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Tidsperioder
Yngre stenålder/neolitikum – ca 4000 –1800 f. Kr
Bronsålder – 1800 – 500 f.Kr
Järnålder –  500 f. Kr –1050 e. Kr
Äldre järnålder – 500 f. Kr –  500 e. Kr
Yngre järnålder – 500 – 1050 e. Kr
Medeltid – 1050 – 1527 e. Kr
Efterreformatorisk tid –  från 1527 e. Kr och framåt 
Senare tid – 1800 - och 1900-talen

Förkortningar och begrepp
Fornsök – FMIS sökapplikation över fornlämningar vid Riksantikvarieämbetet 
FMIS/Fmis – Fornminnesinformationssystem vid Riksantikvarieämbetet, det digitala fornminnesregistret
RAK – Rikets allmänna kartarkiv
LMS – Lantmäteristyrelsens kartarkiv
RAÄ – Riksantikvarieämbetet
SHM – Statens historiska museum med digitala arkiv över samlingar
Sofi - ortnamnsarkivet  vid Uppsala universitet
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Sammanfattning
Kraka kulturmiljö AB har utfört en arkeologisk utredning inför en ny de-
taljplan vid Ekeby  väster om Eskilstuna stad. Utredningsområdet låg norr 
om vägen till Hällbybrunn och utgjordes av en igenväxande åkermark, 
strax söder om Ekeby flygfält.

I området noterades ett boplatsläge som avskrevs efter att det prövats 
med sammanlagt sju schakt. Åkern har odlats under 1900-talet och i plog-
lagret framkom tegel, porslin och rödgods som är spår av de torp som legat 
i närområdet. I början av 1800-talet fanns det tre torp, ett soldattorp och 
en backstuga väster om utredningsområdet. 

I området noterades även sentida spår i form av en mätpunkt i ett sten-
block och en betongbunker som sannolikt hört till Ekeby flygplats. Båda 
har tillkommit under 1900-talet.

Fig. 1. Utredningsområdet, se svart markering,  ligger norr om vägen till Hällbybrunn i ett 
område som varit åker sedan tidigt 1800-tal. Kartan från 1828 visar att det låg fyra torp och en 
backstuga väster om utredningsområdet.
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Inledning
Kraka kulturmiljö AB har utfört en arkeologisk utredning inom fastig-
heterna Ekeby 3:22 och Eleby 3:203 i Eskilstuna kommun. Arbetet har 
utförts som ett underlag till en ny detaljplan som Eskilstuna kommun 
håller på att ta fram.

Utredningsområdet är knappt 2,5 ha stort och ligger norr om vägen 
mot Hällbybrunn i stadsdelen Ekeby väster om Eskilstuna centrum. 
Den arkeologiska utredningen har utförts enligt beslut av länsstyrelsen i 
Södermanlands län, enligt 2 kap. 11§, kulturmiljölagen. Uppdraget har 
dnr: 431-4891-2019.  

F’ältarbetet omfattade inventering och utredningsgrävning och utför-
des i oktober. Karin Beckman-Thoor, Kraka kulturmiljö AB har ansva-
rat för fältarbete och rapportarbete. I utredningsgrävningarna deltog Bitte 
Franzén, Breja arkeologi.

Målsättning
Den arkeologiska utredningens syfte var att lokalisera och fastställa forn-
lämningar. I uppdraget ingick att notera övriga kulturhistoriska lämningar 
och möjliga fornlämningar, företrädesvis boplatslägen samt att pröva dessa 
genom utredningsgrävningar. 

Fig. 2. Utredningsområdet, markerat med svart kontur inom cirkeln, ligger norr om 
vägen mot Hällbybrunn. Digitala topografiska kartan, skala 1:50 000.
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Metod och genomförande
Arbetet inleddes med en bakgrundsstudie som omfattade:
• en arkiv- och litteraturstudie utifrån Riksantikvarieämbetets kultur-

miljöregister med fornlämningar och rapporter, samt Statens histo-
riska museers digitala samlingar.

• kartstudier av strandlinjer, genomgång av historiska kartor i 
Lantmäteriets digitala arkiv.

Fältarbetet omfattade två delar:
• inventering av området och besiktning av några närliggande fornläm-

ningar för att förstå områdets fornlämningspotential.
• utredningsgrävning utförd med grävmaskin i syfte att fastställa even-

tuell fornlämningsstatus inom möjlig fornlämning. Schakten grävdes 
skiktvis ner till fyndförande alternativt orörd nivå för att sedan läggas 
igen. De mättes in med GPS-RTK och beskrevs enligt praxis. 

• vid schaktgrävningen användes metallsökare.
Resultaten har ställts samman i ett PM och sedan i denna rapport.

Fig. 3. Objekt 3, schakt 1, utgjordes av ett ploglager med sentida fynd som framför allt 
påträffades i schaktets södra del. I schaktet syns Bitte Franzén. Vy från S.
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Kulturmiljö vid Ekeby
Utredningsområdet ligger på nivåer mellan 15 och 20 meter över havet 
inom Ekebys marker i ett småbrutet landskap med omväxlande höjder och 
dalgångar. Några hundra meter österut ligger Ekebys bygravfält som om-
fattar över hundra gravar från järnåldern. På utredningsområdets närmsta 
höjder finns två stensättningar, den i väster är osäker. Höjden över havet 
berättar att området torrlades genom landhöjningen under bronsålder.  
Höjdnivåerna och fornlämningsbilden i området anger att det finns för-
utsättningar att finna förhistoriska boplatslämningar från främst järnålder.

Ekeby är känt sedan år 1408 då det omnämns en ”Johan i Ekeby” (Sofi). 
I övrigt är det främst historiska kartor som berättar om området. 

Den äldsta kartan över Ekeby är en ägomätning från 1828. Denna karta 
är mycket detaljerad och informativ i det avseendet att den visar ett antal 
torp väster om utredningsområdet. På kartan finns det totalt fyra torp, va-
rav ett är ett soldattorp. Det finns också en backstuga i området, se fig.1.

Nästa karta är häradskartan från 1897-1901, se fig. 5. Kartan är cirka 
70 år yngre än den föregående kartläggningen. Den visar på tre torp, va-
rav ett omnämns som ST, det vill säga ett soldattorp. De övriga har nam-
nen Janslunda och Ekebykrog. Det senare namnet berättar att torpet även 
fungerat som en krog. I området finns även två backstugor, varav den ena 
benämns Ekstugan.

Den ekonomiska kartan från 1956, se fig. 6, visar att området föränd-
rats och att det börjat förtätas med villabebyggelse. Några hundra meter 
österut har det lagts ut villakvarter och utmed vägen mot Hällbybrunn 
ligger villorna på rad efter varandra. Öster om utredningsområdet finns 
en villatomt och i väster märks en ladugård. Ladugården har hört till 
Eliseborg och finns fortfarande kvar. Namnet visar hur det äldre soldat-
torpet fått ett nytt namn under 1900-talet. I norr ligger Ekeby flygfält som 
ingick i Försvarets krigsflygskola på 1930-talet. 

Idag är merparten av utredningsområdet en åker i träda. I nordväst är 
en tät snårskog och i sydost, intill en yngre villa, är ett sankt område med 
parkslide. Ekeby flygfält finns kvar i norr och används idag av Eskilstuna 
segelflygklubb.

Fig. 4. På ett stenblock i den norra delen har det ristats in en fyrkant, en sentida mät-
punkt.



Kraka kulturmiljö rapport 2019:9  9

Fig. 6. Ekonomiska kartan från 1956 visar hur området förtätats med villor och att merparten av det markerade 
utredningsområdet brukades som åker. Rektifierad. Skala 1:10 000.

Fig. 5. Häradskartan från 1897-1901. Väster om det marekrade utredningsområdet finns tre torp och två back-
stugor. Rektifierad, skala 1:10 000.
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Resultat
Vid inventeringen noterades två sentida lämningar och ett möjligt boplats-
läge. Det fanns inga synliga spår av den äldre torpbebyggelse som legat i 
närområdet utöver några sentida odlingsrösen och diken.

Objekt 1 är en betongbunker som bedöms höra samman med Ekeby 
flygfält i norr. Flygfältet användes som krigflygskola i slutet av 1930-talet. 
Den ligger i ett parti med lövträd och tät slyvegetation. 

Objekt 2, avser en sentida mätpunkt i stenblock, den påträffades i sam-
band med letande efter skålgropar, en form av hällristningar. 

De sentida lämningarna, objekt 1 och 2, kräver inga ytterligare åtgärder.

Objekt nr Lämningstyp Antikvarisk bedömning
1 Bunker i betong Övrigt - sentida lämning
2 Mätpunkt i stenblock Övrigt - sentida lämning
3 Boplatsläge Utgår

Resultattabell

Fig. 7. Utredningens resultat med utredningsområdet och objekt. Objekt 1, 2 är sentida 
och objekt 3 utgår efter utredningsgrävning. Digitala fastighetskartan. Skala 1:2 000.
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Objekt 3 avser ett läge för en möjlig boplats som bestod av ett flackt sadel-
läge på siltig och sandig mark. Platsen bedömdes kunna rymma boplatser 
från slutet av bronsålder och järnålder. Utifrån de äldre kartorna som vi-
sade på bebyggelse i närområdet bedömdes det att det skulle kunna finnas 
ytterligare spår av verksamheter eller byggnader som hört till torpen eller 
backstugorna.

Det grävdes sammanlagt sju schakt i området. Samtliga uppvisade plog-
lager och i fyra schakt påträffades tegel, bitar av glaserat lergods, porslin, 
tunt glas, spikar, järnbeslag och en del av en metallsked. I schakt 3 kom 
även ett flintavslag, inget annat av liknande slag. Den går inte att förklara.

Samtliga fynd kom i närområdet till ladugården. Fynden visar att vi 
var i närheten av en plats där det funnits bebyggelse under 1800-talet och 
kanske under 1700-talet. Inom utredningsområdet finns det inga läm-
ningar eller konstruktioner. I anslutning till ladugården bedömdes marken 
vara så omdanad att det inte kunde finnas kvar spår av äldre bebyggelse. 
Boplatsläget utgår.

Fig. 8. Fynd vid utredningsgrävning inom objekt 3. Fynden hittades i ploglagret och är 
exempel på typiska hushållssopor från 1800-talet och tidigt 1900-tal. I övrigt fanns det 
tegelbitar i schakten.

     Schakt 1       Schakt 3 

     Schakt 5       Schakt 6 
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Utvärdering
Utredningen genomfördes enligt planerat upplägg. Området var delvis 
igenslyat och objekt 1, en sentida betongbunker var en oväntad lämning 
i den täta snårskogen. Lämningen är intressant då den troligen hör sam-
man med den korta period då det fanns en krigsflygskola vid Ekeby flyg-
fält. På så vis berättar den om försvarets verksamhet i slutet av 1930-talet. 
Lämningen är en bit nutidshistoria och dess existens blir beyst genom 
denna rapport. Det behövs inga ytterligare åtgärder.

Utredningsgrävningen löpte på väl och visade att det inte finns någon 
fornlämning i området. de fynd som framkom i ploglagret visar på hus-
hållsfynd från 1800-talet och tidigt 1900-tal, vilket stämmer väl med att 
det funnits ett flertal torp i väster. Bebyggelsen har dock inte sträckt sig in 
i utredningsområdet.

Fig. 9. I utredningsområdets nordvästra del ligger en betongbunker som troligen hör 
samman med en kort period i slutet av 1930-talet då det fanns en krigsflygskola på 
Ekeby flygfält. Lämningen är sentida och utöver dokumentationen i denna rapport 
behövs det inga ytterligare åtgärder.
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Administrativa uppgifter

Länsstyrelsens beteckning:  431-4891-2019
Beställare: Södermanlands länsstyrelse
Beslutsdatum: 2019-08-28
Företag: Eskilstuna kommun
Landskap: Södermanland
Län: Södermanlands län
Kommun: Eskilstuna
Socken: Eskilstuna
Fastighet: Ekeby 3:22, Ekeby 3:203
Höjd över havet: 15-20 meter över havet
FMIS-nr: -
Typ av undersökning: Arkeologisk utredning 
Undersökningsperiod: Oktober 2019
Koordinatsystem: Swereff 99 TM
Inmätningsmetod: GPS-RTK
Undersökare: Kraka kulturmiljö AB,  

krakakulturmiljo@gmail.com
Ansvarig projektledare: Karin Beckman-Thoor
Krakas beteckning: 2019-8-SÖ-Etuna-Ekeby-AU
Fornreg, uppdragsnr: 201901058
Fynd: Inga fynd har sparats.

Referenser

Kart- och arkivmaterial

FMIS – Fornminnesinformationssystem vid Riksantikvarieämbetet
SGU – Sveriges Geologiska Undersökning, digital kartfunktion
Sofi - ortnmansarkivet vid Uppsala universitet

LM  – Lantmäteriets digitala register över historiska kartor
Rikets allmänna kartverks arkiv 
Häradskartan, år 1897-1901, Eskilstuna, J112-74-17
Ekonomiska kartans blad, år1956, 10G6h, Vilsta.

Lantmäterimyndigheternas arkiv
Ekeby, ägomätning år 1828. Akt:04, toj, 56.
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Bilagor

Bilaga 1. Objektbeskrivning

Bilaga 2. Schakttabell

Objekt Typ Beskrivning Ant.  
bedömning

1 Bunker i betong Bunker i betong, ca 3,5 m diam, 1,6 m h belägen på en 
höjdca 15 m st och 1,5 m h. Ev är höjden konstruerad.

Övrigt  
- sentida lämning

2 Mätpunkt i sten-
block

Mätpunkt i form av fyrkant 1x1 dm på stenblock 3x1,5 m 
st och 0,4 m h.

Övrigt  
- sentida lämning

3 Boplatsläge Boplatsläge, 160x55 m st ( N-S), bestående av ett flackt 
sadelläge mellan två höjder. I öster har det gått ett vat-
tendrag, nu utdikat. Prövades med sju schakt. I plog-
lagret framkom fynd från 1800-1900-talet.

Utgår

Schakt L/ br/ dj i m Beskrivning Anmärkning
S1 28/1,5/0,3 Torv, ploglager, 0,25. I botten silt, sand i N. Fynd av tegel, porslin, nit och 

skaft till metallsked.

S2 32/1,5/0,3-0,8 Torv, ploglager 0,2. I botten silt, blålera i N.  

S3 49/1,5/0,3 Torv, ploglager 0,2. I botten siltig sand, 
bergklack mitt i schaktet.

 Fynd av tegel, flintbit, fajans o 
porslin

S4 45/1,5/0,3 Torv, ploglager 0,2. I botten silt, ställvis 
något sandigt.

 

S5 17/1,5/0,3 Torv, ploglager 0,2. I botten silt, ställvis 
sandigt.

Fynd av fajans, järn, porslin, tegel

S6 21/1,5/0,3 Torv, ploglager 0,25. I botten silt. Fynd av tegel, spik, fajans och 
porslin

S7 16/1,5/0,3 Torv, ploglager 0,25. I botten silt.
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Bilaga 3. Schaktplan för objekt 3, i skala 1:1 000.

Fig. 10. Schaktplan över objekt 3. Skala 1:1 000.

Schakt L/ br/ dj i m Beskrivning Anmärkning
S1 28/1,5/0,3 Torv, ploglager, 0,25. I botten silt, sand i N. Fynd av tegel, porslin, nit och 

skaft till metallsked.

S2 32/1,5/0,3-0,8 Torv, ploglager 0,2. I botten silt, blålera i N.  

S3 49/1,5/0,3 Torv, ploglager 0,2. I botten siltig sand, 
bergklack mitt i schaktet.

 Fynd av tegel, flintbit, fajans o 
porslin

S4 45/1,5/0,3 Torv, ploglager 0,2. I botten silt, ställvis 
något sandigt.

 

S5 17/1,5/0,3 Torv, ploglager 0,2. I botten silt, ställvis 
sandigt.

Fynd av fajans, järn, porslin, tegel

S6 21/1,5/0,3 Torv, ploglager 0,25. I botten silt. Fynd av tegel, spik, fajans och 
porslin

S7 16/1,5/0,3 Torv, ploglager 0,25. I botten silt.
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