6

7

8

9

CUͲleg

Järn

Keramik

Keramik

Bergart

Bergart

Bergart

Bergart

Material
Bergart

5000 Lösfynd,sannoliktfrånen Bergart
härd

5000 A5411(stolphål)

4

10

5000 A6022(härd)

263 Lösfynd

3

2

Fyndnr Schakt Anläggning
1
263 Lösfynd

Slipsten

Nål

Järnten

Fat

Kruka

Slipsten

Knacksten

Slipsten

Knacksten

Sakord
Slipsten/underliggare

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1 Fragment

1 Nästanintakt

1 Fragment

2 Fragment

8 Fragment

1 Fragment

1 Intakt

1 Fragment

1 Fragment

Antalex. Antal
Fragm.grad
1
1 Fragment

582,1 Delavenslipsten(isandsten,mosten)medtydliga,
ca1mmbredaslipskåror.Tydligteldpåverkad.Ca
80x65x50mmst.

1,1 Synålmedavbrutethuvudmenantydantillöga.
Böjdpåmitten.Ca70mmlång,ca2mmtj.

2,1 Ten,välvd.39x6mmst.,ca3mmtj.Eventuelltdel
avenenkelamulettring?

13,4 Tvåskärvoravyngrerödgods(BIIY),varavenmed
brunblyglasyr.20Ͳ30x30Ͳ35mmst,5Ͳ8mmtj.

17,2 AͲgods,mellan43x31Ͳ8x9mmstskärvor.

155,1 Delavspruckenslipstenmedfacetteringar.58,1x
40mm.Amfibolit?

302,8 Knackstenigranitmedtydligafacetteringar.58,5x
57,1mm.

661,8 Delavslipsten(sandsten,mosten)med
facetteringarochsvagaslipskåror.75,4x89,1x
54,6mmst.

211,1 Knackstenigranitmed3tydligtfacetteradesidor.
56,2mmidiameter.Hareventuelltävenanvänts
somenlöpare.

Viktig Beskrivning
1420 Delavslipsten/underliggareavgnejsmedminst4
slipskåror.0,3x0,2x0,17mst.Ca2mmdjupa
slipskåror.

Bilaga 3. Fynd

Bilaga 4. Konserveringsrapport

Konserveringsrapporter över
föremål från Helgarö 50:1, Fogdön
Södermanland

Max Jahrehorn
Rapport mars 2019
K18-225
OXIDER

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Inledning………………………………………………………………………………….
Mål………………………………………………………………………………………
Syfte…………………………………………………………………………………….
Metod……………………………………………………………………………………
Föremålsstatus………………………………………………………………………...
Konservering………………………...…………………………………………………...
Konserveringsrapporter…………………………………………………………………
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2
2
2
2
2
3

Inledning
Materialet kommer från Helgarö 50:1, Fogdön, Södermanland.
Föremålen består av järn samt cu-legering.
Sammanlagt består fynden av 2 fyndposter.
Oxider har fått uppdraget att utföra konserveringsarbetet. Följande rapport avser arbetets
utförande.

Mål
x
x
x

Dokumentation av de olika föremålen
Konservering av materialet
Dokumentation av uppdraget

Syfte
Det övergripande syftet med konserveringsarbetet är att säkra materialet från fortsatt
nedbrytning och öka läsbarheten. Föroreningar avlägsnas tills nivån för ursprunglig yta nås.

Metod
Varje föremål bedöms individuellt med fokus på läsbarhet och korrosionsgrad. För att
säkerställa informationen innan konservering fotograferas materialet Konserveringsmetoden
väljs efter objektens status samt efter de föroreningar som vidhäftar dess ytor. Metoden skall
vara skonsam mot föremålen.

Föremålsstatus
Föroreningarna och korrosionsprodukterna varierar i materialet, allt från tunt sittande jord till
extremt hårda produkter. I några fall är ytorna svåravlästa på grund av krustbildningar eller
föroreningar.

Konservering
Konserveringsmetoden valdes efter varje enskilt föremål, efter dess specifika status och
nedbrytningsgrad.
Målet med konserveringen var att avlägsna föroreningar på ett sådant sätt att nivån nåddes till
ursprunglig yta om möjligt. Arbetet fram dit var att tillföra så lite kemikalier som möjligt, i
kombination med mekanisk rengöring.
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Konserveringsrapport
MJ

Rapport id: K18-225-1

Ort/Anläggning:

Helgarö 50:1, Fogdön, Södermanland

Kontaktperson:

Rebecka Jonsson, Uppdrag Arkeologi

Föremål:

Ten, del av ring?

Material:

Järn

Fynd nr:
Kons nr:
Datum in:
Datum ut:

8

Antal:

1

Foto:

Ja

2018-11-20
2019-03-04

Mått:
Vikt in:

2,01g

Vikt ut:

1,66g

Behandling:

Föremålet är helt innesluten i föroreningar, med underliggande krustbildningar.

Detaljen före konservering.

Delen bearbetades under mikroskop med skalpell och dentalverktyg. Efter denna grövre rengöring så
blästrades ytorna med aluminiumoxid, där korrosionsprodukter av hårdare och tätare karaktär
avlägsnas. Föremålet urlakades med natriumhydroxid (NaOH) kring en nivå av pH 11, till dess att
kloridhalten är obefintlig i lakvätskan. NaOH avlägsnas genom lakning i ljummet avjoniserat vatten.
Vidare dehydrering med 95%-ig etanol samt torkas.
För att avlägsna och jämna ytorna ytterligare från föroreningar, blästras ytorna återigen, då med
glaspärlor. Dehydrering i etanol samt en kontrollerad torkning. Behandlingen avslutas med att en
ytbehandling läggs i form av Dinitrolpasta som penslas över ytorna, senare appliceras mikrokristallint
vax i pastaform.
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Konserveringsrapport
MJ

Rapport id: K18-225-1

Föremålet efter konservering.
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Konserveringsrapport
MJ

Rapport id: K18-225-1

Ort/Anläggning:

Helgarö 50:1, Fogdön, Södermanland

Kontaktperson:

Rebecka Jonsson, Uppdrag Arkeologi

Föremål:

Nål

Material:

Cu-legering

Fynd nr:
Kons nr:
Datum in:
Datum ut:

9

Antal:

1

Foto:

Ja

2018-11-20
2019-03-04

Mått:

1,08g

Vikt in:

Vikt ut:

1,06g

Behandling:

Nålen är något böjd och saknar sin ursprungliga yta. De ytor som exponeras är relativt kraftigt vittrade
samt svagt ojämna och har inslag av koppar(II)klorid. Nålen har en antydan till öga kvar.

Nålen före konservering.

5

Konserveringsrapport
MJ

Rapport id: K18-225-1

Nålen rengörs mekaniskt under mikroskop med dentalverktyg och trästicka samt mjuk pensel, för att
avlägsna hårdare föroreningar. För att nå något djupare så rengörs ytorna lätt med EDTA-diNa 1,5%
samt följande urlakning i värmt avjoniserat vatten i flera bad. Dehydrering i 95%-ig etanol med
följande kontrollerad torkning. Behandling med BTA 3% i etanol, lufttorkning. Ytorna skyddas med
Inkralack 3% i toluen samt lufttorkas.

Nålen efter konservering.
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OXIDER AB
Box 980
39129 Kalmar

www.oxider.se

Telefon: 0722 47 58 58
E-post: max.jahrehorn@oxider.se

Bilaga 5. Analyser






ProjektId2120
Södermanland,Strängnäskommun,Helgarösocken,Åsby,Helgarö50:1gravfält

Härd,AL5377,PK5783
Provetinnehöllrikligtmedfinareoförkolnaderottrådar.Dessavartilldelinvuxnaiträkolet.Tallen
varfrånenklenarestam,meddrygt1,5cmgrovainneslutnagrenar.Ettprovfrånyttrestamdelar
valdesfördatering.Egenåldernöverstigerinte30år.
Vikt (g)

Analyserad vikt (g)

Fragment

Analyserat antal

Tall

6,3

6,3

32

32

32


Härdgrop,AL6023,PK6093
Rentträkolfrångrovochvälvuxenstam.Enmåttligtillhögegenålderpå50±25år.
Vikt (g)

Analyserad vikt (g)

Fragment

Analyserat antal

Björk

2,3

2,3

15

15

15
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hƉƉƐĂůĂϮϬϭϵͲϬϮͲϭϱ
ZĞďĞĐŬĂ:ŽŶƐƐŽŶ
hƉƉĚƌĂŐĂƌŬĞŽůŽŐŝŝ^ǀĞƌŝŐĞ
ŶƐƉćŶŶĂƌŐĂƚĂŶϱϲďǀ
ϭϲϱϱϳ, ^^>z

ŶŐƐƚƌƂŵůĂďŽƌĂƚŽƌŝĞƚ
dĂŶĚĞŵůĂďŽƌĂƚŽƌŝĞƚ

'ƂƌĂŶWŽƐƐŶĞƌƚ

ĞƐƂŬƐĂĚƌĞƐƐ͗
ŶŐƐƚƌƂŵůĂďŽƌĂƚŽƌŝĞƚ
>ćŐĞƌŚǇĚĚƐǀćŐĞŶϭ
ZƵŵϰϭϰϯ

WŽƐƚĂĚƌĞƐƐ͗
ŽǆϱϮϵ
ϳϱϭϮϬhƉƉƐĂůĂ

dĞůĞĨŽŶ͗
ϬϭϴʹϰϳϭϯϬϱϵ

dĞůĞĨĂǆ͗
Ϭϭϴʹϱϱϱϳϯϲ

,ĞŵƐŝĚĂ͗
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƚĂŶĚĞŵůĂď͘ƵƵ͘ƐĞ

ͲƉŽƐƚ͗
'ŽƌĂŶ͘WŽƐƐŶĞƌƚΛƉŚǇƐŝĐƐ͘ƵƵ͘ƐĞ


ZĞƐƵůƚĂƚĂǀ ϭϰĚĂƚĞƌŝŶŐĂǀƚƌćŬŽůĨƌĊŶ,ĞůŐĂƌƂϱϬ͕^ƚƌćŶŐŶćƐ͕^ƂĚĞƌŵĂŶůĂŶĚ͘
;ƉϮϬϯϬͿ
&ƂƌďĞŚĂŶĚůŝŶŐĂǀƚƌćŬŽůŽĐŚůŝŬŶĂŶĚĞŵĂƚĞƌŝĂů͗
ϭ͘ ^ǇŶůŝŐĂƌŽƚƚƌĊĚĂƌďŽƌƚƚĂŐĞƐ͘
Ϯ͘ ϭй,ůƚŝůůƐćƚƚƐ;ϴͲϭϬƚŝŵŵĂƌ͕ƵŶĚĞƌŬŽŬƉƵŶŬƚĞŶͿ;ŬĂƌďŽŶĂƚďŽƌƚͿ͘
ϯ͘ ϭйEĂK,ƚŝůůƐćƚƚƐ;ϴͲϭϬƚŝŵŵĂƌ͕ƵŶĚĞƌŬŽŬƉƵŶŬƚĞŶͿ͘>ƂƐůŝŐĨƌĂŬƚŝŽŶĨćůůƐŐĞŶŽŵƚŝůůƐćƚƚŶŝŶŐ
ĂǀŬŽŶĐ͘,ů͘&ćůůŶŝŶŐĞŶƐŽŵƚŝůůƐƚƂƌƐƚĂĚĞůĞŶďĞƐƚĊƌĂǀŚƵŵƵƐŵĂƚĞƌŝĂů͕ƚǀćƚƚĂƐ͕ƚŽƌŬĂƐŽĐŚ
ďĞŶćŵŶƐĨƌĂŬƚŝŽŶ^K>͘KůƂƐůŝŐĚĞů͕ƐŽŵďĞŶćŵŶƐ/E^͕ďĞƐƚĊƌĨƌćŵƐƚĂǀĚĞƚƵƌƐƉƌƵŶŐůŝŐĂŽƌŐĂͲ
ŶŝƐŬĂŵĂƚĞƌŝĂůĞƚ͘ĞŶŶĂĨƌĂŬƚŝŽŶŐĞƌĚćƌĨƂƌĚĞŶŵĞƐƚƌĞůĞǀĂŶƚĂĊůĚĞƌŶ͘&ƌĂŬƚŝŽŶĞŶ^K>ĚćƌĞͲ
ŵŽƚŐĞƌŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶŽŵĞǀĞŶƚƵĞůůĂĨƂƌŽƌĞŶŝŶŐĂƌƐŝŶǀĞƌŬĂŶ͘
&ƂƌĞĂĐĐĞůĞƌĂƚŽƌďĞƐƚćŵŶŝŶŐĞŶĂǀ ϭϰͲŝŶŶĞŚĊůůĞƚĨƂƌďƌćŶŶƐĚĞƚƚǀćƚƚĂĚĞŽĐŚŝŶƚŽƌŬĂĚĞŵĂƚĞƌŝͲ
ĂůĞƚ͕ƐƵƌŐũŽƌƚƚŝůůƉ,ϰ͕ƚŝůůKϮͲŐĂƐƐŽŵŝƐŝŶƚƵƌŐƌĂĨŝƚĞƌĂƐŐĞŶŽŵĞŶ&ĞͲŬĂƚĂůǇƚŝƐŬƌĞĂŬƚŝŽŶ͘/ĚĞŶ
ĂŬƚƵĞůůĂƵŶĚĞƌƐƂŬŶŝŶŐĞŶŚĂƌĨƌĂŬƚŝŽŶĞŶ/E^ĚĂƚĞƌĂƚƐ͘


Z^h>dd
>ĂďŶƵŵŵĞƌ WƌŽǀ
hĂͲϲϬϵϭϬ
ϱϳϴϭW<ϱϳϴϯ
hĂͲϲϬϵϭϭ
ϲϬϮϯW<ϲϬϵϯ



DĞĚǀćŶůŝŐŚćůƐŶŝŶŐ




'ƂƌĂŶWŽƐƐŶĞƌƚͬ>ĂƌƐĞĐŬĞů

ɷϭϯкsͲW
 ͲϮϲ͕Ϯ 
 ͲϮϰ͕ϰ 

ϭϰ
ĂŐĞW
ϭϳϬϭ цϯϮ
ϭϱϴϮ цϯϬ

,QW&DODWPRVSKHULFFXUYH 5HLPHUHWDO 2[&DOY%URQN5DPVH\  FXEUVGSUREXVS>FKURQ@

8D%3
8D%3
&DO%& &DO%&&DO$' &DO$'

&DO$'

&DOLEUDWHGGDWH

&DO$'

&DO$'

,QW&DODWPRVSKHULFFXUYH 5HLPHUHWDO 2[&DOY%URQN5DPVH\  FXEUVGSUREXVS>FKURQ@

5DGLRFDUERQGHWHUPLQDWLRQ

%3

8D%3
SUREDELOLW\
$'  $'
$'  $'
SUREDELOLW\
$'  $'

%3
%3
%3
%3
%3
%3

&DO%&&DO$'

&DO$'

&DO$'

&DO$'

&DOLEUDWHGGDWH

,QW&DODWPRVSKHULFFXUYH 5HLPHUHWDO 2[&DOY%URQN5DPVH\  FXEUVGSUREXVS>FKURQ@

8D%3

5DGLRFDUERQGHWHUPLQDWLRQ

%3

SUREDELOLW\
$'  $'
SUREDELOLW\
$'  $'

%3
%3
%3
%3
%3

&DO$'

&DO$'
&DOLEUDWHGGDWH

&DO$'

&DO$'
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www.ark.lu.se

LUNDS UNIVERSITET
Box 117
221 00 Lund
Tel 046-222 00 00
www.lu.se

I samband med nedläggning av fiberkabel på Fogdön, Strängnäs kommun, Södermanlands län, har arkeologiska undersökningar och en utredning skett av de sträckor som berört kända
fornlämningar. I rapporten redovisas genomförande och resultaten av genomförda undersökningar och utredning.

Uppdrag arkeologi i Sverige AB. www.uppdragarkeologi.se. info@uppdragarkeologi.se

