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Antikvarisk bakgrund  

Efter beslut av Länsstyrelsen Östergötland har en arkeologisk utredning etapp 2 genomförts inom 
fastigheten Norrby 1:19 i Grebo socken, Åtvidabergs kommun i Östergötlands län (diarienummer 431-
12865-2019). Företagare var Åtvidabergs kommun och utredningen föranleddes av kommunens arbete 
med att ta fram ett planprogram med huvudsyftet att möjliggöra för nyetablering av framförallt bostäder 
i Grebo Norrby. En arkeologisk utredning etapp 1 genomfördes år 2018 inom området och påvisade en 
hög fornlämningstäthet. 
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Syfte 

Syftet med den arkeologiska utredningen var att ta reda på om fornlämningar berörs av ett planerat 
arbetsföretag. Utredningen skulle preliminärt avgränsa nyupptäckta fornlämningar inom 
utredningsområdet. 
 

Preliminära resultat 

Utredningsområdet (UO) omfattar totalt cirka 22 hektar (221 670 m2) och utgörs främst av åkermark, 
med undantag för ett högre beläget parti inom skogsmark i norra delen av UO (norr om Norrbyvägen). 
Åkermarken angränsar till flera impediment (i huvudsak undantagna från UO) med kända fornlämningar. 
Under den arkeologiska utredningens första etapp år 2018 påträffades ett 20-tal lösfynd av bland annat 
knackstenar och kvartsavslag inom åkerytorna (Andersson & Jonsson 2018:19). 

Utredningens andra etapp omfattade sökschaktning med grävmaskin inom åkermarken, samt 
handgrävning av provrutor inom höjdområdet i utredningsområdets norra del där åtkomst med 
grävmaskin var begränsad. Sökschakt och provrutor förlades med utgångspunkt i fornlämningsbilden 
inom och i anslutning till UO, fyndplatser från etapp 1 samt topografiskt intressanta lägen. Sammanlagt 
grävdes 109 sökschakt med grävmaskin (totalt ca 1770 löpmeter, omfattande ca 2530 m2) och fem 
handgrävda provrutor (1 x 1 m/ruta).  
 
Indikation på fornlämning i form av anläggningar, kulturlager eller fynd framkom i 15 sökschakt. 
Sammantaget framkom vid sökschaktningen 13 kulturlager, 8 stolphål (varav några osäkra), 6 härdar, 
samt en ränna. 22 fyndposter har tillvaratagits, varav 16 schaktfynd och 6 lösfynd. Fynden är av tydlig 
förhistorisk karaktär och utgörs främst av keramik (A-gods) samt knackstenar, kvartsavslag med mera. 
Fornlämningsindikationerna är koncentrerade till de västra delarna av UO, i anslutning till ett 
impediment med flera kända fornlämningar som registrerades vid etapp 1 2018, samt nära fornborgen 
Käringberget (L2012:2491/RAÄ Grebo 38:1). Nyupptäckta fornlämningar har även preliminärt avgränsats 
inom UO. Samtliga lämningar kvarligger och alla grävda ytor återställdes efter avslutad utredning.  
 
Inom UO finns även de sedan tidigare kända lämningarna L2012:1491/RAÄ Grebo 41:1 och 
L2012:1903/RAÄ Grebo 41:2. L2012:1491/RAÄ Grebo 41:1 tolkades vid etapp 1 utgöra ett gränsmärke 
men återfanns ej i det historiska kartmaterialet och var inte placerad i någon befintlig gräns. I syfte att 
utröna dess status avtorvades lämningen för hand och kunde då istället konstateras vara ett odlingsröse. 
Lämningen återställdes sedan. Ingen åtgärd bedömdes nödvändig för L2012:1903/RAÄ Grebo 41:2 vars 
status som röjningsröse kvarstår.  

Under utredningen noterades och dokumenterades slutligen tre ytterligare stensättningar inom 
gravfältet L2018:78, samt ett gränsmärke inom skogsmarken i den norra delen av UO. 
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