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Figur 1. Torshälla med omnejd. Undersökningsområdet är markerat med en svart cirkel. 
Skala 1:250 000.
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SAMMANFATTNING
Våren 2022 utförde Arkeologgruppen en schaktningsövervakning i samband 
med anläggandet av en ny belysning, planteringar och trädäck intill Tors-
hällaån i centrala Torshälla. Det berörda området ligger inom stadens stads-
lager L1984:7759. Schaktet grävdes i en utfylld slänt och inget av arkeologiskt 
intresse påträffades.

INLEDNING
I samband med att Eskilstuna kommun utförde schaktarbeten längs med ett 
gångstråk på den västra sidan om Torshällaån inom L1984:7759 utförde Arkeo-
loggruppen en schaktningsövervakning. Schaktarbetet utfördes för belysning 
(ledning och fundament) och anläggande av nya planteringar, räcken, stöd-
murar, trädäck och sittplatser. Berört område bestod av en cirka 200 kvadrat-
meter stor yta intill den stenlagda åkanten. Beslutande i ärendet var Länsstyrel-
sen i Södermanland (431-541-2022) och det bekostades av Eskilstuna kommun.

BAKGRUND OCH KULTURMILJÖ
Undersökningsområdet är beläget inom fornlämningen L1984:7759 som ut-
görs av Torshälla stadslager. År 1317 fick Torshälla stadsprivilegium men nam-
net Thorsharchum är belagt i det skriftliga materialet från år 1252. Namnet 
innehåller gudanamnet Tor och ordet harg som har en sakral betydelse (Wahl-
berg 2003:323). Ortnamnet antyder att orten under yngre järnålder kan ha 
använts i samband med förkristen kult. Det har föreslagits att det i Torshälla, 
eller i dess närhet, har funnits en eller flera vikingatida storgårdar som före-
gick staden (Järpe 1982).

Uppkomsten av Torshälla som stad har satts i samband med att det på 
platsen fanns forsar och att orten var en viktig omlastningsplats. Vid ån fanns 
också kvarnar. Genom skriftliga källor vet vi att kvarndriften var i gång under 
1200-talet och senare. Från 1400-talet omtalas vattensmedjor i staden (Järpe 
1982:28, 40 ff).

Under medeltiden var Torshälla ett administrativt centrum och på en höjd 
intill Torshällaån ligger husberget med spår av en befästning utgrävningar av 
platsen har konstaterat tre faser av bebyggelse under 1300-talet. På 1600-talet 
fanns en träbyggnad på platsen (Lovén 1996).

Under 1600- och 1700-talen fanns det en hammarsmedja i Torshällaån och 
hammarslagg har påträffats vid undersökningar i staden (Järpe 1982).
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Figur 2. Torshälla med fornlämningsområde. Skala 1:5 000.
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Figur 3. Plan över det övervakade schaktet. Skala 1:500.
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SYFTE OCH MÅLGRUPPER
Syftet med undersökningen var att med ett vetenskapligt arbetssätt dokumen-
tera fornlämningen under schaktningsarbetet och att löpande undersöka och 
dokumentera mindre komplicerade lämningar inom de delar av fornläm-
ningen som berördes, samt att tillvarata fynd. Målgrupper var i första hand 
Länsstyrelsen och företagaren.

METOD OCH GENOMFÖRANDE
Schaktningen övervakades av arkeolog. Schaktet dokumenterades, foto-
graferades och mättes in med handhållen GPS. Kartbearbetning skedde i 
Arc Map 10.3.

RESULTAT
Området som övervakades var cirka 40×5 meter vid ett strandstråk och gräv-
des i en skarp slänt ner mot vattnet som kantas av en uppbyggd stenskoning 
med en trapp ner till vattnet. Schaktningen följde slänten och grävdes djupast 
(cirka 1 meter) i öster ner mot stenkanten och vattnet. Slänten var uppfylld 
med matjord, stenar och en del tegel. I utfyllnadsmassorna fanns fynd av mo-
dernt glas och asfalt. Mot botten av schaktet framkom betongbalkar och en del 
sten. Schaktet grävdes inte ner till naturlig steril nivå.

Figur 4. Foto över det 
schaktade området sett 
från öster.
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TOLKNING
Inget av arkeologiskt intresse framkom vid schaktningsövervakningen. Strand-
stråket är uppfyllt i modern tid.

UTVÄRDERING AV RESULTATEN 
i förhållande till undersökningsplanen

Syftet med den arkeologiska undersökningen i form av schaktningsövervak-
ning var att löpande undersöka och dokumentera de delar av fornlämning-
en som berördes samt att ta tillvara fynd. Då inget av antikvariskt intresse 
kunde konstateras vid schaktningsövervakningen blev det aldrig aktuellt att 
besvara frågeställningarna.
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Län Södermanland

Kommun Eskilstuna

Landskap Södermanland

Socken Torshälla

Fastighet Torshälla 5:8

Fornlämningsnummer L1984:7759

Lämningstyp Stadslager

Datering Recent

Typ av undersökning Schaktningsövervakning

Länsstyrelsens beslutsdatum 2022-03-03

Länsstyrelsens diarienummer 431-541-2022

Uppdragsnummer i Fornreg 202200252

Arkeologgruppens projektnummer P22015

Projektledare Erica Strengbom

Fältpersonal Erica Strengbom

Undersökningstid 2022-04-20 till 2022-06-02

Undersökt yta 200 kvm

Inmätningsteknik Handhållen GPS

Koordinatsystem SWEREF 99 TM

Höjdsystem RH 2000

Arkiv

Arkivmaterial förvaras tillsvidare hos Arkeologgruppen AB.

Digitalt arkiv

Digitala data förvaras tillsvidare hos Arkeologgruppen AB.

Fynd
Inga fynd påträffades.

TEKNISKA OCH 
ADMINISTRATIVA UPPGIFTER



BILAGOR

Bilaga 1. Schakttabell
Schakt 100 grävdes i en släntad yta om cirka 200 kvm. Schaktet grävdes som 
djupas cirka 1 meter i den östra sidan mot åkanten. I väst var schaktdjupet 
endast cirka 0,1 meter. Inom undersökningsområdet grävdes också ett schakt 
grävdes också för en ny lyktstolpe cirka 0,5 meter ner till ett djup av 0,6 meter.
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