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1
Överblick

Utredningen klargör vilka kulturhistoriska värden 
som landskapet innehar och påvisar därmed vilka 
utgångspunkter som den framtida utvecklingen 
bör ta avstamp i.
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RAPPORTENS INNEHÅLL

Sammanfattning
Åsbymon 2:39 ligger i ett kulturlandskap med 
mycket höga värden. Främst utgör fornlämningsbil-
den ett värde, som i princip saknar motstycke och 
utgör därför grunden till att området är riksintres-
se för kulturmiljövården. Inom själva fastigheten 
finns få kulturhistoriska värden, det har funnits 
flera fornlämningar på fastigheten, bland annat 
gravfält men som i samband med den tidigare täkt-
verksamheten blivit borttagna. Upp på krönet av 
täkten kan fornlämningar eller rester av fornläm-
ningar förekomma, vilka i sådana fall kan har höga 
värden. Åtgärder kan vidtas i täkten utan att kul-
turmiljövärden skadas, förutsatt att åtgärderna inte 
är av sådan karaktär att de påverkar större land-
skapsutsnitt. Trädridåerna kring Åsbyvägen och 
runt fastigheten bör behållas så länge verksamhet 
liknande täkt eller upplag bedrivs på platsen, just 
för att mildra den visuella påverkan på kulturland-
skapet. Om anläggningar uppförs på obruten mark 
eller om obruten mark ändras ska samråd hållas 
med länsstyrelsen för att utröna om arkeologiska 
insatser behövs.

Läsanvisning
Kulturmiljöutredningen behöver inte läsas från 
pärm till pärm, det är främst det tredje kapitlet som 
redogör för utredningens resultat och hur kultur-
miljön bör behandlas. 

Utredningen inleds med en överblick, där upp-
dragets art och angreppssätt översiktligt beskrivs 
samt vilka underlags om använts. Rapportens andra 
kapitel omfattar den kulturhistoriska värdering-
en, där resonemangen kring det kulturhistoriska 
värdet kan följas. Kapitlet inleds med en beskriv-
ning av kulturmiljön, vilka utpekade värden och 
objekt som kan identifieras och hur kulturmiljön 
skyddas. Rapportens tredje kapitel omfattar en 
känslighetsanalys, gjord utifrån de kulturhistoriska 
värdena, och ger förslag på förhållningssätt för att 
uppnå de krav som lagstiftningen ställer vid projekt 
i kulturmiljö. Det fjärde kapitlet omfattar en kort 
beskrivning miljöns och områdets historik och sam-
manhang. 
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UPPDRAG, SYFTE OCH METOD
Denna kulturmiljöutredning specificerar vilka kul-
turhistoriska värden som kan identifieras inom den 
berörda fastigheten. Som en del av metoden för den 
kulturhistoriska värderingen ingår en avgränsning 
av vilket kulturhistoriskt sammanhang som miljön 
representerar och vilken historia som berättas. 

Utredningen tar inte ställning till något enskilt 
förslag till förändring eller bevarande, utan har 
avgränsats så att den identifierar förutsättningar, 
kulturhistoriska värden och förslag på förhållnings-
sätt till kulturmiljön. Dessa ska bidra till att främja 
en fortsatt möjlighet till läsbarhet av den kulturhis-
toriskt intressanta miljön i förhållande till sannoli-
ka åtgärder.

Uppdraget
Eskilstuna Strängnäs Energi och kommun (ESEM) 
har för avsikt att söka tillstånd för deponi för inert 
avfall på fastigheten Åsbymon 2:39 som tidigare ut-
gjort en grustäkt. Syftet med denna utredning är att 
klargöra vilka kulturhistoriska förutsättningar som 
behöver tas i beaktande vid ansökan och planering 
av deponi. Närområdet utgör riksintresse för kul-
turmiljövården och är mycket rikt på fornlämning-
ar. Utredningen ska utröna vilka uttryck för riksin-
tresset samt fornlämningar som kan finnas på den 
berörda fastigheten och hur dessa bör behandlas. 
Resultatet från kulturmiljöutredningen kommer att 
ligga till grund för bedömningar i MKB och i likhet 
med MKB kommer de analyser och resultat som 
framkommit av utredningen tas i beaktande under 
projektets gång.

Källor och litteratur
Som källor till rapporten har främst länsstyrelsens 
kunskapsunderlag för Riksintresset Åsby – Stenby 
Äng använts. Dessutom har arkeologiska rappor-
ter som exempelvis Arkeologisk förundersökning 
Gravar utmed Åsbyvägen av Ingela Harrysson använts 
(Harrysson 200x). De historiska kartorna är tagna 
från lantmäteriets tjänst Historiska kartor och sam-
tida flygfotografier/ortofoto har tillhandahållits av 
kommunen.

Ett platsbesök har genomförts i mars 2018 där 
byggnadsantikvarier, fotograf och arkeolog från 
WSP närvarade tillsammans med stadsantikvarien i 
Eskilstuna. Samtliga fotografier är tagna av WSP om 
inte annat anges.

Den kulturhistoriska utredningen och värde-
ringen genomförs enligt Riksantikvarie-
ämbetets Plattform för värdering och urval, 
Värderingen görs i tre steg. I det första steget 
avgränsas en berättelse, denna utgörs av en 
tids- eller processkontext eller en blandning 
av dessa båda. I det andra steget identifieras 
vilka uttryck som är bärande och möjliggör 
att berättelsen är utläsbar. I detta steg in-
går även en bedömning i vilken grad miljön 
återspeglar berättelsen och hur relevant 
berättelsen är. I det tredje steget bedöms det 
kulturhistoriska värdet utifrån lagstiftningens 
begrepp.
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Sockenkarta över Fors socken, med Åsbyvägen och Åsby centralt i bilden.
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2
Kulturhistorisk 
utredning

Begreppet kulturhistoriskt värde enligt Riks-
antikvarieämbetets plattform för värdering och 
urval:

 ”de möjligheter materiella och immateriella 
företeelser kan ge vad gäller att inhämta och 
förmedla kunskaper om och förståelse av olika 
skeenden och sammanhang samt därigenom 
människors livsvillkor i skilda tider, inklusive de 
förhållanden som råder idag”.
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KULTURLANDSKAPET
Området domineras av Strömsholmsåsen även 
kallad Åsbyåsen som går i nord sydlig riktning. 
Åsen är skogsbevuxen. Kring Åsby och åsen är 
landskapet flackt och dominerat av jordbruket. 
Åsby säteri med sin bebyggelse från främst 1800-ta-
lets andra hälft dominerar landskapsrummet från 
vägen. Gårdsmiljön är välordnad med trädgård, två 
manbyggnader och ekonomibyggnader. Jordbruket 
kring säteriet är i bruk. Norr om fastigheten åter-
finns Flacksta kyrkogård, utbyggd i olika etapper 
och med en tydlig landskapsarkitektur. 

Längs Åsbyåsen sträcker sig Åsbyvägen som är en 
landsväg som förbinder Flacksta med Berga och 
Mesta. Vägen följer åsryggen och utgör tillsammans 
med åsen en tydlig delare av odlingslandskapet på 
åsens östra respektive västra sida.

De förhistoriska spåren i landskapet är tydliga och 
en del av landskapsbilden. Landskapet domineras 
av gravfält från främst yngre järnålder som mini-
festeras genom tillexempel gravhögar och rösen.

Åsby säteri

St Eskils kyrkogård

Åsby täkt
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FORNLÄMNINGSBILDEN
Åsbymons täkt ligger i ett kulturhistoriskt myck-
et intressant område, i en miljö som avspeglar ett 
långt kronologiskt nyttjande från bronsålder fram 
till historisk tid. Miljön ingår i ett större område 
som klassats som riksintresse för kulturmiljövår-
den. Riksintresset omfattar Borsöknabäckens dal-
gång med gårdsenheterna Åsby, Stenby, Kolsta och 
Mesta samt en del av Strömsholmsåsen. 

Åsbymon ligger på krönet av Strömsholmsåsen, 
längs med Åsbyvägens västra sida. Längs den östra 
sidan av åsen, cirka 300 meter söder om gropen, 
breder ett av Södermanlands största gravfält ut sig 
(Eskilstuna 49:1). Gravfältet har cirka 500 kända 
anläggningar. Gravfältets arkitektur, eller miljö, är 
mycket imponerande och tar sin början på krönet 
av åsen där ett röse vilar omgivet av stensättning-
ar. Gravfältet skiftar karaktär i den östra delen och 
övergår till ett renodlat gravfält från yngre järnål-
der som består av gravhögar.

Även där täkten vid Åsbymon ligger har det funnits 
gravfält som nu är undersökta och borttagna. Fyn-
den från undersökningarna är välbevarade och fina, 
bland annat hittades en rik vikingatida pärluppsätt-
ning (se fig). Den största mängden gravar i området 
verkar ha tillkommit under yngre järnålder, cirka 
600-1100 e Kr. Det finns dock även äldre gravar i 
området. Undersökningar har gjorts av gravar från 
bronsålder (ca 1800-500 f Kr). 

I Åsby har gravar från den yngre delen av brons-
åldern undersökts. De låg på ett gravfält i ett skikt 
under ett yngre gravfält med gravar från vikinga-
tid. De undre skikten bestod av sju gravar som var 
ovanligt utformade. I gravarna påträffades bland 
annat rester efter gravkärl av trä och en liten 
välbevarad lerkopp. I ett av gravfälten som ligger 
på platsen för den nuvarande täkten bestod av 25 
gravar. De flesta var runda, välbyggda stensätt-
ningar med kantkedjor och ett större stenblock i 
mitten.  Över detta har man sedan lagt på jord och 
grus så att det bildar en hög.  De begravda hade 
kremerats och resterna av ben är få. Men man har 
ändå kunnat konstatera att  både män och kvinnor, 
vuxna och barn har begravts på gravfältet. Många 
av gravarna innehöll också föremålsfynd: bennålar, 
bronsnålar och pärlor. Se bild sidan 24.

Fynd från gravfält Eskilstuna 13:1, likarmat spänne av 
brons. Dateras till yngre järnåldern.

Glaspärlor upphittade i en grav från gravfältet Eskil-
stuna 13:1. Dateras till yngre järnåldern.
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Gravfältskarta över bland annat Eskilstuna 13:1, upprättad 1936 av Ingvar Schnell
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REGISTRERADE 
FORNLÄMNINGAR
Inom fastigheten finns nio registrerade lämningar 
enligt Riksantikvarieämbetets fornlämningsregis-
ter FMIS. Samtliga lämningar är registrerade som 
övriga kulturhistoriska lämningar, där den antikva-
riska statusen inte är uppdaterade för lämningarna 
Eskilstuna 16:1. 16:2, 16:3 och 16:4. Enligt uppgift i 
FMIS ska samtliga lämningar vara undersökta och 
borttagna, uppgiften är dock inte granskad, varvid 
viss osäkerhet om status föreligger.

Se faktaruta sida 16 och Riksantikvarieämbetets 
skrift Bygga och bevara.

RAÄ nummer Antikvarisk status Lämningstyp Status
Eskilstuna 12:1 Övrig kulturhistorisk 

lämning
Stensättning Borttagen

Eskilstuna 13:1 Övrig kulturhistorisk 
lämning

Gravfält Undersökt och 
borttaget

Eskilstuna 14:1 Övrig kulturhistorisk 
lämning

Gravfält Undersökt och 
borttaget

Eskilstuna 15:1 Övrig kulturhistorisk 
lämning

Sammanförda 
lämningar

Undersökt och 
borttaget

Eskilstuna 16:1-16:4 Övrig kulturhistorisk 
lämning (1)

Stensättning Undersökt 
och borttaget 
(1950-tal)

Utdrag ur FMIS
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KULTURHISTORISKA VÄRDEN
Området kring Åsby har höga kulturhistoriska 
värden. Fornlämningsbilden saknar i princip mot-
stycke och är därför riksintresse. Odlingslandska-
pet visar väl hur 1800-talets landskap såg ut och 
är enkelt att uppleva som historiskt. Åsby säteri 
med sina ståtliga mangårdsbyggnader och ekono-
mibyggnader samt typisk vegetation utgör en för 
Södermanland typisk säterimiljö.

Fastigheten Åsbymon 2:39 utgör en del av kultur-
landskapet men representerar varken förhistoriska 
värden eller 1800-talets jordbrukslandskap. Den 
berättelsen som fastigheten berättar kan snarare 
kopplas till täktverksamheten och det behov ut-
byggnaden av Eskilstuna hade av grus. 

Täktens koppling till efterkrigstidens utveckling är 
tydlig, med ett byggande som saknar motstycke och 
därigenom ett enormt råvarubehov. Denna berät-
telse kan dock utläsas på många andra sätt i sam-
hället och liknande miljöer finns över hela landet 
vilket inte motiverar ett bevarande.

Grustag i Västetgötland, 1960-tal. Grustagen var många för att förse 
alla byggnationer med grus. Vänersborgs museum.
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O. Hermelins akvarell av Kungshögen vid Åsby, 1865.
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RIKSINTRESSE FÖR 
KULTURMILJÖVÅRDEN
Fastigheten ligger inom riksintresse för kultur-
miljövården. Ett område som är riksintresse ger 
möjlighet att utläsa och förstå väsentliga delar av 
samhällets kulturhistoriska utveckling. 
Riksintressen representerar en nationellt betydel-
sefull historisk samhällsprocess. De utgör samman-
hängande helheter och speglar det representativa 
eller kännetecknande för landets historia. Riksin-
tressen skyddas och regleras i miljöbalken.

Åsby – Stenby Äng präglas av fornlämningsland-
skapet och de flertaliga fornlämningarna av olika 
typer. Lämningarna visar på en bosättningskonti-
nuitet från bronsåldern in i yngre järnåldern som 
tydligt kan ses och läsas i landskapet på båda sidor 
av åsen och är välbevarad. 

Åsby-Stenby Äng [D 7] (Eskilstuna stad 
och Fors sn)
Motivering:
För landet unik fornlämningskoncentra-
tion vid vatten på och omkring Åsbyåsen 
med gravfälts- och boplatsmiljöer. (Forn-
lämningsmiljö).
Uttryck för riksintresset:
Ca 250 fornlämningar av bronsålder-/
äldre järnålderstyp. Ett av Sveriges största 
gravfält med ca 500 gravar, varav 350 av 
yngre järnålderstyp, bestående av gravar 
med mittblock med unika kantkedjor 
och brättekonstruktion, boplats vid Mesta 
Norrgård med skärvstenshögar, terrasse-
ringar och röjda ytor. Ekeby medeltida 
kyrkoruin. Fornborgar.
I området ingår även:
Agrar miljö från senare delen av 1800-ta-
let med dess övergång till stordrift inom 
djurhållningen. Stenby äng.

Utrednings-
området
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UTTRYCK FÖR RIKSINTRESSET

WSPs analys av uttryck för riksintresset Åsby-Stenby Äng [D 7]
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Kulturmiljölagen
Vad är en fornlämning?
En fornlämning är enligt kulturmiljölagen 
(KML), lämningar efter människors verksamhet 
under forna tider, som har tillkommit genom 
äldre tiders bruk och som är varaktigt övergiv-
na. Bland annat är gravplatser, ristningar, bo-
platser, arbetsplatser, kultplatser, kulturlager, 
ruiner och äldre skeppsvrak skyddade som 
fornlämningar. Ett annat kriterium är också att 
lämningen är äldre än 1850. Yngre lämningar 
kan i särskilda fall, då de bedöms ha mycket 
höga värden förklaras som fornlämning. Forn-
lämningar kan utgöras av fornlämningsområde 
och då har hela området samma lagskydd som 
själva fornlämningen. Fornlämningsområdena 
kan variera och fungerar ibland som en buf-
fertzon för att lämningen inte ska störas. Exem-
pelvis om lämningen idag kan upplevas och 
besökas och har ett högt pedagogiskt värde, 
kan den behöva ett relativt stort område för att 
kunna förstås i sitt sammanhang. 
Fornlämningar skyddas genom kulturmiljöla-
gen vilken reglerar att fornlämningar inte får 
skadas. Detta innebär att det är förbjudet att 
ändra eller skada en fornlämning utan tillstånd. 
Fornlämningar får sålunda inte utan tillstånd 
tas bort, grävs ut eller täcks över.
Ansvar
Det är den som avser att bygga eller förändra 
marken som har ansvaret för att ta reda på om 
åtgärderna kan beröra någon fornlämning och 
kontakta länsstyrelsen för att ta reda på om det 
finns någon fornlämning. Finns misstanke om 
att fornlämning ska ett samråd hållas snarast 
med länsstyrelsen. Riksantikvarieämbetets 
fornminnesinformationssystem (FMIS) är en bra 
källa och indikation om det finns kända forn-
lämningar.

Tillstånd
Om fornlämningar riskerar att skadas måste en 
ansökan göras om tillstånd till ingrepp i forn-
lämningen göras.  Tillstånd till detta lämnas av 
länsstyrelsen och endast endast om bevarandet 
av fornlämningen medför hinder eller olägen-
het som inte står i rimligt förhållande till forn-
lämningens betydelse. Länsstyrelsen gör då en 
avvägning projektets samhällsnytta och forn-
lämningens betydelse. Länsstyrelsen kan som 
villkor för ett tillstånd ställa skäliga krav på en 
arkeologisk undersökning för att dokumentera 
fornlämningen. Ett tillstånd enligt kulturmiljö-
lagen kan behövas även om byggprojektet inte 
ska utföras på, utan i närheten av en fornläm-
ning, det vill säga inom fornlämningsområdet. 
Det är länsstyrelsen som beslutar vem som ska 
utföra undersökningen. Om en fornlämning på-
träffas och blir känd först under grävning eller 
annat arbete, ska arbetet omedelbart avbrytas 
till den del där fornlämningen berörs. Den som 
leder arbetet ska omedelbart anmäla förhållan-
det hos länsstyrelsen. Om fornlämningen inte 
förut varit känd så bekostas borttagandet av en 
sådan fornlämning av staten.
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Kulturmiljö i miljöbalken
Kulturmiljövårdens totalt ca 1650 riksintressen 
spänner över en långs tidsrymd, från 
forntida boplatsområden till efterkrigstidens 
förortsmiljöer och omfattar ett brett urval av 
miljöer som innefattar såväl landsbygd som 
stadslandskap. 
Dessa områden bär på resurser och möjligheter 
som inte bara ska skyddas från skada, men 
också tas tillvara som de resurser de är i 
samhällsutvecklingen. I Miljöbalkens 3 kap 
6§ står det att mark- och vattenområden 
samt fysisk miljö i övrigt som har betydelse 
från allmän synpunkt på grund av deras 
naturvärden eller kulturvärden eller med 
hänsyn till friluftslivet skall så långt som möjligt 
skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada 
natur- eller kulturmiljön.
Detta betyder att både bestående negativ 
påverkan och tillfälligt mycket stor negativ 
påverkan på de värden som skyddas i 
riksintresset kan innebära påtaglig skada. Om 
en åtgärd kan antas medföra påtaglig skada på 
riksintresset ska miljön skyddas från åtgärden. 
I bedömningen av vad som är en påtaglig 
skada utgås från områdets läsbarhet. Det vill 
säga hur väl miljön fortsättningsvis kommer 
att karaktäriseras av eller återspegla det 
riksintressanta sammanhang som ligger till 
grund för utpekandet.

Bestämmelsen om påtaglig skada är 
lagstiftningens absoluta miniminivå 
ällande planering och exploatering inom 
områden av riksintresse. Ambitionsnivån för 
förvaltandet av den riksintressanta miljön 
bör ligga långt över miniminivån att undvika 
påtaglig skada. Kommunens ska redovisa 
sina ställningstaganden kring riksintressen 
i översiktsplanen. Översiktsplanen ska 
redovisa hur det statliga anspråket och 
riksintressenas värden tillgodoses ska 
i den kommunala planeringen. För att 
detta ska fungera tillfredställande ska en 
översiktlig planeringsinriktning, riktlinjer 
och rekommendationer för den utpekade 
miljön redovisas. Ett viktigt ställningstagande 
som lämpligen framgår i en välfungerande 
översiktsplan är om rättsverkande 
bestämmelser eller beslut behövs för att trygga 
den riksintressanta miljön.

Påtaglig skada kan uppstå om:
•     En åtgärd mer än obetydligt skadar 
något eller några av de värden som utgör 
grunden för riksintresset
•     Den negativa inverkan blir så stor att 
området i något avseende förlorarsitt värde 
som riksintresse.
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Området på krönet öster om täkten.
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3
Att tillvarata 
kulturmiljön

Nationella kulturmiljömål
- Ett hållbart samhälle med en mångfald av kul-
turmiljöer som bevaras, används och utvecklas.

- Människors delaktighet i kulturmiljöarbetet och 
möjlighet att förstå och ta ansvar för kulturmiljön.

- Ett inkluderande samhälle med kulturmiljön 
som gemensam källa till kunskap, bildning och 
upplevelser.

- En helhetssyn på förvaltningen av landskapet 
som innebär att kulturmiljön tas till vara i sam-
hällsutvecklingen.
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KULTURMILJÖNS KÄNSLIGHET

Stora delar av fastigheten är tålig för nya inslag. 
Täktverksamheten har inneburit att äldre kul-
turhistoriska värden tagits bort på platsen, såväl 
landskap som objekt är lokalt helt förändrade eller 
borttagna inom området för täktverksamheten. I 
terränglutningskartan framgår tydligt var marken 
är borttagen och ändrad. Där marken är ändrad är 
området tåligt för förändring under premisser att 
förändringen inte påverkar det större landskaps-
rummet. Marken som inte tagits bort av täktverk-
samheten kan innehålla kulturhistoriska värden. 
Den bedöms som känslig eftersom områdets 
fornlämningsbild är mycket rik. Det kan förekom-
ma fornlämningar eller rester av fornlämningar. 
Förutom att varje fornlämning har ett högt kultur-
historiskt värde så kan de utgöra uttryck för riks-
intresset, vilket innebär att värdet även betraktas 
som intressant på en nationell nivå. De omgärdan-
de ytorna är även känsliga eftersom förändringar 
av dem kan påverka den större landskapsbilden. 
Denna har inget direkt lagskydd men bör i största 
möjliga mån beaktas och värnas eftersom landska-
pet har höga kulturhistoriska värden.

Analysen klargör kulturmiljöns möjlighet att 
ta emot nya inslag utan att dess kulturhis-
toriska karaktär eller värde påtagligt föränd-
ras. Grunden i analysen är de värdebärande 
uttryck, strukturer och samband som är 
särskilt nödvändiga för företeelsens helhet 
och relevans. Utan dessa riskerar miljöns 
möjlighet till kunskapsförmedling och upp-
levelsen av kultumiljön att gå om intet. 
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ATT TILLGODOSE 
FORNLÄMNINGSBILDEN OCH 
RIKSINTRESSET
Eftersom fastigheten Åsbymon 2:39 ligger inom ett 
riksintresse för kulturmiljövården och kan inne-
hålla fornlämningar bör särskild aktsamhet om 
kulturmiljövärden vidtas vid ändringar och explo-
ateringar. Lagstiftningen som reglerar såväl forn-
lämningarnas skydd som riksintressets värden och 
uttryck är stark och kan medföra att åtgärder inte 
kan genomföras. Följande råd och riktlinjer har 
tagits fram som en vägledning till hur kulturmiljön 
bör hanteras för att inte kulturhistoriska värden 
ska skadas, såväl skyddade som icke skyddade.

- Ändringar av marken kan göras i den 
befintliga täkten utan att kulturvärden 
skadas.

- Om ändringar görs i ursprunglig mark-
nivå, uppe på täktens sidor, ska särskilt 
aktsamhet vidtas då oregistrerade forn-
lämningar kan förekomma. Samråd 
med länsstyrelsen krävs.

- Nya anläggningar eller tillfartsvägar bör 
inte anläggas i obruten mark. Om obru-
ten mark behöver tas i anspråk krävs 
samråd med länsstyrelsen.

- Trädridåer längs Åsbyvägen bör bevaras.

Ekonomibyggnader vid Åsby
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Skisser av gravar vid Åsby, Olof Hermelin, 1860-tal



23

5
Kulturhistoria

Landskapet kring Åsby har en mycket lång historia 
med flera olika kulturhistoriska lager synliga. Land-
skapets förhistoria finns väl dokumenterad och 
beskriven.
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DET FÖRHISTORISKA 
LANDSKAPET
Inlandsisen släppte sitt grepp över Eskilstunatrak-
ten för ca 10 000 år sedan. Spåren efter istiden ses 
idag främst genom grusåsarna i landskapet, som 
till exempel Kjulaåsen och Strömsholmsåsen, där 
Åsbymon ligger. 

Oerhört kortfattat kan man säga att under yngre 
stenålder (4000-1700 f Kr) bedrevs sannolikt någon 
form av boskapsskötsel i området. Pollenfynd av 
vete och korn visar att odling av spannmål kan ha 
förekommit sparsamt.

Under bronsålder (1700-500 f Kr.) blir den fasta be-
folkningen mer påtaglig. Landskapet fick en öppen 
karaktär och åkermarkerna ökade i omfattning. 

Under förromersk järnålder (500 f Kr -0) växte 
delar av landskapet igen. Björken spred sig och 
granen började expandera. Betet verkar minska. 
Sedan, under romersk järnålder (0-400 eKr) utvid-
gas de betade områdena och de odlade arelaerna 
ökade. Under nästa tidsperiod, folkvandringstid 
(400-550 e Kr) sker återigen en viss igenväxning 
av landskapet. Möjligen ändrades tyngdpunkten i 
jordbruket från boskapsskötsel till spannmålsod-
ling. Under vendel- och vikingatid ökar landskaps-
utnyttjandet. Spannmålsodlingen fick en allt större 
betydelse i den agrara ekonomin. Det landskap som 
idag präglar Eskilstuna började få sin utformning 
under denna tid. 

Det finns indikationer på att människor har rört sig 
i området redan för 8000 år sedan. Vid Odlarvallen 
nära Eskilstuna har man undersökt vad som verkar 
vara en fångstboplats. Där hittade man rester efter 
tillverkning av kvartsredskap. Vid denna tid låg 
platsen på en ö.

Under bronsåldern steg marken successivt upp ur 
vattnet. I början av perioden stod vattnet cirka 20 
meter högre än idag och mot slutet av perioden 
cirka 10-12 meter högre än idag. Under bronsåldern 
byggdes de första gravmonumenten i vår bygd. 
Rösegravar på höjder blev vanliga. Bronsåldern kan 
kanske kallas för Rekarnebygdens första storhets-
tid. 

Den övervägande delen fornlämningar i området 
är från den yngre delen av järnåldern, framför allt 
från vikingatid. Från denna tid kommer de  omfat-
tande gravfält som bland annat finns på Åsbyåsen.

  

Bronsåldersfynd från undersökningar av det nu bort-
tagna gravfältet vid Åsbymon
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Grav under undersökning vid Åsbymon, ur Damell 2004.
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DET HISTORISKA 
ODLINGSLANDSKAPET
Åsby har en historia som gård och utgör tillsam-
mans med Kolsta några av de enda bevarade gårds-
lägena. Odlingslandskapet i trakten har kraftigt 
förändrats under 1900-talet då jordbruket avklingat 
och stora arealer köpts in av kommunen för ex-
ploatering och friluftsliv. I åsen startades även en 
grustäkt, Åsby grus, som från 1950-talet tog grus ur 
åsen.

De byggnader och det landskap som idag kan 
ses runt Åsby gård härrör till största delen från 
1800-talet. De båda manbyggnaderna på gården är 
uppförda på 1800-talet då släkten Hermelin hade 
gården. Bland annat finns gården avbildad av land-
skapsmålaren Olof Hermelin 1873, när dennes bror 
David Hermelin hade gården.

Historiskt-geografiskt och statistiskt 
lexikon öfver Sverige – 1859-1870
Åsby, egendom uti Fors socken av Ves-
ter-Rekarnes härd och Nyköpings län, 
beläget ½ mil vester från Eskilstuna, 
består af 1 ¼ mtl frälse jemte underly-
dande 1 ½ skatte ½ frälse inom socknen 
och något derifrån belägna utgården 
Ekeby, 2 mtl frälse, 1mtl skatte, med 5/8 
skatte Löthe i Torshälla landsförsam-
ling. Godset har haft egare af släkterna 
Lillje, Kurck, Elgenstjerna år 1825, löjtn. 
J. v. Kock, och innehafves nu af dennes 
svåger frih. D. Hermelin. Egendomen 
är utmärkt såväl genom ett omsorgs-
fullt skött och väl ordnat jordbruk, med 
vidsträckta och lyckade odlingar, som 
genom en förträfflig mjölkhushållning.

Utdrag ur lagaskifteskarta, 1907
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Olof Hermelins målaning av Åsby från 1873
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