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Sammanfattning
Under augusti 2021 genomfördes en arkeologisk
förundersökning i avgränsande syfte vid fornlämningarna L2016:7644 och L2013:4275. Fornlämningarna
utgörs av ett gravfält respektive en bytomt/gårdstomt
(fig. 3). Förundersökningen föranleddes av att Norrtälje kommun planerade förlägga en VA-ledning i
direkt anslutning till lämningarna. För att undvika
skada på fornläming beslutade Länsstyrelsen Stockholm att en avgränsning mot arbetsområdet behövde
ske.
Korrigeringar av lämningarnas utbredning har skett
mot öster och söder (fig. 12 och 13). Utöver detta
har även en ny lämning i form av en fyndplats av en
hästbrodd och toffelsko av järn registrerats i KMR,
med antikvarisk status övrig kulturhistorisk lämning
- L2021:7304.

Figur 1, motstående sida. Översiktskarta med läget för
den arkeologiska förundersökningen markerad med cirkel.
Skala 1:100000.
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Nämnas bör även fyndet av en spjutspets med preliminär datering till vendel- eller vikingatid, påträffad
i en vattensjuk sänka direkt öster om gravfältet och
bytomten/gårdstomten. Fyndet bedöms eventuellt
kunna ha en koppling till en förhistorisk offerplats och
utgör en stark indikation på att bebyggelselämningarna vid Årsta har rötter ned i yngre järnålder.

Bakgrund
Antikvarisk bakgrund

skogbevuxet impediment med täta buskage av slån,
hassel, asp, nypon och syrén, cirka 25-30 m ö h.
Markslaget utgörs av moränlera med större ytor av
uppstickande berg (SGU).

Norrtälje kommun planerar för nya VA-ledningar
med anledning av kommande byggnation inom fastigheterna TÄLJE 4:45 och TÄLJE 4:46. Ledningarna planeras att förläggas i 6-7 meter breda schakt på
ett djup av cirka 2,5 meter, i nära anslutning till fornlämningarna L2016:7644 (gravfält) och L2013:4275
(boplats). Länsstyrelsen Stockholm bedömde att det
inför arbetet krävs ett fördjupat kunskapsunderlag i
form av en arkeologisk förundersökning i avgränsande syfte, för att fastställa hur nära fornlämningarna
som ledningen kan förläggas (Lst beslut 431-109152021). Fältdelen av förundersökningen genomfördes
under augusti 2021.

Topografiskt omfattar lämningarna den norra sidan
av en mindre dalsänka med ett vattendrag som idag
löper mellan Kyrksjön i väster och Norrtäljeviken
(Kvisthamraviken) i öster. Kyrksjön bör ha avsnörts
från Norrtäljeviken omkring år 500 f Kr, det vill säga
i slutet av bronsåldern eller under tidig järnålder.
(SGU). Vattendraget har även en fortsatt sträckning
väster om Kyrksjön, vidare ned mot de rika fornlämningsbygderna kring Darsgärde och Rösa.
Bytomten L2013:4275 utgör lämningarna efter det
tidigare Årsta by. Byn var under historisk tid ett frälsehemman, sedermera torp under Frötuna prästgård. Det äldsta skriftliga belägget för gården är från
år 1373 i form av ett gåvobrev till Frötuna kyrka på ett
halvt markland jord i Athalstadum (SDHK 10411).
Sannolikt är det samma Athalstadum som i jorde-

Topografi och fornlämningsmiljö
Fornlämningarna L2016:7644 och L2013:4275
utgörs av ett gravfält respektive en bytomt/gårdstomt
med en i Kulturmiljöregistret (KMR) angiven lika
utbredning (fig. 3). Lämningarna är belägna på ett

Figur 2. Översiktbild över de centrala delarna av UO fotograferat mot öst. Lantmäteriets spridningstillstånd
LM2021/047927.
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Figur 3. Karta med lämningar registrerade i KMR samt läget för den arkeologiska förundersökningen markerat med
pilar. Skala 1:5000.

böcker från 1500-talet skrivs som Alstade, Alesta och
Älesta. Någon gång efter år 1567 har byn försvunnit.
(Engström, Darmark, Erikson 2009:12).
I närområdet finns ett flertal lämningar registrerade i
KMR i form av boplatser (L2013:5752, L2013:5728,
L2013:5606), gravar och gravfält (L2016:8182,
L2013:5785, L2013:5808), vägmärke (L2016:7897)
och stora ytor med fossil åkermark (L2016:7651).
Den övervägande delen av närområdets lämningar
kan preliminärt dateras till järnålder och senare.
Boplatsen L2013:5752 är undersökt och borttagen
med dateringar från romersk järnålder till vikingatid
(Hallgren & Ählström 2011).
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Gravfältet L2016:8182 är delundersökt (med kvarliggande lämningar och lagskydd) och har daterats
till sen vendeltid, vikingatid (Hallgren & Ählström
2011). Boplatserna L2013:5606 och L2013:5728
påträffades vid en förundersökning år 2009 men
saknar datering. Beskrivningen av lämningarna ger
dock en tydlig indikation på en datering till järnålder
(Pettersson 2009:12-23).
Den fossila åkermarken L2016:7651, cirka 350 meter
nordväst om här aktuellt undersökningsområde
(UO), är undersökt och borttagen med varierande
dateringar. Sannolikt har det brukade området haft
en funktion tillhörig Årsta by. Vid undersökningen

om gällande begränsning för gravfältet L2016:7644
(Pettersson 2009:42).

år 2013 påtalades utseendemässiga likheter mellan
odlingsrösen och stensättningar, en observation som
kan beskrivas som karaktäristisk för Roslagens järnålder.

L2016:7644 och L2013:4275 har också översiktligt
berörts i samband med en arkeologisk utredning år
1997 (Olausson 1997:11) vilken också innefattade
en kartanalys över området. Översiktligt har området även berörts i rapporten rörande de arkeologiska undersökningarna av L2013:5606, L2013:5728,
L2013:5752 och L2016:8182, vilka utgörs av tre
boplatser och ett gravfält (Hallgren & Ählström
2011).

Tidigare undersökningar
Gravfältet L2016:7644 och bytomten/gårdstomten L2013:4275 har berörts av flera tidigare arkeologiska insatser. En avgränsande förundersökning utfördes år 2008 (Appelgren 2009). Året därpå utfördes en
arkeologisk utredning (Engström, Darmark, Erikson
2009). Vid förundersökningen avgränsades gravfältet mot norr medan nu aktuellt UO ej berördes. För
den arkeologiska utredningen var en särskild frågeställning att utreda förekomst av eventuella bebyggelselämningar inom området, med koppling till den
i KMR omnämnda ”Årsta f.d. by”, vars bakgrund och
status bedömdes vara bristfälligt känd. Genom en
kart- och arkivanalys samt fältinventering konstaterades att det inom samma område som gravfältet L20126:7644, från och med åtminstone 1300talet tidigare hade legat en by som i skriftliga källor
benämndes som Athalstadum. Utifrån arkivmaterialet antogs också att byn försvunnit under 1500-talet,
men att samma ytor under 1700-talet åter bebyggdes, då med ett torp som kom att uppkallas efter den
medeltida byn – Årsta. Vid fältinventeringen iakttogs flera bebyggelselämningar inom området som
då i första hand antogs härröra från det senare torpet.
Dock observerades även ytor med eventuell koppling till den medeltida bebyggelsen, bl a inom fornlämningsområdets sydöstra del, inom det nu aktuella
UO (Engström, Darmark, Erikson a.a.). Utredningen
följdes av en förundersökning år 2009, med resultatet att inga gravar kunde konstateras finnas söder

Fossil åkermark kring Årsta bytomt har berörts i
kompletterande undersökningar inom fastigheterna
TÄLJE 4:62, 4:90 och NORRTÄLJE 44:1-3. En del
av den fossila åkermarken som behandlas i undersökningarna knyts till Årsta by (Strucke, Heimdahl &
Vestbö-Franzén 2013).
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Genomförande
Syfte och frågeställningar
Förundersökningens syfte var att ta fram ett beslutsoch planeringsunderlag i form av en avgränsning av
fornlämningarna L2013:4275 och L2016:7644 inom
angivet undersökningsområde (fig. 3 och 6). Om
större anläggningar eller komplexa kulturlager skulle
framkomma skulle arbetet avbrytas för samråd med
Länsstyrelsen.

Metoder och arbetsmoment
Inför fältarbetet utfördes en röjning av vegetation
inom UO, på de ytor där detta bedömdes nödvändigt.
Röjningen genomfördes med en i fält medverkande
arkeolog i syfte att undvika skador på eventuella fornlämningar.
Undersökningsområdet utgjordes av två separata
delområden utmed fornlämningarnas östra sida (fig. 3
och 6)). Gravfält och bytomt avgränsades inom utpekat UO genom okulär inventering samt sökschaktning med grävmaskin, med utgångspunkt från aktuell fornlämningsgräns och/eller ovan mark synliga
lämningar. För en säker bedömning av schaktade ytors
innehåll och antikvariska status rensades schakten för
hand med fyllhammare och skärslev. I samband med
schaktningen genomfördes en systematisk metalldetektering i syfte att utreda förekomst/frekvens av
metaller.
Då lämningarna L2016:7644 och L2013:4275 i fält
bedömdes kunna omfatta även ytorna mellan de två
delundersökningsområdena, beslutades i samråd
med Länsstyrelsen (2021-08-25) att sökschakt skulle
grävas även där. Grävda ytor återställdes efter genomförd dokumentation.

Dokumentationsmetoder
Schakt och kontexter samt övriga objekt av betydelse
för att uppnå förundersökningens syfte mättes in med
RTK-GPS med en standardavvikelse på 0,02 meter,
fotograferades och beskrivs i text.

11

Samtliga inmätningar gjordes i projektionen SWEREF
99 TM med höjdsystemet RH 2000. Vid inmätningstillfället erhöll varje enskild kontext ett unikt ID-nr.
Digital information har lagrats i dokumentationssystemet Intrasis och bearbetats i QGIS. Insamlad mätdata
har använts för att upprätta skalenliga och koordinatbestämda planer över schakt och kontexter. Beskrivningar av schakt och anläggningar har sammanställts i
tabellformat (bilagor 1 och 2). De påträffade lämningarna har bedömts och antikvarisk status har föreslagits
med ledning av Riksantikvarieämbetets rekommendationer i aktuell lämningstypslista (version 5.0)

Fyndstrategi
Fyndinsamlingen var restriktiv och i enlighet med de
krav som framgick av Länsstyrelsens förfrågningsunderlag. Fynd planerades endast att tillvaratas om de
bedömdes bidra till att uppfylla utredningens syfte.
I övriga fall skulle fynden återdeponeras efter inmätning, beskrivning och fotografering. Tllvaratagna
fynd av metaller har konserverats.

Analyser
Inför uppdraget planerades för två vedartsanalyser
samt två 14C-analyser.

Rapportering och distribution
Resultaten av förundersökningen presenteras i denna
rapport, i enlighet med Länsstyrelsens förfrågningsunderlag (2021-04-12) och Generellt förfrågningsunderlag för 2021. Resultaten har efter Länsstyrelsens godkännande av rapportmanus registrerats i
KMR. En PDF-version av rapporten finns tillgänglig via Riksantikvarieämbetets e-arkiv och tjänst för
lagring av arkeologiska rapporter, Forndok.

Resultat
Okulär avgränsning

intill en terrassering med en husgrund (A211, fig. 6). I
schaktet framkom ett kulturlager i form av omrörd silt
blandad med matjord/mylla med ett varierat fyndmaterial (A601). Ytligt i lagret påträffades buteljglas och
sen fajans. Ytterligare fynd utgjordes av bland annat
ett spadjärn, en sentida järnyxa, medeltida och yngre
murtegel, yngre rödgods samt skärvor av gjutjärnsgrytor och smidesslagg. Fynden återdeponerades på
fyndplatsen efter notering om förkomst. I samband
med metalldetektering av schaktet påträffades även
en välbevarad och komplett spjutspets av preliminärt
bestämd vendel/vikingatida typ (F428, fig. 8 och 10).

Den norra delen av UO visade sig vid en fältbesiktning i samband med skogsröjning uteslutande utgöras
av uppstickande berghäll (fig. 4). Berörda lämningar
bedöms där vara topografiskt avgränsade i enlighet
med gällande begränsning i KMR. Gränsen går strax
öst om tre ovan mark synliga stensättningar (fig. 6).

Inom UO:s södra och sydöstra del försvårades
avgränsningen på grund av topografiska förhållanden
med uppstickande berghäll, en GC-väg i bruk samt
kabelinstallationer och annan sentida markpåverkan.
I schakt 523 på träffades en rest av en härd av förhistorisk karaktär (A514, fig. 5 och 9b). I övrigt framkom ingenting av antikvariskt intresse i dessa delar
av UO. Det kan tilläggas att tillgängliga ytor mellan
gällande gräns för de aktuella lämningarna i KMR och
GC-väg och berghäll var mycket begränsade. Ytan
var också ställvis kraftigt stenbunden vilket försvårade sökschaktningen. Till viss del bedöms bytomt/

Figur 4. Berg i dagen inom de norra delarna av UO. Foto
från söder.

Sökschaktning och kontexter
Sammanlagt grävdes nio stycken sökschakt omfattandes 143 m2 i samband med förundersökningen. I tre
sökschakt påträffades anläggningar/fynd av antikvariskt intresse (S389, S405, S523, fig. 6 och 9a/b samt
bilaga 1 och 2).
I schakt 389 framkom ett lager bestående av omrörd
sand- och grusblandad myllig silt (A600, fig. 9a). I
lagret påträffades en smidd spik, yngre rödgods, en
toffelhästsko (F398) och en hästbrodd (F397). Inga
anläggningar eller konstruktioner kunde observeras
och lagret bedöms utifrån den rikliga förekomsten av
mylla och vegetation inte vara avsatt. Fynden bedöms
trots det kunna ha koppling till aktiviteter inom den
angränsande bytomten.
I syfte att säkert fastställa bytomtens utbredning grävdes ytterligare ett sökschakt väster om de fynd som
påträffades i lager A600 (S405, fig. 9a). Schaktet grävdes genom en sank, 0,4 meter djup sänka (T472),

Figur 5. Härdresten A514 i schakt 523. Foto från söder.
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Figur 6. Preliminärt bedömd utbredning av bytomt/gårdstomt och gravfält inför förundersökningen, samt gävda
sökschakt och anläggningar observerade i samband med en okulär fältbesiktning. Skala 1:1500.

gårdstomt och gravfält här kunna avgränsas utifrån
topografi och/eller sentida markingrepp.
Inom och i anslutning till lämningarnas södra och
sydöstra delar har det även tidigare utförts sökschaktning i samband med en arkeologisk förundersökning.
Det noterades då finnas lämningar av icke förhistorisk
karaktär inom området, i form av till exempel odlingsrösen, spisrösen, kulturlager, tegel och obrända djurben (Pettersson 2009:34). Lämningarna och förekomsten av de sentida föremålen noterades även i
samband med denna förundersökning men mätte
i huvudsak inte in. En tidigare ej gjord observation
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utgjordes av ett stensättningsliknande odlingsröse,
beläget i innanför lämningens begränsning (A318, fig.
6). Intill lämningen grävdes ett schakt, dock utan att
ytterligare indikation kunde konstateras (S328).

Fynd
Föremålen som påträffades i lager A600 i schakt 389 är
av varierande ålder och typ och tolkas, trots att lagret
inte bedöms utgöra ett avsatt kulturlager, ha koppling
till den intilliggande bytomten. Hästskon F398 och
hästbrodden F397 dateras preliminärt till förhistorisk
tid eller medeltid och har omhändertagits och konserverats.

Figur 7. Den vattensjuka sänkan T472 fotograferad från väst.

2021, Lund 2004, Androshchuk 2002). Schaktet i
T472 (S405) var cirka 5 x 5 meter stort och 0,2–0,5 m
djupt och vattenfylldes efterhand, som ett resultat av
ett undertryck. Det överlagrande vegetationsskiktet
utgjordes av grästorv/starrtuvor och därunder framkom ett kulturlager i form av omrörd silt blandad med
matjord/mylla med inslag av sand och grus (A601).
Mindre stenar med en storlek av 0,01-0,50 meter före-

Även spjutspetsen F428, påträffad i lagret A601 i
schakt 405, tillvaratogs. Föremålen är vid tidpunkten för denna rapports färdigställande inlämnade
för konservering, och kan av den anledningen inte
närmare presenteras närmare här.

Tolkning och diskussion
Vid förundersökningen har påträffats lämningar och
fynd som preliminärt bedöms höra samman med
de intilliggande bebyggelselämingarna L2013:427.
Dessa utgörs av en härd samt de spår av kulturpåverkan och fynd som påträffades inom den vattensjuka sänkan T472. Vidare har även konstaterats att
de södra gränserna för såväl bytomt/gårdstomt och
gravfältet kan justeras något mot norr. De reviderade
fornlämningsgränserna redovisas mer ingående under
separat rubrik på s. 17.
Fyndet av spjutspetsen F428 i den vattensjuka sänkan
T472 är ur ett arkeologiskt perspektiv intressant och
av betydelse för tolkningen av platsen. Att mer ingående utveckla ett resonemang rörande fyndet och
dess kontext får dock anses ligga utanför förundersökningens egentliga syfte, vilket var att fastställa fornlämningens utbredning i riktning mot den planerade
VA-ledningen. Fyndet bedömdes dock i samråd med
Länsstyrelsen vara av sådant värde att det tillvaratogs.
Kortfattat kommer fyndet även att kommenteras här.
Spjutspetsen påträffades i vad som bedöms utgöra ett
delvis uttorkat vattenhål (T472, fig. 9a). Vapenoffer
i våtmarker brukar traditionellt tolkas tillhöra äldre
järnålder. Det finns dock flera exempel på vapendepåer i våtmark även från yngre järnålder (t ex Bodin

Figur 8. Spjutspetsen F428 påträffad stående, nedstucken
i botten av den vattensjuka sänkan T472. Foto från söder.
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Figur 9a och 9b. Planer över anläggningar och fynd påträffade i schakten 389, 405 och 523. Skala 1:200.
15

Figur 10. Spjutspetsen F428 fotograferad i fält efter
omhändertagande.

kom i hela schaktet. Fynden utgjordes av ett spadjärn,
en yxa, medeltida murtegel med en tjocklek av 0,09
meter, yngre murtegel med en tjocklek av 0,07 meter,
yngre rödgods, tre skärvor av gjutjärnsgrytor samt
två klumpar smidesslagg. Ytligt framkom även buteljglas och sentida fajans. Cirka 0,4 meter under nuvarande marknivå vidtog C-horisonten, bestående av
ljus brunbeige sand (schaktning ned till C-horisonten
gjordes endast partiellt i schaktet). Nära C-horisonten påträffades spjutspetsen F428 vertikalt stående,
sannolikt nedstucken, med spetsen nedåt (fig. 9). Mot
kulturlagets botten och ytligt i C-horisonten, observerades även obränt trä i form av vattendränkta pinnar,
delar av brädor och störar samt en svedd, delvis kolad
del av en 0,05 meter tjock stör (fig. 11). Föremålen
var således av varierad karaktär, från olika tid och till
synes delvis omrörda.

750–825 e Kr alternativt 950-1050 e Kr. (Solberg
1984). Mått och parallellen med Badelundafyndet
stöder tillsvidare den senare men då fyndet ännu ej
är konserverat är en närmare bestämning svårgörlig.

Placeringen av spjutspetsen bedöms vara resultatet av
en medveten handling. Spjutspetsen var vid påträffandet täckt av korrosionsprodukter och runt holken satt
flera större korrosionskrustor (fig. 10). Den bedömning som kunde göras före konservering talar för en
total längd av cirka 250 mm och ett ryggat blad med
antydan till konkav övergång till holken, och med en
bredd av cirka 40 mm. Holken var cirka 100 mm lång
och har eventuellt en mindre skada på kanten. Typologiskt kan spjutspetsen preliminärt dateras till vendeleller vikingatid. En nära parallell vad gäller mått och
typ finns från Tuna i Badelunda, Västmanlands län,
vilket daterats till omkring år 1000 e Kr, det vill säga
vikingatid (Nylén & Schönbäck 1994:94). Eventuellt
går spjutspetsen att placera i Bergljot Solbergs typ V 3
eller XI vilket skulle innebvära en datering till mellan

Föremålens placering i vattenhålet och den till synes
medvetna depositionen av spjutspetsen öppnar för
tolkningen att den vattensjuka sänkan med omgivning utgör en offerplats - ett eventuellt vi eller ett
harg. Platsens topografi med en naturlig högre placerad terrassering (med husgrunden A211) direkt väst
om vattenhålet förstärker intrycket. Från terrasseringen är det fri sikt i riktning mot vattenhålet och
det lägre liggande landskapet mot öster. Vattenhålet har en rundad, något oval form, är cirka 16 x 11
meter stort (NV-SO) och har en skålad profil (fig.
7). Den stensatta konstruktion (A448) som påträffades vid schaktning var cirka fem meter lång, en meter
bred och bestod av 0,2-0,6 meter stora rundade och
skarpkantiga stenar. Anläggningen undersöktes ej och
utgör eventuellt fyllningen till ett täckdike, kanske ett

Figur 11. Föremål av obränt trä påträffat i lager A601.
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resultat av ett sentida försök att torrlägga vattenhålet.
Det kan dock inte uteslutas att det istället rör sig om
ett bärlager till en spång eller liknande.

dock för att spjutspetsen medvetet har stuckits ned i
botten av vattenhålet, något som talar mot en sekundär eller tertiär deponering.

Källkritiskt måste framhållas att majoriteten av de
föremål som framkom i vattenhålet härrör från historisk tid, alltså från en tid då en deponering i en sakral
kontext knappast kan anses vara en rimlig tolkning.
De övre lagren bedöms därför vara kopplade till aktiviteter inom den intilliggande bytomt/gårdstomten L2013:4275. Undantaget utgörs av spjutspetsen
och möjligen också delar av det organiska materialet i
form av pinnar och störar. Det finns givetvis en teoretisk möjlighet att spjutspetsen utgör en sekundär eller
tertiär deponering, till exempel med en ursprunglig koppling till gravfältet L2016:7644. Mycket talar

Härden A514 bedöms utifrån karaktären vara äldre
än år 1850 och höra samman med aktiviteter inom
bytomten/gårdstomten L2013:4275.
Sammanfattningsvis förefaller bebyggelseläminngarna inom L2013:4275, utifrån förundersökningens
resultat, omfatta ett längre kronologiskt tidsspann än
vad som tidigare varit känt.

Registreringar i KMR
Utbredningen av bytomten/gårdstomten L2013:4275

Figur 12. Ändrad fornlämningsgräns för bytomt/gårdstomt L2013:4275. Tidigare begränsning markerad med
streckad röd linje. Skala 1:1500.
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uppfyller inte samtliga rekvisit som krävs för att dessa
ska registreras med antikvarisk status fornlämning.
Istället registreras fynden som en en fyndplats med
nummer L2021:7304 i KMR, med antikvarisk status
övrig kulturhistorisk lämning (fig. 13).

justeras något mot öster och söder i enlighet med fig.
12 och med ledning av påträffade anläggningar och
fynd.
Inga indikationer som talar för att ytterligare gravanläggningar skulle finns öster om den nuvarande
begränsningen för gravfältet L2016:7644 har kunnat
påvisas. I söder justeras gravfältets utbredning något
mot norr, i enlighet med fig. 13.
Fynden F397, F398 som påträffades i ett naturligt
lager av sand och grusblandad, myllig silt i schakt 389,

Figur 13. Ändrad fornlämningsgräns för gravfältet L2016:7644. Tidigare begränsning markerad med streckad röd
linje. Skala 1:1500.
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Utvärdering av undersökningsplan
De analyser som planerades ske inom ramen för
förundersökningen utgick då dessa inte ansågs motiverade i relation till uppdragets syfte. I övrigt genomfördes förundersökningen i enlighet med av Länsstyrelsen beslutad undersökningsplan.
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Bilagor
1.
2.
3.

Schakttabell
Anläggningstabell
Fyndtabell

20

Bilaga 1. Schakttabell
Aream2

Nr

Djupm

Beskrivning

328

9

0,25 Överstgrästorv.Därundermörkbrunmylligsiltmedinslagavmorän.Förekomstavtegel,obränt
djurben,kalksten.LängstiVberghäll.
0,2Ͳ1,3 UpptagetiNÖkantenavkullevarpågångvägäranlagd.Undergrästorv(ca0,1mtjock)fyllning
avsiltblandadmyllamedtegelinslagischaktetstrenordligastemeter(=utanförkullen),ca0,25Ͳ
0,3mtjock.Ikullenfyllningavstenar,delvisspräckta,0,05Ͳ1,6mstoraochsiltblandadmylla
medinslagavmodernaochtidigmodernafynd(plast,ölburk,tegel,äldrepilsnerflaskamm).Upp
tillca1,1mtjockt.UnderfinnstendenstillcmͲtjocktkulturlageravmyllblandadsiltmedfyndav
bIyochenstakaobestämbarajärnobjekt(ejtillvarataget).Sterilenihelaschaktetbestårav
grusblandadbeigesilt.Längstisoderframkomkabelschaktmedgultplaströrpåca0,4mdjup
(=förbelysningsstolpar).

375

18

389

22

0,25Ͳ0,4 Undermossaochgrästorv(ca0,1mtjock)framkomettnaturligtlagermedmörktbrungråsandͲ
ochgrusblandadmylligsilt.Stenar0.01Ͳ0.4storafannsihelaschaktet.Fyndavhandsmiddspik
plustrolighandsmiddspiksamthästbroddochdelavtoffelsko(hästbroddochtoffelsko
tillvaratagenochkonserverad),skärvaavyngrerödgods.Under,ca0,4mundermark,framkom
steriliformavljustbeigesandblandadsilt;endastframtagenimindredelavschaktet.

405

25

0,2Ͳ0,5 Grästorv/starrtuvorca0,1Ͳmtjockt,därunderkulturlageriformavomrördsiltblandadmed
matjord/mylla.Inslagavsandochgrus.Stenar0.01Ͳ0,5mförekommerihelaschaktet.Fyndav
spadjärn2F431,yxa1F429,medeltidamurtegel(9cmtjockt),yngremurtegek(7cmtjockt,)
yngrerödgods,treskärvoravgjutjärnsgrytor(denstörreinmättsom1F460),tvåklumpar
smidessslagg/denenamöjlbottenskålla;ytligtilagretfyndavbuteljglasochsenfajans;inget
tillvaratagetmenfotatochåterdeponerat.Ca0,4undermarkvidtarsteriliformavljust
brunbeigesand.Framgrävdesenbartinomenmindreyta.Härpåträffadesenvertikalt
stående/nedstuckenspjutspets(spetsennedåt).Inmättochtillvaratagen.Ibottenav
kulturlagret/understaca0,1Ͳ0,15m,finnsikultturlagretentolkatpåfördrelativttätnivå
beståendeavca0,1Ͳ0,25mstorastenarmedinblandningav(medeltida)tegel.Här,mot
kulturlagetsbottenochpådensterilasanden,förekommerobräntträ(ochiettfaŰlsvett/delvis
koladstördel/rundadgrenände,ca0,05mdiameter)iformavvattendränktapinnar,
plankstumpar(?)ochstördelar.

421

30

500

10

504

20

0,40 Undergrästorven,somärca0,1mtjock,vidtogennivåmedtätliggandestenar,ca0,3Ͳ0,7m
stora.Dettaantogsförstvaraenstensättning,menvidaregrävningvisadeattdetrördesigom
delvisomrörda,ochdelvisocksåmöjligenpåförda,naturligamoränstenar;iblandstenarnafanns
ocksåenstakastörre,troligenmarkfasta,stenar,ca0,7Ͳ1,5mstora.Demindrestenarnalåg
ställvisiupptill2Ͳ3skift.Jordlagretmellanstenarnautgjordesavmyllblandadsilt;lagretstotala
tjocklekca0,3m.Fyndavendelavenäldrejärnnit(F513),endelavhästskosöm(F512)ochen
skjuten/utplattadmuskötkula(ejtillvaratagna;nitenfotadesdockinnandenåterdeponerades).
Påenmindreytagrävdesschaktetnedtillsterilen,somutgjordesavsiltblandadbeigemorän.
Schaktdjupca0,1Ͳ0,4meter.

523

4

0,40 Under0,1mgrästorvvidtarettlagerbeståendeavmyllblandadsilt.Inslagavstenar,0,05Ͳ0,4m
stora.På0,3mdjupundermarkytanframkomenanläggningiformavensotigmörkfärgning
(A514).Pådennanivåavbrötsschaktningen.

0,35 Översttunttorvlager.Därunderbrunsiltmedmorän.Isödergammaltploglageravbrunsilt.
Bottensiltigmorän.Ingaindikationer.
0,35 Undercentimetertunnmossavidtarettca0,35mtjocktlagerbeståendeavomrördmyllblandad
siltuppblandadmedstenar0,05Ͳ0,4mstora.Fyndavenskärvahandmåladflintgods(trolfrån
modernarekaffekopp);ejtillvaratagenmenfotad.Ibottensteriliformavsandigochsiltigljust
brunbeigegråmorän.Schaktdjupca0,4m.Ivästeransluterschaktettillenberghäll.

Aream2

Nr
543

Djupm
5

Beskrivning

0,40 Undergrästorven(0,1mtjock)framkomettlagerbeståendeavmyllblandadsiltochmedinslag
avstenar,0,05Ͳ0,4mstora.Cirka0,4mundermarkytanframkomsteriliformavsiltblandad
morän.LängstiSÖischaktetfannsdiffusamörkfärgningarnedisterilen;dessatolkadessom
spåravendikesbotten;ettigenfyllt/övertorvatdikevarskönjbarttillvästeromdenexisterande
gångvägendirektsöderomschaktet.Schaktetgrävdestillca0,4mdjup.

Bilaga 2. Anläggningstabell
Nr

Lämningstyp
211 Husgrund

Schakt

Undersökt Beskrivning
Nej
Husgrund,11x5m(NͲS),0,3mhög.Synligsyllsteniöst(0,4Ͳ0,6m
storarundadesten).Beväxtmedgrästorvochnypon.IVingen
syllsten/bergidagen(=tolkashafungeratsomgrund).

216 Stensättning

Nej

Stensättning.Rund(oval.Ra5x7midiameter.Ca0,5mhög.
Övertorvadochbeväxtmedsly/nyponochrönn.Synligastenarca0;4Ͳ
0,8mstora.Blevsynligviaslyröjning.

227 Stensättning

Nej

Stensättning,.Rund/ovalca7x8m,ca0,5Ͳ0,7mhög.Övertorvad
ochöverslyad,blanyponochasksly,samtbeväxtmedstörre
flerstammigrönn.Ingåendesynligastenar0,3Ͳ1midiameter.
Kanten/kantkedjanmotsöderdelvislagditvåskift.

238 Stensättning

Nej

Stensättning.Rund,ca6x7,ca0,3Ͳ0,6mhög.Övertorvadoch
överslyadavnyponochask,blaungtaskträddirektutanför
kanten/kantkedjaniSSV.Ingåendesynligastenarca0,35Ͳ0,8mi
diameter.

318 Röjningsröse

Nej

Röjningsröse.Någotstensättningsliknande.Rund.5,5x5,5m.0,4m
hög.Enstakauppstickandesten.Grästorv.

448 Dike

Nej

Täckdike.Evenstenkonstruktion0,9Ͳ1,2mbred,0,35mhög/djup
(framrensad/synligdel;gårevdjupare).NͲS5mlång.Fortsätterini
schaktkant.Rundadochskarpkantigsten.0,2Ͳ0,6mstora.Upptill2
synligaskift.Mellanstenarnamylligsiltmedleta.Inslagav
vegetatin/gräsrotter/torv.

514 Härd

Nej

Härd.Rundad,ca0,6x0,7meter.UtgörsavensotͲochkolblandad
mörkfärgningmedinslagavmindrefnykbrändlera.Inslagavca0,05
mstoraskörbrändastenar.Anläggningenhadeentydligavgränsning
motsöder,menmerdiffusmotnorr.Dentolkassomenhärdbotten.

Bilaga 3. Fyndtabell
Nr
Typ
397 Hästbrodd

Material Antal Längdmm Breddmm Viktg
Järn
1
30
13

Beskrivning
Nkoord
Ekoord
Möh Konserverad
Hästbrodd.Broddenharkortaskänklar
6628801,35
707142,29 29,39
X
(trol.avbrutna).Längd;30mm,bredd;13
mm.Förhistoriskellertidighistorisktyp.

398 Hästsko

Järn

1

70

25

Hästsko.Ändenavenhästskoavmedeltida 6628800,68
typ(toffelsko),ca¼avfullstorlek.Längd;
70mm,bredd;25mm.

707140,10

29,53

X

428 Spjutspets

Järn

1

250

40

Spjutspets(tillvaratagenochkonserverad).
Längdca.250mm,breddca40mm.
Spjutspetsenbedömspreliminärtvarafrån
vendelͲellervikingatid.Spjutspetsenhar
ryggatbladmedantydantillkonkav
övergångtillholken.Holkenslängdärca
100mm.

707124,01

28,91

X

6628810,23

Inför planerad byggnation av V/A-ledning vid Årsta gamla
bytomt i Norrtälje kommun har en arkeologisk förundersökning i
avgränsande syfte under 2021 genomförts i anslutning till fornlämningarna L2013:4275 (gravfält) och L2016:7644 (bytomt/
gårdstomt). Förundersökningen genomfördes efter beslut av
Länsstyrelsen Stockholm. Korrigeringar i Kulturmiljöregistret av
lämningarnas gränser har skett mot öster och söder. Utöver detta
har även en ny lämning i form av en fyndplats registrerats, med
antikvarisk status övrig kulturhistorisk lämning - L2021:7304. Vid
förundersökningen påträffades även en spjutspets deponerad i
en vattensjuk sänka. Fyndet dateras preliminärt till vendel- eller
vikingatid och bedöms kunna ha en koppling till en förhistorisk
offerplats. Resultaten av förundersöknigen talar för att bebyggelselämningarna vid Årsta har rötter ned i åtminstone yngre
järnålder.
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