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Sammanfattning
Under juli 2021 genomfördes en arkeologisk förundersökning inom fastigheterna Hällby 18:1 och 19:1 i
Hällbybrunn, Torshälla socken, i Eskilstuna kommun,
Södermanlands län. Förundersökningen föranleddes
av företagaren Eskilstuna kommuns planering för nya
bostäder inom ett cirka en hektar stort område, där
fornlämning L1982:7092 (färdvägssystem i form av
två hålvägar) är belägen. Förundersökningens syfte
var att ge Länsstyrelsen ett beslutsunderlag inför prövning om tillstånd till ingrepp i fornlämningen. Förundersökningen skulle fastställa och dokumentera fornlämningens hela utbredning, dess karaktär, datering,
och komplexitet samt ta tillvara eventuella, relevanta
fynd.

Förundersökningen kunde konstatera att lämningen
inte utgörs av ett hålvägssystem utan av en vägbank.
Totalt grävdes sju schakt genom lämningen. I samtliga schakt framkom ett lager av hårt packad silt med
grus och småsten. Dessa lager har tydligt utgjort slitoch bärlager i vägbankens överbyggnad. I lagren framkom fynd av hästskosömmar, nitar och oidentifierbara korroderade järnfragment. Vägen har sannolikt
anlagts under 1900-talets första hälft.
Utifrån förundersökningens resultat har lämningens
antikvariska bedömning i Kulturmiljöregistret ändrats
från fornlämning till övrig kulturhistorisk lämning.

Förundersökningen omfattade en kartanalys för att
utröna färdvägssystemets exakta sträckning, ursprung
och historiska bakgrund, dokumentation av lämningens utsträckning ovan mark samt schaktning med
grävmaskin. Det aktuella färdvägssystemet följer
samma sträckning som kan identifieras på äldre kartor.

Figur 1, motstående sida. Översiktskarta med läget för den
arkeologiska förundersökningen markerad. Skala 1:100000.
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Bakgrund
Antikvarisk bakgrund

markerade av sten/block (L1984:8544, L1984:7974).
Bland lämningar från historisk tid kan närmast belägna
nämnas två husgrunder (L1982:7097, L1982:7085)
samt en stenmur (L1982:7098).

Efter beslut av Länsstyrelsen i Södermanlands län
har en arkeologisk förundersökning under juli 2021
genomförts inom fastigheterna Hällby 18:1 och 19:1 i
Hällbybrunn, Torshälla socken, i Eskilstuna kommun,
Södermanlands län (Länsstyrelsens beslut diarienummer 431-1657-2021). Förundersökningen föranleddes av att företagaren Eskilstuna kommun planerar att
bygga bostäder med mera inom ett markområde om
cirka en hektar där fornlämning L1982:7092, i Kulturmiljöregistret (KMR) registrerad som färdvägssystem i form av två hålvägar, är belägen. Länsstyrelsen
bedömde preliminärt att fornlämningen inte var av
sådan betydelse att den skulle hindra ny bostadsbebyggelse på platsen. Den arkeologiska förundersökningen skulle därför dokumentera fornlämningen,
om möjligt med målet att ingen ytterligare undersökning därefter skulle vara nödvändig. Resultatet skulle
dock kunna användas som underlag för en slutlig arkeologisk undersökning om sådan befanns nödvändig.
Resultatet skulle även fungera som kompletterande
planeringsunderlag för Eskilstuna kommun.

Endast några kilometer nordväst respektive sydost om
Hällbybrunn är Tumbo och Åsby belägna; två fornlämningstäta områden med omfattande och kända
fornlämningar såsom Bogstens fornborg, Tumbo ås
gravfält och Åsbygravfältet, de senare bestående av
cirka 500 gravar vardera (fig. 1).
I modern tid har Hällbybrunn framför allt varit känt
som en kurort. Med utgångspunkt från den så kallade ”Trefaldighetskälla” som fanns i området växte en
kuranstalt fram i området under andra hälften av 1800talet. År 1895 förlades en järnvägsstation till Hällby
vilket medförde att verksamheten vid hälsobrunnen
utvecklades och att samhället successivt växte fram
(Beckman-Thoor 2014:11).

Tidigare undersökningar

Topografi och fornlämningsmiljö

Färdvägssystemet L1982:7092 (tidigare RA Ä
Torshälla 178) påträffades i samband med en arkeologisk utredning år 2014 (uppdragsnummer 201400305
i KMR), utförd inför ett planprogram för förtätning
och nybyggnation inom fastigheterna Hällby 9:1,
Torlunda 1:271, Brunnsta 3:5 m. fl. i Hällbybrunn
(Beckman-Thoor 2014:7). Ett flertal av de i närområdet registrerade lämningarna påträffades vid samma
utredning. Inga andra arkeologiska insatser har tidigare gjorts inom UO eller i dess direkta närområde.

Undersökningsområdet (UO) var beläget i tätorten
Hällbybrunn, cirka sex kilometer nordväst om Eskilstuna, och omfattade knappt 2 200 m2 (fig. 1 och 2).
Området ingår i ett cirka en hektar stort skogsområde
med blandskog, kantat av bebyggelse i form av villaområden, en skola samt ett vattentorn. Markslaget
utgörs helt av isälvssediment (SGU Jordartskartan)
och berggrunden domineras av granit och granodiorit (SGU Berggrundskartan).

I KMR finns två uppdrag registrerade knappt en halv
kilometer sydöst om det här aktuella UO. Det förstnämnda utgörs av en arkeologisk förundersökning vid
Hällby kyrka (uppdragsnummer 201100244 i KMR)
utförd år 2011 inför anläggandet av en ny parkeringsplats, varvid ingenting av antikvariskt intresse
påträffades (Svensson 2011). Det andra uppdraget utgörs av en arkeologisk schaktningsövervakning
(uppdragsnummer 201900554 i KMR) invid gravfältet L1984:8680, utförd år 2019, inom vilken en härd
med förekomst av enstaka brända ben som inte var

Färdvägssystemet L1982:7092 är beläget cirka 40 m ö h på
Hällbyåsen (även kallad Strömsholmsåsen); en mycket
fornlämningstät rullstensås som löper mellan Södermanland och Västmanland. Inom mindre än en halv
kilometers radie från UO återfinns ett flertal förhistoriska lämningar (fig. 2), huvudsakligen av brons- och
järnålderskaraktär i form av boplatser (L1982:7096),
gravfält (L1984:8680, L1984:8704) och intilliggande
högar (L1983:2345, L1983:2346), stensättningar
(L1982:7094, L1982:7095, L1983:2421) samt gravar
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påfart till en villatomt. Hålvägssystemet används idag
som en skogsstig.

möjliga att datera påträffades (Larsson 2020:8).

L1982:7092 – kunskapsläge inför förundersökningen
Hålvägar är vanligt förekommande inom Södermanland (Norberg 2004:54). Vad gäller Eskilstuna kan
bland annat nämnas hålvägarna L1983:4220 och
L1983:4346 i Tumbo, vilka båda är belägna inom eller
i anslutning till gravfält.
Fornlämningen L1982:7092 utgjordes enligt KMR
av två hålvägar med en total längd av 76 meter (Ö-V).
Hålvägarna beskrevs i registret vara 36 respektive 40
meter långa, två meter breda och 0,25–0,35 meter
djupa samt svagt skålformade, med vallar utmed båda
sidorna. Centralt finns ett avbrott där den sydöstra hålvägen planar ut, för att knappt 15 meter längre
västerut återkomma som hålväg. Denna ”tomma”
yta utgjordes enligt utredningsrapporten av en äldre

Vägsystemet löper parallellt med och söder om dagens
landsväg (Beckman-Thoor 2014:20). Färdvägssystemet tolkades vid utredningen utgöra en del av den
gamla landsvägen väster om Eskilstuna. Historiskt
kartmaterial visar hur landsvägen följde åsen redan
under 1600–1700-talet (Beckman-Thoor 2014:12).
Landsvägssträckningen löper vidare över Åsby i söder
och Tumbo i nordväst, där omfattande gravfält från
järnåldern återfinns. Färdvägssystemet tolkades vittna
om Hällbyåsens betydelse som kommunikationsled
sedan förhistorisk tid (Beckman-Thoor 2014:20).

Fornlämning
Övrig kulturhistorisk lämning/
möjlig fornlämning
/ŶŐĞŶĂŶƟŬǀĂƌŝƐŬďĞĚƂŵŶŝŶŐͬ
ej kulturhistorisk lämning

Figur 2. Karta med registrerade lämningar i KMR samt undersökningsområdet markerat med svart linje. Skala 1:10000.
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Genomförande
Syfte, ambitionsnivå och målgrupper

Formuleringar av frågeställningar och metodval
utgick från det norska ”Hulvegprosjektet i Vestfold”
vilket är att beskriva som centralt inom skandinavisk hålvägsforskning. I slutpublikationen framhålls
tre centrala begrepp kopplade till hålvägarnas tillkomst, brukande och övergivande: nedslitnings-och
ackumulationsprocesser samt kontaktytor (på norska
grenseflater) (Gansum 2002b:30). Nedslitningsprocesser avser de aktiviteter som skapat hålvägarnas
form, det vill säga resandet på och brukandet av vägen
samt eventuell erosion. Med ackumulationsprocesser
åsyftas ackumulering av jordlager ovanpå de nedslitna
ytorna, exempelvis om vägförbättrande åtgärder
har gjorts eller om lager ackumulerats när hålvägen
övergetts som väg. Nyckeln till att utvinna information om dessa processer och möjliggöra tolkningar
av hålvägar, är noggranna stratigrafiska iakttagelser i
upptagna sektionsväggar, där kontaktytor framhålls
som centrala (Gansum 2002b:30ff ).

Förundersökningens syfte var att ge Länsstyrelsen
ett beslutsunderlag inför prövning om tillstånd till
ingrepp i fornlämningen L1982:7092. Förundersökningen skulle fastställa och dokumentera fornlämningens hela utbredning, dess karaktär, datering, och
komplexitet samt ta tillvara eventuella, relevanta fynd.
Resultaten skulle kunna användas av undersökare för
att bedöma och beräkna omfattningen av en eventuell arkeologisk undersökning. Resultaten skulle också
kunna användas i kommunens planering och berättelse om platsens historia. Målet var dock att eftersträva att ingen ytterligare undersökning efter förundersökningen skulle vara nödvändig.
Förundersökningens ambitionsnivå har anpassats så
att resultaten kan användas vid Länsstyrelsens fortsatta tillståndsprövning samt fungera som ett fullgott underlag vid kommande samhällsplanering och
inför eventuella framtida arkeologiska undersökningar. Utredningens målgrupper har främst utgjorts
av Länsstyrelsen i Södermanlands län och Eskilstuna
kommun samt eventuella framtida arkeologiska
undersökare.

Metoder och arbetsmoment
För att uppnå förundersökningens syfte skulle arbetet omfatta schaktning med grävmaskin samt undersökning och dokumentation av lämningens topografi,
lager och eventuella anläggningar.

Frågeställningar

Kartanalys

Förundersökningen förväntades fastställa och dokumentera fornlämningens hela utbredning, karaktär,
datering, och komplexitet. Med detta i åtanke formulerades ett antal specificerade frågeställningar:
•

Initialt genomfördes en kartanalys av historiskt
kartmaterial tillgängligt genom Lantmäteriets och
Riksarkivets digitala arkiv. Relevanta historiska kartor
rektifierades i QGIS för att kartlägga färdvägssystemets exakta sträckning, ursprung och historiska
bakgrund.

Vilken utbredning och vilket djup har hålvägarna?
Ingår funktionella delar i färdvägssystemet (exempelvis vägdiken)?

Fältarbete
•

Inför eventuell arkeologisk undersökning: hur
komplex är fornlämningen? Finns bevarade kulturlager, och i så fall, i vilken utsträckning?

•

Vilken datering har hålvägarna? Hur länge var de i
bruk? Finns spår av olika brukningsfaser?

•

Fältarbetet inleddes med att lämningen dokumenterades noggrant i plan. Detta omfattade inmätning
med RTK-GPS, fotografering samt beskrivning i text.
Lämningens totala sträckning metalldetekterades.
Därefter genomfördes schaktning med grävmaskin.
Schakten grävdes med bandburen grävmaskin med
planerskopa och rototilt, inom valda delar av respektive hålvägsavsnitt. Ett tvärsgående schakt upptogs

Finns spår av de resande bevarade, i form av fyndmaterial?
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även genom den ”tomma” ytan mellan de två hålvägarna, vilken enligt utredningsrapporten utgör
en påfart till en äldre villatomt (Beckman-Thoor
2014:28), i syfte att utröna om spår av hålvägen fanns
bevarade där trots de sentida markingreppen.
Schakten utvidgades och förtätades ställvis i syfte att
avgränsa påträffade anläggningar. Vid behov kompletterades maskinschaktningen av handrensning med
hacka och skärslev.
Lager och anläggningar framrensades inom schakten,
dokumenterades och undersöktes därefter delvis eller
till fullo, för hand med hacka och skärslev eller genom
maskinstöd. I varje schakt upptogs längre tvärsgående
tranchéer i syfte att fånga lämningens stratigrafi inklusive angränsande jordvallar, eventuella vägdiken etcetera. Sektioner rensades, ritades, tolkades och provtogs i de fall bedömt säkra (slutna) kontexter var
möjliga att identifiera.
I samband med schaktningen genomfördes en riklig
och systematisk metalldetektering av samtliga lager
och anläggningar, inklusive det översta jordskiktet direkt efter avlägsnande av det översta torvlagret.
Fynd påträffade in situ punktinmättes med RTK-GPS.

Fyndstrategi
Fyndmaterialet har omhändertagits enligt Riksantikvarieämbetets anvisningar i ”Fysiskt omhändertagande av arkeologiskt fyndmaterial” och ”Vägledning
för tillämpning av kulturmiljölagen. Uppdragsarkeologi” och har hanterats i enlighet med Statens historiska museers rekommendationer. Fynden har samlats
in och hanterats med utgångspunkt från undersökningens syfte och ambitionsnivå.
Påträffade fynd dokumenterades och tillvaratogs i
de fall de bedömdes kunna bidra till att besvara de
uppställda frågeställningarna. Fynd som i fält bedömdes sakna antikvariskt intresse omhändertogs ej. Tillvaratagna fynd har registrerats och sammanställts i en
fyndlista (bilaga 3). Samtliga tillvaratagna fynd har
fotograferats och har efter rapportens godkännande
gallrats bort och kastats.

Analyser
C-analyser

14
14

C-analyser planerades i syfte att skapa klarhet i hålvägarnas datering och eventuella brukningsfaser.

Vedartsanalys och makrofossilanals
Inför 14C-analys planerades vedartsbestämning och/
eller makrofossilanalys för att utvälja lämpliga provmaterial, med lägsta möjliga egenålder. Makrofossilanalyserna syftade även till att utröna vägmaterialens
innehåll och karaktär.

Samtliga schakt återfylldes efter avslutat fältarbete.

Dokumentation
Schakt och anläggningar av antikvariskt intresse
mättes in med RTK-GPS med en standardavvikelse
på 0,02 meter, fotograferades och beskrevs i text.
Sektionsritningar upprättades för samtliga tranchéer.
Alla inmätningar gjordes i projektionen SWEREF 99
TM med höjdsystemet RH 2000. Vid inmätningstillfället erhöll varje enskild kontext ett unikt ID-nr.
Digital information har lagrats i dokumentationssystemet Intrasis och därefter bearbetats i QGIS. Analogt
upprättad dokumentation samt tillvaratagna fynd har
registrerats i Intrasis och relaterats till unika ID-nummer. Insamlad mätdata har använts för att upprätta
skalenliga och koordinatbestämda planer över schakt
och anläggningar. Beskrivningar av schakt, anläggningar och fynd har sammanställts i tabellformat
(bilagor 1, 2 och 3).
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Rapportering och distribution
Resultaten av förundersökningen presenteras i denna
rapport, i enlighet med Länsstyrelsens förfrågningsunderlag och Generellt förfrågningsunderlag för
2021. Genomförda insatser och resultat har efter
godkännande av Länsstyrelsen Södermanland registrerats i Kulturmiljöregistret. En PDF-version av
rapporten finns lagrad och tillgänglig digitalt genom
Riksantikvarieämbetets e-arkiv och tjänst för lagring
av arkeologiska rapporter - Forndok.

Resultat
Kartanalys

UO, avbildas en vertikalt löpande ägogräns mellan
Hällby bys marker i öster och Folkestas utmarker i
väster. Gränsen återfinns på samtliga efterföljande
kartor.

Kartanalysen genomfördes i syfte att kartlägga färdvägssystemets exakta sträckning, ursprung och historiska bakgrund och omfattar digitalt tillgängliga
kartor från Lantmäteriet och Riksarkivet. En genomgående källkritisk aspekt är att den berörda lämningen
L1982:7092 är belägen endast 10–20 meters söder
om Eskilstunavägen. Eventuella vinkelfel och rektifieringssvårigheter kan därmed få stora konsekvenser för
tolkningen av de äldre vägarnas exakta lägen.

På storskifteskartan från år 1774 (LMA akt 04-toj30) avbildas vägsträckningen betydligt rakare än tidigare och löper då strax norr om L1982:7092, mellan
lämningen och läget för Eskilstunavägens nuvarande
sträckning i norr. Samma vägsträckning avbildas på
laga skifteskartan från år 1853 (LMA akt 04-toj-75).
Dock har vägen endast ritats fram till gränsen centralt
inom UO och det går därför inte att i kartan följa dess
fortsatta riktning mot väster.

Historiskt kartmaterial visar att åsen har varit ett
utpräglat utmarksområde, med mindre gårdar och
torp vilka har hört till byarna nedanför åsen mot
väster. Kartorna visar också att landsvägen (idag
Eskilstunavägen) följde åsen redan under 1600–1700talet (Beckman-Thoor 2014:12). Den äldsta historiska kartan över Hällbybrunn, då kallat ”Hälleby”, är
en geometrisk avfattningskarta från år 1647 (LSA akt
C79-12:c3:52–3). Den omfattar dock inte UO utan
endast Hällbys marker norr och nordöst därom. På en
ägomätningskarta från år 1722 (LMA akt 04-toj-19)
syns landsvägen i form av en något vågig vägsträckning med noteringen ”Till Strömsholm”. Inom den
plana ytan mellan de två hålvägarna, centralt inom

Karteringen för den häradsekonomiska kartan (RAK
akt J112-74-12) genomfördes mellan år 1897–
1901 ( Jansson 1993:56). Landsvägen följer fortsatt den äldre sträckningen, men har ett parti som är
lätt utsvängt mot söder och där tangerar lämningens
läge (fig. 3). Eftersom landsvägens sträckning skiljer sig något åt i de äldre kartorna, är det i dagsläget
inte möjligt att härleda och datera det vägavsnitt som
avbildas på den Häradsekonomiska kartan. I och med
svårigheterna att rektifiera de äldre kartorna kan det
dock inte uteslutas att den äldre landsvägen under
historisk tid har löpt norr om lämningen.
Vägen återges därmed med något olika sträckning
på ägomätningskartan från år 1722, storskifteskartan
från år 1774 och den häradsekonomiska kartan från
sekelskiftet år 1900. Huruvida detta beror på vinkelfel
i kartorna eller att vägen under olika perioder delvis
har lagts om, går inte att utifrån en kartanalys i dagsläget säkert besvara.
En ytterligare förändring kan ses i generalstabskartan,
vilken uppmättes mellan åren 1919–1922 och reviderades år 1939 (RAK akt J243-74-1) samt den ekonomiska kartan från år 1958 (RAK akt J133-10G7h58).
På båda dessa kartor avbildas en rak vägsträckning
motsvarande den nuvarande sträckningen för Eskilstunavägen. Landsvägen förefaller därmed ha rätats ut
något under första hälften av 1900-talet. På den ekonomiska kartan finns dock en halvmåneformad ägogräns

Figur 3. Läget för UO på en rektifierad version av
den häradsekonomiska kartan från åren 1897-1901.
Skala 1:3000.

12

miska kartan bör den ha uppförts mellan 1920–1950talen. Bebyggelsen revs runt år 2010 (muntlig uppgift
Agneta Scharp, per e-post 2021-08-04). På historiska
ortofoton från år 1960–1975 syns ägogränsens sträckning tydligt och motsvarar då en väg (Lantmäteriets
visningstjänst Historiska ortofoton, referensår 1960,
1975, fig. 5). Detta innebär sannolikt att det gamla
vägavsnittet har lämnats kvar efter uträtningen.

Figur 4. Läget för UO på en rektifierad version av den
ekonomiska kartan från år 1958. Skala 1:3000.

som följer landsvägens kurva på den häradsekonomiska kartan och därmed ligger i linje med lämningen
(fig. 4). I samma karta avbildas också för första gången
bebyggelse inom UO i kartmaterialet, och den svängda
ägogränsen utgör då den norra ägogränsen för en
bostadsfastighet med beteckning 467.
Landsvägens tidigare kurva ser i den ekonomiska
kartan således ut att ha bevarats som en del av fastighetens ägogräns. Inom tomten finns två byggnader, en större byggnad centralt inom tomten samt en
mindre byggnad nära den plana ytan mellan de två
hålvägarna. Fastighetens södra gräns följer dagens
Hagaholmsvägen. I och med att bebyggelsen saknas
på generalstabskartan men avbildas på den ekono-

Sammanfattningsvis visar kartanalysen att den gamla
landsvägen väster om Eskilstuna (dagens Eskilstunavägen) kan spåras i det historiska kartmaterialet från
början av 1700-talet och framåt. På den häradsekonomiska kartan återfinns en kurva som löper i linje
med hålvägssystemets läge. Under 1900-talets första
decennier förefaller landsvägen ha rätats ut något
och fått den sträckning som motsvaras av den nuvarande Eskilstunavägen. På den ekonomiska kartan
från år 1958 avbildas för första gången bebyggelse
i anslutning till UO, i form av en bostadsfastighet
som sannolikt har förlagts utmed landsvägen. Efter
vägens uträtning har ett äldre vägavsnitt, vilket tangerar lämningens läge, bevarats och kommit att utgöra
fastighetens norra ägogräns. Historiska flygfoton visar
att det bevarade partiet under 1960- och 1970-talen
utgjorde en smalare väg som löpte utmed den södra
sidan av Eskilstunavägen.

Fältundersökning
Dokumentation inför schaktning
Fältarbetet inleddes med en noggrann dokumentation av lämningen ovan mark. Lämningen är ovan
mark synlig som en svagt skålad stig (A311, A325)
vilken löper i SO-NV riktning och kantas av 0,1–0,35
meter höga jordvallar (A259, A288, A333) i norr och
söder, beväxta med flera löv- och barrträd (fig. 6).
Liksom beskrivet i KMR utgörs den av två ovan mark
synliga avsnitt (A200, A233), vilka åtskiljs av en plan
yta centralt. Under dokumentationen noterades att
lämningen, som idag används som en skogsstig, på
grund av de omgivande jordvallarna och den endast
mycket svagt skålformade centrala fördjupningen till
utseende och form snarare liknande en vägbank än en
hålväg. Dessutom saknas de parallella hålvägssystem
vilka ofta kan observeras invid hålvägar.

Figur 5. Läget för UO på en rektifierad version av ett
ortofoto från år 1960. Skala 1:3000.
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De två vägavsnitten skiljer sig vidare något åt i utse-

ende och karaktär. Det sydöstra vägavsnittet kantas
av jordvallar i både norr och söder. Vid det nordvästra vägavsnittet återfinns däremot jordvallar endast på
lämningens norra och nordvästra sida. Utmed dess
motsatta sida finns däremot flera sentida störningar
i form av täktgropar delvis fyllda med recent material i form av plåtskrot, buteljglas och sentida porslin. Inom skogspartiet finns flera ytterligare spår av
sentida markingrepp, särskilt i form av omfattande
täktgropar, grustag, husgrundsliknande stenrader
samt grindstolpar.
Figur 7. Schaktning med maskin - schakt 496. Foto från
väst.

bestod av fin sand, en vägbank bestående av hårt
packade lager av silt, grus och småsten (A362, A401,
A470, A504, A570, A657, A671). Lagren har uppenbart utgjort vägbankens överbyggnad, i form av slitoch bärlager. Under vägbanken framkom i enstaka fall
tunna rester av vegetationsskikt samt påfört morängrus respektive den naturliga undergrunden av grovt
morängrus eller sand. På vägbanken påträffades totalt
25 fynd, främst i form av hästskosömmar och oidentifierbara korroderade järnklumpar (se vidare nedan
samt bilaga 3). I övrigt framkom tre stolphål (A405,
A475, A520) samt två stenpackningar (A574, A661) i
anslutning till vägbanken.

Figur 6. Del av L1982:7092 inför schaktning med
grävmaskin. Foto från öst.

Schaktning
Sammanlagt grävdes sju schakt inom UO (fig. 7 och
8 samt bilaga 1). Schakten förlades och fördelades
jämnt inom de båda vägavsnitten och hänsyn togs
till platsens topografiska förutsättningar, framförallt i
syfte att undvika större träd med känsliga rotsystem.
Flera schakt utvidgades i syfte att avgränsa påträffade lager och anläggningar. Tre schakt vardera grävdes genom respektive vägavsnitt och ett sjunde schakt
förlades till den plana ytan mellan de två vägavsnitten, där jordvallar saknades. Samtliga schakt grävdes i NÖ-SV riktning, i tvärsgående riktning mot
vägsträckningens längdriktning. Schakten var mellan
4,5–11 meter långa, 1–3 meter breda och grävdes till
ett djup av 0,3–1,0 meter.

I de två mest centralt belägna schakten (S496, S563)
framkom flera störningar i form av ett elkabelschakt,
betongplintar, delar av betongplattor samt ett recent
stolphål (A447) som grävts genom den hårt packade yta som utgjort vägbankens överbyggnad (A470).
Störningarna härrör sannolikt från den sentida bebyggelse som enligt den ekonomiska kartan från år 1958
då var belägen direkt söder om lämningen.

Fynd

Totalt framtogs och dokumenterades 13 lager och
anläggningar i schakten (fig. 9 och 10, bilaga 2).

Vid den inledande metalldetekteringen inför schaktningen framkom endast recenta metallfynd, i form av
tråddragen spik, aluminiumfragment, kapsyler och
dylikt. Fynden bedömdes inte vara av antikvariskt
intresse och tillvaratogs ej.

I samtliga schakt framkom under jordvallarna, vilka

Metalldetekteringen i samband med schaktningen
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Figur 8. Schaktplan med väglämning synlig ovan mark. Skala 1:800.

resulterade i totalt 25 tillvaratagna fynd (foton s.
18-20 samt bilaga 3). Samtliga fynd utgörs av järnföremål. Fynd påträffades i sex av sju grävda schakt
(S422, S434, S496, S563, S649, S678) och utgjordes
av 14 hästskosömmar, sju oidentifierbara korroderade
järnfragment, tre nitar samt en del av en hästsko (fig.
9 och 10). Fynd F4 framkom direkt under torvlagret
i stigen (A311) i schakt 422. Övriga 24 fynd påträffades direkt ovanpå de lager som motsvarar vägbankens överbyggnad (A362, A401, A470, A504, A570,
A657).
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Av de fynd som tillvaratogs är det endast hästskosömmarna och hästskon som skulle kunna utgöra daterande fynd. Generellt är det dock inte helt tillförlitligt att datera vägar enbart utifrån daterande fynd,
då vägen dels kan ha använts långt innan föremålen
brukades, dels kan ha fortsatt användas långt efter
att föremålen tappades (Stenqvist Millde 2007:71).
För medeltida och efterreformatoriska hästskor finns
typologier att tillgå, exempelvis Engwalls typologi
från 1930-talet vilken fortfarande allmänt används
(Engwall 1936). Redan då framhölls dock att typerna

Figur 9. Plan över kontexter och fynd inom lämningens nordvästra del. Skala 1:300.

tiska metalldetekteringen av alla framschaktade lager
tillvaratogs sannolikt ett större antal fynd än vad som
hade tillvaratagits om fynd endast hade insamlats i
samband med schaktning och handgrävning.

överlappar varandra över flera århundraden (Gansum
2002a:33ff ). Hovbeslag från senare tidsperioder har
behandlats av Ekman, som dock inte presenterar några
typologier (Ekman 2007). Från och med 1870- och
1880-talen övergick tillverkningen av hästskor och
hästskosömmar till att bli allt mer maskinell, även om
en mindre andel fortsatt tillverkades för hand ända in
på 1920-talet (Ekman 2007:157). Hästskosömmar är
sammanfattningsvis problematiska att använda i dateringssyfte och bör som dateringsunderlag användas
med stor försiktighet (Gansum 2002a:37, Stenqvist
Millde 2007:71).

Föremålstyperna representerar framförallt spår av
ridning och hästtransporter på vägen. Runt sekelskiftet år 1900 fanns fortfarande ett stort behov av hästar
som transportdragare. Före första världskriget var
biltrafiken begränsad (Moberg 2018:93). Även om
transportmedel som tåg och ångbåtar användes i allt
högre grad, behövdes dragdjur exempelvis för omlastningar och transitresor mellan järnvägsstationer och
kanaler. Dessutom användes hästar även ofta för
bland annat bryggeritransporter och mjölkutkörning

De påträffade fynden motsvarar det fyndmaterial som
förväntades inför fältarbetet. Genom den systema-
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Figur 10. Plan över kontexter och fynd inom lämningens sydöstra del. Skala 1:300.

F1, hästskosöm

F5, hästskosöm

F9, nit

F2, bleck/beslag(?)

F6, hästskosöm

F10, hästskosöm

F3, hästskosömmar

F7, hästskosöm

F11, hästskosöm

F4, hästskosöm

F8, järn, ej identifierat

F12, hästskosöm
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F13, järn, ej identifierad

F17, järnring(?)

F21, hästskosöm

F14, järn, ej identifierad

F18, hästsko

F22, hästskosöm

F15, järn, ej identifierad

F19, hästskosöm

F23, hästskosöm

F16, järn, ej identifierad

F20, nit

F24, hästskosöm
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•

Vilken utbredning och vilket djup har hålvägarna?
Ingår funktionella delar i färdvägssystemet (exempelvis vägdiken)

Efter det genomförda fältarbetet har kunnat konstateras att lämningen inte består av ett hålvägssystem, utan av en vägbank. Vägbanken löper i SO-NV
riktning och omfattar två ovan mark synliga vägavsnitt med tydliga jordvallar och en svagt skålformad
fördjupning centralt, vilka åtskiljs av en knappt åtta
meter bred yta där jordvallarna planar ut. Vägavsnitten är cirka 50 respektive 43 meter långa. De hårt
packade ytorna av silt, grus och småsten som utgjort
vägens överbyggnad i form av ett slit- och bärlager, är
upp till fem meter breda. Med vallarnas fulla utbredning är lämningen totalt mellan 3–9 meter bred i plan.
Ovan mark uppgår vallarnas höjd till cirka 0,1–0,35
meter och den centrala fördjupningen, idag trampytan i en skogsstig, är cirka 0,1 meter djup. Vid schaktningen konstaterades att vägbanken var bevarad i sin
fulla längdsträckning, även inom det parti som ovan
mark såg ut att bryta vägen i två avsnitt. Därmed hade
vägbanken en total längd av cirka 100 meter inom
UO. Lämningen konstaterades slutligen vid schaktningen ha ett totalt djup av cirka 0,4–0,8 meter, inräknat jordvallarnas tjocklek.

F25, hästskosöm

(Morell 2001:245). Hästarna föddes upp på landsbygden, där de under inkörningsperioden utnyttjades i jordbruket. Efter några år kunde de säljas för
stadstjänst, för att på äldre dagar återsäljas till landsbygden där de då användes för lättare arbeten (Morell
2001:245). Runt andra världskrigets slutskede fanns
omkring en halv miljon hästar inom det svenska jordbruket, vilket visar på hästens fortsatt stora betydelse
trots en ökad mekanisering under 1900-talets första
hälft (Morell 2001:243). Att hästskosömmar påträffas
på en vägbank som sannolikt uppförts under denna
tidsperiod är därmed inte anmärkningsvärt.

Två typer av funktionella anläggningar i färdvägssystemet framkom inom det östra vägavsnittet. Dessa
utgörs av resterna av ett dike, endast iakttaget i
sektionsväggen (sektion 484, bilaga 4) samt tre stolphål i anslutning till vägbanken (A405, A475, A520, fig.
10) inom två av schakten (S434, S496).

Analyser
I och med vägbankens bedömt sentida datering
lämpade sig provmaterialet inte för 14C-analys.
Därmed utgick alla planerade analyser.

Inom det västra vägavsnittet, beläget i en sluttning
mot nordväst, framkom en tvåskiktad stenpackning
(A574) under vägbanken. Sannolikt har denna anlagts
för att här förstärka vägen. Stenpackningen hade en
total bredd av cirka 6,8 meter. Den fortsatte hela fem
meter utanför (sydväst om) det hårt packade lager
som utgjort vägbankens överbyggnad (A570). Varför
lagret endast täcker cirka 1,8 meter av stenpackningen
är svårtolkat. Eventuellt kan detta indikera att vägbanken här har haft en ursprunglig bredd av uppemot sju
meter. Det skulle dock innebära att vägbanken i det
nordvästra vägavsnittet har varit betydligt bredare än
i det sydöstra, där bredden uppgår till mellan 1,7–5
meter. De olika bredderna kan möjligen tolkas som ett

Återkoppling till frågeställningar och
tolkning av resultaten
De frågeställningar som formulerades inför förundersökningen utgick från lämningen som ett hålvägssystem från historisk tid eller äldre tidsperioder samt
aktuell forskning om hålvägar. Vid förundersökningen
konstaterades att lämningen istället utgjordes av en
vägbank. Samtliga frågeställningar har dock kunnat
besvaras.

20

resultat av att delar av vägens överbyggnad grävts bort
i sen tid efter att vägbanken tagits ur funktion. Dock
kan detta inte förklaras närmare i dagsläget. I stenpackningen noterades vidare en ensam gjuten sten av
betong. Den första svenska betongfabriken grundades under 1870-talet, men först mot slutet av 1920talet blev produktionen av svensk betong storskalig
(Svensk betong). Runt sekelskiftet år 1900 började
betong att användas i husgrunder (Stockholms läns
museum, bebyggelseguide). Den gjutna betongstenen, som rimligtvis bör ha tillkommit som absolut
tidigast under sent 1800-tal, visar att stenpackningen
sannolikt hör till samma tid och kontext som resten
av vägbanken och inte till resterna av en äldre väglämning.
Ytterligare en möjlig stenpackning i form av ett skikt
naturlig moränsten, eventuellt förstärkt med mindre
stenar (A661), framkom i ett närliggande schakt
(S678). Denna anläggning är dock att betrakta som
osäker, då kontaktytor mellan lagren är svåra att
urskilja på grund av undergrundens beskaffenhet.
•

Inför eventuell arkeologisk undersökning: hur
komplex är fornlämningen? Finns bevarade kulturlager, och i så fall, i vilken utsträckning?

En generell iakttagelse under fältarbetet var att påfallande få lager och anläggningar framkom i samband
med schaktningen. I en vägbank som varit i bruk
under flera sekel kan förväntas avsatta lager, flera påförda lager av exempelvis grus för att förstärka nedslitna
vägavsnitt, ojämna ytor i och med att vägen slitits ned
och spår av förstärknings- och förbättringsåtgärder.
I den framtagna vägbanken saknades tydligt denna
stratigrafiska komplexitet och den upplevdes därför
snarare ha brukats under en mer begränsad tidsperiod. Att undergrunden utgörs av morängrus respektive sand gjorde även att kontaktytorna mellan lagren
i vägbankens underbyggnad ställvis var svåra att
urskilja. Det enda fyndförande lagret utgörs vidare av
det hårt packade lager av silt, grus och småsten som
framkom under jordvallarna och som motsvarar den
del av vägbanken som har varit exponerad och utgjort
vägens överbyggnad.
De lager som dokumenterades i vägbankens stratigrafi
var tydligt påförda och hade i flera fall en betydande
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tjocklek av upp till 0,3 meter. Detta tolkas innebära att
stora arbetsresurser lagts på vägens över- och underbyggnad. Särskilt de hårt packade lagren i överbyggnaden visar att arbetsinsatser har investerats i att göra
vägen slitstark och jämn. Kanske har detta gjorts för
att tunga transporter, i hästdragna vagnar eller lastbilar, ska kunna köras på vägen. Under mitten av 1800talet började den nya metoden ”makadamisering” att
användas i Södermanland, det vill säga att krossad
sten lades ut i vägkroppen i syfte att göra den mer tålig
mot vatten. Stenen pressades ner med vältar i form av
hästdragna gjutjärnsvalsar eller trävalsar vilket också
gjorde vägarna mer jämna (Moberg 2018:72–3, 102).
Under 1900-talet innebar den ökade bilismen under
mellankrigstiden att allt fler vägar belades med hårda
ytbeläggningar. Vägbankens hårt packade ytor ingår
sannolikt i denna kulturhistoriska kontext.
Sammantaget bedöms lämningen inte vara av hög
komplexitet. Bevarade kulturlager utgörs uteslutande
av den uppbyggda vägbanken och är få och magra till
sin karaktär.
•

Vilken datering har hålvägarna? Hur länge var de i
bruk? Finns spår av olika brukningsfaser?

En grundläggande utgångspunkt för att datera en väg
är att försöka klargöra vilken fas i dess historia som
dateras, huruvida det är etableringen av vägen, dess
brukningsfas eller brukningsfaser eller dess övergivande (Stenqvist Millde 2007:67). Till grund för
tolkningen av vägbankens datering ligger kartanalysen, de stratigrafiska iakttagelserna i profilerna och
avsaknaden av mer komplexa strukturer och äldre
fyndmaterial.
Vägbanken framkom i linje med en kurva på den
häradsekonomiska kartans vägsträckning. En jämförelse av den häradsekonomiska kartan och generalstabskartan indikerar vidare att den gamla landsvägen/Eskilstunavägen rätades ut någon gång under
1900–1920-talen och då fick den sträckning som
motsvaras av den nuvarande Eskilstunavägen. I och
med den ökade biltrafiken efter första världskriget
ställdes högre krav på vägarna. Vägbanorna behövde
dräneras samt göras mer hållbara och jämna. Framförallt behövde kurvor rätas ut för att de högre hastigheterna som kunde uppnås med bilarna skulle kunna

har ett samband med en äldre väg. Ett mycket svårtolkat faktum är dock att samtliga lager och anläggningar gav ett sentida intryck och att inga fysiska spår
av en äldre väg framkom under vägbanken. Därmed
har kartanalysen och schaktningen gett något motstridiga resultat. Om en äldre landsväg funnits på platsen, bör spår av denna rimligtvis ha framkommit vid
schaktningen. Alternativt kan det vägavsnitt som
motsvarade den senare uträtade kurvan, ha byggts om
så att det äldre vägmaterialet avlägsnats och ett nytt
påförts. Detta förefaller dock som osannolikt eftersom landsvägar underhölls flitigt och den därmed
bör ha varit ett bra underlag för den senare vägbanken. Frågan går i dagsläget inte att besvara och vägens
ursprung går därmed inte att härleda, men de fysiska
lämningar som framkom har med största sannolikhet
tillkommit under 1900-talet. Det finns flera tänkbara
användningsområden för en väg inom området under
1900-talet, exempelvis som en körväg för de boende
vid fastigheten 467, alternativt även en brukningsväg kopplad till de många spår av täktverksamhet
som återfinns inom skogsområdet. Det senare alternativet skulle innebära att tungt lastade transporter
färdades på vägen, vilket skulle kunna förklara behovet av de hårt packade ytorna i vägbankens jämna och
kompakta överbyggnad.

utnyttjas (Moberg 2018:94). Under mellankrigstiden tilltog vägbyggandet kraftigt och kom att sysselsätta många arbetslösa. Detta illustreras av de så kallade AK-vägarna, byggda för hand och uppkallade efter
Statens Arbetskraftskommission (Moberg 2018:95–
6). Det är mycket sannolikt att landsvägen rätades upp
vid denna tid, just med bilismen i åtanke.
På den ekonomiska kartan från år 1958 avbildas en
bostadsfastighet, vilken sannolikt har förlagts utmed
landsvägen. Då bebyggelsen saknas på generalstabskartan men avbildas på den ekonomiska kartan
bör den ha uppförts mellan 1920–1950-talen. Efter
vägens uträtning har ett äldre vägavsnitt, vilket tangerar lämningens läge, troligtvis bevarats och kommit
att utgöra fastighetens norra ägogräns. Ägogränsen
är alltså troligtvis en reminiscens av den kurva som
avbildas på den Häradsekonomiska kartan. Om de
ovan angivna tidsramarna för när vägen rätades ut
och bebyggelsen uppfördes är korrekta, har bebyggelsens tillkomst och vägens uträtning sannolikt skett
inom en relativt kort tidsperiod. Historiska flygfoton
visar att det bevarade partiet under 1960- och 1970talen utgjorde en smalare väg som löpte sydväst om
Eskilstunavägen, vilket troligtvis innebär att det gamla
vägavsnittet har lämnats kvar efter uträtningen. Bebyggelsen revs långt senare, runt år 2010.
De medeltida landslagarna stadgade att landsvägar
och tingsvägar skulle vara tio alnar (6 meter) breda,
medan en byväg skulle vara sex alnar (3,6 meter)
breda. I Byggningabalken i 1734 års lag återkommer
måtten, liksom i 1891 års väglag. I 1934 års väglag
stadgades ingenting om vägbredder, dock utgav
Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsen normalsektioner för olika vägbredder (Montelius 2004:8).
Det fanns dock flera undantag från regeln och flera
av Södermanlands landsvägar tilläts ha smalare bredder mellan 3–5 meter (Moberg 2018:72). De hårt
packade ytorna av silt, grus och småsten som utgjort
vägens överbyggnad i form av slit- och bärlager, är upp
till fem meter breda. Detta faller inom de historiskt
kända vägbredderna för landsvägar, vilket kan indikera en samhörighet med en äldre väg.

Hur länge vägbanken varit i bruk kan i dagsläget inte
besvaras. Inte heller framkom några tydliga spår av
olika brukningsfaser vid förundersökningen. De störningar som framkom i schakten, särskilt det stolphål
som grävts genom vägbanken (A447), indikerar att
vägbankens funktion som färdväg åtminstone partiellt måste ha övergetts under tiden bebyggelsen varit
i bruk fram till cirka år 2010. Stolphålet framkom
invid den centrala, plana ytan mellan jordvallarna där
även ett par grindstolpar kvarstår ovan mark, inom ett
schakt där även en betongplint, spridda betongplattor och rikliga mängder tegel påträffades. Denna yta
har sannolikt planats ut och utjämnats för bebyggelsen och det är möjligt att den har använts för uppställning av fordon eller dylikt. I stolphålet påträffades en
ölkork med möjlig datering till mellan åren 1920–
1960.

Kartanalysens resultat antyder att landsvägen bör ha
legat inom UO, liksom den framtagna vägbankens
bredd kan utgöra ytterligare ett argument för att den

Jordvallarna som täcker vägbanken kan eventuellt
utgöra spåren efter ett återställningsarbete för att
främja vegetationen inom skogsområdet efter det
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att bebyggelsen har rivits och vägen tagits ur bruk.
Vägbanken används idag flitigt som en vandringsstig
genom skogsområdet och det är möjligt att ett eventuellt återställningsarbete har gjorts just för att främja en
sådan användning av området. Det svagt skålformade
utrymmet mellan vallarna som utgör själva stigen idag
(A311, A325) kan ha fått sitt utseende av att sanden
genom slitage har eroderats bort i mitten.
Den plana ytan mellan de två vägavsnitten där jordvallarna saknas, tolkades vid utredningen utgöra
en påfart till villabebyggelsen. På södra sidan av
Eskilstunavägen finns en brant vägslänt vilken sannolikt är grävd i modern tid, men det förefaller ändå
som osannolikt att en sådan kort och skarpt svängande påfart skulle byggas. Vid schaktningen noterades ett antal järnstolpar i linje med vägslänten mot
Eskilstunavägen vilka markerade äldre telekablar.
Inom det schakt som grävdes inom ytan (S563, fig.
8) framkom även ett elkabelschakt vilket skar vägbanken i närmast N-S riktning. Avsaknaden av jordvallar
inom denna yta skulle kunna vara en sentida konsekvens av dessa ledningsarbeten.

•

Finns spår av de resande bevarade, i form av fyndmaterial?

Vid förundersökningen framkom totalt 25 fynd som
kan knytas till resande och brukande av vägen. Samtliga fynd är av järn och utgörs främst av tappade
hästskosömmar samt oidentifierbara klumpar av
korroderat järn, varav flera sannolikt kan höra till hästskor och redskap.

Revidering i KMR
Eftersom lämningen efter förundersökningen inte
längre bedöms uppfylla ålderskriteriet om tillkomst
före år 1850 kan den därmed inte längre tillskrivas fornlämningsstatus. Därför har dess antikvariska
bedömning ändrats från fornlämning till övrig kulturhistorisk lämning i KMR. Även lämningens beskrivning och utbredning har justerats i registret (fig. 11).

Vägbanken är med ledning av dess karaktär och
fyndens beskaffenhet sammanfattningsvis svår att
datera med exakthet. Det bedöms dock som sannolikt
att den anlagts någon gång under 1900-talets första hälft.

Figur 11. Plan över ändrad geometri för L1982:7092 i KMR. Skala 1:2000.
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Utvärdering av undersökningsplan
metodvalen under fältarbetet, men innebar att de
planerade analyserna uteblev. I övrigt har inga avvikelser har gjorts från undersökningsplanen.

Förundersökningens syfte var att ge Länsstyrelsen
ett beslutsunderlag inför prövning om tillstånd till
ingrepp i fornlämningen L1982:7092. Förundersökningen skulle fastställa och dokumentera fornlämningens hela utbredning, dess karaktär, datering, och
komplexitet samt ta tillvara eventuella, relevanta fynd.
Förundersökningens syfte anses med hänvisning till
presenterade resultat och besvarade frågeställningar
vara uppfyllt. Mot bakgrund av förundersökningens resultat bedöms framtida arkeologiska undersökningar inte vara nödvändiga.

Resultaten av förundersökningen har sammanställts
i en rapport, att fungera som underlag för Länsstyrelsens fortsatta tillståndsprövning inför eventuella kommande arkeologiska åtgärder, liksom för
kommande samhällsplanering. En digital version av
rapporten har tillgängliggjorts via KMR/Forndok, för
alla övriga som önskar ta del av resultaten.

Att lämningen vid förundersökningen konstaterades
vara av en annan karaktär och lämningstyp, samt av
betydligt senare datum än förväntat, påverkade inte
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Bilaga 1. Schakttabell
Nr Storlek(m)
422 9,4x1,4Ͳ3,2

434 10,9x1,5Ͳ1,9

Area(m²) Djup(m)
21 0,3Ͳ0,8

18 0,4Ͳ0,8

Beskrivning
Kontexter
Fynd
Komplextschaktgrävtgenomväganläggning.
362 1Ͳ2,4Ͳ6,25
Överstmestadelsgrästorvavvarieratdjup(0,1Ͳ
0,3m).Därundersiltblandadgråbrunmullmed
grus(ca0,05Ͳ0,15m).Därunderpartiellaytorav
renpackadsilt(0,1Ͳ0,15m).Därundersiltigt
gråbruntgrus(0,2Ͳ0,3m).Undergrundav
ljusbrunsandmednågotmoränisöder.Ejgrävdi
botteniN(1m).

Möh
42

Komplextschaktgrävdgenomväganläggning.
Överstmestadelsgrästorvmedvarieratdjup
(0,05Ͳ0,1m).Därundersiltblandadgråbrunmull
medgrus(0,1m).Därunderpartiellaytormed
renpackadsilt(0,1Ͳ0,4m).Därundersiltigt
gråbruntgrus(0,05Ͳ0,1m).Undergrundav
ljusbrunsandmednågotmoräniSÖ.INänden
ennedgrävningfylldavmyllaochrundadsten,
sannoliktettvägdike.IschaktetsSdelframkom
ettstolphål.

401,405 3

42

447,470, 7Ͳ14
475,520

42

496 10,4x1,7Ͳ3,3

27,5 0,65

Schaktetförladestillenrelativtplanochtillsynes
utjämnadytavilkeniSdelenvartydligtpåverkad
avsentidaverksamhet(exempelvisfannstvå
grindstolpardirektSÖomschaktet).Ytanär
belägendirektinvidbebyggelsesynligpå
Ekonomiskakartanfrånår1958(RAKaktJ133Ͳ
10G7h58)somärrivenidag.Överstischaktet
fannsgrästorv(ca0,05Ͳ0,15m).Därunder
framkommaterialfrånvägbankeniformav
någotfingrusiggråbeigesilt(ca0,1m).Direkt
därunderframkomgulbrunsandigmorän.I
schaktetframkomtrestolphålochen
betongplint,samtfragmentavbetongplattor.I
schaktetsSdelframkomrikligtmed
tegelfragmentochrecentametallfynddirekt
undertorvlagret,troligenfråndentidigare
bebyggelsen.

563 9,7x1,4Ͳ1,7

14 0,6

Belägetinomenytasomhartolkatsvara
bearbetadisentid,sannoliktpågrundavden
bebyggelsesomärsynligpåEkonomiskakartan
frånår1958(RAKaktJ133Ͳ10G7h58)menär
rivenidag.Tillsynesutjämnadytamellandetvå
synligavägbankarna,därvallarnaärotydliga.
Överstfannsettlagergrästorv(ca0,02Ͳ0,05m).
Därunderettsammanhängandelagermed
materialfrånvägbankeniformavljusgulbeige
siltmedsmåkornigtgrus(0,1Ͳ0,2m).Därunder
etttuntvegetationsskiktvilketintevar
heltäckande(<0,05m).Undergrundenutgjordes
avavljusgulrödmorän.IschaktetsSdel
framkomenbetongplint.SchaktetsNdel
tangeradesavettelkabelschaktvilketdelvis
grävtsgenomvägbanken.

504 15Ͳ16

43

Nr Storlek(m)
649 8,4x0,9Ͳ3,0

678 6x1,6Ͳ1,8

682 4,6x1,1Ͳ1,4

Area(m²) Djup(m)
19 0,6Ͳ1,0

Beskrivning
Kontexter
Fynd
BelägetiensläntmotNV,därendasten"vall"på
570,574 17
Nsidanärsynlig.Överstischaktetframkom
grästorv(<0,05m).Undergrästorvenframkom
finljusgulbeigesiltmedfinkornigtgrus,vilken
utgörjordvallen(upptill0,4m)samtgulbrunt
påförtmorängrus(ca0,2Ͳ0,4m).Underdetta
framkomentvåskiktadstenpackningvilken
glesadeutmotSochV.Stenpackningen
avgränsadesiSavtvåblock,omca0,6midiam.
Understenpackningenframkomundergrundeni
formavgulbrunmorän.Lagerövergångarnavar
otydliga.

10 0,6Ͳ1,0

BelägetiensläntmotNV,därendasten"vall"på
Nsidanärsynlig.Överstischaktetframkom
grästorv(ca0,1m).Därunderframkomljus
gulbeigefinkornigsiltmedfinkornigtgrus,vilken
utgörjordvallen(ca0,1Ͳ0,3m)samtettlager
påfördgrusigmorän(0,1Ͳ0,3m).Därunder
framkomettlagermedrundadstensomdelvis
utgörsavnaturligmoränsomeventuelltbättrats
påochförstärktsmedenstakasten.
Undergrundenutgörsavgulrödmorän.

6 0,6Ͳ0,9

BelägetiensläntmotNV.Överstischaktet
framkomgrästorv(ca0,1m).Därunderframkom
ljusgulbeigefinkornigsiltmedfinkornigtgrus,
vilkenutgörjordvallen(ca0,1Ͳ0,3m)samtett
lagerpåfördgrusigmorän(0,1Ͳ0,3m).
Undergrundenutgörsavgulrödmorän.

657,661 18Ͳ24

671

Möh
41Ͳ42

41

40

Bilaga 2. Kontexttabell
Nr Schakt Typ
200
Vägbank

Storlek(m)
50x3,6Ͳ8,6

Djup/höjd(m) Beskrivning
Status
0,2Ͳ0,35
Vägbank,avsnittiSÖ(SOͲNVriktning).Ca50mlång,3,6Ͳ8,6mtotal Delundersökt
bredd.Avgränsaspåömsesidoravvallar,ca0,2Ͳ0,35mhöga.
VallarnaärotydligaiändarnaiSOochNVochtydligastochhögsti
decentraladelarna.Imittenensvagfördjupning,ca0,1munder
kringliggandeytor.INVärvägenstördavensentidatomt(synligpå
Ekonomiskakartanfrånår1958(RAKaktJ133Ͳ10G7h58))medtvå
grindstolparijärniNV.

233

Vägbank

43x3,7Ͳ5

0,1Ͳ0,3

Vägbank,avsnittiNV(SOͲNVriktning).Ca43mlång,3,7Ͳ5mtotal Delundersökt
bredd.BegränsaspåNsidanavenvall,ca0,1Ͳ0,3mhög.ISmycket
otydligavgränsningmedenstakastörningariformavnedgrävningar
ochtäktgropar.Ssidantyckssnararenednöttänvallartad.INV
fortsätteranläggningeninienmertydligvägbanksliknandestruktur
(ca10m).

259

Jordvall

41x1,4Ͳ2,2

0,1Ͳ0,35

288

Jordvall

36,5x1,7Ͳ2,5 0,1Ͳ0,35

JordvallpåSsidanavvägbankensSÖdel.Ca41mlång,1,4Ͳ2,2m
Delundersökt
bredochca0,1Ͳ0,35mhög.Flack,rundadprofil.Beväxtmed
grästorv,blåbärsrisochmindreträd.
JordvallpåNsidanavvägbankensSÖdel.Ca36,5mlång,1,7Ͳ2,5m Delundersökt
bredochca0,1Ͳ0,35mhög.Flack,rundadprofil.Ställvismycket
otydlig.Beväxtmedgrästorv,liljekonvaljochmindreträd.

311

Stig
(fördjupningi
vägbank)
Sitg
(fördjupningi
vägbank)
Jordvall
40x1,7Ͳ3

325

333

0,1

Ca0,1mdjupfördjupningmellanvallarnaivägbanken.Utgörsidag
avenskogsstig.Ställvismycketotydlig.Äruppdeladitvåpartier.

Delundersökt

0,1

Ca0,1mdjupfördjupningmellanvallarnaivägbanken.Utgörsidag
avenskogsstig.Ställvismycketotydlig.Äruppdeladitvåpartier.

Delundersökt

0,1Ͳ0,3

JordvallpåNsidanavvägbankensNVdel.Ca40mlång,1,7Ͳ3,0m
bredochca0,1Ͳ0,3mhög.Rundadprofil.Beväxtmedgrästorvoch
mindreträd.Enstakauppstickandesten,ca0,2mst.

Delundersökt

Fyndnr

4

362

422 Lager

2,9x2,5

0,1Ͳ0,3

Lager,ca2,9x2,5m(ÖͲV)framtagetischaktet.Utgörsavhårtpackat Heltundersökt
ljustbeigeͲgulvitsandigsiltmedgrusochsmåsten.Delav
vägbankensöverbyggnad(slitͲochbärlager).SläntadesidoriNͲS.På
ytanpåträffadesflerahästskosömmar.Framkomunderjordvallen.

1Ͳ2,5Ͳ6,25

401

434 Lager

1,8x1,6

0,3Ͳ0,4

Lager,ca1,8x1,6m(NͲS)framtagetischaktet.UtgörsavljustbeigeͲ Heltundersökt
gulvitsandigsiltmedgrusochsmåsten.Delavvägbankens
överbyggnad(slitͲochbärlager).SläntadesidoriNͲS.Framkom
underjordvallen.Påytanpåträffadesenstakajärnfynd.Somytan
framkomettstolphål.

3

405

434 Stolphål

0,5x0,3

0,2Ͳ0,25

Stolphål,ovalt,0,5x0,3m(NͲS).Skoningav5stenar(rundad
Heltundersökt
natursten),ca0,08Ͳ0,14mst,varav3stenarstodpåhögkant.
Fyllningavbrunröttmorängrussamtbitaravträ(stolprester).
Trapetsoidnedgrävningmedojämnbotten(troligtvisp.g.a.gruset),
ca0,2Ͳ0,25mdjup.Framkompå0,35mdjup,direktSomen
hårdgjordyta(vägbanken).Nedgrävdgenomundergrundenav
rödbruntmorängrus.

447

496 Stolphål

0,5x0,5

0,45

Stolphål,runt,0,5x0,5m.Iplansynligskoningav9stenar,varav1 Heltundersökt
större,0,3mst,kantigochställdpåhögkant,3rundadestenarca
0,15mstsamt5mindrerundadestenar,ca0,05mst.Fyllningav
mörkbrunmylligsiltmedinslagavsandochmycketrötter,samt
resteravdenfragmenteradestolpen.Ingensot/kol.Totaltframkom
ytterligareca10rundadestenarifyllningen(0,05Ͳ0,2mst).
Nedgrävningmedrakanedgrävningskanterochrelativtplanbotten,
ca0,45mdjup.Ibottenrödbruntmorängrus(undergrund).
Stolphåletframkompå0,1mdjup,direktundertorvenochhade
grävtsigenomenhårdgjordyta(vägbanken).Fyndaven
aluminiumkork(mellanöl,klassII)påca0,2Ͳ0,25mdjup,dateringtill
caår1920Ͳ1960.Stolphålethörtroligtvistillbebyggelseniochmed
lägetsamtattdethadegrävtsgenomvägbankenochinnehöllett
fyndavsentidadatering.

470

496 Lager

3,7x1,9Ͳ3,4

0,2

Lager,ca3,7x1,9Ͳ3,4m(NÖͲSV)framtagetischaktet.Utgörsavljust Heltundersökt
beigeͲgulvitsandigsiltmedgrusochsmåsten.Delavvägbankens
överbyggnad(slitͲochbärlager).SläntadesidoriNͲS.Påytan
påträffadesflerahästskosömmar.Framkomdirektundertorvlagret,
härsaknasställvisjordvallen(sannolikthardengrävtsbortföratt
markenplanatsutför1900Ͳtalsbebyggelsen).Ettsentidastolphål
hadegrävtsgenomytan.YtanärförstördlängsSkanten,sannolikt
p.g.a.sentidabebyggelsen.EnbetongplintframkomiSdelen.

7Ͳ14

Nr Schakt Typ
475
496 Stolphål

Storlek(m)
0,3x0,3

Djup/höjd(m) Beskrivning
Status
0,4
Stolphål(?),runt,0,3x0,3m,synligtsomenmörkfärgningav
Heltundersökt
mörkbrun,mylligsiltidetomgivanderödbrunamorängruset.Inget
sot/kolellerträfragment.Tvåeventuellaskoningsstenar,0,05Ͳ0,1m
st.Otydliganedgrävningskanterochbotten,troligtvisp.g.a.det
mycketluckramorängrusetibotten.Ca0,25mdjupt.FramkomN
omvägbankenpå0,25mdjup.Osäkeranläggning.

504

563 Lager

4,9x0,9Ͳ1,7

0,2

Heltundersökt
Lager,ca4,9x0,9Ͳ1,7m(NͲS)framtagetischaktet.Utgörsavljust
beigeͲgulvitsandigsiltmedgrusochsmåsten.Delavvägbankens
överbyggnad(slitͲochbärlager).SläntadesidoriNͲS.Påytan
påträffadesenstakajärnfynd.Framkomundertorv/sand.INVdelen
skarsytanavettelkabelschakt.EnbetongplintframkomiSdelen.

520

496 Stolphål

0,4x0,3

0,2

Stolphål,rundat,ca0,4x0,3mst(NÖͲSV).Överstettskikt
mörkfärgadmylla,därunderfinljussilt.Ingenstenskoning.0,2m
djuptmedrundadbotten.Undergrundavmorän.

Delundersökt

570

649 Lager

1,8x1,2

0,2

Lager,ca1,8x1,2m(NÖͲSV)framtagetischaktet.Utgörsavljust
beigeͲgulvitsandigsiltmedgrusochsmåsten.Delavvägbankens
överbyggnad(slitͲochbärlager).SläntadesidoriNͲS.Påytan
påträffadesenstakajärnfynd.Framkomdirektundertorvlagret.

Heltundersökt

574

649 Stenpackning 6,7x2,9

0,2Ͳ0,3

Stenpackning,oregelbundenform,ca6,7x2,9m(NÖͲSV)framtageti Heltundersökt
schaktet.Bestodav2skiktrundadnatursten,ca0,1Ͳ0,3mst.
Koncentrationavstencentralt(i"svackan"/lägstapunkten)därde
tvåskiktenvartätastochtydligast.OtydligavgränsningmotSV,där
stenpackningentunnadeut.Framkomunderettlagerpåförtgrovt
grusundertorvlagret.2storastenarställdapåhögkant,0,5Ͳ0,6mst
och0,6mhöga,iSVänden.

600
657

649 Sten
678 Lager

0,15

661

678 Stenpackning 3,6x1,6

0,2Ͳ0,3

Stenpackning(?)oregelbundenform,3,6x1,6m(NÖͲSV)framtageti Heltundersökt
schaktet.Lageravrundadstensomdelvisutgörsavnaturligmorän
(ca0,2Ͳ0,3mst)someventuelltharbättratspåochförstärktsmed
enstakamindrestenar(0,1Ͳ0,2mst).

671

682 Lager

0,1

Lager,ca1,8x1,2m(NÖͲSV)framtagetischaktet.Utgörsavljust
beigeͲgulvitsandigsiltmedgrusochsmåsten.Delavvägbankens
överbyggnad(slitͲochbärlager).SläntadesidoriNͲS.Framkom
undertorvlagret.

2,0x1,6

1,8x1,2

Gjutenstenistenpackning574.
Lager,ca2,0x1,6m(NÖͲSV)framtagetischaktet.Utgörsavljust
beigeͲgulvitsandigsiltmedgrusochsmåsten.Delavvägbankens
överbyggnad(slitͲochbärlager).SläntadesidoriNͲS.Påytan
påträffadesflerahästskosömmar.Framkomundertorv/sand.

Heltundersökt
Heltundersökt

Heltundersökt

Fyndnr

15Ͳ16

17

18Ͳ24

Bilaga 3. Fyndtabell
Nr

Kontext
1 362(lager)

Material
Järn

Sakord
Hästskosöm

Vikt(g)
4,5

Fragm.grad Fyndstatus
Komplett
Ejkonserverad

Beskrivning
Gallrat
Hästskosöm,31mml.15mmbrochnågot X
ovalthuvud.4,5mmtjklinga.
Trekantigtjärnbleck,23,5x16mmst.2,5 X
mmtj.Delavbeslag?
X
2hästskosömmaravolikakaraktärvilka
påträffadesdirektinvidvarandra.Enser
mycketmodernutochär37mml,med13
mmbrhuvud,jämntavsmalnandeochca7
mmbrklinga.Denandraär32mmlmed20
mmbr,plattochovalthuvud,ca7mmbr
avbrutenklinga

2 362(lager)

Järn

Föremål

2,3

Fragment

Ejkonserverat

3 401(lager)

Järn

Hästskosöm

13,8

Komplett

Ejkonserverade

4 Under311

Järn

Hästskosöm

7

Komplett

Ejkonserverad

X
Hästskosöm,påträffadundertorvlagret
inomA311.27mml,medca6mmbroch
avbrutenklinga.13mmbrrombiskthuvud.

5 362(lager)

Järn

Nit

11,8

Komplett

Ejkonserverad

Kraftignit,påträffadundertorvlagretinom X
A311.Ca38mml,medrektangulärthuvud,
ca15x12mmst.Ca7mmbr,kantig,
kraftigtkorroderadstav.

6 362(lager)

Järn

Hästskosöm

7

Komplett

Ejkonserverad

X
Hästskosömpåträffadundertorvlagret
inomA311.33mml,medrombiskthuvud,
13mmbr.Klinganärca6mmbrochnågot
böjdispetsen.

7 470(lager)

Järn

Hästskosöm

7,9

Komplett

Ejkonserverad

8 470(lager)

Järn

Föremål

5,5

Fragment

Ejkonserverad

Hästskosöm,28mml,medettca12mmbr X
rombiskthuvud.Avbrutenklinga.Kraftigt
korroderad.
Kraftigtkorroderadjärnklump.Ca22x13,5 X
mmst.Eventuelltdelavenspik?

9 470(lager)

Järn

Nit

3,2

Fragment

Ejkonserverad

10 470(lager)

Järn

Hästskosöm

7,3

Komplett

Ejkonserverad

11 470(lager)

Järn

Hästskosöm

11,7

Komplett

Ejkonserverad

Hästskosöm,ca47mml.Avlångt,något
rombiskthuvud,ca13,5mmbr.Ca8mm
bredklinga,någotböjdispetsen.

12 470(lager)

Järn

Hästskosöm

4,3

Komplett

Ejkonserverad

13 470(lager)

Järn

Föremål

21,4

Fragment

Ejkonserverad

14 470(lager)

Järn

Föremål

4,3

Fragment

Ejkonserverad

15 504(lager)

Järn

Föremål

3,5

Fragment

Ejkonserverad

Hästskosöm,ca23,5mml.Rombiskthuvud, X
ca11mmbr.Böjdochavbrutenklinga,ca5
mmbr.
Kraftigtkorroderadplattjärnklump,ca43x X
26mmst.12mmtj.Eventuelltdelaven
hästsko?
Kraftigtkorroderadjärnklump,17,5x15
X
mmst.
Kraftigtkorroderadjärnklump,ca15mmst. X

16 504(lager)

Järn

Föremål

6,1

Fragment

Ejkonserverad

Kraftigtkorroderadjärnklump,ca31mml, X
14mmbr.Delavenhästskosöm?

17 570(lager)

Järn

Föremål

21,6

Komplett

Ejkonserverad

18 657(lager)

Järn

Hästsko

124,2

Defekt

Ejkonserverad

Halvjärnring,ca37,5mmidiam.Ca11mm X
tj.Kraftigtkorroderad.
Hästsko,delavenhalvarmmednedsliten X
hake.Ca111mml,27,5mmbr,ca10,5mm
tj.Jämntbredochplatt.Sermodernut.

19 657(lager)

Järn

Hästskosöm

9,4

Komplett

Ejkonserverad

Hästskosöm,ca38mml.Kraftigkorrosion
vidhuvudet,varpådessformintekan
urskiljas.Ca8,5mmbrklinga.

20 657(lager)

Järn

Nit

2,1

Komplett

Ejkonserverad

Nit,ca21mml,medovalthuvud,ca11,5x X
9,5mmst.Ca6mmtj,vassklinga.

Kraftigtkorroderadnit,ca18mml.Endast X
huvudetbevarat.
Hästskosöm,ca41mml.Avlångt,något
X
rombiskthuvud,ca13mmbr.Ca7mm
bredklinga,någotböjdispetsen.
X

X

Nr

Kontext
21 657(lager)

Material
Järn

Sakord
Hästskosöm

Vikt(g)
8,6

Fragm.grad Fyndstatus
Komplett
Ejkonserverad

Beskrivning
Gallrat
Hästskosöm,ca35,5mml.Ovalt/trekantigt X
huvud,ca15,5mmbr.Ca7mmbrklinga
medkraftigkorrosionsklumpispetsen.

22 657(lager)

Järn

Hästskosöm

7,3

Komplett

Ejkonserverad

X
Hästskosöm,ca25,5mml,medsvängt,
närmastrektangulärthuvud,ca12,5mmbr.
Ca5,5mmbrklinga,avbrutenispetsen.

23 657(lager)

Järn

Hästskosöm

8,1

Komplett

Ejkonserverad

Hästskosöm,33,5mml.Kraftigtkorroderad, X
mednärmastrombiskthuvud,ca14mmbr.
Avbrutenklinga.

24 657(lager)

Järn

Hästskosöm

3,4

Komplett

Ejkonserverad

25 362(lager)

Järn

Hästskosöm

6,9

Komplett

Ejkonserverad

Hästskosöm,22mmst.Trekantigthuvud,ca X
10,5mmbr.Ca4,5mmbrklinga,avbruteni
spetsen.
X
Hästskosöm,35,5mml,medrombiskt
huvud,13mmbr,samt8mmbrklinga,med
enkraftigkorrosionsklumpispetsen.

Bilaga 4. Sektionsritningar skala 1:50

C414

C416

C419

C484

C518

C561

C647

C676

C696

En arkeologisk förundersökning genomfördes under sommaren
2021 inom fastigheterna Hällby 18:1 och 19:1 i Hällbybrunn,
Torshälla socken, i Eskilstuna kommun, Södermanlands län.
Den berörda lämningen utgjordes av en i Kulturmiljöregistret
registrerad fornlämning i form av två hålvägar - L1982:7092.
Förundersökningen kunde dock konstatera att lämningen
omfattade en mer recent vägbank som utifrån karaktär och
uppgifter i historiskt kartmaterial bedöms ha varit i bruk in
på 1900-talet. Lämningen har i Kulturmiljöregistret fått en
justerad utbredning och en ändrad antikvarisk status till övrig
kulturhistorisk lämning.

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

