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Sammanfattning
En arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning har genomförts invid fornlämning RAÄ
Ärla 67:1, Eskilstuna kommun, Södermanland. Undersökningen utfördes med anledning av schaktning i
samband med nedläggning av fiberkabel. Uppdragsgivare var Länsstyrelsen Södermanland (lst beslut
431-7082-2018) och företagare var Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö.

Fig. 1. Översiktskarta med undersökningsområdet markerat.
Skala 1:200000.
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Inga lämningar eller fynd av antikvariskt intresse
påträffades.

Bakgrund och genomförande
Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö har genomfört schaktningsarbeten för nedläggning av fiberkabel vid Ärla i Eskilstuna kommun. Delar av ledningssträckan var belägen i nära anslutning till fornlämning
RAÄ Ärla 67:1, en stenåldersboplats. Efter ansökan
hos Länsstyrelsen Södermanland beviljades ingreppet med villkoret att en arkeologisk undersökning i
form av schaktövervakning behövde ske i samband
med arbetet (lst beslut 431-7082-2018). Fältarbetet
genomfördes under februari 2019.

dessa sinsemellan avvek något i karaktär (fig. 4, bilaga
1). Schaktningen utfördes ner till ett djup av 0,6,-0,9
meter med plan skopa med en bredd på 0,4 m (fig. 2).

Antikvarisk och topografisk bakgrund

Förmedling

Ärla stationssamhälle skapades år 1895 i samband med
byggandet av Norra Södermanlands järnväg. Järnvägen
är idag inte längre i bruk. Samhället har fått sitt namn
efter Ärla socken och kyrkan är belägen cirka sju km
från det tidigare stationssamhället.

Inga förmedlingsinsatser har genomförts.

Fynd
Inga fynd påträffades.

Analyser
Inga naturvetenskapliga analyser utfördes.

Området var beläget i en svag sydvästsluttning av
Kjulaåsen, på en höjd av cirka 50-55 m.ö.h. Isälvsåsen
har en nord-sydlig sträckning och materialet består av
morängrus. Det numera bebyggda området nyttjades
tidigare som åkermark.
Intill schaktområdet återfinns RA Ä Ärla 67:1, vilket
utgörs av en stenåldersboplats som karterades och
fosfatkarterades (men undersöktes ej) av Ivar Schnell
1937. Ett stort antal fynd har framkommit på platsen
och dess faktiska utbredning är okänd.
Ett ytterligare antal fyndplatser av främst stenåldersföremål samt ett vikingatida föremål (ovalt spänne) återfinns inom en radie av 500 meter från schaktområdet
(Ärla 106:1, 108:1, 130:1, 253, 255, 256, fig. 3). Ivar
Schnell lät också göra en efterundersökning av fyndplatsen RAÄ 253, men resultaten av denna är ännu är
opublicerade.

Syfte
Syftet med den arkeologiska undersökningen var att
löpande undersöka och dokumentera mindre komplicerade lämningar som kunde beröras av arbetet, samt
att tillvarata eventuella fynd.

Fig. 2. Grävning av schakt utmed Stationsvägen.
Foto: Lars Andersson.

Genomförande
Undersökningen genomfördes som en schaktningsövervakning. Ett i verkligheten sammanhängande
schakt har i rapporten valts att beskrivas i tre delar, då
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Resultat
Schaktningen utfördes delvis i en sentida vägkropp
med ett påfört bärlager av grusig morän (fig. 4). Bottenmaterialet var orört och utgjordes av sandig morän.
Inga fynd eller anläggningar framkom.
Efter kabelnedläggning återställdes berörda ytor.

Fig. 3. Fastighetskartan med registrerade fornlämningar (blått) med läget för berörd fornlämning (rött). Skala 1:10000.
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Fig. 4. Översiktsplan med röd markering för grävda schakt. Skala 1:1000.
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Referenser
Digitala källor
Fornminnesregistret (FMIS).

Bilagor
1. Schaktbeskrivningar, tabell
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Bilaga 1. Schaktbeskrivningar, tabell
Schaktnr Längdm Breddm Djupm
200

49

0,5

300

120

0,5

400

18

0,5

0,6

Beskrivning
Ca0,4mpåfördamassortillhörigtvägkropp,utgörandeav
morängrus.Därundersandigmorän.

Ca0,6mpåfördamassortillhörigtvägkropp,utgörandeav
0,7Ͳ0,9 morängrus.Därundersandigmorän.Sydöstradelennågot
sandigarefyllning.
0,6

Ca0,4mpåfördamassortillhörigtvägkropp,utgörandeav
morängrus.Därundersand.
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En arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning har genomförts i anslutning till fornlämning RAÄ Ärla
67:1 i Eskilstuna kommun, Södermanlands län. Fornlämningen utgörs av en boplats från stenåldern och undersökningen genomfördes med anledning av schaktning i samband
med nedläggning av fiberkabel. Uppdragsgivare var Länsstyrelsen Södermanland (lst beslut 431-7082-2018) och företagare var Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö.
Inga lämningar eller fynd av antikvariskt intresse påträffades.
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