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Sammanfattning
Under tre dagar i september 2021 genomförde Östergötlands museum en 
arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning i Bielkegatan i Sö-
derköpings stad och kommun, Östergötlands län. Arbetet utfördes i samband 
med att E.ON Energidistribution AB skulle schakta för en ny elledning utmed 
gatans norra sida. Ingenting av arkeologiskt intresse framkom då det endast var 
moderna fyllnadsmassor med grus, sand och sten som kom att beröras inom det 
befintliga schaktdjupet, på som mest 0,6 m. 

Helén Romedahl
antikvarie

Omslagsbild: Söderköpings stad. Mätning 1857. Lantmätare Klas Ulrik Agaton 
Sellberg.
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Figur 2. Utdrag ur digitala Fastighetskartan med undersökningsområdet markerat. Skala 1:5000.
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Inledning
Under tre dagar i september 2021 genomförde Öster-
götlands museum en arkeologisk undersökning i form 
av schaktningsövervakning i Bielkegatan i Söderkö-
ping stad och kommun, Östergötlands län. Arbetet 
utfördes i samband med att E.ON Energidistribution 
AB skulle schakta för en ny elledning utmed gatans 
norra sida. Arbetet utfördes på uppdrag av Länssty-
relsen Östergötland, för de arkeologiska kostnaderna 
svarade E.ON Energidistribution AB. Ansvarig för 
fält-och rapportarbetet var undertecknad. 

Områdesbeskrivning
Det nu aktuella området är beläget i den sydöstra 
utkanten av den medeltida staden och arkeologiska 
undersökningar bla i samband med schaktningar för 
fjärrvärme i den nu aktuella Bielkegatan, har visat 
på förekomst av lämningar med utkantskaraktär bla 
med leriga och kulturpåverkade odlingslager. Endast 
ett mindre antal undersökningar har tidigare utförts i 
ledningssträckningens närområde. Undersökningarna 
är koncentrerade till kvarteren norr om Bielkegatan 
och några av tvärgatorna. De genomförda undersök-
ningarna har visat att kulturlagrens tjocklek minskar 
markant från Hagatorget och ut mot Bielkegatan 
i söder, liksom österut längs med Skönbergagatan 
(Feldt 2021). Detta stämmer väl överens med det 
historiska kartmaterialet som visar att bebyggelsen 
i höjd med Bielkegatan övergick i odlingsmark, se 
figur. 5. Vid en nyligen utförd schaktningsövervak-
ning i kv Engelbrekt dokumenterades bl a diken, 
leriga odlingslager samt en brunn. Från de jordmassor 
som brunnen fyllts igen med efter att den tagits ur 
bruk fanns, förutom en stor mängd djurben, även ett 
relativt stort fyndmaterial av 16–1700-talskaraktär 
(Romedahl 2021, i manus). 
 Mot bakgrund av 1779 års karta framgår det att 
schaktsträckan tangerar ett av de gärden som hörde 
till Hospitalet, se figur. 5, och vidare framgår tydligt 
områdets lokalisering i den södra utkanten av Söder-
köpings stad.

Syfte och metod
Syftet med den arkeologiska undersökningen var att 
tillse att fast fornlämning berördes så lite som möjligt 
av arbetsföretaget. Eventuellt framkomna lämningar 
skulle dokumenteras avseende karaktär och omfatt-
ning samt om möjligt dateras. 
 Schaktet mättes in med RTK/GPS och översikts-
foton togs. 

Resultat
I den ansökan som kom in till Länsstyrelsen angavs att 
schaktbredden skulle uppgå till 2 m och schaktdjupet 
till mellan 0,5–1 m. I samband med exploateringen 
frångick man detta och schaktade endast till ett djup 
om som mest 0,6 m. (Schaktets bredd var ca 0,5 
m). Endast moderna fyllnadsmassor med grus, sten 
och sand berördes på detta schaktdjup och inget av 
arkeologiskt intresse framkom

Figur 3. Det smala schaktet som togs upp i Bielkegatan. 
Foto från öst, Helén Romedahl, ÖM.
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Figur 4. Schaktsträckan i Bielkegatan. Skala 1;1000.
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Figur 5. 1779 års stadskarta över Hagakvarteren i Söderköping rektifierad och med den aktuella schaktsträckningen 
markerad. Skala 1:2500.
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