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Antikvarisk bedömning - begrepp och förklaring
Fornlämning – lämning som uppfyller Riksantikvarieämbetets
kriterier för fornlämning. Fornlämningar är skyddade enligt kulturmiljölagen, vilket innebär att det är förbjudet att ta bort, skada, flytta
eller täcka över en fornlämning. Lagskyddet är automatiskt, vilket
innebär att en fornlämning inte behöver vara känd sedan tidigare
eller registrerad i fornminnesregistret för att omfattas av lagskyddet.
Överträdelse kan innebära böter eller fängelse.

Bevakningsobjekt – en tidigare använd och i Forndok förekommande bedömning som innebär att man vid inventeringstillfället
inte kunnat ta ställning till om lämningen är en fornlämning eller
inte. Fornlämning med denna bedömning måste därför alltid kontrolleras ytterligare före markingrepp. Begreppet har också använts
för fornlämningar där det exakta läget för lämningen varit osäkert.
Bedömningen bevakningsobjekt används inte längre vid nyregistreringar i Forndok.

Övrig kulturhistorisk lämning – lämning som enligt rådande
praxis vid registreringstillfället inte utgör fornlämning enligt Riksantikvarieämbetets kriterier, men som ändå bedöms ha ett antikvariskt värde. Bedömningen används även för vissa lämningar som
inte uppvisar fysiska spår, t.ex. plats med tradition.

Ej kulturhistorisk lämning – lämning som inte bedöms vara av
kulturhistoriskt värde. I Forndok förekommer bedömningen även
för lämningar som har registrerats, trots att de inte anses ha något
antikvariskt värde.
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Sammanfattning
Uppdrag arkeologi har under augusti 2018 genomfört en
arkeologisk utredning etapp 1 i Grebo socken, Åtvidabergs kommun. Syftet var att fastställa om och i vilken grad
lämningar av antikvariskt intresse kommer att beröras av en
planerad exploatering, samt att beskriva påträffade objekt
och observationer.
Utredningen omfattade en arkivanalys och en fältinventering. I uppdraget ingick också att bedöma och mäta in tidigare kända lämningar.
Vid utredningen framkom 50 stycken tidigare okända
objekt samt 21 fyndplatser. Vidare har ett antal tidigare
kända lämningar fått en ny bedömning och beskrivning, och
i vissa fall en justerad rumslig utbredning. Av objekten har
24 stycken bedömts utgöra fornlämning, och 26 stycken
övrig kulturhistorisk lämning.

Fig. 1. Översiktskarta med läget för utredningsoch undersökningsområdet markerat.
Skala 1:200000.
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Utredningen visar sammantaget att det inom planområdet finns välbevarade och sammanhållna kulturmiljöer
från sannolikt stenålder och framåt, vilka representerar
flera olika aspekter och funktioner av mänsklig aktivitet.
Lämningarna utgörs bland annat av stensträngar, gravar,
bytomter, boplatser, fornborg, husgrunder och förhistoriska skärvstenslager, samlade inom en relativt begränsad
yta. Särskilt kan nämnas ett åkerimpediment med tidigare
okända lämningar i form av en boplats och gravmiljö, preliminärt daterad till äldre järnålder.

Bakgrund
Åtvidabergs kommun har påbörjat ett detaljplanearbete
inför byggnation av bostäder samt ett nytt centrumsområde i Norrby/Grebo. Länsstyrelsen i Östergötland
bedömde att det planerade arbetsföretaget kunde komma
att beröra fornlämningar och beslutade enligt 2 kap 11 §
kulturmiljölagen (1988:950) att en arkeologisk utredning etapp 1 behövde genomföras. Uppdraget ställdes till
Uppdrag arkeologi som genomförde fältdelen av utredningen under augusti 2018. Beställande företagare utgjordes av Åtvidabergs kommun.

sägner och har tolkats som en fruktbarhetssymbol.
Av särskilt antikvariskt intresse och med en särställning
inom östgötsk arkeologi, är de vapengravar från romersk
järnålder vilka under 1800-talet påträffades i närheten av
nuvarande Grebo kyrka. Enligt uppgift ska tidigare ett trettiotal gravhögar med vapenfynd ha legat inom hela området mellan ”Örkällegärdet och upp mot torpet Strömshult”
(Rolöf 2004:7). Ett tiotal meter öster om det nordvästra
hörnet på den nuvarande kyrkogårdsmuren till Grebo
kyrka påträffades en särskilt rik vapengrav, en brandgrav
omfattande ett bronskärl innehållande brända ben från
människa och lamm, en sköldbuckla med flera sköldattiraljer, ett tveeggat svärd, ett svärdslidesbeslag, 3 pilspetsar av järn, 2 järnsporrar, en järnkniv, en bronssölja med
rembeslag, ytterligare rembeslag, fingerring av guld, bitar
av ett lerkärl samt flera fragment av järn och brons (RAÄ
Grebo 168:1). Tillsammans med gravfältet RAÄ Grebo
53:1, vilket består av nio fornlämningar och enligt kulturmiljöregistret (KMR) är totalundersökt, samt stensättningen RAÄ Grebo 181, bildar området en omfattande
ursprunglig gravmiljö (Rolöf 2004:7). Tyvärr har området
under de senaste två seklerna påverkats av bland annat en
omfattande grustäkt och väganläggningar vilket sannolikt
förstört många av lämningarna (Stenvall 2012:11).

Topografi och fornlämningsmiljö
Grebo är beläget vid sjön Ärlångens sydöstra spets, knappt
14 kilometer nordväst om centrala Åtvidaberg. Utredningsområdet (UO), vilket omfattade cirka 105 hektar,
är beläget inom ett kraftigt kuperat och skogbeklätt landskap som även omfattar åker- och hagmark inom uppodlade dalgångar. De lägsta marknivåerna uppgår till cirka 60
m ö h och de högsta till cirka 100 m ö h, vilket innebär att
området har varit helt exponerat över havsytan sedan äldre
stenålder (SGU:s strandlinjenivåkarta). Markslaget utgörs
främst av glacial och postglacial lera och sandig morän och
berggrunden domineras av kvarts- och fältspatsrika sedimentära bergarter såsom sandsten och gråvacka (SGU).

Vad gäller den bebyggda miljön kan särskilt nämnas Grebo
kyrka vilken uppfördes 1772. Platsen för den medeltida
kyrkan återfinns cirka 150 meter sydväst om den nuvarande kyrkan, med ruinen efter en stenkyrka vilken sannolikt uppfördes under 1200-talet (BeBR).

Inom UO utgörs den befintliga bebyggelsen av Norrby
gård med tillhörande ladugårdsbyggnader samt ytterligare villatomter belägna inom områdets östra del (fig. 3).
Genom utredningsområdets norra del löper Norrbyvägen
i öst-västlig riktning. Utredningsområdets norra del är en
del av ett större skogsområde med kraftigt kuperad naturlig
storblocksterräng och mot söder avgränsas området naturligt av sjön Ärlången. Mot väst följer områdesgränsen en
åkerkant som övergår i en beteshage belägen utanför utredningsområdet. Längre österut återfinns Grebo samhälle
med villabebyggelse, affär samt Grebo kyrka med tillhörande prästgård.

Inom det aktuella UO fanns inför utredningen 13 fornlämningar, sex övriga kulturhistoriska lämningar samt två
bevakningsobjekt registrerade i KMR. En känd fornlämning belägen inom UO är fornborgen på Kärringberget

Grebo socken utgör en rik fornlämningsmiljö med
lämningar från alla förhistoriska perioder samt historisk
tid. Här nedan presenteras endast ett urval av lämningarna
inom socknen.
En särskilt välkänd lämning utgörs av den så kallade
”Rösten”, alternativt ”Rödsten” eller ”Röstensgubben”
(RAÄ Grebo 9:1), registrerad som plats med tradition (fig.
2). Rösten är belägen på ett fält invid väg 35, strax söder
om Grebo samhälle och utgörs av ett fallosliknande stenarrangemang med okänd datering där fyra stenar staplats
på varandra och bemålats i vitt, svart och rött. Stenarna
har vid flera spridda tillfällen avlägsnats från platsen men
alltid återbördats. Anläggningen figurerar i ett flertal lokala

Fig. 2. RAÄ Grebo 9:1, den
så kallade Rösten, strax
söder om Grebo samhälle.
Foto:
Riksantikvarieämbetet/
Fornsök (CC BY 03).

8

(RAÄ Grebo 38:1). Borgens södra sida utgörs av branta
klippor med en urholkning i berget kallad ”Jättens säng”
nära vattenytan. Platsen är registrerad som plats med tradition (RAÄ Grebo 38:2) och enligt lokala sägner ska en
jätte vid namn Dentus bo där. Jätten ska en gång ha stulit
kyrkklockorna från Grebo kyrka och slängt dem i sjön
Ärlången, varefter församlingsborna försökte bärga dem
med hjälp av trillingoxar. Försöket misslyckades eftersom
en av bärgarna inte klarade att vara tyst ända tills klockorna
återförts till kyrkan, vilket Dentus satt som villkor. Ännu
hålls de luckor i klockstapeln som vätter mot sjön stängda
för att inte störa jätten (KMR).
Övriga fornlämningar inom UO utgjordes inför utredningen av sex stensättningar (RAÄ Grebo 37:1, 39:1-2,
124:1, 125:1, 131:1), en stenkrets (RA Ä Grebo 37:2), ett
gravfält (RAÄ Grebo 40:1), två hägnader (RAÄ Grebo
131:2 och 178:1), en vallanläggning (Grebo 120:1) samt
en bytomt/gårdstomt (RA Ä Grebo 150:1, Melby bytomt).
Övriga kulturhistoriska lämningar utgjordes av två fornlämningsliknande lämningar (RAÄ Grebo 41:1-2), en plats
med tradition (RA Ä Grebo 38:2), en lägenhetsbebyggelse
(RAÄ Grebo 122:1), en stensättning (RAÄ Grebo 124:3)
samt en hägnad (RA Ä Grebo 124:2). De två bevakningsobjekten utgörs av en hägnad (RAÄ Grebo 121:1) samt ett
boplatsområde (RAÄ Grebo 169:1).

Tidigare undersökningar
Inom UO har enligt tillgängliga uppgifter en arkeologisk
undersökning genomförts tidigare. År 2014 genomförde
Arkeologgruppen AB en arkeologisk förundersökning i
form av schaktningsövervakning, föranlett av att vattenledningar skulle grävas ned i åkermark. Sammanlagt undersöktes ca 790 m2. Inom det nu aktuella UO ingick de två
stensträngarna RA Ä Grebo 131:2 i förundersökningen. De
två stensträngarna kan ursprungligen antas ha utgjort en
sammanhållen anläggning. Idag är de åtskilda av en cirka
35 meter bred stenfri yta som troligen tillkommit i syfte
att knyta samman hagmarkerna på var sida stensträngen
(Rönngren 2016:9). Under förundersökningen påträffades två stenar i linje med de två stensträngarna vilka tolkades utgöra rester efter en ursprunglig stensträng sammanhörande med RAÄ Grebo 131:2. Åtta meter väst om dessa
stenar påträffades även en kokgrop innehållande sot, kol
och skärvig sten, vilken tolkades höra till ett större område
med boplatslämningar som sträcker sig från RAÄ Grebo
183:1 till platsen där kokgropen påträffades (Rönngren
2016: 12).
Utanför UO har ett flertal antikvariska insatser genomförts, särskilt i sydost, i samband med uppförandet av villa-
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bebyggelsen i anslutning till Grebo Prästgård. Resultaten
av dessa redovisas kortfattat nedan.
Under år 2001 genomfördes en arkeologisk utredning
etapp 1 inom två områden motsvarande cirka 30 hektar
vardera, nordost respektive sydväst om Grebo samhälle,
inför planerad villabebyggelse. Hela området sydväst om
Grebo samhälle bedömdes efter utredningen utgöra en
fornlämning. Inom området iakttogs en stor förekomst
av skärvsten samt kvarts i form av avslag och kärnor vilka
indikerade att området utgjort en boplats under stenåldern (RAÄ Grebo 183:1). Området bedömdes även
kunna innehålla lämningar från järnålder och framåt i och
med närheten till de vapengravar från romersk järnålder
vilka påträffats i nära anslutning. Ingenting av antikvariskt
intresse påträffades i området nordost om Grebo samhälle
(Nilsson 2001:6-7).
År 2004 genomfördes en arkeologisk utredning etapp 2 i
Grebo prästgårds omgivningar, direkt öst om det område
som ingick i inventeringen år 2001, under vilken boplatsen
RAÄ Grebo 183:1 påträffades. Vid utredningen bedömdes
tre områden utgöra fast fornlämning, tolkade som ett hantverksområde (UV 4:1) med förekomst av bränd lera och
ugnsrester, en yta med överplöjda gravar (UV 4:2) med
riklig förekomst av sot och kol samt brända ben, och slutligen boplatslämningar (UV 5, RAÄ Grebo 222) med fynd
av brända ben, bearbetad kvarts, bränd lera m.m. (Rolöf
2004:8ff ).
Under år 2005 och 2006 genomfördes en arkeologisk
förundersökning av UV 4:1 samt en kompletterande
sökschaktning för att klarlägga den yttre begränsningen
av UV 4:2 liksom en senare tillkommen förundersökning av fastigheten Melskog 1:1. Inom UV 4:1 framkom
en stor kolningsgrop från högmedeltid och inom Melskog
1:1 framkom ett boplatsområde, RAÄ Grebo 219 (Rolöf &
Österström 2007:9-10).
Under år 2006 genomfördes en särskild arkeologisk undersökning av RAÄ Grebo 219 inför planerad villabebyggelse.
Vid undersökningen framkom bland annat fynd av kvarts
som sammantaget med resultatet av ett 14C prov representerar en mesolitisk fas inom området. I övrigt påträffades en odlingsyta, kokgropar samt anläggningar tillhörande ett hus från förromersk järnålder (Helander & Sköld
2010:13ff.).
RAÄ Grebo 222 totalundersöktes under en arkeologisk
förundersökning år 2016 inför planerad villabebyggelse.
Undersökningsområdet var cirka 1000 m2 stort och härdar
och kokgropar från yngre romersk järnålder framkom
inom ett begränsat område (Helander 2017:8).

Fig. 3. Fastighetskartan med utredningsområdet markerat med svart linje. Registrerade lämningar i kulturmiljöregistret markerade med blått.
Skala 1:10000.

År 2007 genomfördes en särskild arkeologisk utredning etapp 1 och 2 inom ett område omfattande cirka 8
hektar av huvudsakligen åkermark direkt sydöst om Melby
bytomt (RA Ä Grebo 150) inför nybyggnation av förskola.
Inga tidigare okända lämningar eller indikationer på förhistorisk närvaro påträffades (Norr 2008:7).
En kompletterande skadeinventering genomfördes under
år 2008 av fasta fornlämningar efter stormarna Gudrun
och Per. Sammanlagt skadebesiktigades cirka 1 250 fornlämningar inom Östergötlands län, varav 19 fornlämningar
i Grebo socken. Här ingick RAÄ Grebo 39:1-2, 124:13, 125:1 samt 178:1 vilka är belägna inom det här aktuella utredningsområdet. Skadebesiktningen uppmärksammade en större rotvälta av tall i den västra änden av
stensträngen RA Ä Grebo 124:2 samt spår av skogsmaskin

löpande rakt igenom den östra änden och parallellt samt på
den västra delen av stensträngen RAÄ Grebo 178:1 (Svarvar 2008:20). I övrigt noterades inga skador på de här
berörda lämningarna.
Under år 2012 genomfördes en arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll vid Grebo gamla kyrkogård med anledning av planerad schaktning för ny elkabel. Vid kontrollen påträffades sporadiska svårtolkade
lämningar i form av en eventuell härd, en mindre stenrad
samt ett eventuellt odlingslager inom en åkeryta, samt en
förmodat medeltida grav (vilken ej undersöktes) i utkanten av den äldre kyrkogården tillhörande den medeltida
föregångaren till Grebo kyrka (Stenvall 2012:11).
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Genomförande
Syfte
Syftet med den arkeologiska utredningen var att fastställa
om och i vilken grad fornlämning berörs av aktuell exploatering, samt att beskriva eventuella påträffade objekt.

ening och informerades om den förestående utredningen.
Genom hembygdsföreningens försorg spreds också information vidare till boende inom och i anslutning till UO om
utredningens genomförande. Under och efter fältarbetsfasen har arbete och resultat löpande kommunicerats via
sociala medier (Facebook och Instagram).

Metoder och arbetsmoment

Fynd

Arkiv- och kartanalys

Insamling och omhändertagande av fynd var i samband
med utredningen restriktivt. I de fall fynd ansågs vara i
behov av tvätt för analys och bedömning omhändertogs
dessa. Efter fältfasen har gallring skett av sådant fyndmaterial som bedömts sakna antikvariskt värde. Tillvaratagna
fynd förvaras hos Uppdrag arkeologi i avvaktan på beslut
från RAÄ om fyndfördelning.

Utredningen omfattade en kart- och arkivanalys av historiskt och sentida kartmaterial, flygfotografier samt jordartsoch strandnivåkartor från Sveriges Geologiska Undersökning (SGU). Övriga arkiv som omfattades av analysen var
Riksantikvarieämbetets öppna arkiv SAMLA, Fornminnesregistret (FMIS), Bebyggelseregistret (BeBR), det digitala ortnamnsregistret SOFI och Antikvarisk-Topografiska
arkivet (ATA). Ett GIS-projekt med kartöverlägg av historiska kartor upprättades som underlag inför inventeringen.

Fältinventering
Utredningen omfattade en okulär inventering av hela
utredningsområdet. Inventeringen motsvarade cirka 105
hektar.

Dokumentation
Påträffade objekt av antikvariskt intresse mättes in med
RTK-GPS, beskrevs i text och fotograferades. Inmätta
objekt tilldelades vid inmätningstillfället ett unikt ID-nr
och har lagrats i det digitala dokumentationssystemet
Intrasis. Beskrivningar och fotografier har i förekommande
fall relaterats till respektive objekts-ID.

Rapportering
Utredningens genomförande och resultat presenteras
skriftligen i denna rapport. Utredningsområdet har för
ökad läsbarhet indelats i fem mindre delområden, vars
respektive innehåll redovisas i kommande kapitel (fig. 4).
För en ökad förståelse av lämningarnas relation till områdets topografi, redovisas objekt och fyndplatser i delområdesplanerna mot underliggande ortofoto.
Rapporten har tryckts i en begränsad upplaga och distribuerats till av länsstyrelsen utpekade mottagare. En digital
version av rapporten (PDF) är tillgänglig via RAÄ:s digitala e-arkiv. Påträffade ej tidigare kända forn- och kulturlämningar, samt eventuella justeringar av tidigare registrerade lämningar, har registrerats i kulturmiljöregistret via
Fornreg.

Förmedling
Inför fältinventeringen kontaktades Grebo hembygdsför-
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Fig. 4. Redovisade delområden inom utredningsområdet.

Fig. 5. Foto från utredningsområdets sydöstra delar, med ekonomibyggnader
och betande kor på markerna söder om Norrby.
Foto: Rebecka Jonsson.
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Resultat
Kart- och arkivanalys

Inventering

Vid genomgång av SOFI samt Svenskt Diplomatariums
huvudkartotek (SDHK) över medeltidsbreven framkom
uppgifter gällande Melby och Norrby gårdar. Det historiska kartmaterialet från år 1782 och fram till nutid, synliggör landskapsnyttjandet i form av gårdslägen, impediment
och vägsträckningar samt åkermarkens utbredning.

Inventeringen genomfördes under augusti 2018 med
stående grödor på odlade ytor. Vid inventeringen påträffades 50 objekt samt 21 fyndplatser av antikvariskt intresse.

Vid arkivanalysen av handlingar i Antikvarisk-Topografiska
arkivet (ATA) framkom ingenting av intresse för utredningen.
Vidare inhämtades uppgifter om geologi, bebyggelse och
tidigare antikvariska åtgärder från Sveriges geologiska
undersökning (SGU), Riksantikvarieämbetets digitala
arkiv över arkeologiska rapporter (SAMLA), det digitala
fornminnesregistret (FMIS) samt det statliga bebyggelseregistret (BeBR).

Av objekten har 26 stycken bedömts utgöra övrig kulturhistorisk lämning (ÖKL) och 24 stycken fornlämning. Fyndplatserna bedöms i samtliga fall utgöra ÖKL.
Avståndet mellan fyndplatserna är de flesta fall mer än 20
meter, alternativt utgörandes av enstaka fynd, vilket inte
möjliggör utpekande av större sammanhängande fornlämningsområden. Det bör betonas att utredningen i detta
skede inte har omfattat markingrepp i form av sökschakt
eller provundersökningar.
Påträffade objekt och fyndplatser redovisas i plan per
delområde i figurerna 6, 9, 13, 14 och 17. I planerna redovisas tidigare registrerade lämningar i blått och nya objekt
i rött.
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Fig. 6. Plan över delområde 1 med nya objekt,
fyndplatser och inventerade lämningar.
Skala 1:3000.
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Delområde 1
De sedan tidigare kända lämningarna RAÄ Grebo 37:1-2,
en stensättning och en domarring, har en korrekt beskrivning och utbredning i FMIS. Vid inventeringstillfället var
lämningarna dock kraftigt överväxta av gräs vilket försvårade bedömningen.

ker detta är fyndet av en knacksten, väst om impedimentet (F1200). Områdena intill impedimentet rekommenderas av denna anledning utredningsgrävas i samband med
en eventuell utvidgad utredning etapp två.

Vallanläggningen RAÄ Grebo 120:1 har en korrekt beskrivning och utbredning i FMIS.
Hägnaden RAÄ Grebo 121:1 har idag en antikvarisk
bedömning som bevakningsobjekt. Föreliggande utredning föreslår en ändring i registret till fornlämning.
Lämningen är med säkerhet ej tillkommen i samband
med landskapsnyttjandet under senare tid och bedöms
utifrån karaktären vara förhistorisk. En viss korrigering av
lämningens utbredning bör också göras då den vid inventeringen konstaterades ligga cirka 10 meter längre mot
nordöst jämfört med vad som inför utredningen framgår
av FMIS, samt att den är cirka 10 meter längre än vad som
tidigare angivits.
Nyupptäckta objekt inom delområde 1 utgörs av objekt
1218, ett röjningsröse, samt objekt 1231, en terrassering av
oklar ålder och funktion. Lämningen 1231 bedöms preliminärt ha karaktären av en husplatå men dess status går ej
säkert att fastställa utan utredningsgrävning.

Delområde 2
Fornborgen RAÄ Grebo 38:1, kallad "Käringbacken",
Dentusgrottan", eller "Jättens säng" (plats med tradition),
behåller bedömningarna fornlämning respektive ÖKL
med giltig beskrivning i FMIS.
Nordöst om fornborgen RAÄ Grebo 38:1 finns ett impediment med en storlek på cirka 140 x 140 meter. På impedimentet finns inga tidigare registrerade lämningar. Vid
föreliggande utredning påträffades 19 objekt, vilka samtliga bedöms utgöra fornlämning. Objekten tolkas höra
till en sammanhållen kulturmiljö som ingår i en gemensam grav- och boplatskontext med en preliminär datering
till äldre järnålder. Objekten utgörs av fem skärvstensflak
(objekt 932, 1011, 1021, 1069, 1123), tre hägnader i form
av stensträngar (objekt 923, 957, 1005), tre terrasseringar
(objekt 952, 951, 1130), en fossil åkeryta (objekt 971), en
färdväg i form av en hålväg (objekt 964) samt sex stycken
stensättningar (objekt 1501:1-6). Hela impedimentet
bör fornlämningsklassas som boplatsområde samt gravfält. Ytligt i skärvstenspackningen 1021 framkom förhistorisk keramik i samband med rensning. Vidare framkom på
impedimentet ytterligare en fossil odlingsyta, vilken dock
bedöms vara sentida (objekt 1031).
På de till impedimentet idag anslutande åkerytorna
bedöms möjligheten till ytterligare boplatslämningar ej
synliga ovan mark vara stor. Något som eventuellt styr-

Fig. 7. Del av stensträngen obj 1005
inom delområde 2. Från SÖ.
Foto: Rebecka Jonsson.

Fig. 8. Del av kantkedja till stensättningen
obj 1501:4 inom delområde 2. Från SÖ.
Foto: Rebecka Jonsson.
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Fig. 9. Plan över delområde 2, med påträffade
objekt och fyndplatser. Skala 1:1000.
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Fig. 10. Keramikfragment F15, påträffat i skärvstensflaket
obj 1021 inom delområde 2. Foto: Richard Grönwall.

Fig. 12. Färdväg och stenmur, objekt 635 och 623 inom
delområde 3. Från SÖ. Foto: Rebecka Jonsson

På norra sidan av Sågarviken, inom Grebos ägor, finns en
husgrund, RAÄ Grebo 122:1. Befintlig beskrivning i FMIS
är giltig. Ett säkerställande av den antikvariska bedömningen går dock endast att utföra genom utredningsgrävning. Torpet har ej återfunnits i de genomsökta arkiven
eller i det historiska kartmaterialet. Torpet kan eventuellt
utgöras av det i hembygdsföreningens handlingar kallade
"Norrbytorpet", och har så fall belägg från år 1681 (Grebo
hembygdsförening, stencil). Uppgiften bör dock betecknas som osäker då den de facto ligger inom Grebo och inte
Norrbys ägor.
Fig. 11. Husgrunden objekt 612
inom delområde 3. Från S.
Foto: Rebecka Jonsson

Delområde 3
Vid stranden mot Ärlången finns en vik med namnet Sågarviken. På dess östra sida framkom objekt 612 (husgrund),
objekt 615 & 619 (bebyggelselämningar i form av helt och
delvis gjutna fundament), objekt 623 och 635 (en färdväg och en stenstränsliknande lämning) samt 646 (en
husgrundsliknande lämning). På platsen har det enligt
uppgift från Grebo hembygdsförening tidigare funnits
en ångdriven såg som varit i bruk in i 1900-talet (muntlig
uppgift Rolf Gordon, Grebo hembygdsförening). Samtliga
ovan nämnda lämningar kan antas ha koppling till sågverksamheten. Ingen av lämningarna bedöms vara äldre än
1850. Den stensträngsliknande lämningen, objekt 623 är
till sin karaktär relativt lik en förhistorisk anläggning men
är delvis uppbyggd av sprängsten. Den intilliggande färdvägen som leder upp till en husgrundsliknande lämning
bedöms också vara sentida. Lämningarna vid östra Sågarviken ges således samtliga den antikvariska bedömningen
ÖKL.

Delområde 4
RAÄ Grebo 40:1 & 169:1 benämns i folkmun "Spökarebacken". Lämningarna utgörs av ett gravfält, bedömt som
fornlämning, och ett boplatsområde, bedömt som bevakningsobjekt. Beskrivningen i FMIS är giltig. Norr om och
i direkt anslutning till lämningarna framkom en hägnad i
form av en stensträng (objekt 900) samt en stensättningsliknande lämning (objekt 922). Hägnaden bedöms utgöra
fornlämning och den stensättningsliknande lämningen
ÖKL.
Nordöst om Spökarebacken (RAÄ Grebo 40:1 & 169:1)
finns en grupp med registrerade gravar (tre stensättningar), en hägnad (RAÄ Grebo 124:1-3 & RAÄ Grebo
125:1) samt ett gränsmärke (objekt 1350). I anslutning till
gravarna framkom inom föreliggande utredning ytterligare
två stensättningar, objekt 1351 & 1364 (1364 är röseliknande) vilka bedöms utgöra fornlämningar. RAÄ Grebo
124:3 är tidigare bedömd som osäker och klassad som
ÖKL. Föreliggande utredning anser dock att lämningen är
säker och bör registreras som stensättning med antikvarisk
bedömning fornlämning. Då avståndet mellan lämningarna överstiger 20 meter bör de dock ej införlivas i en
gemensam geometri. Stensättningarna och hägnaden RAÄ
Grebo 124:1-3 har en något avvikande belägenhet än vad
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Fig. 13. Delområde 3 med registrerade lämningar, påträffade
objekt och fynd. Skala 1:3000

som anges i FMIS. Skillnaden uppgår till cirka 10 meter
och en korrigering i registret bör ske.
RAÄ Grebo 125:1 behåller nuvarande status som fornlämning i registret, med en befintlig korrekt lägesangivelse och
beskrivning.
Vid inventeringen av RAÄ Grebo 39:1-2 återfanns endast
en av de registrerade stensättningarna. Beskrivningen i
registret av en av gravarna överensstämmer med RAÄ
Grebo 39:1 men läget för denna är identiskt med RAÄ
Grebo 39:2 (kontrollmätt med RTK-GPS mot angivna
koordinater i FMIS). Strax norr om den nu inventerade
anläggningen observerades en större rotvälta med ett
stenmaterial som skulle kunna utgöra resterna av en sten-
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sättning. En tolkning är att den nu inventerade anläggningen utgör den i FMIS beskrivna RAÄ Grebo 39:1, som
ursprungligen har varit något felaktigt markerad i kartan
(cirka 10 meter vilket är inom felmarginalen för den manuella inprickning som skedde år 1979). Lägesangivelsen
i FMIS för RAÄ Grebo 39:2 sammanfaller med platsen
för vindfället. Noteras kan dock att båda anläggningarna
uppges vara intakta i samband med en skadeinventering
efter stormen Gudrun år 2008 (Svarvar 2008:20).
Vid föreliggande utredning framkom ytterligare ett objekt
i anslutning till ovan nämnda stensättning form av ytterligare en grav (objekt 1328). Objektet utgörs av en mycket
flack stensättning med endast en partiellt synlig kantkedja.
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Fig. 14. Delområde 4 med registrerade lämningar, påträffade objekt och fynd.
Skala 1:3000

Läget och lämningens karaktär överensstämmer ej med de
i FMIS tidigare registrerade uppgifterna om RAÄ Grebo
39:1-2. Konstateras kan därmed att RAÄ Grebo 39:1 kvarligger, dock med ett något annat läge än tidigare registrerat.
RAÄ Grebo 39:2 har försvunnit i samband med ett stormfälle. Ytorna i anslutning till gravarna är relativt stenbunden och det är inte osannolikt att fler gravar döljer sig under
markytan. Objekt 1328 bedöms utgöra fornlämning.
Objekt 1350 är beläget norr om Spökarebacken och utgör
ett tidigare okänt gränsmärke. Lämningen ligger inte i
befintlig gräns och lämningen finns ej markerad i det historiska kartmaterialet. Dess ålder går ej att avgöra och den
antikvariska bedömningen rekommenderas vara ÖKL.
Hägnaden RAÄ Grebo 178:1 har efter ny uppmätning
med RTK-GPS visat sig ha en något annan belägenhet i
lämningens norra del. Den nya utsträckningen är belägen
cirka 20 meter norr om den som är angiven i FMIS och en
korrigering bör göras.
Lämningen RAÄ Grebo 41:1 har en något annorlunda
karaktär än i vad som beskrivs i FMIS. Centralt i anläggningen finns en ca 0,5 m hög rest sten och lämningen
utgörs sannolikt av ett gränsmärke. Idag är lämningstypen
bedömd som stensättningsliknande lämning. Lämningen
återfinns ej i det historiska kartmaterialet och är inte heller

placerad i en befintlig gräns. Den antikvariska bedömningen som ÖKL bör kvarstå.
RAÄ Grebo 41:2 bör ändra lämningstyp från stensättningsliknande lämning till röjningsröse, då dess uppbyggnad och karaktär är uppenbart av typen röjningsröse.

Delområde 5
Inom delområdet finns två bytomter. Melby bytomt är
sedan tidigare registrerad som RAÄ Grebo 150:1 och har
ett äldsta skriftligt belägg från år 1383 (SOFI). Bytomten
är klassad som fornlämning. Melbys nuvarande läge är
identiskt med läget markerat på storskifteskartan från år
1782 (Akt D28-24:1). Namnet "mellanbyn" syftar förmodligen på belägenheten mellan Norrby och Grebo. Tomten
är idag bebyggd och brukas som sommarstugetomt. Inom
fornlämningsområdet finns flera synliga lämningar i form
av husgrunder, brunn, terrasseringar med mera. Beskrivningen i FMIS stämmer huvudsakligen men en mindre
korrigering av den rumsliga utbredningen mot norr bör
göras, så att fornlämningen också omfattar den i föreliggande utredning framkomna källargrunden objekt 255.
Norrby bytomt (objekt 1500) är ej registrerad i FMIS.
Gården har ett äldsta belägg från år 1360 (SDHK-nr
10778) och inom gårdstomten finns ett flertal synliga
strukturer i form av terrasseringar och husgrunder med
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mera. Bytomten har i föreliggande utredning behandlats som ett sammanhållet objekt och de enskilda anläggningarna är ej inmätta och beskrivna. Norrbys nuvarande
läge är identiskt med det på storskifteskartan från år 1782
(Akt D28-24:1). Namnet Norrby bör syfta på det rumsliga
förhållandet till Melby och Grebo. Gården är idag i bruk

Fig. 16. Knackstenar/löpare F21, F19 och
F18.

Fig. 15. Röjningsröse, objekt 375, inom delområde
5. Från NV. Foto: Rebecka Jonsson

och tomten är bebyggd. Bytomten har mot bakgrund av
detta bedömts utgöra en ÖKL med enligt i fig. 17 angiven
utbredning.
Strax söder om Norrby bytomt finns fyra objekt (550,
565, 579, 586) vilka betecknas som stensättningsliknande lämningar. Objekten är ej registrerade i FMIS. Ytan
är kraftigt skadad av betesdjur och marken är gropig med
uppstickande sten. En säker bedömning utan utredningsgrävning är inte möjlig. På en av lämningarna (550) syns
en uppstickande eventuell kantkedja. En utredning etapp
2 med utredningsgrävning föreslås vid ett eventuellt fortsatt planarbete, för att säkerställa lämningens status. Tills
vidare ges den antikvariska bedömningen ÖKL.
Stensträngen RA Ä Grebo 131:2, med den direkt intilliggande stensättningen RAÄ Grebo 131:1, har en giltig
beskrivning i FMIS. Stensträngens norra utsträckning har
dock en något avvikande sträckning vilket bör korrigeras.
Objekt 375 utgörs av ett j tidigare registrerat röjningsröse
med bedömningen ÖKL.
Objekt 470 utgörs av en stenmur yngre än år 1850, vilken
idag är i bruk som tomtavgränsning. Den antikvariska
bedömningen bedöms vara ÖKL.

Fyndplatser
Under fältinventeringen påträffades ett flertal lösfynd av
antikvariskt intresse. Den antikvariska bedömningen är i
samtliga fall ÖKL då avstånden mellan fynden överstiger
20 meter och några större tillhörande kontexter, till exem-
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pel boplatser, i detta skede ej kunnat beläggas. Lämningstypen anges som fyndplats. Fynden utgörs huvudsakligen
av bearbetad kvarts samt knackstenar, brynen och löpare.
Fynden har en relativt jämn spridning över utredningsområdet, med en antydan till större förekomster i de sydöstra
delarna. Fynden framkom vid inventering i åkermark (med
enstaka undantag i skogsmark). Som källkritisk faktor bör
understrykas att fördelningen av fynden sannolikt är beroende av åkermarkens beskaffenhet gällande stående vegetation eller skördad och tidigare harvad mark. Vid stående
vegetation har inventeringen väsentligt försvårats.

Slutsatser
Hela utredningsområdet, med undantag av fynd- och
lämningstomma delar av skogsmarken, har visat sig vara
fornlämningsintensivt. Ett flertal tidigare okända fornlämningar samt lösfynd har framkommit över hela ytan. I
många fall krävs en fördjupad utredning etapp 2 för att fastställa status och utbredning av påträffade objekt och indikationer genom lösfynd.
Det relativt stora antalet kvartsfynd, i kombination med
nivåerna över havet, indikerar preliminärt att lämningarna representerar ett mycket långt tidsspann, med möjliga
dateringar från mesolitisk tid och vidare fram mot historisk tid.
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Bilaga 1. Registrerade lämningar
RAÄ nr

Lämningstyp

Beskrivning

Korrigering

Bedömning

Åtgärd

Grebo 150:1 Bytomt

Bebyggelselämning. Inom på fotokartan
Ytmässig korrigering
i N vilket omfa ar
markerat område finns 3 husgrunder
nyupptäckt obj 256.
2 källargrunder och troligtvis 1 brunn.
Husgrunderna är17x6 m (ÖNÖ-VSV), 8x5 m
(SSÖ-NNV) samt 7x6 m (NNV-SSÖ). En husgrund
(7x6 m) belägen i SÖ delen har i N e spisröse
3 m i diam och 1 m h. Denna husgrund ger e
yngre intryck. Källargrunderna är 5x5 m (SV-NÖ)
och 4x2 m (NV-SÖ). I SV delen av området
är troligtvis en brunn ca 3 m diam. Området
utgörs enl uppgi från orten, lämningarna
e er Melby gård. I N av impedimentet står en
byggnad kvar, nu utgörande sommarstuga.
Denna del (hus + iordningställd tomt)
har undantagits från R-markerat område
trots a det även där sannolikt finns äldre
kulturlager. Området R-markeras, trots a
de a sommarhus kvarstår, p g a a det mist
sin ursprungliga funk on som brukningsenhet.
Tidigaste belägg för gårdens existens är
1383. Ortnamnsarkivet i Uppsala (OAU).

Fornlämning

Arkeologisk
förundersökning

Grebo
131:1-2

Stensä ning
och hägnad

1) Stensä ning, kvadra sk 5x5 m (Ö 20cg N-V Ytmässig korrigering
20cg S) och 0,3 mh. Delvis övermossad fyllning
av 0,3-0,5 m st stenar. I VNV hörnet hörnsten
0,4 m h 0,3 m br och 0,3 m tj. Något lutande åt
SV. Beväxt med två tallar och några enbuskar.
Till nr 1 NV hörn ansluter 2) Stensträng, ca 100
m l (S 10cg Ö-N 10cg V). Strängen är 1,5-2,5
m br, in ll 0,4 m h och består av 0,5-1,0 m
st stenar. P g a brukningsväg och källare gör
stensträngen e uppehåll i mi par et, på
ca 30 m. De a är också det lägsta par et.
Den N delen avslutar vid åkerkant.

Fornlämning

Arkeologisk
förundersökning

Grebo 41:1

Ny lämningstyp: Gränsmärke.
Gränsmärke

Ny beskrivning och
lämningstyp.

Övrig kulturhistorisk Arkeologisk
lämning
utredning etapp 2

Ny beskrivning och
lämningstyp.

Övrig kulturhistorisk Ingen åtgärd
lämning

Grebo 41:2

Röjningsröse, närmast rund, 4 m i diam och
0,2 m h gles fyllning av 0,3-0,5 m st stenar.
Bevuxen med e nyponbuskage. Lämningarna
utgöres troligen av uppkörd odlingssten.

Grebo 122:1

Bebyggelselämning. Inom på fotokartan
markerat område finns en husgrund
7x5 m (SSV-NNÖ). I SV delen e
skorstensröse 1,5 m i diam och 0,6 m h.

Bevakningsobjekt

Arkeologisk
utredning etapp 2

Arkeologisk
förundersökning

Grebo 38:1

Fornborg

Fornborg, ca 550x200 m (NV-SÖ). Berget
har branta slu ningar åt alla håll. Vid de
minst oframkomliga sidorna i NV och i SÖ
finns vallar. Vallarna är ? m l, 0,2-0,6 m h och
2-5 m br. Bestående av 0,1-1,0 m st stenar.
De mindre stenarna påfallande skärviga.
Vallen i SÖ ll största delen övermossad.

Fornlämning

Grebo 38:2

Plats med
tradi on

Plats med tradi on. I en urholkning i berget
vid va enytan säges jä en Dentus bo.
Urholkningen kallas jä ens säng. Denne
jä e stal en gång kyrkklockorna från Grebo
kyrka. E bärgningsförsök med trillingoxar
misslyckades då en av bärgarna ej kunde hålla
tyst hela den. Sedan dess hålles de luckor i
klockstapeln som ve er ut mot sjön stängda, så
ännu 1979. De a för a ej störa jä en. (Enligt
Nordensköld, 1877, kallas jä en Edentus).

Övrig kulturhistorisk Ingen åtgärd
lämning
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Grebo 40:1

Gravfält

Gravfält, 100x10x40 m (VNV-ÖSÖ) bestående
av 20 runda eller närmast runda stensä ningar.
Dessa är 4-10 m i diam, (17 st är 4-6 moch 3
st är 7,9 resp 10 m i diam) och 0,2-0,8 m h.
Samtliga är övertorvade med i ytan synliga
0,2-0,7 m st stenar. Stensä ningarna möjligen
sekundärt övertorvade 6 st (varav 3 är 4-6 m
i diam och 3 st är 7,9 resp 10 m i diam) har
kantkedja 0,1-0,2 m h av 0,2-0,6 m st stenar.
En anläggning i gravfältets NNV del är skadad
av väg. Gravfältet bevuxet med ek och ask.

Fornlämning

Arkeologisk
förundersökning

Grebo 169:1 Boplatsområde

Boplatsområde. På en terrass, (naturlig?), ca
120x20-40 m (NNV-SSÖ) och 1-2,5 m h finns 2
terraseringar en stensä ningsliknandelämning,
2 stensamlingar med skärvstenspackning, en
väg? samt enstensä ningsliknande lämning
med skärvstenspackning. En terrasering i NÖ
är 12 m l(SSÖ-NNV,SÖ-NV) och 0,2 m h. Kant i
SV, delvis otydliga, bestående av 0,3-0,7 m st
stenar. En terrassering V om den ovan beskrivna
består av 2 terrasseringar i vinkel mot varandra.
De är 5 resp 7 m l (SÖ-NV, NÖ-SV) och 0,1-0,4
m h. V hörnet även husgrundsterrass? I NÖ är
en: Stensä ningsliknande lämning, närmast
rund. 7 m i diam och 0,5 m h. Övertorvad med
i ytan 0,2-0,4 m st stenar, samt i kanterna en
del skärvsten. I NÖ är schaktmassor påförda
från den in lliggande vägen. Stensamlingarna
med skärvstenspackning är 12x4 m (NNÖ-SSV)
och 5x5 m. De har en fyllning av 0,3-0,5 m st
stenar, samt ställvis packningar med skärvsten.
I V delen är en väg? 50 m l (Ö 10cg S-V 10cg
N, SÖ-NV, NÖ-SV) Vägen är 2 m br och stenfri.
Längs kanterna 0,3-1,2 m st stenar. Vägen
går ll den V av terrasseringarna. Vid vägens
N del är: Stensä ningsliknande lämning
med skärvstenspackning. Anläggningen är
närmast kvadra sk 8x8 m (SÖ-NV) oh 0,4
m h. Gles fyllning av 0,3-1,5 m st stenar. i Ö
delen en skärvstenspackning 3x3 m och 0,2m
h. Sidorna i SÖ och SV utgör också kanter på
den digare beskrivna vägen. Spri i området
finns stenanhopningar och röjda ytor, samt i
slänten mot SV spridd förekomst av skärvsten.
En del av boplatsområdet har troligtvis skadats
av en väg som är dragen i NÖ. Området
bevuxet med ek, ask samt hasselbuskar.

Bevakningsobjekt

Arkeologisk
utredning etapp 2

Grebo 37:1-2 Stensä ning

1) Stensä ning, kvadra sk 7x7 m (Nö-SV) 0,2
m h. Delvis övermossad fyllning av 0,2-0,5
m st stenar. Kantkedja 0,2 m h av 0,4-0,8 m
l stenar. Beväxt med nyponbuskar. 2 m NV
nr 1 är: 2) Domarring, 7 m i diam bestående
av 7 klumpstenar 0,2-0,4 m h, 0,2-0,7 m br
och 0,2-0,4 m tj. I mi par et är 3 stenar
0,3-0,4 m st. Beväxt med nyponbuskar.

Fornlämning

Arkeologisk
förundersökning

Grebo 120:1 Vallanläggning

Vall, 140 m l (Ö-V, NÖ-SV), 2-5 m br och
0,2-0,5 m h, beståendeav 0,2-1,0 m st stenar.
Vallen är något neddragen i bergslänten.
Funk onen svårbestämd. Bergets SÖ
del som är mer lä llgänglig saknar vall
eller annan avspärrningsanordning.

Fornlämning

Arkeologisk
förundersökning
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Grebo 121:1 Hägnad

Sträng av röjningssten, 75 m l (NV-SÖ), 1-3 m
br, 0,2-0,3 m h av0,2-1,0 m st stenar. Bitvis
är strängen otydlig och på några ställen
är ansvällningar av röjningsrösekaraktär,
4-5 m i diam. I anslutning ll strängen
röjda ytor och stensamlingar. De röjda
ytorna är ej fullständigt röjda. Området
ger e mycket ålderdomligt intryck.

Ny bedömning:
Fornlämning. Ytmässig
korrigering

Fornlämning

Arkeologisk
förundersökning

Grebo
124:1-2

Stensä ning

Ny bedömning:
1) Stensä ning, rund, 10 m i diam och 0,3 m
h. Delvis övermossad fyllning av 0,3-0,7 m st
Fornlämning. Ytmässig
stenar. I mi par et tre block ca 2 mst. Bevuxen korrigering
med e otal barrträd samt några unga lövträd.
8 mNNV om nr 1 är e hörn på 2) Stensträng,
30 m l (N 40cg Ö-S 40cg V, VNV-ÖSÖ). Strängen
är 4-6 m br och 0,3-0,5 m h, bestående
av0,3-1,0 m st stenar. V delen av strängen är
övertorvad och har karaktären av en vall.

Fornlämning

Arkeologisk
förundersökning

Grebo 124:3 Stensä ning

Stensä ning, rund 5 m diam och 0,3 m h.
Ny bedömning:
Fyllning av 0,3-0,7 m st stenar. Kan utgöra
Fornlämning. Ytmässig
mi stensä ning ll en större stensä ning. Inga korrigering
klara y erbegränsningar finns på vare sig den
förmodade mi stensä ningen eller den större.

Fornlämning

Arkeologisk
förundersökning

Grebo 178:1 Hägnad

Stensträng, ca 90 m l (ÖNÖ-VSV), 1-3 m br
och 0,2-0,3 m h. I huvudsak enskiktad. Den
VSV delen av stensträngen är ll karaktären
bredare och mer ”utrasad”, medan den
ÖNÖ delen är mer ”pärlbandsliknande”. S
och SSV om stensträngen, i området mellan
densamma och åkerkanten, finna antydan
om röjda ytor eller en större röjd yta.
Röjningssten finns också inom området där
röjningssten delvis utny jats som del i den
ovan nämnda stensträngens VSV del. Därav
möjligen dess något bredare karaktär.

Ytmässig korrigering

Fornlämning

Arkeologisk
förundersökning

Grebo 39:1

Stensä ning

Stensä ning, rund, 8 m diam och 0,2 m
h. Delvis övermossad fyllning av 0,3-0,6
m st stenar. Kantkedja (?) i SÖ, 0,3 m
h av 0,4-0,7 m l stenar. I NV delen av
anläggningen står en telefonstolpe.
Bevuxen med en gran samt ekbuskar.

Ytmässig korrigering

Fornlämning

Arkeologisk
förundersökning

Grebo 39:2

Stensä ning

Stensä ning, rund 5 m i diam och 0,2 m h.
Övermossad fyllning bestående av 0,4-0,7
m st stenar. Beväxt med en gran och en tall.
Båda stensätningarna något omplockade.

Sannolikt skadad
av rotvälta.

Fornlämning

Arkeologisk
förundersökning

Grebo 125:1 Stensä ning

Stensä ning, rund, 12 m i diam och 0,3 m h.
Delvis övermossad fyllning av 0,3-0,6 m st
stenar. Mi block 1,5x1,0 m (N-S) och 0,4m
h. Kantkedja 0,2-0,4 m h av 0,3-1 m l stenar.
Stensä ningen bevuxen med 2 tallar, aspar
och en hasselbuske. Stenpackningen har
tendenser ll a forma koncentriska cirklar.

Fornlämning

Arkeologisk
förundersökning
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Bilaga 2. Objekt
Objekt

Sakord

Beskrivning

AnƟkvarisk bedömning

Åtgärd

233

Röjningsröse

Rund ll oregelbunden. 11,5 x 6, 5 m. Ca 0,5 - 0,8 m högt.
Bestående av sten i homogent material (skarpkantad
gråsten) med en storlek av ca 0,5 m och uppåt. Beväxt
med nyponbuskar, slånbuskar och flera plommonträd.

Övrig kulturhistorisk lämning

Ingen åtgärd

255

Övrigt

Källargrund/jordkällare. Rundad ll oregelbunden. 6 x
4-4,5 m. En 0,35 m djup fördjupning centralt. I söder e
större block Öppning mot norr. Synliga upps ckande stenar
ca 0,25-0,7 m stora i sidorna. Begränsas i norr av e större
sprängt block, ca 1,5 m i diam. Bevuxen med 1 äppelträd
samt nyponbuskar. Belägen på gränsen ll bytomten RAÄ
150:1 med bedömningen övrig kulturhistorisk lämning.

Övrig kulturhistorisk lämning

Arkeologisk utredning
etapp 2

256

Husgrund,
historisk d

Synlig syllsten ca 4 x 6 m. Belägen strax utanför
begränsningen ll bytomten RAÄ 150:1 vilken har
bedömningen övrig kulturhistorisk lämning.

Övrig kulturhistorisk lämning

Arkeologisk utredning
etapp 2

375

Röjningsröse

Oregelbunden ll oval. 7,5 x 4,0 m. 0,5-0,8 m högt.
Bestående av 0,5-1,0 m stora stenar i blandat material
samt flera större block (över 2 m stora).

Övrig kulturhistorisk lämning

Ingen åtgärd

417

Fossil åker

Ca 21,5 x 14,5 m. Vid sidorna finns uppkastad odlingssten.
Sen da kvarliggande del av in lliggande moderna
åker. Ytan har har sannolikt slutat brukas i samband
med övergång ll maskinella brukningmetoder.

Övrig kulturhistorisk lämning

Ingen åtgärd

437

Röjningsröse

Ca 6 x 4 m. ca 0,3-1,0 m hög. Bestående av stenar i
e blandat material ca 0,2-0,3 m stora med två större
block (ca 2 m stora). Beväxt med nyponbuske.

Övrig kulturhistorisk lämning

Ingen åtgärd

448

Röjningsröse

Ca 11 x 3 m och 0,3-0,4 m hög. Består av ca 0,2-0,5 stora
stenar. Har llsammans med objekt 461 vissa likheter med en
stensträng och en därimellan liggande fägata. Det topografiska
läget mot en lodrät bergvägg utesluter dock de a.

Övrig kulturhistorisk lämning

Ingen åtgärd

461

Röjningsröse

Ca 15 x 8 m och 0,3-0,4 m hög. Består av ca 0,2-0,5 stora
stenar. Har llsammans med objekt 448 vissa likheter med en
stensträng och en därimellan liggande fägata. Det topografiska
läget mot en lodrät bergvägg utesluter dock de a.

Övrig kulturhistorisk lämning

Ingen åtgärd

470

Övrigt

Stenmur ca 32 m. bestående av ca 0,3- 1,0 m stora skarpkantad
sprängsten, blandat med rundad natursten. Ca 0,6-1,2
m hög. Belägen direkt öster om en villatomt (avgränsar
sannolikt denna). Ca 1,0-1,5 m bred öppning i mi en.

Övrig kulturhistorisk lämning

Ingen åtgärd

550

Rund ca 6, 5 m diam och 0,3-0,4 m hög.
Stensä ningsliknande lämning synlig som upphöjning/
kulle med central nedsänkning (ca 0,2 m djup) och antydan
ll kantkedja i SÖ i form av ca 0,2-0,4 m stora stenar av
blandat material. Kra igt klövskadad. Lämningen är osäker
och dess status går ej a avgöra utan utredningsgrävning.

Övrig kulturhistorisk lämning

Arkeologisk utredning
etapp 2

565

Rund/oregelbunden Ca 8 x 6 m. Ca 0,4 m hög. Central
nedsänkning/grop (ca 0,2 m djup). Kra igt klövskadad.
Upps ckande 0,2-0,4 m stora stenar samt block (upp ll
2 m stora) i blandat material. Lämningen är osäker och
dess status går ej a avgöra utan utredningsgrävning.

Övrig kulturhistorisk lämning

Arkeologisk utredning
etapp 2

26

579

Oregelbunden. Ca 3 x 2,5 m . Ca 0,2 m hög, belägen
direkt på berghäll. Består av stenar i blandat
storlek, ca 0,1-0,4 m stora. Osäker lämning.

Övrig kulturhistorisk lämning

Arkeologisk utredning
etapp 2

586

Rund/oregelbunden Ca 6 x 6,5 m. Ca 0,2 m hög, kra igt
skadad, med centralt beläget 1,2 m stort block. Grop i
mi en. Blandat stenmaterial, av ca 0,4 m stora stena.
Kra igt klövskadad. Lämningen är osäker och dess
status går ej a avgöra utan utredningsgrävning.

Övrig kulturhistorisk lämning

Arkeologisk utredning
etapp 2

600

Röjningsröse

Rund. Ca 6 x 6,5 m. Ca 0,5-0,8 m hög. Odlingsröse bestående
av stenar i blandat material, ca 0,1-0,6 m stora, samt
upp ll 2 m stora block. Beväxt med nyponbuske.

Övrig kulturhistorisk lämning

Ingen åtgärd

612

Husgrund,
historisk d

Rektangulärt ca 4 x 5 m. och 0,9 m hög. Riklig förekomst
av tegelstenar. Innehåller sprängsten. Belägen i slu ning
ner mot va endrag. Troligen kvarnbyggnad. Enligt muntlig
uppgi från Grebos hembygdsförening har det digare funnits
e (troligen ångdrivet) sågverk på platsen. På ekonomiska
kartan från 1947 benämns va endraget som ”Sågarviken”

Övrig kulturhistorisk lämning

Ingen åtgärd

615

Övrigt

Bebyggelselämning, Närmast kvadra skt 1,2 x 2,3 m, och 1,0
m högt gjutet betongfundament strax sydväst om husgrunden
obj 612. Sannolikt e samband med sen da sågverksamhet.

Övrig kulturhistorisk lämning

Ingen åtgärd

619

Övrigt

Närmast kvadra skt stenfundament. 2,3 x 2,0 m. och
1,15 m högt. Innehåller gjutna detaljer och borrhål i
sten. Sannolikt e samband med sen dasågverksamhet.

Övrig kulturhistorisk lämning

Ingen åtgärd

Stenmur. Ca 26 m lång och 0,3-0,5 m hög. Stensträngsliknande
anläggning löpande i NV-SÖ och belägen i en brant slu ning
i e skogspar . Består av blandat stenmaterial ca 0,3-1,0 m
stora, där de större stenarna utgörs av markfasta block. Delvis
byggd av sen da sprängsten, därav bedömningen a den är
recent. Strax norr om stenmurens östra begränsning (uppe i
slu ningen) finns en anläggning i form av en jordkällarliknande
anläggning. Sannolikt e samband med sen da sågverksamhet.

Övrig kulturhistorisk lämning

Ingen åtgärd

623

635

Färdväg

Hålväg. ca 23 m lång, NV-SÖ riktning. Ca 0,5-0,8 m bred och 0,15
m djup. Sannolikt e samband med sen da sågverksamhet.

Övrig kulturhistorisk lämning

Ingen åtgärd

646

Övrigt

Närmast rund jordkällarliknande anläggning. Ca 6 x 6 och
0,8 m hög jord och stenblandad vall med öppning i SV.
Stenstorlek i vallen 0,3-0,5 m. Ingen förekomst av tegel.
Sannolikt e samband med sen da sågverksamhet.

Övrig kulturhistorisk lämning

Ingen åtgärd

900

Hägnad

Stensträng. Ca 55 m lång och ca 0,7-1,4 m bred samt ca
0,3-0,4 m hög. Löper i NV-SÖ riktning. Den nordöstra
sidan utgörs av en eventuell rest av en fägata vilken i äldre
registrering eventuellt angivits som färdväg. Stensträngen
består av stenar i blandat material (rundad och skarpkantad
gråsten) ca 0,3-1,0 m stora. Ställvis u allen sten. Fägatan
är ca 2,5 m bred och svagt skålad. Stensträngen avslutas i
väster med en stensä ningsliknande lämning objekt 922.

Fornlämning

Arkeologisk
förundersökning

Oregelbunden ll rektangulär stensä ningsliknande
lämning, ca 6 x 10 m, 0,2 m hög, bestående av stenar i
blandat material ca 0,3-0,5 m stora. Delvis belamrad av
röjningssten. Bevuxen med ask (sly) och mindre buskar.

Övrig kulturhistorisk lämning

Arkeologisk utredning
etapp 2

Ca 18 m (V-Ö) lång och 0,5-0,8 m bred samt 0,1-0,4 m
hög. Består av e blandat stenmaterial (rundad
och skarpkantad gråsten, ca 0,3-0,5 m stora). Delvis
sammanbyggd med naturliga block. Avgränsas i S av
berghäll och i N av e skärvstensflak objekt 932.

Fornlämning

Arkeologisk
förundersökning

922

923

Stensträng

27

932

Boplats
(skärvsten)

Oregelbunden ll oval. Skärvstensflak. Ca 4 x 4 m,
ca 0,1-0,2 m h. Myllig mörk sotbemängd fyllning
innehållande skärvig och skörbränd sten. Rela vt gles
skärvstensansamling. Begränsad av större block.

Fornlämning

Arkeologisk
förundersökning

942

Terrassering

Rektangulär ll oregelbunden, ca 6 x 9 m. Till
synes stenröjd. Igenväxt hagmark. Bevuxen med asp.

Fornlämning

Arkeologisk
förundersökning

951

Terrassering

Rektangulär, ca 7x10 m, belägen öster om objekt
942 på något högre höjd. Till synes stenröjd.
Igenväxt hagmark. Bevuxen med asp.

Fornlämning

Arkeologisk
förundersökning

957

Hägnad

Stensträng. Ca 10 m lång (V-Ö) och 1,1-1,3 m bred
samt 0,2-0,3 m hög. Löper i N-S riktning söder om
terrasseringen 942. Består av stenar i e blandat material
(rundad och skarpkantad gråsten, ca 0,3-0,7 m stora). Delvis
sammanbyggd med naturliga block. Ställvis u allen sten.
Direkt V om stensträngen finns en färdväg obj 364.

Fornlämning

Arkeologisk
förundersökning

964

Färdväg

V-Ö riktning belägen direkt väster om stensträngen 3A957. Ca 11 Fornlämning
m lång och 1,8 m bred. Hålvägsliknande med svagt skålad bo en.

Arkeologisk
förundersökning

971

Fossil åker

Ca 65 x 30 m stenröjd yta på den lägsta delen av e
impediment (nedanför terrasseringar). Bo en av
sil g mylla. Begränsas av naturliga block i alla riktningar.
Bevuxen med asp och lönn. Kantas av röjd odlingssten.

Fornlämning

Arkeologisk
förundersökning

1005

Hägnad

Stensträng. Ca 22 m lång, ca 0,9-1,15 m bred bestående
av sten i e blandat material (rundad och skarpkantad
gråsten) ca 0,4-0,8 m stora. Sammanbyggd med naturliga
större block. Avgränsar fossil åkermark obj 971.

Fornlämning

Arkeologisk
förundersökning

1011

Boplats
(skärvsten)

Oregelbundet avlång form. Ca 12 x 7 m
Skärvstensflak. 0,1-0,2 m h. Myllig mörk sotbemängd fyllning
innehållande skärvig och skörbränd sten. Rela vt gles
skärvstensansamling. Beväxt med asp och ek.

Fornlämning

Arkeologisk
förundersökning

1021

Boplats
(skärvsten)

Oregelbunden form. Ca 9 x 8,5 m . Skärvstensflak beläget
vid den naturliga ”gränsen” ll området. Till skillnad från de
andra skärvstensflaken på impedimentet ligger den skärviga
stenen väldigt ytligt. Fyllning av mörk myllig sotbemängd silt.
I ytan framkom förhistorisk keramik (F1030).

Fornlämning

Arkeologisk
förundersökning

1031

Fossil åker

Ca 26,5 x 12 m. Bo en av sil g mylla med inslag av lera.
Stenröjd yta vid den sydöstra delen av impedimentet. Sen da
åker belägen direkt S om objektet. Sannolikt en sen da rest av
den S belägna åkermarken. Bevuxen med ek, asp och lönn.

Övrig kulturhistorisk lämning

Ingen åtgärd

1069

Boplats
(skärvsten)

Skärvstensflak. Oregelbundet avlång form (N-S). Ca 6,5 x
4,5 m och 0,1-0,2 m h. Myllig mörk sotbemängd fyllning
innehållande skärvig och skörbränd sten. Rela vt
gles skärvstensansamling. Beväxt med asp.

Fornlämning

Arkeologisk
förundersökning

1123

Boplats
(skärvsten)

Oregelbunden form. Ca 6,5 x 4 m. Skärvstensflak beläget i
slu ning. Myllig mörk sotbemängd fyllning innehållande skärvig
och skörbränd sten. Rela vt gles skärvstensansamling.

Fornlämning

Arkeologisk
förundersökning

1130

Terrassering

Närmast rektangulär. Ca 6 x 4 m. ev något större då
Fornlämning
avgränsningen är otydlig. Plan, stenröjd yta uppe på impediment.
Kantas av naturliga block och skärvstensflak. Angränsar ll
skärvstensflak obj 1123. Bevuxen med asp och lönn.

Arkeologisk
förundersökning
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1218

Röjningsröse

Oregelbunden ll rund, Ca 8,5 x 8 m, bestående av sten i e
blandat material (främst rundad gråsten, ca 0,3-0,7 m stora
samt större naturliga block). Beläget söder om RAÄ Grebo
37:1. Kra igt överväxt med mossa, sly och annan vegeta on.

Övrig kulturhistorisk lämning

Ingen åtgärd

1231

Terrassering

Närmast rektangulär, ca 12x6 m i N-S riktning (otydlig
avgränsning), ca 0,5-0,8 m h, med flera synliga stenar
(i blandat material, rundad och skarpkantad gråsten,
ca 0,4-0,6 m stora). Delvis stensa terrasskant i öster,
upplagd sten i väster. Belägen nedanför en brant
berghäll och exponerar mot öster. Kra igt överväxt med
ormbunkar, mossa samt en asp. Bör utredningsgrävas.

Övrig kulturhistorisk lämning

Arkeologisk utredning
etapp 2

1328

Stensä ning

Ca 6,5 m rest av tydlig kantkedja. Ca 0,2 m hög.
Sannolikt en rund stensä ning med uppska ad diam
på ca 6-8 m. Ca 0,2 m hög. Stenar i blandat material
(rundad och skarpkantad gråsten, ca 0,25-0,45 m stora).
Ingen synlig stenpackning. Bevuxen med gran.

Fornlämning

Arkeologisk
förundersökning

1350

Gränsmärke

Ca 2 m i diam. 0,5 m hög, bestående av minst 8 synliga stenar
lagda på hög direkt på berghäll. Stenar i blandat material
(rundad och skarpkantad gråsten, ca 0,45-0,9 m stora). Beväxt
med björk och ask. Ger e sen da intryck. Ej i historisk gräns.

Övrig kulturhistorisk lämning

Arkeologisk utredning
etapp 2

1351

Stensä ning

Rund. ca 7 m i diam. och ca 0,2-0,3 m hög. Stenfylld av
stenar i e blandat material (rundad och skarpkantad
gråsten, ca 0,2-0,55 m stora). Tendenser ll koncentriska
cirklar. Bevuxen med lönn, ek och björk.

Fornlämning

Arkeologisk
förundersökning

1364

Stensä ning

Röseliknande stensä ning. Rund. Ca 7 m i diam. och 0,4
m hög. Består av stenar i e blandat material (rundad
och skarpkantad gråsten, ca 0,5-1,0 m stora). E
mi block, ca 1,0 m stort. Bevuxen med tall och ek.

Fornlämning

Arkeologisk
förundersökning

1500

Bytomt

Bytomt. Norrby. Ca 195 x 160 m. Utbredning hämtad från äldre
kartmaterial. Bytomten har e säkert äldsta belägg från 1360
(SDHK-nr 10778). Uppgi er finns om e belägg från 1358, vilket
dock ej går a belägga. E flertal strukturer och husgrunder
synliga inom bytomten. Tomten är bebyggd och i bruk.

Övrig kulturhistorisk lämning

Arkeologisk utredning
etapp 2

1501

Gravfält

Gravfält. Ca 35x20 m bestående av 6
stensä ningar. Stensä ningarna är runda 3-8 m diam och
0,1-0,35 m h. E flertal har tydlig kantkedja. Beläget i skogsmark
i svag S-Ö slu ning. Gravfältet utgörs av :1 Stensä ning. Rund,
ca 5,5 m i diam. och 0,35 m hög. Tydlig kantkedja av 0,3-0,45
m stora sten i N, ställvis tydlig kantkedja i övriga väderstreck.
Stenmaterialet är rela vt homogent (främst rundad gråsten,
ca 0,3-0,45 m stora). Enstaka upps ckande stenar innanför
kantkedjan. Bevuxen med asp. :2 Stensä ning. Rund, ca 4 m i
diam, 0, 25 m hög. Tydlig kantkedja i den nordvästra delen av
graven, mindre tydlig mot nordöst. Stenmaterialet är rela vt
homogent (främst rundad gråsten, ca 025-0,5 m stora). Enstaka
upps ckande stenar innanför kantkedjan. Stensä ningen är
skadad i NÖ av en djurgrop. Bevuxen med lönn och asp. :3
Stensä ning. Rund, ca 6 m diam. 0,25 m hög. Tydlig kantkedja
av 0,2-0,55 m stora sten i NV delen av graven, ställvis tydlig
i andra väderstreck. Enstaka upps ckande sten innanför
kantkedjan. Stor stubbe centralt i graven. Bevuxen med ask,
ek och lönn. :4 Stensä ning. Rund, ca 5 m diam. Ca 0,2-0,25
m hög. Tydlig kantkedja i V av 0,4-0,5 m stora sten, ställvis
tydlig i andra väderstreck. . E flertal upps ckande stenar
innanför kantkedjan i samma storlek som kantkedjestenarna.
Bevuxen med asp och rönn. 5: Stensä ning. Rund, Ca 8 m
i diam. Ca 0,2 m hög. Ställvis tydlig kantkedja av0,25-0,7
m. skarpkantad sten, Enstaka upps ckande sten innanför
kantkedjan. Bevuxen med asp. 6: Stensä ning. Rund, ca 3 m
diam, 0,1 m hög. Enstaka upps ckande sten. Något osäker.

Fornlämning

Arkeologisk
förundersökning
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Fnr IntrasisId

30

Bergart

Bergart

Kvarts

Bergart

Bergart

Kvarts

Skiﬀer

Keramik

Kvarts

Kvarts

Kvarts

Kvarts

Kvarts

Kvarts

Kvarts

Kvarts

Kvarts

Kvarts

Kvarts

Skiﬀer

Skiﬀer

Bergart

Material

Knacksten

Knacksten

Kärna

Malsten

Knacksten

Kärna

Bryne

Kärl

Kärna

Avslag

Avslag

Avslag

Kärna

Kärna

Avslag

Avslag

Avslag

Kärna

Kärna

Bryne

Bryne

Bryne

Sakord

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Antal

31,5

3,2

4,0

24,5

165,6

44,0

8,9

5,9

4,4

83,4

284,9

20,4

82,7

137,0

93 mm i diameter.

86 mm i diameter.

113,0 x 96,2 mm.

99,3 x 78,7 mm.

81,2 x71,4 mm.

93,3 x 43,1 mm.

34,3 x 21,2 mm. 4,3 mm tjockl.

730,4

737,2

1408,0

749,2

439,7

174,0

4,2

Trasig knacksten av granit.
Tydliga face eringar.

Knacksten av granit med
tydliga face eringar.

Inklusioner av bio t. Slagspår.

Trasig löpare av granit.
Synliga slitspår.

Trasig knacksten av granit.
Tydliga face eringar
och slitspår.

Inklusioner av rosa fältspat.

Del av nålbryne med
tydliga slipspår.

A-gods. Grov magring.
Förhistorisk.

Av varierande kvalitet.

Inklusioner av ljusgrå
fältspat och glimmer.

Kvartskärna med slagspår.

Kvartskärna med slagspår.

Del av bryne med slipspår.
Sannolikt nålbryne.

Del av bryne med
tydliga slipspår.

Del av liebryne av
granit. Tydlig slipyta.

Vikt (g) Anmärkning

En större skärva, 31,4 mm i diam. samt 5,9
en mindre skärva, 11,4 mm i diam.

39,3 x 33,6 mm.

22,7 x 16,3 mm.

10,8 x 11,4 mm.

Samtliga under 25 mm stora (diam.).

64,3 x 55,2 mm.

66,4 x 35,7 mm.

29,2 x 22,1 mm.

29,2 x 19,6 mm.

23,2 x 13,3 mm.

59,6 x 32,6 mm.

84,2 x 43,3 mm.

41,5 x 27,2 mm. 13,1 mm tjockl.

57,6 x 44,3 mm. 16, 2 mm tjockl.

49,6 x 54,1 mm.

Fyndstatus

Pla orm

Pla orm

Bipolär

Pla orm

Pla orm

Pla orm
och bipolär

Pla orm

Bipolär,

Pla orm,

Bipolär,

Bipolär

Bipolär

Pla orm

Teknik
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Plan
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Plan
åkermark

Plan
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Plan
åkermark

Plan
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Plan
åkermark

Plan
åkermark

Plan
åkermark

Kuperad/
hällmark

Plan
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Plan
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Plan
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Plan
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Plan
åkermark

Plan
åkermark

Plan
åkermark

Plan
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Plan
åkermark

Plan
åkermark

Plan
åkermark

Plan
åkermark

Topografi
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62

66,5

65,5

66

75

62,5

68

103

100,5

68

62,5

62,5

63

63,5

59,5

60,5

82

68

68

64,5

64
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Arkeologisk
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Arkeologisk
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Åtgärd

Bilaga 3. Fynd

Uppdrag arkeologi har på uppdrag av Länsstyrelsen
Östergötland under augusti 2018 genomfört en arkeologisk
utredning etapp 1 i Grebo socken, Åtvidabergs kommun.
Syftet var att fastställa om och i vilken grad lämningar av antikvariskt intresse kommer att beröras av en planerad exploatering, samt att beskriva påträffade objekt och observationer.
Utredningen omfattade en arkivanalys och en fältinventering. I
uppdraget ingick också en förnyad bedömning och inmätning
i fält av sedan tidigare kända lämningar.
Vid utredningen framkom 50 stycken tidigare okända objekt
samt 21 fyndplatser. Vidare har ett antal tidigare kända
lämningar fått en ny bedömning och beskrivning, och i vissa
fall en justerad rumslig utbredning. Av objekten har 24 stycken
bedömts utgöra fornlämning, och 26 stycken övrig kulturhistorisk lämning.
Utredningen visar sammantaget att det inom planområdet finns välbevarade och sammanhållna kulturmiljöer från
sannolikt stenålder och framåt, vilka representerar flera olika
aspekter och funktioner av mänsklig aktivitet. Lämningarna
utgörs bland annat av stensträngar, gravar, bytomter, boplatser,
en fornborg, husgrunder och förhistoriska skärvstenslager,
samlade inom en relativt begränsad yta. Särskilt kan nämnas
ett åkerimpediment med tidigare okända lämningar i form av
en boplats med tillhörande gravmiljö, preliminärt daterad till
äldre järnålder.

Uppdrag arkeologi i Sverige AB. www.uppdragarkeologi.se. info@uppdragarkeologi.se

