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Sammanfattning
En arkeologisk utredning etapp 1 och 2 har utförts
inom del av fastigheten Svanberga 2:10, Norrtälje
kommun, Stockholms län (fig. 1 och 3). Utredningen
föranleddes av att Norrtälje kommun avser pröva
möjligheten att bebygga fastigheten med bostäder.
Inom utredningsområdet var inför utredningen fem
lämningar sedan tidigare kända och registrerade i
Kulturmiljöregistret, varav fyra med antikvarisk status
fornlämning (L2017:5179, stensättning, L2017:5926,
röse, L2017:5733, stensättning, L2017:5180, stensättning). Den femte lämningen utgjordes av en
möjlig fornlämning i form av en lägenhetsbebyggelse
– L2017:6165.

Utöver ovanstående lämningar påträffades ytterligare två objekt i form av ett gränsmärke och en fornlämningsliknande bildning, vilka ej har registrerats i
Kulturmiljöregistret.

Utredningen resulterade i en ny antikvarisk bedömning av lägenhetsbebyggelsen L2017:6165, som
utifrån fynd och karaktär bedöms utgöra fornlämning.
Vidare framkom en tidigare ej registrerad stensättning
(L2021:6572) med antikvarisk status fornlämning,
ett tidigare ej registrerat område med fossil åkermark
(L2021:6573) med antikvarisk status övrig kulturhistorisk lämning, samt ett gränsmärke (L2021:6611)
med antikvarisk status övrig kulturhistorisk lämning
(fig. 13 och 14).

Figur 1, motstående sida. Översiktskarta med läget för den
arkeologiska utredningen markerad med cirkel. Skala 1:100000.
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Bakgrund
Antikvarisk bakgrund
Norrtälje kommun avser upprätta en detaljplan i syfte
att pröva möjligheten att utveckla ett nytt bostadskvarter för cirka 30 bostäder inom del av fastigheten
Svanberga 2:10 i Norrtälje kommun, Stockholms län
(fig. 1 och 3). Olle Wallin Fastighetsutveckling AB
planerar i samband med detta att bebygga fastigheten. Företagare utgjordes av Per Mattson, företrädd av
ombudet Olle Wallion fastigheter AB. Inom området
fanns sedan tidigare fyra fornlämningar registrerade i
Kulturmiljöregistret (KMR), i form av ett röse och tre
stensättningar samt en övrig kulturhistorisk lämning i
form av en lägenhetsbebyggelse (fig. 2 och 3). Länsstyrelsen Stockholm beslutade mot bakgrund av detta
att en arkeologisk utredning etapp 1 och 2 behövde
genomföras i syfte att fastställa förekomst av eventuella ytterligare lämningar av antikvariskt intresse
(Länsstyrelsens beslut 431-42308-2021).

Figur 2. Röset L2017:5926 fotograferat från väst.

spismur eller härd. Fem meter öst om stensamlingen
var i registret även omnämnd en 5 x 3 meter stor och
0,6 meter djup grop och en övergripande preliminär
tolkning av lämningen i KMR var att det rörde sig om
resterna av ett torp eller en smedja.
Svanberga är förhållandevis väl dokumenterat i det
historiska kartmaterialet och präglas av ett landskap
som under historisk tid dominerats av slåtterängar,
åker- och skogsmark. Mot väster ansluter sjön Erken,
som utgör Upplands största insjö. Från 1600-talet och
ända in på 1900-talet var Svanberga gästgiveri kopplat
till den viktiga postvägen mellan Sverige-Åland-Finland, något som också haft betydelse för utvecklingen
av bebyggelsen i området under historisk tid (Boije &
Prenzlau-Enander 2003).

Topografi och fornlämningsmiljö
Utredningsområdet (UO) omfattade cirka två hektar,
ställvis kuperad, skogsmark belägen mellan 10-15
meter över havet (fig. 3 samt omslagsbild). Jordarten
inom UO utgörs huvudsakligen av lerig morän med
inslag av glacial lera inom UO:s östra delar (SGU).
Registrerade lämningar inom UO inför utredningen utgjordes av ett röse (L2017:5926, fornlämning), tre stensättningar (L2017:5179, L2017:5733,
L2017:5180, fornlämning) samt en lägenhetsbebyggelse (L2017:6165, möjlig fornlämning).

Fornlämningsmiljön i närområdet omfattar framför allt lämningar från järnåldern, men även inslag av
bronsålderslämningar förekommer. Omkring tre kilometer söder om UO (utanför kartan, fig. 3) ligger
den medeltida Estuna kyrka, med ett på kyrkogården påträffat depåfynd från järnåldern (L2017:4871),
omfattandes bland annat spjutspetsar, knivar och
pilspetsar av järn samt hank och kantfragment till ett
bronskärl (Notelid 2009, Flood 2017:8).

Stensättningarna och röset har en tydlig exponering mot öst och den intilliggande Norasjön och kan,
utifrån typ och läge, preliminärt dateras till järnåldern.
I KMR fanns även omnämnt svaga förhöjningar öster
om lämningarna som bedömdes kunna utgöra ytterligare fornlämningar.

Cirka 750 meter sydväst om UO finns registrerat ett
gravfält med 55 lämningar, vilket utifrån beskrivningen i KMR bör ha etablerats och brukats under
yngre järnålder (L2017:5496). Omkring en kilometer sydväst om UO finns ytterligare ett gravfält med

Lägenhetsbebyggelsen L2017:6165 var i KMR beskriven som en bebyggelselämning i form av en övermossad stensamling, tre meter i diameter stor och
0,6 meter hög och bedömdes utgöra resterna av en
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Figur 3. Karta över närområdet med registrerade fornlämningar i KMR samt aktuellt utrednigsområde markerade.
Skala 1:10000.

165 lämningar, som preliminärt bör kunna dateras till
äldre och yngre järnålder (L2017:6964).
Vidare finns inom området även lämningar i form av
fossil åkermark samt fornlämningsliknande bildningar.
Nämnas bör även den så kallade "Prediksstolen" och
"Saras sten", som utgörs av naturbildningar i form av
en klippavsats och ett stenblock med till dessa knutna
traditioner (L2017:6062 & L2017:7130).
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Tidigare undersökningar
De i KMR registrerade lämningarna påträffades i
samband med tidigare inventeringar genomförda
på 1950- respektive 1970-talen (ATA). Inga tidigare
arkeologiska undersökningar har utförts inom UO.

Genomförande
Syfte och frågeställningar

mättes in med RTK-GPS med en standardavvikelse på
0,02 meter, fotograferades och beskrivs i text. Samtliga inmätningar gjordes i projektionen SWEREF 99
TM med höjdsystemet RH 2000. Vid inmätningstillfället erhöll varje enskild kontext ett unikt ID-nr.

Utredningens övergripande syfte var att ta reda på
om fornlämningar skulle beröras av det planerade
arbetsföretaget. Utredningen skulle också preliminärt
avgränsa eventuella nyupptäckta fornlämningar inom
UO samt fastställa fornlämningsstatus av lägenhetsbebyggelsen L2017:6165.

Digital information har lagrats i dokumentationssystemet Intrasis och därefter bearbetats i QGIS. Insamlad mätdata har använts för att upprätta skalenliga och
koordinatbestämda planer över schakt och kontexter. Beskrivningar av schakt, provrutor och objekt/
lämningar har sammanställts i tabellformat (bilagor 1-3). Påträffade lämningar har bedömts och antikvarisk status har föreslagits för samtliga utifrån Riksantikvarieämbetets vägledning och lämningstypslista
(version 5.0)

Resultaten av utredningen ska kunna användas vid
Länsstyrelsens fortsatta tillståndsprövning och utgöra
underlag inför eventuella kommande arkeologiska
åtgärder. Resultaten ska också kunna användas som
underlag i företagarens planering.

Metoder och arbetsmoment

Fyndstrategi

Utredningen genomfördes i två etapper med en inledande kart- och arkivanalys och en fältinventering.
Resultaten av etapp 1 presenterades för Länsstyrelsen
och utgjorde underlag för en efterkommande etapp
2, omfattandes sökschaktning med grävmaskin och
handgrävning.

Fyndinsamling skulle ske restriktivt och i enlighet med de krav som framgick av Länsstyrelsens
förfrågningsunderlag. Fynd planerades endast tillvaratas i de fall de bedömdes bidra till att uppfylla utredningens syfte. I övriga fall skulle fynden återdeponeras efter inmätning, beskrivning och fotografering. Ett
fynd av rödgods och lerklining, vilket bedömdes vara
daterande av bebyggelselämningen L2017:6165, togs
in för fotografering men återdeponerades därefter.

Arkivanalysen omfattade en genomgång av Antikvarisk-Topografiska Arkivet (ATA), Svenskt Diplomatariums huvudkartotek över medeltidsbreven (SDHK),
Kulturmiljöregistret (KMR). SAMLA -Riksantikvarieämbetets öppna arkiv samt Institutet för Språk och
Folkminnen (Ortnamnsarkivet).

Rapportering och distribution

Kartanalysen omfattade en genomgång av Rikets
allmänna kartverks, samt Lantmäteristyrelsens och
Lantmäterimyndigheternas arkiv. Inför fältarbetet
upprättades historiska kartöverlägg i GIS-miljö.

Resultaten av utredningen presenteras i denna
rapport, i enlighet med Länsstyrelsens förfrågningsunderlag och Generellt förfrågningsunderlag för
2021. Genomförda insatser och resultat har efter
godkännande av Länsstyrelsen registrerats i Kulturmiljöregistret (KMR). En PDF-version av rapporten
finns lagrad och tillgänglig digitalt genom Riksantikvarieämbetets e-arkiv och tjänst för lagring av arkeologiska rapporter - Forndok.

Valda objekt provundersöktes partiellt genom handgrävda provrutor. Den grop som hör till lägenhetsbebyggelsen L2017:6165 avbanades också partiellt med
grävmaskin i syfte att bestämma antikvarisk status.

Dokumentation
Figur 4, motstående sida: sökschaktning
och grovrensning med fyllhammare
inom UO:s sydvästra del.

Samtliga schakt och kontexter samt övriga objekt av
betydelse för att uppnå förundersökningens syfte
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Resultat
Kart- och arkivanalys (etapp 1)

sangivelser i detta skede. Nuvarande lägesangivelser i
KMR bedöms kunna avvika med som mest cirka fem
meter.

Svanberga finns omnämnt i skrift som Swanbergha
år 1409 (SOFI). Namnet är sammansatt av ”svan”
och ”berg”, vilket förmodligen syftar på den höjd där
bytomten är belägen (Wahlberg 2003:303). Svanberga blev postgård och gästiveri på 1600-talet och
ingick i den postrutt som tidigare gick mellan Stockholm och Åbo. (Boije & Prenzlau-Enander 2003).
Sockennamnet Estuna finns omnämnt som ecclesie
æsetunum år 1289 (SDHK nr 1448) och innehåller
inbyggarbeteckningen av *æsar, åsbor eller as, hednisk
gud (Wahlberg 2003:70).

En naturlig terrassering (fig. 7), strax öster om gravlämningarna, bedömdes preliminärt kunna vara delvis
påbyggd och ytan mellan denna och gravarna noterades utgöra ett intressant läge för boplatslämningar
eller ytterligare gravar.
Väster om gravarna var en förhållandevis öppen, flack
och stenfri yta som bedömdes kunna utgöra en äldre
odlingsyta eller ett boplatsläge (158, fig 7).

Området kring Svanberga är väl dokumenterat i det
historiska kartmaterialet med det äldsta kartmaterialet
från år 1639 (akt A24-25:A8:89) samt flera storskifteskarteringar från år 1758 (Akt A24-25:1) och fram
till 1789. Det aktuella UO täcks av 1787 års storskifteskarta över ängsmark (Akt A24-25:4). Den äldsta
laga skifteskartan är från år 1835 (akt A24-25:5) och
därefter upprättas ytterligare en år 1853 (akt 01-est115). Båda dessa kartor omfattar det aktuella UO.

Beskrivningen av lägenhetsbebyggelsen L2017:6165
bedömdes vara giltig. Ett fastställande av lämningens
antikvariska status var dock inte möjlig att göra utifrån
endast en okulär besiktning.
Inom UO:s sydvästra delar observerades ett område
med ovan mark synliga stenansamlingar, stenröjda
ytor och något otydliga åkerhak (fig. 8). Vidare påträffades här två gränsmärken i form av ett gränsröse
(L2021:6611, fig. 5) samt en sten med en inhuggen
kvadrat (155), belägna i anslutning till befintlig gräns.
Gränsröset är något raserat, cirka 1 x 1 meter stort
och 0,4 m högt med ett lågt kringliggande postament.
Centralt finns en hjärtsten med en storlek av 0,35 x
0,35 meter och 0,4 meter högt. Inga synliga visarstenar finns. Läget för gränsröset finns karterat från och
med 1835 års Laga skifteskarta och vidare framåt (akt

I den häradsekonomiska kartan från 1901-1906 (akt
J112-85-7) kan en yta i den nordvästra delen av UO
ses vara uppodlad, en yta som också fortsatt är odlad
på 1954 års ekonomiska kartblad (Akt J133-11J7c54)
och på underlagsfotot till 1978 års ekonomiska kartblad (Akt J133-11J7c78). Denna yta är dock ej motiverad att registrera eller ange som objekt då den är av
en modern typ av åkermark och inte uppfyller något
av lagens rekvisit eller syfte. Genomgående är att UO
i kartmaterialet har genomgått få förändringar med
undantag av ovan nämnda variation i åkerareal.

Fältinventering (etapp 1)
Den befintliga antikvariska bedömningen i KMR
av fornlämningarna L2017:5179, L2017:5926,
L2017:5733 samt L2017:5180 kunde i samband med
fältinventeringen bekräftas vara giltiga. De ovan mark
synliga gravlämningarna mättes in med GPS men
en alltför stor felmarginal på grund av tät vegetation
motiverar inte någon justering av lämningarnas läge-

Figur 5. Gränsröset L2021:6611 från norr.
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Figur 6. Plan över utredningsområde, schakt och grävda provrutor. Skala 1:1200.

Fig. 8

Fig. 7
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Figur 7. Plan över lämningar, objekt och grävda provrutor inom UO:s nordöstra delar. Skal 1:400.
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Figur 8. Plan över lämningar, objekt och grävda provrutor inom UO:s sydvästra del. Skal 1:400.

A24-25:5). Gränsmärket 155 utgörs av en kuboid av
granit med inhuggen kvadrat på toppen. Strax söder
om gränsmärkena observerades även en fornlämningsliknande bildning (156, fig. 8). Bildningen är
stensättningsliknande men bedöms utgöra en naturbildning, möjligen partiellt påverkad av sentida
markingrepp.

Sökschaktning och handgrävning (etapp 2)
Figur 9. Spisröset inom lägenhetsbebyggelsen L2017:6165
fotograferad från öst.

Arton stycken sökschakt grävdes med maskin inom
de ytor som utifrån resultaten av kart- och arkivanalysen samt fältinventeringens bedömdes vara av särskilt
intresse (fig. 6, bilaga 1).
Två sökschakt grävdes i anslutning till gravarna inom
UO:s nordöstra del (S400, S407, fig. 7). Schakten
förlades intill den terrassering som vid fältinventeringen bedömts kunna utgöra en eventuellt påbyggd
naturbildning med koppling till gravanläggningarna.
Ingenting av antikvariskt intresse påträffades.

Inom och i anslutning till spislämningen inom lägenhetsbebyggelsen L2017:6165 grävdes två provrutor
för hand (R444, R458, fig. 7, bilaga 2). I R444 påträffades en stor mängd bränd lera och lerklining samt ett
grönglaserat fragment av rödgods, eventuellt från ett
fat (fig. 11 och 12). I R444 påträffades, utöver ytterligare mängder bränd lera och lerklining, även ett
mindre bryne med spår av nålskärpning.

Fyra sökschakt grävdes inom den stenfria ytan väst
om gravarna (S412, S416, S420, S424, fig. 7). Ingenting av antikvariskt intresse påträffades och några spår
som tyder på att ytan tidigare varit uppodlad kunde
inte konstateras.

I den antagna källargropen direkt öster om spislämningen grävdes ett sökschakt (S450, fig 7). I schaktet
påträffades en större mängd recenta sopor och gropen
har uppenbarligen nyttjats som en sopgrop åtminstone fram till 1970-talet. I gropens norra del kunde

Figur 10. Provgroparna R482, R486 och R490 med delar av stenpackning och kantkedja till stensättningen L2021:6572
framrensad. I provgropen till höger (R490) ses två tvärställda stenar i anläggningens sydvästra kant. Foto från väst.
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Figur 11. Bränd lera/lerklining från spismuren inom
lägenhetsbebyggelsen L2017:6165.

Figur 12 . Fragment av grönlaserat rödgods påträffat
i anslutning till spismuren inom lägenhetsbebyggelsen
L2017:6165.

en delvis stenklädd väggsida konstateras, bestående av
runda, 0,3-0,4 meter stora stenar.
Sju stycken sökschakt grävdes inom UO:s sydvästra
del, inom och i anslutning till det område med fossil
åkermark som observerats i samband med fältinventeringen (S460, S464, S473, S478, S495, S501, S528, fig.
8). Inom området för den fossila åkermarken bedöms
marken vara stenröjd och i två av schakten konstaterades ett äldre matjordslager (S501, S528).
I två till området med fossil åker anslutande anläggningar som initialt bedömdes utgöra odlingsrösen
grävdes fem stycken provrutor (R482, R486, R490,
R505, R510, fig. 8, bilaga 2). I de tre provrutor som
grävdes i den södra anläggningen framkom en stenpackning bestående av ett homogent stenmaterial
med 0,15–0,4 meter stora stenar och en vällagd kantkedja med en antydan till utbyggnad mot sydväst.
Lämningen bedöms utgöra en rund, 3,5 x 3,5 meter
stor stensättning (L2021:6572, fig. 8 och 10). Materialet i den norra anläggningen var mer löst och saknade
en tydlig avgränsning. Bedömningen av den norra
anläggningen är att det i detta fall rör sig om uppkastad odlingssten från den intilliggande fossila åkerytan.

Antikvarisk bedömning
Tidigare antikvarisk bedömning och beskrivning
av fornlämningarna L2017:5179, L2017:5926,
L2017:5733 och L2017:5180 i KMR har bekräftats
giltiga och lämnas oförändrade i registret (fig. 13 och
14).
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Lägenhetsbebyggelsen L2017:6165 utgörs av ett spisröse samt eventuella rester av en syllstensgrund (syllstenar ej säkert konstaterade i samband med utredningen). Spisrösets konstruktion och material är av
en ålderdomlig karaktär och saknar helt inslag av mer
sentida material som till exempel tegel. Vid handgrävning påträffades yngre rödgods med grön glasyr
som bedöms höra hemma i 1600–1700-tal (fig. 12).
Utöver keramiken framkom även stora mängder
bränd lera och lerklining, sannolikt ett resultat av att
spismuren har varit bestruken och tätad med lera.
Bebyggelsen har inte gått att återfinna i det historiska
kartmaterialet. I storskifteskartan från år 1787 tangerar läget för bebyggelsen den dåtida gränsen mellan
Malma utjords ”äng… och beteshagar”. Direkt öst
om huslämningen finns en grop som initialt bedömdes kunna utgöra resterna av en jordkällare. Möjligen har anläggningen en koppling till bebyggelsen och kan utgöra resterna av en raserad källargrop,
som efter det att bebyggelsen övergivits har använts
som avstjälpningsplats för sopor. Lägenhetsbebyggelsen L2017:6165 bedöms utifrån fyndmaterial och
konstruktion uppfylla KML:s rekvisit för fornlämning. Lämningens antikvariska status har ändrats i
KMR från möjlig fornlämning till fornlämning (fig. 13
och 14).
Den runda, 3,5 x 3,5 meter stora, stensättning som
påträffades i anslutning till området med fossil åkermark inom UO:s sydvästra del, omfattar formelement
typiska för stensättningar från den yngre järnåldern.
Lämningen har registrerats som stensättning med

LͲnr
Lämningstyp
2017:5179 Stensättning

2017:5733 Stensättning

2017:5967 Röse

L2017:5180 Stensättning

L2017:6165 Lägenhetsbebyggelse

L2021:6572 Stensättning

L2021:6573 Fossilåker

L2021:6611 Gränsmärke

BeskrivningKMR
Storlekm
4x4
Stensättning,rund,4mdiamoch0,1mh.
Övertorvadmediytanenstaka0,2Ͳ0,3mst
stenar.Beväxtmedengran,enaspochsmå
hasselbuskar.
Stensättning,rund,4mdiamoch0,1mh.
4x4
Fyllningenav0,1Ͳ0,3mststenar,tillstörre
delenövertorvad.UrplockadiSdelen.Beväxt
medengranochhasselbuskar.
Röse,9mdiamoch1mh,stenarnaär0,2Ͳ0,5 9x9
mst,delvisövermossade.Kantkedja,0,2Ͳ0,3m
h,av0,3Ͳ0,7mststenar.Imittenengrop,1m
diamoch0,25mdj.Beväxtmedtvågranar,
hasselͲochmåbärsbuskar.
6x6
Stensättning,rund,6mdiamoch0,2mh.
Övertorvadmediytanettparstenar,0,2Ͳ0,3
mst.Beväxtmedengranochnågralövbuskar.
Bebyggelselämningiformavenövermossad 3x3
stensamling,3mdiamoch0,6mh,restav
spismurellerhärd.Stenarnaär0,2Ͳ0,5mst.S
sidanärrak,2,5ml,ochvisarettvarv
gråstenarikallmur.Beväxtmedenrönnoch
hasselbuskar.5mÖomstensamlingenären
grävdgrop,5x3m(NͲS)ochintill0,6mdj.
Möjligentorp(ellersmedja?).Vidutredning
2021framkomettspisrösesamtenkällargrop.
Spisröse.Runt.Ca3,53,5m.0,5mhög.Sten
0,2Ͳ0,5m,delvisskärvad.Tegel.IntillpåS
sidanlöperenfärdväg.
Stensättning.Rund.Ca3,5x3,5m,0,2mhög. 3,5x3,5
Uppstickandestenca0,15Ͳ0,4mstora.
Stenpackningenframrensadinom3ytor.
Tydligtavgränsadmedpartielltvällagd
kantkedja.Övermossad.
Områdemedfossilåkermark.Områdemedtvå 40x25
åkerytor,tvåsamlingarmedröjningssteniS
ochNsamttvånågototydliga0,1Ͳ0,3mdjupa
åkerhakiNochS.Ca40x25m.Bottenavmo.
Densödraröjningsrösetutgörsär
oregelbundettillovalt.9x5m.medstenarav
varieradstorlekochform.Synessentida.Det
norraärrunt,a1,5x1,5mmedstenstorlekca
0,2Ͳ0,4m.
1x1
Gränsmärke.Ca1x1m.0,4mhög.Lågt
kringliggandepostament0,2mhögt.Hjärtsten
0,35x0,35.0,4mhög.Ingasynligavisarstenar.
Ibefintliggräns.

Figur 13. Tabell över registrerade lämningar i KMR inom UO efter utredningens resultat.
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Ant.bedömning
Fornlämning

Fornlämning

Fornlämning

Fornlämning

Fornlämning

Fornlämning

ÖKL

ÖKL
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Figur 14. Plan över registrerade lämningar i KMR inom UO efter utredningens resultat. För beskrivningar, se tabell se fig. 13, motstående sida. Skala 1:1200

metoder. Samma åkermark kan dock identifieras i
en karta från år 1787 (Akt A24-25:4) och ingår då
i en något större åkeryta som sträckt sig vidare mot
söder (fig. 15). Efter detta förefaller åkerbruket ha
upphört på ytan och i den laga skifteskartan från år
1835 är samma område markerat som betes- eller
hagmark (akt A24-25:5). Det tidiga kartbelägget, tillsammans med det faktum att det finns kvarliggande
äldre formelement, innebär att området registrerats
som område med fossil åkermark med lämningsnummer L2021:6573 i KMR, med antikvarisk bedömning
övrig kulturhistorisk lämning (fig. 13 och 14).

lämningsnummer L2021:6572 i KMR, med antikvarisk bedömning fornlämning (fig. 13 och 14).
Gränsröset i UO:s sydvästra del är av en ålderdomlig typ och med en funktion som har övertagits av ett
intilliggande gränsmärke. Lämningen har registrerats som ett gränsmärke i KMR med lämningsnummer L2021:6611, med antikvarisk bedömning övrig
kulturhistorisk lämning (fig. 13 och 14).
Området med fossil åker inom UO:s sydvästra del
innehåller elementen röjningsrösen, övergiven åkermark med plan yta samt åkerhak. Området bedöms
dock inte innehålla samtliga de fysiska element som
krävs för en bedömning som fornlämning. Delar av
de röjningsrösen som finns inom ytan är uppenbart
sentida med ett spräckt och ojämnstort stenmaterial. Åkerytorna är plana i ytan med ett bottenmaterial
av mo och åkerhaken är otydliga. Brukningen förefaller utifrån detta vara utförd med relativt moderna

Figur 15. Område med fossil åkermark L2021:6573, mot rektifierad storskifteskarta från år 1787 (Akt A24-25:4).
Skala 1:1000.
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Utvärdering av undersökningsplan
Den arkeologiska utredningen har genomförts i enlighet med beslutad undersökningplan. Resultaten av
har sammanställts i en digital rapport vilken har tillgängliggjorts via KMR/Forndok, för alla som önskar
ta del av resultaten.
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Bilaga 1. Schakttabell
Nr

Beskrivning

Jordkaraktär

400 Belägetiskogsmark.0,1mavförnasamtmylligsilt.Bottenav Silt
ljusgulsiltigmorän.
407 Belägetiskogsmark.0,1mavförnasamtmylligsikt.Bottenav Silt
ljusgulsiltigblockigmorän.
412 Belägetiskogsmark.Överst0,2mbrunsilt.Bottenavljusbrun Silt
lerigsilt.
416 Belägetiskogsmark.Överst0,2mbrunsilt.Bottenavljusbrun Silt
lerigsikt.
420 Belägetiskogsmark.Överst0,2mbrunsilt.Bottenavljusbrun Silt
siltmedgrus.Sandstensflisa.
424 Belägetiskogsmark.Överst0,2mbrunsilt.Bottenavljusbrun Silt
silt.
428 Belägetiskogsmark.Överst0,2mbrunsilt.Bottenavmörkbrun Silt
siltmedinslagavlera.
432 Belägetiskogsmark.Överst0,2mbrunsilt.Bottenavbrunsilt Silt
medinslagavlera.
436 Belägetiskogsmark.Överst0,2mbrunslit.Bottenavbrunsilt. Silt
440 Belägetiskogsmark.Överst0,2mbrunsilt.Bottenavbrunsilt Silt
medinslagavmorän.
450 Grävdikällargrop.Fyllningavvegetationsmaterialochrecenta Ͳ
sopor.Inorrasidanavgränsasgropenavenstensattsidamed
0,3Ͳ0,4mstoramestadelsrundadsten.Bottenavbrunsiltmed
inslagavmorän.
460 Belägetiskogsmark.Överstgråbrunsilt.Evgammaltploglager Silt
0,5m.Bottenavljusgulsiltigmorän.NågotstenigiN.
464 Belägetiskogsmark.Överstgråbrunsilt.Evgammaltploglager Silt
0,5m.Bottenavljusgulsiltigmorän.StenpartiiNsomtolkades
somjordfaststenmedvisspåfördsten.
473 Belägetiskogsmark.Överstgråbrunsilt.Därunderljusbrunsilt. Silt
Ettjodfastblockcentralt.Ejplöjdmark.
478 Belägetiskogsmark.Överstgråbrunsiltmedinslagavmorän. Siltmed
Därunderbrunsiltigmorän.Ingetploglagerellerindikationerpå inslagav
morän
brukning.
495 Belägetiskogsmark.Överstgråbrunsiltmedinslagavmorän. Siltmed
Därunderbrunsiltigmorän.Ingetploglagerellerindikationerpå inslagav
morän
brukning.
501 Belägetiskogsmark.Överstettgammalt0,2mploglagerav
Silt
gråbrunsilt.Bottenavgråbrunsiltmedinslagavmorän.
528 Belägetiskogsmark.Överstettgammalt0,2mploglagerav
Silt
gråbrunsilt.Bottenavgråbrunsiltmedinslagavmorän.

Jordkaraktär
botten
Siltigmorän

Aream2 Djupm
10

0,2

Siltigmoränmed
block
Lerigsilt

21

0,2

29

0,25

Lerigsilt

22

0,3

Siltmedinslagav
grus
Silt

30

0,25

14

0,25

17

0,3

24

0,3

14
21

0,3
0,3

7

0,8

Siltigmorän

17

0,35

Siltigmorän

32

0,35

Silt

13

0,25

Siltigmorän

11

0,3

Siltigmorän

21

0,25

6

0,3

8

0,4

Siltmedinslagav
lera
Siltmedinslag
avlera
Silt
Siltmedinslagav
morän
Siltmedinslagav
morän

Siltmedinslagav
morän
Siltmedinslagav
morän

Bilaga 2. Provrutor, tabell
Nr

Beskrivning
Djup
M2
444 MotSspisröse.Istick1och2utrasadestenarfrånspismurblandatmed
0,9
ställvisrikligamängderbrändlera/lerklining.Istick2fyndavyrödgods
medgrönglasyrinochutvändigt.Ibottensilt.
458 ProvrutagrävdSÖomspisröse.St1:Humössilt.St2:kulturlagermedsotig 1,0
silt.Rikligförekostavbrändlera/lerklining.Fyndavbryne.St3:Itoppenav
sticketsotigsiltmedinslagavbrändlera,därundermorän.
0,6
482 HandgrävdprovrutaiVdelenavstensättning.Överstetttunt,0,02mtj,
lagermedhumus.Därunderstenpackningmed0,15Ͳ0,4mstorastenar.Väl
avgränsadmotstenfrisiltmotV.
486 HandgrävdprovrutaiSdelenavstensättning.Överstetttunt,0,02mtj,
0,3
lagermedhumus.Därunderstenpackning/kantkedjaiprovrutansNkant,
med0,15mstorastenar.VälavgränsadmotstenfrisiltmotS.
490 HandgrävdprvrutaiSÖdelenavstensätting.Överstetttunt,0,2mtj,lager 0,9
medhumus.Därunderstepackningmed0,15Ͳ0,3mstorastenar.Väl
avgränsadmotSÖmedvällagdkantkedja.
505 HandgrävdprovrutaiNVdelenavodlingsröse.0,65Ͳ0,15mstorastenar
1,0
medlösfyllningavhumössilt.
0,7
510 HandgrävdprovrutaiÖdelenavodlingsröse.0,4Ͳ0,15mstorastenarmed
lösfyllningavhumössilt.

Objekt
0,3 L2017:6165
(spisröse)
0,3 L2017:6165
(spisröse)
0,1 L2021:6572
(stensättning)
0,15 L2021:6572
(stensättning)
0,1 L2021:6572
(stensättning)
0,1 L2021:6573
(odlingsröse)
0,1 L2021:6573
(odlingsröse)

Bilaga 3. Objekt-/lämningstabell
LͲnr/Objektnr Lämningstyp
155 Gränsmärke

Beskrivning
Storlekm
0,2x0,2
Gränsmärke.Ristningutgörandesaven
kvadratpåtoppenaven0,2x0,2m
rektangulärträtvinkligtblockihuggengranit.
156 Fornlämningsliknandebildning Fornlämningsliknandebildning.Ca4x4m.
4x4
Rund.Block0,4Ͳ1,0miennågotcirkelliknande
formation.Enstakauppstickandestencentralt.
158 Stenfriyta

2017:5179 Stensättning

2017:5733 Stensättning

2017:5967 Röse

L2017:5180 Stensättning

L2017:6165 Lägenhetsbebyggelse

L2021:6572 Stensättning

L2021:6573 Fossilåker

L2021:6611 Gränsmärke

45x30
Stenfri,delvisöppenyta.Vidinventeringen
preliminärtbedömdsommöjligt
boplatsläge/fossilåker.Isambandmed
sökschaktningavskriven.
Stensättning,rund,4mdiamoch0,1mh.
4x4
Övertorvadmediytanenstaka0,2Ͳ0,3mst
stenar.Beväxtmedengran,enaspochsmå
hasselbuskar.
Stensättning,rund,4mdiamoch0,1mh.
4x4
Fyllningenav0,1Ͳ0,3mststenar,tillstörre
delenövertorvad.UrplockadiSdelen.Beväxt
medengranochhasselbuskar.
Röse,9mdiamoch1mh,stenarnaär0,2Ͳ0,5 9x9
mst,delvisövermossade.Kantkedja,0,2Ͳ0,3m
h,av0,3Ͳ0,7mststenar.Imittenengrop,1m
diamoch0,25mdj.Beväxtmedtvågranar,
hasselͲochmåbärsbuskar.
6x6
Stensättning,rund,6mdiamoch0,2mh.
Övertorvadmediytanettparstenar,0,2Ͳ0,3
mst.Beväxtmedengranochnågralövbuskar.
Bebyggelselämningiformavenövermossad 3x3
stensamling,3mdiamoch0,6mh,restav
spismurellerhärd.Stenarnaär0,2Ͳ0,5mst.S
sidanärrak,2,5ml,ochvisarettvarv
gråstenarikallmur.Beväxtmedenrönnoch
hasselbuskar.5mÖomstensamlingenären
grävdgrop,5x3m(NͲS)ochintill0,6mdj.
Möjligentorp(ellersmedja?).Vidutredning
2021framkomettspisrösesamtenkällargrop.
Spisröse.Runt.Ca3,53,5m.0,5mhög.Sten
0,2Ͳ0,5m,delvisskärvad.Tegel.IntillpåS
sidanlöperenfärdväg.
Stensättning.Rund.Ca3,5x3,5m,0,2mhög. 3,5x3,5
Uppstickandestenca0,15Ͳ0,4mstora.
Stenpackningenframrensadinom3ytor.
Tydligtavgränsadmedpartielltvällagd
kantkedja.Övermossad.
Områdemedfossilåkermark.Områdemedtvå 40x25
åkerytor,tvåsamlingarmedröjningssteniS
ochNsamttvånågototydliga0,1Ͳ0,3mdjupa
åkerhakiNochS.Ca40x25m.Bottenavmo.
Densödraröjningsrösetutgörsär
oregelbundettillovalt.9x5m.medstenarav
varieradstorlekochform.Synessentida.Det
norraärrunt,a1,5x1,5mmedstenstorlekca
0,2Ͳ0,4m.
1x1
Gränsmärke.Ca1x1m.0,4mhög.Lågt
kringliggandepostament0,2mhögt.Hjärtsten
0,35x0,35.0,4mhög.Ingasynligavisarstenar.
Ibefintliggräns.

Ant.bedömning
Registrerasej

Registrerasej

Rgeistrerasej
(avskriven)

Fornlämning

Fornlämning

Fornlämning

Fornlämning

Fornlämning

Fornlämning

ÖKL

ÖKL

En arkeologisk utredning har på uppdrag av Länsstyrelsen
Stockholm genomförts inom del av fastigheten Svanberga 2:10
i Norrtälje kommun, Stockholms län. Utredningen fastställde
status av sedan tidigare registrerade lämningar inom
utredningsområdet. Inom området påträffades även tre sedan
tidigare okända lämningar i form av en stensättning (fornlämning),
ett område med fossil åkermark (övrig kulturhistorisk lämning)
samt en gränsmarkering (övrig kulturhistorisk lämning).
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