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Sammanfattning
Sörmlands Arkeologi AB har den 15 februari år 2017 utfört en kartering av fornlämningsmiljön i 
anslutning till Sigurdsristningen (Jäder 39:1), Mora 2:11, Jäders socken, Eskilstuna kommun, Söder-
manlands län. Karteringen utfördes eftersom Eskilstuna kommun planerar att tillgänglighetsanpassa 
området i anslutning till runristningen.

Sigurdsristningen, som är ristad på fast häll, är belägen inom ett mindre bergsparti (Ramsundsberget)
strax öster om Ramsundsån. Utöver själva runristningen finns ytterligare fornlämningar registrerade 
i närområdet. På ömse sidor om Ramsundsån finns äldre brofästen (Jäder 39:2 & Sundby 28:1). 
Söder om runhällen ligger ett grav och boplatsområde bestående av terrasseringar och en stensätt-
ning (grav) samt ett hålvägssystem (Jäder 125:1-2). Strax intill och sydost om Sigurdsristningen 
finns även ett mindre gravfält om fem stensättningar (Jäder 159:1). I närheten av hällen och det 
östra brofästet återfinns också ett runristat stenblock i diabas. Läget är sekundärt och blocket påträf-
fades ursprungligen i strandskoningen några meter norr om dagens vägbro (Sundby 41:1). Utöver de 
sedan tidigare registrerade fornlämningarna identifierades en stensamling som bör kontrolleras eller 
undvikas i händelse av exploatering (obj 1).

Inledning
Eskilstuna kommun planerar att tillgänglighetsanpassa området i anslutning till Sigurdsristningen 
(Jäder 39:1). Inför en mer detaljerad planering har Sörmlands Arkeologi AB, på uppdrag av Eskil-
stuna kommun, utfört en kartering av fornlämningsmiljön i anslutning till runhällen (bilaga 1 & 2). 
Det utpekade området var beläget öster om den befintliga landsvägen mot Mora by och tog sin bör-
jan i höjd med parkeringsplatsen, för att sedan sträcka sig söderut och förbi Jäder 39:2, det vill säga 
det östra brofästet. Fältarbetet genomfördes 2017-02-15. Projektledare samt fält- och rapportansva-
rig var Lars Norberg. I fält deltog även Ingeborg Svensson. Båda är verksamma som arkeologer vid 
Sörmlands Arkeologi AB.

Syfte & målsättning
Syftet med karteringen var att utforma ett detaljerat underlag över den befintliga fornlämningsmiljön 
samt identifiera eventuella nya lämningar i området. 

Genomförande
I syfte att skapa ett underlag inför fältarbetet genomfördes inledningsvis en mindre kart- och arkivstudie. 
Kartmaterialet utgjordes av lantmäteriakter (Lantmäteriets digitala kartarkiv) och strandlinjeförskjut-
ningskartor (SGU). Därutöver har information inhämtats avseende lösfynd och registrerade lämningar 
i FMIS och vid ATA.

Rapport 2017:05

arkivrapport



2

Därefter utfördes en kartering av området. Samtliga fornlämningar och objekt dokumenterades med RTK-GPS och 
beskrevs i text. Vidare gjordes en översiktlig områdesbeskrivning i text och ett representativt urval av fornläm-
ningar, ytor, objekt och miljöer dokumenterades med digitalkamera (bilaga 5).

Resultat

Kortfattad historik & arkivstudier
Redan i Rannsakningar efter antikviteter från andra halvan av 1600-talet återfinns en beskrivning som sannolikt 
åsyftar Sigurdsristningen "utj Mora ängh gent emot rump sundet är uppå een stor häll en drake uthhuggen medh 
Ruhna skrifft" (Band II, 1969, s. 133).

Det östra brofästet är utmarkerat som en stenbemängd kulle på en karta från år 1889 (LMM akt nr 04-jäd-183). 
När kartan upprättades tycks lämningen ha varit något större och syns på ömse sidor om vägen mot Mora by. En 
kartering av området inleddes år 1906 då brofästena (Jäder 39:2 & Sundy 28:1) uppmärksammades av Oscar Alm-
gren (Lindqvist 1914, s. 205 & ATA).

I syfte att förhindra skador på hällen monterades år 1913 låga järnräcken strax ovan och under ristningen. Räckena 
avlägsnades så småningom, men spåren efter fästena är forfarande väl synliga. Samma år företog Sune Lindqvist 
en arkeologisk undersökning av det östra brofästet samt gjorde en uppmätning av närområdet. Med utgångspunkt 
i en studie av strandlinjeförskjutningen och brofästets läge intill ristningen drog Lindqvist slutsatsen att den äldsta 
bron över Ramsundet bör hänga samma med tillkomsten av ristningen (Lindqvist 1914, s. 215f). Brons ålder 
bekräftas även av att runtexten omnämner en bro uppförd på initiativ av en Sigrid (ibid, s. 218). Runtom i Mälar-
dalen finns ytterligare exempel på kopplingar mellan just runstenar och brobyggande under den sena vikingatiden 
(jfr. Brate & Wessén 1924-36, s. 107, Hylén 1999, s. 179-186 & Hed Jakobsson 2003, s. 226ff).

Utöver brofästena redovisade Sune Lindqvist förslag till flera tänkbara vägsträckningar, vilka idag till delar är 
svåra att identifiera i landskapet (bilaga 3 & 4). Utöver dessa sträckningar finns ett hålvägssystem registrerat 
(Jäder 125:1), vilket till delar sluter an till Lindqvists förslag. Troligen finns det i området flera generationer med 
färdvägar som använts in i 1800-talet. Som exempel på det redovisas i en gränsbestämning från år 1835 en enklare 
färdväg, vilken helt överstämmer med Jäder 125:1 (LMM akt nr 04-jäd-126). Att vägen återfinns på 1835 års karta 
berättar dock inte hur långt bakåt i tid vägen varit i bruk. Lindqvist utmarkerade även tre "rösen" söder på krönet 
om Sigurdsristningen. Två av dessa sammanfaller med utbredningen för gravfältet Jäder 159:1.

Under 1940-talet kompletterades fornlämningsmiljön med ett lösfynd i form av ett hugget diabasblock försett 
med sex runor skrivna med den yngre runraden (i, o, i, s, i, n). Texten ger ingen begriplig mening, men enligt en 
tolkning har den inte tillkommit i modern tid. Blocket påträffades ursprungligen i strandskoningen några meter 
norr om den nuvarande landsvägsbron och lyftes upp till sin nuvarande plats år 1990 (mejl 2017-02-17, Magnus 
Källström).

År 1985 genomfördes en fosfatkartering inom Jäder 125:2. De låga värdena gav dock inga tydliga indikationer på 
mänsklig närvaro i form av en boplats eller liknande (ATA). År 1997 utformade Sörmlands museum (dåvarande 
Södermanlands museum) nya skyltar, av vilka några står kvar i området.

Kartering
Det karterade området var beläget direkt öster om landsvägen mot Mora by, och tog sin början ungefär mittemot 
besöksparkeringen. Bredden på området varierade mellan cirka 17 och 35 meter, medan längden uppgick till 
omkring 120 meter (bilaga 3 & 4).

Ytan utgjordes i norr av en mestadels flack och småkuperad västvänd slänt mellan berget och landsvägen. Här och 
var syntes enstaka block och i öster vidtog berg i dagen. Söderut stiger marken något och området övergår slutligen 
i uppstickande berg omkring själva ristningen och det östra brofästet. Området som helhet är glest bevuxet med 
mestadels barrträd (bilaga 5).

Inom de norra och mellersta delarna syntes få topografiska element i form av förhöjningar eller andra avvikelser 
som skulle kunna tyda på ytterligare oregistrerade gravar. Ytan ligger också väl lågt i förhållande till havsnivån 
under sen yngre järnålder, det vill säga mestadels cirka 3-5 meter över havet. Dock uppmärksammades en forma-
tion i form av en övertorvad stenansamling belägen inom områdets mellersta del (obj 1). Objekt 1 består av en 
cirka 3 meter stor och 0,2 meter hög övertorvad stenpackning innehållande 0,2-0,4 meter stora stenar. Stenansam-
lingen bör kontrolleras eller undvikas i samband med tillgänglighetsanpassningen av området.
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Däröver det karterades det östra brofästet i detalj (Jäder 39:2). Vidare markerades det sekundära läget för runstens-
blocket Sundby 41:1 samt själva Sigurdsristningen. I söder överlappade det karterade området gravfältet Jäder 
159:1, varför även de fem registrerade gravarna karterades (Jäder 159:1, A1-A5). Gravarna är till delar mycket 
svåra att identifiera och de dokumenterade begränsningarna ska ses som ungefärliga. Det noterades också att 
området är belamrat med kullfallna träd, ris och ett träbord med fasta bänkar. Utöver det är platsen för gravfältet 
ställvis nednött av besökare.

Det bör poängteras att Sigurdsristningen och brofästet som fornlämningsmiljö utgör en sammanhängande helhet, 
där bron är av största vikt för förståelsen av ristningens placering i landskapet. Det kan därför inte nog understry-
kas att erforderliga hänsyn tas till de båda elementen, samt de kommunikativa förutsättningarna över det forna 
Ramsundet och landskapsbilden som helhet, vid tillgänglighetsanpassningen av området.

Bilagor
Bilaga 1. Utdrag ur Sverigekartan med det karterade områdets belägenhet markerad Skala 1:1 000 000.
Bilaga 2. Utdrag ur Terrängkartan med det karterade områdets belägenhet markerad. Skala 1:50 000.
Bilaga 3. Utdrag detaljplan för Eskilstuna kommun med uttag ur FMIS. Skala 1:2000.
Bilaga 4. Utdrag detaljplan för Eskilstuna kommun med uttag ur FMIS. Skala 1:500.
Bilaga 5. Fotodokumentation

Referenser
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Hylén, Håkan. 1999. Sigurdsristningen eller Sigrids ristning. I: Sörmlandsbygden 1999. Södermanlands hem-
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nen 1914. Årgång 9. Stockholm.

Mejl 2017-02-17. Magnus Källström, Riksantikvarieämbetet. Stockholm.

Rannsakningar efter antikviteter. Band II. Södermanland, Närke, Värmland, Västergötland, Östergötland, Got-
land. Ingemar Olsson (red), Nils-Gustaf Stahre & Carl Ivar Ståhle. KVHAA. Stockholm.

Arkiv
Lantmäterimyndighetens arkiv (LMM), arkivsök)
04-jäd-183. https://etjanster.lantmateriet.se/historiskakartor/s/show.html?archive=REG&showmap=true&searchT
ype=v&nbOfImages=49&sd_base=lm04&sd_ktun=0002n364&mdat=20160930175807083081

04-jäd-126. https://etjanster.lantmateriet.se/historiskakartor/s/show.html?archive=REG&showmap=true&searchT
ype=v&nbOfImages=52&sd_base=lm04&sd_ktun=0002n34p&mdat=20160930175544492257

Antikvarisk-Topografiska arkivet (ATA)
F1 Topografiska Ämbetsarkivet 4. Södermanland, Jäder socken. Mora med Ramsundsberget - 1978 & 1979 -

Fasta fornlämningar, Södermanland. Hy-Jc 4. Fotografier, Jäder socken.
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Projektnummer Sörmlands Arkeologi AB: 1635
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Personal: Lars Norberg & Ingeborg Svensson
N (X) 592676,62 E (Y) 6590294,83
Koordinatsystem: SWEREF 99 TM
Höjdsystem: RH 2000
Karterat område: Ca 2705 m2

Digital dokumentation förvaras hos Sörmlands Arkeologi AB i väntan på meddelande från ATA angående rutiner 
för leverans av digitalt material.
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Bilagor

Bilaga 1

Utdrag ur Sverigekartan med det karterade områdets belägenhet 
markerad. Skala 1:1 000 000. Källa: Lantmäteriet.
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Bilaga 2

Utdrag ur Terrängkartan med det karterade områdets belägenhet 
markerad. Skala 1:50 000. Källa: Lantmäteriet.
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Bilaga 3

Utdrag ur detaljplan för Eskilstuna kommun med uttag ur 
FMIS (170214) samt karterat område. Skala 1:2000.

Jäder 125:2

Sundby 28:1

Jäder 125:1

Jäder 159:1

Jäder 39:1

Sundby 41:1

Objekt 1
Sundby 41:1 (sekundär placering)

Jäder 39:2

Mot
 M

or
a 

by
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Bilaga 4

Utdrag ur detaljplan för Eskil-
stuna kommun med uttag ur FMIS 
(170214) samt karterat område. 
Skala 1:500.

Jäder 125:2

Jäder 159:1

Jäder 39:1

Objekt 1

Sundby 41:1 (sekundär placering)

Jäder 39:2

A1

A2

A3
A4

A5
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Bilaga 5. Fotodokumentation

Huvuddelen av det karterade området. Foto 
mot nordost: Lars Norberg 2017, Sörmlands 
Arkeologi AB.

Det karterade området mot nordnordväst. I 
bakgrunden syns besöksparkeringen. Foto: 
Lars Norberg 2017, Sörmlands Arkeologi AB.

Översikt mot Jäder 39:1-2. Östra brofästet 
i förgrunden samt Sigurdsristningen där-
bakom. Foto mot öster: Lars Norberg 2017, 
Sörmlands Arkeologi AB.
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Delar av det karterade området mot sydsyd-
ost. I bakgrunden anas krönet av hällen med 
Sigurdsristningen. Foto: Lars Norberg 2017, 
Sörmlands Arkeologi AB.

Detalj ur Sigurdsristningen. Sigurd stöter 
svärdet i draken Fafne. Foto: Lars Norberg 
2017, Sörmlands Arkeologi AB.

Jäder 39:2, det vill säga det östra brofästet. 
I bakgrunden, på andra sidan Ramsundsån 
syns en stenansamling framför Ramsunds 
gård. Här finns resterna efter det västra bro-
fästet (Sundby 28:1). Foto mot väster: Lars 
Norberg 2017, Sörmlands Arkeologi AB.



10

Del av gravfältet Jäder 159:1. Centralt i bil-
den anas A2. Foto mot söder: Lars Norberg 
2017, Sörmlands Arkeologi AB.

Del av gravfältet Jäder 159:1. Centralt i 
bilden, vid de tre tallarna, anas A1. I bak-
grunden krönet av berghällen med Sigurds-
ristningen. Foto mot nordväst: Lars Norberg 
2017, Sörmlands Arkeologi AB.

Ingeborg Svensson läser runorna på Sundby 
41:1. Blocket ligger i sekundärt läge invid 
Jäder 39:1 & 2. Foto: Lars Norberg 2017, 
Sörmlands Arkeologi AB.
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Del av gravfältet Jäder 159:1. Mellan tallen 
och bordet återfinns A5. Foto mot söder: Lars 
Norberg 2017, Sörmlands Arkeologi AB.

Del av gravfältet Jäder 159:1. Centralt i bilden 
syns A3. I bakgrunden krönet av berghällen 
med Sigurdsristningen. Foto mot västnordväst: 
Lars Norberg 2017, Sörmlands Arkeologi AB.

Objekt 1, en stensamling. Foto mot öster: 
Lars Norberg 2017, Sörmlands Arkeologi AB.


