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Sammanfattning 
SAU genomförde i augusti 2014 en arkeologisk utredning inom fastigheten 
Kvarntorp 7:3, Kvillinge sn. Utredningsområdet var ca 7000 m2 stort och 
utgjordes av en gräsbeväxt park samt asfalterade ytor och bebyggd mark. Vid 
utredningen drogs sökschakt där det bedömdes att marken kunde vara opåverkad. 
I sökschakten handgrävdes även provrutor där jorden sållades för att undersöka 
eventuell förekomst av förhistoriskt fyndmaterial. 

I ett av schakten påträffades en nedgrävd härd med kol, sot och skärvsten, som 
undersöktes. I flera av sökschakten framkom ett kulturpåverkat lager med kol och 
sot samt fynd av tegel, flaskglas, rödgods etc. Lagret tolkades som ett omrört 
odlingslager från 1700- och 1800-talen. En fragmenterad bit av förhistorisk 
keramik påträffades i lagret tillsammans med de sentida fynden.  

Figur 1. Utdrag ur Terrängkartan med undersökningsområdet markerat. ©Lantmäteriet 
Gävle. Medgivande MS2007/04080. Skala 1:50 000. 
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Inledning 
På uppdrag av Länsstyrelsen i Östergötland genomförde SAU under två fältdagar 
i augusti 2014 en arkeologisk utredning etapp 2 inom fastigheten Kvarntorp 7:3, 
Kvillinge sn, Norrköpings kommun. Anledning till uppdraget var att Norrköpings 
kommun skulle ta fram en detaljplan för fastigheten för att möjliggöra 
bostadsbebyggelse. Utredningsområdet uppgick till ca 7000 m2 och utgjordes av 
parkmark med en lekplats, asfalterade parkeringsytor samt bebyggd mark (en 
kiosk och en nedlagd brandstation). Bakgrunden till utredningen var att det vid en 
tidigare arkeologisk utredning etapp 1 hade konstaterats att det, utifrån 
fornlämningsbilden i närområdet och de naturgeografiska förutsättningarna, 
kunde finnas ej kända fornlämningar inom området (Nilsson 2014).  

Syftet med den aktuella arkeologiska utredningen var att fastställa om det förekom 
tidigare ej kända fornlämningar inom utredningsområdet, samt om fornlämningar 
påträffades, beskriva dessa. Om det inom ramen för utredningen var möjligt skulle 
även eventuella fornlämningar avgränsas. 

Figur 2. Utredningsområdet från norr. Lekplatsen syns till vänster och kiosken till höger 
med den nedlagda brandstationen i bakgrunden. Foto: Fredrik Andersson 
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Antikvarisk bakgrund 

Topografi och fornlämningsmiljö 

Utredningsområdet ligger norr om Åby centrum invid Torshagskärrets utlopp i 
Torshagsån. Området utgjordes av en plan sandig avsats i sluttningarna till den 
förkastningsbrant som löper utmed norra sidan av Bråviken. Höjden var ca 
55 m.ö.h. vilket enligt SGU:s strandlinjemodeller betyder att området har varit 
strandnära under mesolitikum. Utredningsområdets topografi, en sandplatå i 
anslutning till en forntida havsvik, utgör goda förutsättningar för 
boplatslämningar från stenåldern. 

Även områdets fornlämningsmiljö styrker misstankarna att det kan förekomma 
lämningar från stenåldern inom området. Ett flertal stenåldersboplatser är kända 
sedan tidigare i närområdet. Den gropkeramiska Åbyboplatsen (Kvillinge 36:1), 
som ligger ca 1 km sydväst om utredningsområdet har undersökts vid flera 
tillfällen, senast 2014. Även fornlämningsbilden i utredningsområdets mer direkta 
närhet domineras av stenålderslämningar. Drygt 500 m söderut ligger Kvillinge 
92:1, en registrerad stenåldersboplats där fynd av keramik och slagen sten har 
gjorts.  Ett flertal stenyxor har påträffats i området (Kvillinge 111:1 och 119:1). 
Dessutom finns en härd av okänd ålder registrerad (Kvillinge 148). 

Figur 3. Utdrag från FMIS över de kända fornlämningarna i utredningsområdets 
(blåmarkerat) närområde mot bakgrund av fastighetskartan. 
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När det gäller Kvarntorps mer sentida kulturhistoria har den belysts vid den 
tidigare genomförda utredningen etapp 1 (Nilsson 2014). Den genomgång av det 
historiska arkivmaterialet som gjordes då visade på att området har varit intensivt 
utnyttjat under historisk tid, med flertalet kvarnar, bebyggelse och odlingar. En 
karta från 1719 visar att det centralt inom utredningsområdet har funnits en 
åkerlycka, Sandtäppan (Nilsson 2014:12, fig 7). Det är framför allt strax söder och 
öster om utredningsområdet som den historiska bebyggelsen har varit som mest 
omfattande. Spår efter denna kunde dock förekomma även inom det nu aktuella 
utredningsområdet.  

Tidigare undersökningar 

Förutom den nämnda arkeologiska utredningen etapp 1 har ytterligare en 
antikvarisk undersökning genomförts i närområdet. Det var i samband med 
nedläggning av fjärrvärme som tre lokaler i området utreddes 2006 (Elfstrand, 
2007). En del av fjärrvärmeschaktet gick i östra kanten av det nu aktuella 
utredningsområdet och där noterades ett lager med 1800-tals sopor som också 
innehöll ett spånliknade kvartsavslag samt ett bränt ben (se figur 7). Man tolkade 
materialet som att 1800-tals lagret eventuellt hade devis förstört äldre förhistoriska 
lämningar. De historiska fynden kopplade man samman med den 
backstugebebyggelse som finns dokumenterad i kartmaterial från 1700- och 1800-
talen i området. Vid utredningen framkom drygt 100 m söder om det nu aktuella 
utredningsområdet även en delvis söndergrävd härd (Kvillinge 148), som 
slutundersöktes i samband med undersökningen. 

Figur 4. Provrutor grävdes i schakten och jorden sållades. Foto: Fredrik Andersson 
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Undersökningen 

Metod och genomförande 

För att konstatera om eventuella fornlämningar förekom inom utredningsområdet 
grävdes sökschakt med maskin. Eftersom material från stenåldern var en 
förväntad lämningskategori kom sökschakten att kompletteras med ett antal 
handgrävda provrutor (0,5 x 0,5 m) där jorden sållades med syfte att undersöka 
eventuell förekomst av fyndmaterial. Stenålderboplatser utgörs oftast av ett 
stratigrafiskt odifferentierat lager under torven som främst innehåller fynd såsom 
slagen sten, brända ben eller keramik. Rutgrävning är därför en effektiv metod för 
att bekräfta förekomsten av fyndmaterial och därigenom konstatera att det rör sig 
om en fornlämning. Det visade sig när schaktningsarbetet påbörjades att det inom 
stora delar av utredningsområdet var ett relativt tjockt lager med grästorv och 
påförd jord (ca 0,50 m), vilket gjorde att det mest tidseffektiva var att lägga 
rutorna i schakten och gräva dem från den ”ursprungliga” marknivån och ner till 
fyndtom nivå. I schakt med kulturpåverkade lager grävdes provrutor i lagren 
innan de schaktades bort för att undersöka eventuellt underliggande anläggningar. 

Fältarbetet planerades att ske i två steg där de gräsbeväxta ytorna av 
utredningsområdet undersöktes i steg 1. Därefter gjordes en avstämning med 
länsstyrelsen om huruvida schakt i de hårdgjorda ytorna skulle göras (steg 2). 
Sammanlagt beräknades minst 200 m2 sökschaktas, vilket motsvarade 3 % av 
utredningsområdet.  

Samtliga schakt, rutor, anläggningar, kulturlager, störningar, samt fynd mättes in 
med RTK-GPS. Mätdata fördes sedan över till Intrasis och bearbetades vidare i 
GIS (ArcMap). Schakt, rutor och eventuella arkeologiska objekt dokumenterades i 
text och bild.  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. Fredrik Andersson mäter in schakt 205. Delar 
av odlingslagret syns i schaktets bortre ände. Foto: 
Niklas Stenbäck 
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Undersökningsresultat 

Redan vid uppstarten av fältarbetet visade sig att ett antal ledningsschakt skar 
genom utredningsområdet, däribland högspänningskablar. Sammanlagt var det 
över 600 m kända ledningar nedlagda inom utredningsområdet, vilket betydde att 
över 1000m2 utgick av den anledningen. Tillsammans med byggnader, lekplatsen 
och vägområde kunde närmare 3000 m2 av utredningsområdets 7000 m2 därmed 
prioriteras bort. Sju sökschakt grävdes dock där det bedömdes att marken kunde 
vara opåverkad. Sammanlagt schaktades ca 155 m2 vilket motsvarade närmare 4 % 
av den faktiska utredningsytan. Dessutom grävdes och sållades tretton provrutor 
(figur 6; bilaga 1 och 2). 

Figur 6. Plan över samtliga schakt, provrutor och ledningar inom utredningsområdet. 
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Anläggningar och lager 
I flera av sökschakten framkom ett kulturpåverkat lager med kol och sot samt 
fynd av tegel, flaskglas, rödgods etc. Lagret tolkades utifrån fyndmaterialet som ett 
omrört odlingslager från 1700- och 1800-talen. En fragmenterad bit av 
förhistorisk keramik påträffades dock i lagret tillsammans med de sentida fynden. 
Utbredningen av odlingslagret stämde väl överens med platsen för åkern 
”Sandtäppan” som finns markerad på en karta från 1718 (Nilsson, 2014). En 
datering som styrks av fyndmaterialet. I schakt 230 framkom under odlingslagret 
botten på ett stolphål (A223). Anläggningen var rundad 0,45 m i diameter med en 
skålformad profil, 0,18 m djup. I fyllningen noterades kolfnyk och bitar av tegel. 
Stolphålet bör också dateras till historisk tid. 

Figur 7. Plan över de anläggningar och odlingslager som framkom vid utredningen, samt 
platsen för de fynd som gjordes vid utredningen 2006. 

10 
 



I schakt 335, precis öster om den nedlagda brandstationen påträffades ett 0,50 m 
tjockt raseringslager med sentida takpannor och större stenar. Inga tydliga spår 
efter någon historisk bebyggelse eller aktiviteter gick annars att återfinna i området 
runt brandstationen. Utredningsområdet var i den delen märkbart påverkat av 
markarbeten under 1900-talet. Därför gjordes bedömningen att det inte var 
antikvariskt motiverat att gräva upp de asfalterade ytorna runt brandstationen.  

I schakten 289 söder om lekplatsen framkom en anläggning (A317) som 
undersöktes och tolkades som en nedgrävd härd. Den var rundad i plan 0,70 x 
0,65 m och hade en skålformad profil, 0,25 m djup. Fyllning bestod av sotig sand 
med kol och enstaka skärvstenar. Inga fynd framkom men ett kolprov samlades in 
från fyllningen. Angående härdens datering är det naturligtvis svårt att säga något 
om utan vidare analyser, men den är sannolikt förhistorisk. Den registrerades 
därmed som en fornlämning som i samband med utredningen blev undersökt och 
borttagen. 

Figur 8. Härden A317 i plan innan den undersöktes. Foto: Fredrik Andersson 

Fynd 
Som nämndes ovan framkom en del fynd i samband med utredningsgrävningen 
(se bilaga 4). Det var främst vid undersökandet av det lager som tolkats som en 
äldre odlingshorisont som det framkom fynd. Förutom tegel och glas, som inte 
togs tillvara, påträffades framför allt keramik. Keramikmaterialet bestod mestadels 
av rödgods som kan dateras från 1600-talet till 1800-talet. Dock påträffades 
tillsammans med recenta fynd ett fragment förhistorisk keramik i ruta 203 (F1). 
Keramikfragmentet var spjälkad och välmagrad och får anses vara av allmän 
förhistorisk karaktär. Förmodligen hör den kronologiskt hemma i bronsålder eller 
järnålder. 

Det övriga fyndmaterialet bestod av några fragment brända ben, ett fragment från 
en kritpipa och en bit bearbetad flinta. Flintan skulle kunna vara förhistorisk men 
kommer förmodligen från en bit bössflinta. Även de brända benen skulle 
teoretiskt kunna vara förhistoriska men de var alltför små och fragmenterade för 
att kunna artbestämmas närmare. 
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Slutsats 
Utredningens syfte att konstatera förekomsten av fornlämningar får anses 
uppfyllt. En härd registrerades och utgör fornlämning, men den är undersökt och 
borttagen i samband med utredningen. Övrig spår som framkom kan härledas till 
1700-talet och framåt. Utredningsområdet har under denna period utnyttjats som 
åker med en omgivande bebyggelse vars avfall har hamnat i åkerjorden. Några 
andra fornlämningar bedöms sannolikt inte finnas bevarade inom 
utredningsområdet. Framför allt är ytor med opåverkade mark, där ytterligare 
förhistoriska anläggningar kan finnas kvar, begränsade på grund av de 
ledningsschakt som grävts inom utredningsområdet.  

Utredningens resultat faller väl in med resultaten från den antikvariska 
undersökning som gjordes i samband med fjärrvärmenedläggningen (Elfstrand 
2007). Man påträffade då strax öster om utredningsområdet ett kvartsavslag i ett 
avfallslager från 1800-talet. Tillsammans med det nya fyndet av förhistorisk 
keramik och härden (A317) så antyder det att förhistoriska aktiviteter har lämnat 
enstaka spår i området. Det verkar dock att senare tiders brukande av marken har 
påverkat bevarandegraden. Har det funnits en förhistorisk boplats inom 
utredningsområdet har dessa lämningar till stora delar sannolikt odlats eller grävts 
bort. När det gäller tanken att det skulle kunna ha funnits en mesolitisk eller 
neolitisk boplats i området motsägs den av det begränsade fyndmaterialet. Några 
fler bitar slagen sten (eller neolitisk keramik) borde ha hittats i matjorden eller i 
odlingslagret om det hade funnits stenålderslämningar i området. Detta tyder på 
att ursprunget för de sporadiska förhistoriska lämningarna mer troligt hör hemma 
i bronsålder eller järnålder. 
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Historiska kartor     

Akt Enhet/blad Typ År Arkiv 

D57-40:1 Kvarntorp Geometrisk 
avmätning 

1718 Lantmäteristyrelsens arkiv 
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Bilagor 

Bilaga 1. Schaktlista 

Nr Schaktdj 
(m) 

Schaktarea 
(m2) 

Stratigrafi Notering 

205 0,75 42,32 0 - 0,10 Grusblandad torv 
0.10 - 0,25 Grus 
0,25 - 0,50 Grusig sand  
0,50 - 0, 65 Odlingslager 
0, 65 - 0,75 Sand 

 

230 0,75 41,73 0 - 0,10 Grusblandad torv 
0.10 - 0,25 Grus  
0,25 - 0,50 Grov sand  
0,50 - 0, 65 Odlingslager 
0, 65 - 0,75 Sand 

 

261 0,50 17,80 0 - 0,15 Grästorv  
0,15 - 0,30 Siltig sand  
0,30 - 0,50 Sand 

 

289 0,55 23,62 0 - 0,20 Torv  
0,20 - 0,30 Grusig sand  
0,30 - 0,55 Sand 

 

327 0,90 7,82 0 - 0,20 Torv  
0,20 - 0,70 Påförd lera  
0,70 - 0,85 Odlingslager 
0,85 - 0,90 Sand 

 

335 1,40 5,72 0 - 0,15 Torv  
0,15 - 0,65 Raseringslager 
0,65 - 1,15 Grusig sand, fynd av 
tegel 
1,15 - 1,35 Odlingslager? 
1,35 - 1,40 Sand 

Rikligt med 
takpannor och 
större stenar 

348 0,80 16,70 0 - 0,10 Torv 
0,10 - 0,25 Humös sand  
0,25 - 0,45 Grusig sand  
0,45 - 0,65 Humös sand  
0,65 - 0,8 Finsand 
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Bilaga 2. Rutlista 

Rnr Subklass Djup Jordkaraktär Notering Fynd 

200 Ruta 
0,5x0,5 

0,30 Sand Odlingslager med fynd av kol, 
tegel, järn och glas 0-0,15 m 

F8 

201 Ruta 
0,5x0,5 

0,20 Sand Odlingslager med fynd av kol, 
tegel, rödgods och järn 0-0,10 m 

F2 

202 Ruta 
0,5x0,5 

0,35 Sand Odlingslager med fynd av kol, 
tegel, rödgods, järn, bränt ben 0-
0,10 m 

F4, F5 

203 Ruta 
0,5x0,5 

0,20 Sand Odlingslager med fynd av glas, 
kol och keramik 0-0,10 m 

F1 

221 Ruta 
0,5x0,5 

0,15 Sand Odlingslager med fynd av tegel 
och rödgods 0,15-0.40 m 

F3 

222 Ruta 
0,5x0,5 

0,50 Sand Odlingslager 0-0,5 m  

260 Ruta 
0,5x0,5 

0,30 Sand   

268 Ruta 
0,5x0,5 

0,30 Sand   

286 Ruta 
0,5x0,5 

0,30 Sand   

287 Ruta 
0,5x0,5 

0,35 Sand Större sten (0,30x0,20 m) F7 

288 Ruta 
0,5x0,5 

0,15 Lera Påförd lera i stora delar av rutan  

352 Ruta 
0,5x0,5 

0,30 Sand   

353 Ruta 
0,5x0,5 

0,25 Sand   

 

Bilaga 3. Anläggningslista 

Anr Subclass Planform Längd 
(m) 

Bredd 
(m) 

Djup 
(m) 

Profilform Notering 

223 Stolphål Rundad 0,45 0,45 0,18 skålformad Fynd av kol och tegel 
i fyllningen 

317 Härd Rundad 0,70 0,65 0,25 skålformad I schaktkant. Fynd av 
sot, kol och skärvsten 
i fyllningen. Kolprov 
taget 
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Bilaga 4. Fyndlista 

Fnr Material Sakord Antal Vikt 
(g) 

Notering Gallrat Kontext 

1 Keramik Skärva 1 5,3 Förhistorisk.  
I äldre odlingslager 

X R203 

2 Keramik Skärva 1 19,8 Rödgods. Ev. kantbit till 
ett fat.  
I äldre odlingslager 

X R201 

3 Keramik Skärva 1 4,5 Glaserat rödgods. I äldre 
odlingslager 

X R221 

4 Keramik Skärva 4 9,4 Rödgods, delvis glaserat. 
I äldre odlingslager 

X R202 

5 Bränt ben Oidentifierat 3 0,1 I äldre odlingslager X R202 
6 Piplera Kritpipa 1 0,5 I äldre odlingslager X S327 
7 Keramik Porslin 1 0,2 Fajans. X R287 
8 Flinta Bearbetat 1 0,6 Fragment av bössflinta?  

I äldre odlingslager 
X R200 

 

16 
 



 
 



 

 
 


