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Nya fakta om Södertäljeleden 

Av David Dameli 

1 Fornvännen 1972: 2 framlade jag vissa 
nya fakta rörande den s. k. Södertälje
leden.1 Där efterlystes dock borrningar eller 
profilgrävningar i ledens antagna pass-
punkt för att slutgiltigt kunna avgöra om 
här varit möjligt att segla igenom under 
vikingatid, då havsnivån läg ca 4-5 m 
högre än nu. Nu kan man utan vidare på
stå, att denna fräga slutgiltigt lösts i och 
med att Södertälje kommun under april-
maj 1972 schaktat i Jovisgatans V sträck
ning och ner till dess skärningspunkt med 
Storgatan (se kartan). Hela schaktet ligger 
således strax S om den antagna passpunk
ten i Storgatan V om S:ta Ragnhilds kyrka. 
Vidare kan konstateras att schaktets längd 
utesluter möjligheten att passagepunkten 
kan ba missats. 

Följande iakttagelser har gjorts av mig 
vid upprepade besök på platsen under ap
ril-maj 1972. 

Skärningspunkten Storgatan-]ovisgatan 

Här har ett schakt ca 20-25 m2 stort upp
tagits och neddrivits till ett djup av 2-3 
DL Frän gatans yta, ca 9 m ö. h. och ned 
till ett djup på 1,15 m därunder finns ett 
sammanpressat fyllnadslager (kulturlager) 
innehållande tegelrester, gråaktigt grus, 
stenar m. 111. Lagrets underdel utgjordes av 
en tydlig sothorisont ca 0,1—0,15 m tjock, 
med ett stenlager (kullerstensgata) över 
samt vilande direkt på helt orört, sterilt 
äsgius. Lager tjockleken 1,15 m iakttogs i 
korsningsschaktets V del. I sin Ö del steg 
fyllnadslagret mot ytan och var betydligt 
tunnare i schaktets Ö-vägg. Sannolikt för
svinner detta lager helt en liten bit in pä 

1 Damcll, D., 1972. Om Södertäljeleden, Fornvän
nen 1972: 2. 

Jovisgatans Ö sträckning mot nuvarande 
Södertälje kanal. 

Jovisgatans V sträckning 
Gatan stiger brant mot V och har sin lägsta 
punkt i skärningen med Storgatan. Även 
här kunde man i schaktet följa sothorison
ten, vilande på äsgrus och med samma grå
aktiga fyllnadslager över sig som iakttagits 

Fig. 1. Karta över det centrala Södertälje. Rutat 
område markerar 5-meterskurvans ungefärliga ut
sträckning (nivån omkring 900 e. Kr.). Schaktet i 
korset Storgatan-Jovisgatan samt i Jovisgatans V 
del markerat. Renritning 1). Sjöholm med komplet
tering av G. Lögelin. — Map ot central Södertälje. 
Square-rulccl area marks the apptoximate extension 
of the 5-m contour (the level at about 900 A.D.). 
The exeavation at the tntersection of Storgatan 
anel Jovisgatan and at the western part of Jovis-
galan have been marked 011 the map. 
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Fig. 2. Del av schaktet i korsningen Storgatan-
Jovisgatan. Foto från NÖ. Lagerföljden uppifrån 
räknat består av asfalt, stenbeläggning, drygt me-
tcrtjockt fyllnadslager, kullerstcnstcnsläggning, 0,1-
0,15 m tjockt sotskikt och därunder sterilt äsgrus. 
Kullcrstensläggn ingen och sotskiktet syns bäst ovan
för bctongtunilamentcts hörn i bildens mitt. I 
bakgrunden Rådhuset. Foto författaren. — Part of 
the exeavation at the intersection of Storgatan anel 
Jovisgatan. Stratigraphy from top to bottom: 
asphalt, stone layer, layer of filling material quite 
1 m deep, cobblc-stone layer, 0,1-0,15 111 deep soot 
layer, and below that sterile ridge gravel. The 
cobble-stone layer anel the soot layer can best be 
seen above the corner ot the concrete bed in the 
middle of lhe picture. In the background, the 
Town Hall. Photo taken from the north-cast. 

i förut nämnda skärningspunkt. I schaktets 

nedre del mot Storgatan hade fyllnadslag-

ret en tjocklek ungefär motsvarande den 

i skärningspunkten Storgatan-Jovisgatan 

(1,15 111) medan det tunnade ut mot V, 

ihs. ju högre u p p i sluttningen man kom. 

Här framgår alltsä med full klarhet att 

den gamla markytan ligger ca 7,8-8 m över 

havet. Man har således ej kunnat segla här 

förbi under vikingatid och nå t. ex. Birka 

utan omlastning eller dragning av skepp. 

Som framgår av min föregående uppsats 

trängde en vik från S under vikingatid 

ända in mot Stortorgets SV del och man 

kan säkert förmoda att en likartad vik frän 

N nät t ungefär lika nära passpunkten. Nä

sets bredd bör ha uppgåt t till 200—300 m 

vid 5-metersnivån. Denna nivå har enligt 

docent Björn Ambrosianis undersökningar 

inom Birkas forna hamnområde kunna t 

sammankopplas med kajkonstrnktioner 

frän tidigt 900-tal.- Släpsträtkan vid Sö

dertälje var således kort.:i Med de lätta och 

grundgäende nordiska båtarna 4 bör det 

därför inte ha varit alltför stora svårighe

ter att rulla även lastade sniåskeppr ' över 

näset. 

Som ocksä tidigare framhållits1 medförde 

dock uppgrundningen av vikarna under se

nare delen av vikingatiden att dragsträc-

' Jag tackar docent Björn Ambrosiani för dessa 
uppgifter. 
: Nordström, A., 1968. Det äldsta Tälje, ingår i av-
mittel Forntiden i: Södertälje stads historia 1, 
Stockholm. 
' Almgren, B., 1962. Vikingatåg och vikingaskepp, 
Tor. 
r- Skeppens storlek ungefär som det rekonstruerade 
700 talsskeppet bild 143 s. 62-63 i boken Seglande 
skepp. Se här även de s.k. knarrarna, bilderna 154 
oeh 155 s. 68-69. Landström, B., 19O9, Seglande 
skepp, Haarlem 196g. 

Fig. 3. S väggen i schaktet korsningen Storgatan-
Jovisgatan. Foto från NV. Knllerstensläggning med 
underliggande 0,1-0,15 m tjocka sotlager vilande pä 
sterilt grus syns ungefär i billlens milt. Foto för
fattaren. — The southern wall ot the exeavation at 
the intersection of Storgatan and Jovisgatan. In 
the centre of the picture is the cobblc-stone layer 
with the imileiiying soot layer, 0,1-0,15 m deep, 
011 sterile gravel. Photo taken from the north-west. 

Fornvännen 68 



Nya fakta om Södertäljeleden 25 

kan blev för läng och att leden därför bör 
ha spelat ut sin roll som passage till Birka, 
åtminstone vad direkttransporter beträf
far. Omlastningar kan naturligtvis ha skett 
vid Tälje .3 En annan bidragande orsak till 
ledens upphörande (och därmed en av de 
bidragande orsakerna lill Birkas nedgång) 

kan ha varit att man vid denna tid, dvs. 
senare delen av vikingatid, mer och mer 
övergick till lastdrygare fartyg av «kogg-
typ» för t ransportändamål . Detta bör de
finitivt ha medfört vissa omläggningar av 
sjötransportlederna in mot Mälaromrädet, 

New Facts about the Södertälje Salling Trade Passage 

In Fornvännen 1972: 2, I reported 011 the 
ground investigations carried out at Söder
tälje in connection with the bui lding of 
some large depar tment stores there in the 
ig6o's. T h e reason for examining this par t 
of the Södertälje area was the supposition 
tbat, dur ing the Viking era, a trade pas
sage for sailing ships traversed the present 
city nucleus. Ground investigations re
vealed that, dur ing the Viking era, a bay 
cut into the land and reached the present 
Stortorget (Main Square) of Södertälje, al
though probably not deeply enough to per-
mit the passage of sailing vessels—the ships 
had to be hatiled across an isthmus, 200-
300 m in length. 

T h e investigation material reported here 
shows that this condusion was correct. At 
excavations at the pass between Lake Mä
laren and Saltsjön (the Baltic), situated at 
the intersection of Storgatan and Jovisga

tan, near S:ta Ragnhild Church, proof has 
been found that the original ground level 
was 8 m above sea level, whereas, dur ing 
the Viking period, the land level reached 
a height of 5 111 as a maximum. Nonethe-
less, the necessity of haul ing the ships 
across the isthmus was no major difficulty 
in the "Birka era" since the hauling dis-
tance was comparatively short. Towards 
the end of the Viking era, however, this 
distance grew considerably owing to the 
land elevation, and so the passage became 
less important . Another contr ibut ing fac-
tor may also have been the growing use of 
ships of the cog type requir ing deeper 
water which could not be hauled across 
the isthmus. Th i s is likely to have brought 
about a re-organization of trade routes in 
Lake Mälaren. Both these factors may, 
however, have contributed to the ult imate 
death of Birka. 
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