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Sammanfattning

arkeologikonsult har på uppdrag av fredrikssons 
arkitektbyrå genomfört en arkeologisk utredning 
etapp 1 inför framtagande av en ny detaljplan för 
norra delen av Vilbergens bostadsområde i norr-
köping. På grund av anläggningsarbetena vid an-
läggandet av bostadsområdet 1967–75 bedöms 
den ursprungliga markytan endast vara bevarad i 
en remsa mellan Söderleden och bostadsområdet 

i norra delen av utredningsområdet samt på några 
krönlägen med berg i dagen inom bostadsområdet.

i norr påträffades två stenbrott, två stenmurar och 
tre husgrunder. i anslutning till stenbrotten har san-
nolikt fler igenfyllda stenbrott legat. Samtliga läm-
ningar bedöms vara från andra halvan av 1800-talet 
eller början av 1900-talet.



innehållSförteckning

InLEDnIng ...........................................................................................................................7

METOD OCH gEnOMFörAnDE ........................................................................................7

UTrEDnIngSOMråDET .....................................................................................................7

TIDIgArE ArkEOLOgISkA UnDErSöknIngAr ............................................................. 9

FOrnLäMnIngSbILD ........................................................................................................ 9

HISTOrISkA kArTOr ........................................................................................................ 9

rESULTAT ......................................................................................................................... 10

rEFErEnSEr ....................................................................................................................12
Litteratur ........................................................................................................................12
Arkiv ..............................................................................................................................12
kartor ............................................................................................................................12

TEknISkA OCH ADMInISTrATIVA UppgIFTEr ............................................................. 13



0 1 2 km

Sankt Johannes 22:1

Sankt Johannes 133:1-3

Sankt Johannes 134:1-2

Sankt Johannes 132:1

Sankt Johannes 133:3

Sankt Johannes 117:1

0 500 m
Lämning i FMIS
Utredningsområde

Figur 1. Utredningsområdet markerat på Terrängkartan. Skala 1:50 000.

Figur 2. Utredningsområdet och närliggande fornlämningar markerade på Fastighetskartan. Skala 1:10 000.



inledning

arkeologikonsult har utfört en arkeologisk utred-
ning etapp 1 inför framtagandet av en ny detaljplan 
för norra Vilbergen som syftar till att förtäta och ut-
veckla den befintliga bebyggelsen. den arkeologiska 
utredningen utfördes på uppdrag av fredrikssons 
arkitektbyrå utan länsstyrelsebeslut enligt kultur-
miljölagen (kml).

Syftet med den arkeologiska utredningen är att fast-
ställa om synliga fornlämningar och övriga kultur-
historiska lämningar är belägna inom området samt 
att peka ut eventuella ytor där fornlämningar kan 
finnas dolda under marken.

metod och genomförande

Utredningen innehöll tre huvudmoment:

•	kart- och arkivstudier
•	 fältinventering
•	 Sammanställning av resultatet i rapportform 

den inledande kart- och arkivstudien omfattade 
en genomgång av fornminnesregistret (fmiS), 
antikvarisk-topografiska arkivet (ata), ortnamns-
registret (Sofi) och historiska museets samlingar 
(Shm). arkeologiska rapporter eftersöktes i Vit-
terhetsakademiens bibliotek och Samla (riksantik-
varieämbetets digitala öppna arkiv) samt de lokala 
huvudaktörernas hemsidor. en snabb genomgång av 
lokalhistorisk litteratur gjordes även på norrköpings 
stadsbibliotek.

historiska kartor eftersöktes i lantmäteriets di-
gitala samling och bland de kartor som norrkö-
pings kommuns stadsarkiv publicerat digitalt. ett 
urval kartor rektifierades mot modernt kartmate-
rial. dessutom fanns digitala kopior på kartor från 
norrköpings stadsarkiv tillgängliga via uppdrags-
givaren.

fältinventeringen genomfördes med hög ambitions-
nivå i den skogiga norra delen av utredningsområdet. 
inom bostadsområdet kontrollerades ytor där kart-
studierna indikerade att den ursprungliga markytan 
kunde vara bevarad. På berghällar och block efter-
söktes hällristningar och skålgropar, men ingrepp i 
växtligheten på dem indikerade att en hällristnings-
inventering redan genomförts i området.

UtredningSområdet

Utredningsområdet omfattar 28 hektar och ligger 
till största delen inom Vilbergens bostadsområde, 
som är av typisk miljonprogramskaraktär och består 
av flerfamiljshus omgivna av gräsmattor, gångvägar, 
parkeringsplatser och gator. norra delen av utred-
ningsområdet är en smal remsa med lövskog mellan 
bostadsområdet och Söderleden (figur 1 och 2).

Utredningsområdet ligger mellan 37 och 49 meter 
över havet. Större delen är relativt flack och består 
(eller bestod före anläggandet av bostadsområdet) 
av morän med tämligen rika inslag av uppstickande 
berghällar. i norr respektive söder sluttar marken 
brantare ned mot flacka ytor med lerjordar som vid-
tar vid respektive gräns.

en jämförelse mellan nuvarande höjdtopografi och 
höjdkurvorna på en karta över stadsplansförslaget 
från 1964 visar att markytorna inom bostadsområ-
det jämnades ut genom avschaktning eller utfyllnad 
.i södra delen finns två eller tre krönlägen, delvis be-
stående av berg i dagen, där den ursprungliga mark-
nivån förefaller ha bevarats eller endast påverkats 
marginellt. i skogsområdet i norr är den ursprung-
liga markytan relativt välbevarad, men remsan mar-
kerad som skogsmark på fastighetskartan längs den 
östra kanten av utredningsområdet är kraftig påver-
kad av anläggningsarbeten vid bostadsområdets och 
trafikledernas anläggande.
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Figur 3. Utredningsområdet markerat på Häradsekonomiska kartan från 1868-77. Skala 1:10 000.

Figur 4. Utredningsområdet markerat på Ekonomiska kartan från 1947. Skala 1:6 000.
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tidigare arkeologiSka UnderSökningar

inga arkeologiska utredningar eller undersökningar 
har genomförts inom det aktuella området. två ut-
redningar har utförts inför ombyggnad och bredd-
ning av Söderleden (e22) som avgränsar utrednings-
området åt norr:

•	en arkeologisk utredning etapp 1 genomfördes 
runt korsningen mellan Skarphags- och Söderle-
den, 500 meter nordväst om utredningsområdet, 
och fram till gångbron i det nuvarande utred-
ningsområdets nordvästra hörn (fendin 2006). 
fältinventeringen inriktades särskilt på specialin-
ventering av berghällar i området för att lokalisera 

eventuella hällristningar, men inga fornlämningar 
påträffades.

•	en arkeologisk utredning etapp 1 och 2 genom-
fördes längs en 1,8 kilometer lång sträcka från tra-
fikplats Vilberg (i det nordöstra hörnet av det nu-
varande utredningsområdet) till ljura trafikplats 
(Svarvar 2007). Vid fältinventeringen bedömdes 
större delen av sträckan vara alltför påverkad av 
sentida ingrepp för att motivera sökschaktning, 
men ett enstaka sökschakt togs upp 1,2 kilometer 
öster om nuvarande utredningsområde. inga forn-
lämningar påträffades.

fornlämningSbild

inga registrerade fornlämningar är belägna inom el-
ler i närheten av utredningsområdet. 200 meter öster 
om utredningsområdet finns en uppgift om en hög-
liknande lämning som tagits bort vid byggnation 
(Sankt Johannes 22:1). På lite längre avstånd finns 
lämningar från alla förhistoriska perioder. i stads-
delen klockaretorpet, 1,5 kilometer åt väster, finns 
boplatser från både mesolitikum och neolitikum 
(äldre respektive yngre stenålder). i Vrinneviskogen, 

en kilometer åt öster, finns talrika gravar från både 
brons- och järnålder, och även konstaterade boplats-
lämningar. gravar och boplatslämningar finns även 
i övriga riktningar men är glest förekommande i Vil-
bergens omedelbara närhet samt i skogsområdena i 
söder. hällristningar, särskilt skålgropsförekomster,  
har en likartad spridningsbild men med en koncen-
tration till ett nord-sydligt stråk runt motala ström 
cirka två kilometer åt väster och nordväst.

hiStoriSka kartor

innan utredningsområdet inlemmades i norrkö-
pings stad i början av 1900-talet ingick den västra 
delen i utjorden grymyr, som även benämndes lju-
rajorden, och den östra delen redovisas under klings-
bergs ägor (figur 3). ljurajorden hörde till byn ljura 
som låg öster om kalv- eller klingsbergs ägor, och 
var därmed åtskild från byns hemägor. ljurajordens 
form och stora åkerarealer även på de äldsta 
historiska kartorna antyder möjligen en övergiven 
bebyggelseenhet vars mark övertagits av ljura. kalv- 
eller klingsberg var en gård som nämndes första 
gången 1424 under namnet kalsberg och avhystes 
under 1500-talet. den övergivna tomten är belägen 
500 meter nordöst om utredningsområdet och är 
registrerad i fmiS som Sankt Johannes 117:1 (se 
figur 2).

den äldsta kända kartan över ljurajorden från 
1694 redovisar endast utmark i den del som 
berörs av utredningsområdet. kartan redovisar 
även ett torp kallat Prästetorpet beläget utanför 
ljurajorden. detta torp var beläget i södra delen 
av utredningsområdet och benämns omväxlande 
Prästtorpet och Stenbrolöt på senare kartor.

i området norr om Prästtorpet/Stenbrolöt var 
ägoförhållandena oklara. en karta från 1745 redovisar 
nyupptagen åkermark på kalvs- eller klingsbergs 
ägor norr och öster om utredningsområdet, men 
har följande text på platsen för Vilbergen: ”Bergig 
utmark med liung uppå, som påstås höra under Klings 
eller Kalfbergs frälsejord alt hit neder”. i detta område 
anlades backstugorna bergsätter och Stensätter 
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runt 1850. backstugornas namn tyder på att de bör 
kopplas till den stenbrytning som ägde rum under 
slutet av 1800-talet på Vilbergen för att få material 
till hus- och gatbyggen inne i norrköping (Vilbergen, 
pärm på Stadsbiblioteket i norrköping). i anslutning 
till de så småningom vattenfyllda stenbrotten växte 
en oreglerad kåkstadsliknande egnahemsbebyggelse 
fram. norrköpings stad lyckades avgöra det oklara 

ägoförhållandet till sin fördel och tog kontroll 
över området genom en kartering och utstakning 
av de befintliga tomterna i arrendelotter 1908. 
många av de ursprungliga backstugorna byggdes så 
småningom om till bättre villor men bebyggelsen 
ansågs likväl som ”saneringsmogen” vid mitten 
av 1960-talet då den revs för att ge plats för den 
nuvarande stadsdelen som uppfördes åren 1967–75.

reSUltat

i skogsområdet i norra delen av utredningsområ-
det, påträffades tre husgrunder, två stenbrott och 
två stenmurar vid inventeringen (figur 7 och 8). 
Samtliga är relativt sentida och bedöms vara övriga 
kulturhistoriska lämningar.

husgrunderna, objekt 4, är av betong och är de 
enda återstående lämningarna efter den oreglerade 
bebyggelsen på Vilbergen (figur 5). de återfinns på 
flera kartor från 1900-talet, som även redovisar en 
ytterligare byggnad mellan den mellersta och den 
östra husgrunden som inte gick att återfinna vid 
fältinventeringen. På en karta från 1908 redovisas de 
två västra byggnaderna som ett bostadshus respektive 
en ”övrig byggnad” under namnet Zättersberg 
och den östra byggnaden som ett bostadshus med 
namnet oskarshäll.

två stenbrott (objekt 1 och 3) påträffades (figur 6).. 
de är inte markerade på någon historisk karta men 
historiska uppgifter samt lämningarnas karaktär, 
bl.a. med borrhål, tyder på att de varit i bruk under 
1800-talet. markytans utseende öster om objekt 
1 och söder om objekt 3 tyder på fler igenfyllda 
gruvhål på dessa platser.

de två stenmurarna (objekt 2 och 5) ligger parallellt 
med och söder om kanten av åkermark som togs i 
bruk på 1800-talet och övergavs på 1960-talet. i den 
västra delen av objekt 2 har kantig skrotsten från 
stenbrottet objekt 1 använts.

inga hällristningar eller andra typer av fornlämningar 
påträffades och inga bevarade ytor bedöms hysa 
dolda fornlämningar.

Figur 5. Del av den västligaste husgrunden, objekt 4. Foto 
från väster.

Figur 6. Stenbrottet objekt 1. Foto från norr.
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Objekt 1. Stenbrott, 8x8 m st och intill 2 m dj i S. 0,2-0,8 m st skrotstenar ligger i botten. 
minst ett borrhål synligt i brottytan. 10 m ö är ett igenfyllt stenbrott. bevuxet av sly och små 
lövträd samt en kullfallen björk. n-sida av berghäll. Skogsmark, lövskog.

Objekt 2. Stenmur, 75 m l (ö-V), 1-3 m br och 0,3-0,7 m h. tendenser till skalmurar. byggd 
av vanl 0,3-1,0 m st stenar, delvis huggna/sprängda, särskilt i V delen. Slutar i 4 m st röse i ö. 
n-sluttande moränmark. Skogsmark, lövskog.

Objekt 3. Stenbrott, 8x5 m (ö-V) och intill 1,5 m dj, brottyta i S. Skrotstensvall, 2 m br och 
0,3-0,6 m h i n, av 0,2-0,5 m st skarpkantade stenar. i S kan fler igenfyllda stenbrott finnas. 
marken är omrörd, gropig och delvis utfylld med massor. innehåller ansamlingar av sannolika 
skrotstenar. moränmark, n-sida av berghäll. Skogsmark, lövskog.

Objekt 4. område med sentida bebyggelse, 80x20 m (ö-V), bestående av 3 husgrunder, ore-
gelbundna, 8-9x3-9 m st och intill 0,7 m h. Ytter- och innerväggar, 0,15-0,2 m br och intill 
0,5 m h, av betong. ofta betonggolv inuti, 2 av husgrunderna har källare. Vegetation med 
bl.a. nyponbuskar i ö. moränmark med inslag av berghällar, platå i n-sluttning. Skogsmark, 
olikåldrig lövskog.

Objekt 5. Stenmur, 40+30 m l (ö-V), 1 m br och 0,1-0,8 m h. 7 m br lucka i mitten. byggd 
av vanl 0,2-0,7 m st huggna/sprängda stenar. flack lermark. Skogsmark, lövskog.

Objekt 3

Objekt 1

Objekt 5Objekt 2 Objekt 4

0 100 200 300 m
Inventeringsobjekt
Utredningsområde

Figur 7. De påträffade objekten markerade på Fastighetskartan. Skala 1:6 000.

Figur 8. Objektsbeskrivning.
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