
 

 

Kv. Skepparen 

Arkeologisk förundersökning 

RAÄ 96, Skepparen 1-5 och Saltängen 1:12-1:15, 
Norrköpings stad och kommun, Östergötland 

SAU rapport 2013:18 

Olle Heimer & Jonas Svensson Hennius 

Med bidrag av Andreas Viberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



2 
 

SAU rapporter 2013:18 
ISSN 1652-9448 
©SAU 2014 
 
UTGIVNING OCH DISTRIBUTION 

Societas Archaeologica Upsaliensis 
Thunbergsvägen 5B, 752 38 Uppsala 
post@sau.se 
www.sau.se 
 

TEKNISKA OCH ADMINISTRATIVA UPPGIFTER 

Länsstyrelsens dnr: och datum för tillstånd:  
431-839-13 2013-04-15 

SAU:s projektbeteckning: 2162  
Uppdragsgivare: Norrköpings kommun 
Belägenhet 

LANDSKAP: Östergötland 

LÄN: Östergötland 
KOMMUN: Norrköping 
SOCKEN: Norrköping (fd Sankt Johannes) 
FASTIGHET: Skepparen 1-5 och Saltängen 1:12-15 

RAÄ: 96 

FASTIGHETSKARTBLAD: 64F 9g NO 

KOORDINATER: x 569200 y 6459670 

HÖJD: 2 m ö h  
 
Undersökningen 

TYP AV UNDERSÖKNING: Förundersökning  
DATUM I FÄLT: 2013-05-22-2013-05-26 
och 2013-07-012013-07-12   
UNDERSÖKT YTA: 345 kvm 

KOORDINATSYSTEM: Sweref 99TM 
HÖJDSYSTEM: RH2000 

INMÄTNINGSSYSTEM: RTK/GPS  
 
Personal: Olle Heimer och Jonas Svensson Hennius 
Andreas Viberg (georadar)  
Niklas Einarsson (grävmaskinist) 
Fynd förvaras: Samtliga fynd gallrade 
Arkivmaterial: Förvaras på SAU 

 

OMSLAGSBILD:  

Utsnitt ur Geometrisk ägoavmätning 1636 
 

ALLMÄNT KARTMATERIAL:  
©Lantmäteriet Medgivande MS2007/04080  

DIGITALA PLANER:  

Susanna Eklund, Olle Heimer, Jonas Svensson Hennius 
 

LEKTÖR: 

Åsa M Larsson 

TRYCK: 

Societas Archaeologica Upsaliensis 

 



3 
 

Innehåll 

 

Sammanfattning 4 

Inledning 6 

Antikvarisk bakgrund 6 

Topografi och fornlämningsmiljö 6 

Tidigare undersökningar 8 

Undersökningen 9 

Metod och genomförande 9 
Förorenad mark – en försvårande omständighet 11 

Undersökningsresultat 11 

Kart- och arkivstudier 11 

Etapp 1 Georadarundersökningen 18 

Etapp 2 Sökschaktning och provgrävning 19 
Schaktning 19 
Fynd 44 
Analyser 44 

Slutsatser och utvärdering 45 

Etapp 1 45 

Etapp 2 47 

Slutord 49 

Referenser 50 

Bilagor 51 

Bilaga 1. Kontextlista 52 

Bilaga 2. Teknisk rapport, Georadarmätningar 57 

 

 



4 
 

Sammanfattning 

På uppdrag av Norrköpings kommun har Societas Archaeologica Upsaliensis 
(SAU) utfört en arkeologisk förundersökning. Bakgrunden var att Norrköpings 
kommun planerar för en ny detaljplan för kvarteret Skepparen inom den 
registrerade fornlämningen Norrköping 96:1.  

Fältarbetet genomfördes i två etapper. Under etapp 1 utfördes en 
georadarmätning och under etapp2 den arkeologiska sökschaktningen och 
provgrävningen.   

Kvarteret Skepparen är en relativt sen enhet. Under flera århundraden utgjorde 
det istället den östra delen av kvarteret Saltängen. Inga spår av bebyggelse från 
1700-tal eller tidigare har kunnat beläggas. Av det stora antal byggnadsrester som 
framkommit inom undersökningsområdet bedöms ingen vara äldre än 1800-tal. 
Byggprojekt från 1800- och 1900-tal kan i stor utsträckning ha utraderat spår av 
eventuell tidigare bebyggelse. Från 1800-talets mitt fram till 1970-tal då 
bebyggelsen revs, har det funnits såväl bostadshus som fler mindre industrier och 
verkstäder i området.   

Undersökningen har inte heller kunnat belägga några förhistoriska eller medeltida 
aktiviteter. Det äldsta som påträffades i schakten var lämningar från17-1800-talet. 
Det var framför allt odlingslämningar, i form av odlingslager, som har påvisats i 
områdets östra del.    

Ingen av de bebyggelsestrukturer som framkom vid georadarundersökningen 
kunde visas vara äldre än 1800-tal. Metoden visade dock väl vilka förutsättningar 
som kan finnas inför en arkeologisk undersökning. Sökschaktningen kan anses ha 
gett ett gott underlag för en antikvarisk bedömning av området, trots att vissa 
områden undveks och en del schakttid gick förlorad p.g.a. den förorenade 
marken.  
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Figur 1. Utdrag ur Terrängkartan med undersökningsområdet markerat med röd cirkel. 
©Lantmäteriet Gävle. Medgivande MS2007/04080. Skala 1:50 000. 
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Inledning 

På uppdrag av Norrköpings kommun, och enligt beslut av Länsstyrelsen (dnr 431-
839-13), har Societas Archaeologica Upsaliensis (SAU) utfört en arkeologisk 
förundersökning inom kv. Skepparen, fastigheterna Skepparen 1-5 och Saltängen 
1:12–15. Bakgrunden var att Norrköpings kommun planerar för en ny detaljplan 
för kv. Skepparen inom den registrerade fornlämingen Norrköping 96:1, 
utbredningen för Norrköpings stadslager.   

Fältarbetet genomfördes i två etapper under två perioder; 22-26 maj och 1-12 juli 
2013. Under etapp 1 utfördes en georadarmätning och under etapp2 den 
arkeologiska sökschaktningen och provgrävningen.   

Enligt Länsstyrelsens förfrågningsunderlag var syftet med etapp 1 att med hjälp av 
georadarmätning generera en bild av underjordiska strukturer och utifrån dessa 
peka ut områden som kunde ha en högre potential av bevarade lämningar av 
arkeologiskt intresse. Syftet med etapp 2 var att fastställa om rester av 
fornlämningen finns bevarade inom exploateringsområdet och om så var fallet 
fastställa fornlämningens karaktär, datering, utbredning, omfattning, 
sammanställning och komplexitet. 

Projektledare var Olle Heimer och bitr.projektledare Jonas Svensson Hennius. 
Georadarmätningen gjordes av fil dr Andreas Viberg vid Auxilia, Stockholms 
universitet. 

Antikvarisk bakgrund 

Topografi och fornlämningsmiljö 

De aktuella fastigheterna ligger i den nordöstra delen av Norrköpings stads 
stadslager RAÄ 96:1, norr om Motala ström (fig. 1). Förundersökningsområdet är 
drygt 8700 m2 stort och ligger idag omkring två meter över havet. Området 
begränsas i norr av Norra Promenaden, i väster av Orangerigatan, i söder av 
Slottsgatan och i öster av Packhusgatan. Idag täcks ytan främst av 
parkeringsplatser (fig. 2 och 3).  

Under 1600-talet var Saltängen som undersökningsområdet utgör en del av 
stadens finaste stadsdel. Den planlades under hertig Johans tid på 1610-talet och 
kallades ”Nya staden”. Bland annat låg Stenhuset, de Geers palats i tegel och 
sandsten i ett intilliggande kvarter sydväst om undersökningsområdet. På 
Norrköpings äldsta stadsplan från 1640 finns raka gator och kvartersplaner, men 
det är oklart om kartan beskriver faktiska eller planerade förhållanden för 
tidpunkten. 
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Figur 2. Västra delen av undersökningsområdet. Foto från söder av Jonas Svensson 
Hennius. 

 

 

Figur 3. Östra delen av undersökningsområdet. Foto från söder av Jonas Svensson 
Hennius. 
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Tidigare undersökningar 

Inga arkeologiska undersökningar har gjorts inom det aktuella området 
(Nordström 2009:7) (fig. 4). Däremot har två nyligen utförda förundersökningar 
berört fastigheter direkt söder om Slottsgatan, i kvarteret Spinnhuset. De har 
kunnat påvisa kulturlager och bebyggelselämningar från 1600- och 1700-tal. I den 
östra delen av Spinnhuset kunde en enklare bebyggelse från 1600-talets andra hälft 
beläggas. Denna försvann efter en brand, varefter området tycks ha använts för 
odling fram till 1800-talet då större och kraftigare hus anlades (Carlsson 2012). I 
den västra delen av Spinnhuset kunde spår av smide och pälsberedning knytas till 
1600-talsbebyggelsen. För 1700-talet kunde främst olika typer av odling beläggas, 
men även spår av sockertillverkningen på sockerbruket Planeten från 
århundradets mitt framkom (Lindeberg 2012). 

 

 

Figur 4. Fornlämningar i närheten av undersökningsområdet. Undersökningsområdet 
markerat med grönt. Skala 1:10 000. 
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Undersökningen 

Metod och genomförande 

Kart- och arkivstudie 

Innan fältarbetet påbörjades gjordes en kart- och arkivstudie i syfte att studera 
äldre tomtindelningar och bebyggelse inom undersökningsområdet. Information 
inhämtades från Lantmäteriverket, Norrköpings stadsarkiv samt Riksarkivet.  

Etapp 1. Georadarundersökningen 

I samarbete med kommunen stängdes parkeringsplatsen av när mätningar 
utfördes. Georadarsystemet fungerar som ett ekolod på land, d v s en 
elektromagnetisk signal skickas ner i marken via en antenn och signaler reflekteras 
från objekt och gränsskikt i jorden som ekon. Mätningarna genomfördes i raka 
linjer med 0,25 m mellanrum och data samlades in var tredje cm i gångriktningen. 
Mätningarna utfördes på asfalt, grus och gräs (fig. 5). Under en av mätdagarna föll 
stora mängder regn, vilket innebar att radarsignalen inte kunde penetrera lika 
djupt i ett delområde. Träd, häckar och konstruktioner inom området begränsade 
också möjligheten att ge en fullständigt heltäckande bild (för ytterligare 
information kring metod och teknik, se den tekniska rapporten för 
georadarmätningen (bilaga 2). 
 

 

Figur 5. Foto från georadarundersökningen med Andreas Viberg. Foto Jonas Svensson 
Hennius. 
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Etapp 2. Schaktgrävning och provgrävning 

Efter att georadarundersökningen slutförts och analyserats genomfördes 
sökschaktningen med maskin. Arbetet inriktades i första hand på att bestämma 
lager och anomalier som framkommit genom georadarundersökningen. I andra 
hand tillämpades fri sökschaktning för att ge en god rumslig spridning av schakten 
för att om möjligt upptäcka strukturer som inte framträdde med georadar. Även 
vid sökschaktningen krävdes ett nära samarbete med Norrköpings kommun för 
att parkeringsplatsen skulle bli åtkomliga för undersökningarna (fig. 6). 

Vid schaktningen användes en larvburen grävmaskin med planskopa. Samtliga 
schakt grävdes ner till kulturlager eller konstruktionsnivå. Enskilda kontexter 
undersöktes för hand med skyffel, spade och andra handverktyg. Samtliga schakt, 
anläggningar, kulturlager och störningar mättes in med RTK-GPS. Lagerföljder 
dokumenteradess med profilritningar och beskrevs i text. Fotografering gjordes 
fortlöpande av miljö, framkomna strukturer samt själva arbetet. Daterande fynd 
samlades in. 

 

 

Figur 6. Foto från schaktningen inom kv. Skepparen. Foto Jonas Svensson Hennius.  
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Förorenad mark – en försvårande omständighet 

I samband med sökschaktningen påträffades ett område starkt förorenad mark, 
vilket bland annat manifesterades genom svart jord och en stark lukt av olja. Detta 
rapporterades omgående till Norrköpings kommun. Det framgick då enligt ett PM 
att markföroreningar med höga koncentrationer av cancerogena Polycykliska 
aromatiska kolväten (PAH) och tungmetaller redan var kända inom området 
(Eriksson, Tornberg och Evertsson 2008). Detta hade dock inte meddelats vare 
sig till beslutande Länsstyrelseenhet eller SAU. Arbetet avbröts därför till dess att 
det hade utretts i vad mån det var lämpligt att schakta i marken ur miljö- och 
arbetsmiljösynpunkt. Arbetet återupptogs efter att miljökontoret på Norrköpings 
kommun hade bedömt att det var tillrådigt att schakta i marken under 
förutsättning att massorna lades tillbaka på samma plats. De mest förorenade 
områden, framför allt i norra delen av området undveks dock.  

Fram till mitten av 1970-talet var det berörda området bebyggt med 
industribyggnader och enligt ett fotografi från 1967 som visar plastdunkar och 
metallfat, förefaller kemiska produkter ha hanterats (fig. 12)  

Undersökningsresultat 

Kart- och arkivstudier 

Kvarteret Skepparen är en relativt sen enhet. Under flera århundraden utgjorde 
det istället den östra delen av kvarteret Saltängen. Detta utgjorde i sin tur den 
centrala delen av staden Norrköpings norra utkant.  

Den tidigaste kartan över området är en jordebok över Norrköpings jordar från 
1636. Där utgör Salt Engen en stor ängsmark omedelbart norr om staden. Stadens 
gränser markeras med ett system av stadsplank och hankgärdsgårdar. Inom 
förundersökningsområdet (dvs. kvarteret Skepparen) markerades gränsen vid 
denna tid av en hankgärdsgård som löpte snett över kvarterets norra del. 
Därigenom låg omkring en tredjedel av förundersökningsområdet utanför och i 
ängsmarken norr om staden. Stadens bebyggelse är på denna karta endast 
markerad som husschabloner och det framgår inte vad kvarteret kallades vid 
denna tid (Riksarkivet D4:10-11). Däremot framgår det av jordebeskrivningarna 
att Salt Engen är Arrender: Louis Dgere om Höö Lass 70, d.v.s. Lois De Geer 
arrenderade Saltängen som gav 70 lass hö, vilket därmed var en av de största 
ängarna närmast staden (Riksarkivet D4:3).  

På en karta som anges vara upprättad av ett koncept från 1640 syns stadens 
kvarter så som de såg ut före den stora stadsbranden år 1655 (fig. 7). Kvarteren 
har inte riktig samma utbredning som senare, men Slottsgatan söder om 
förundersökningsområdet förefaller ha legat på samma plats. Inga kvartersnamn 
nämns och det är också oklart i vilken utsträckning kvarteren var bebyggda vid 
tiden. Stadens gräns löper alltjämt genom förundersökningsområdets norra del 
(Lantmäteristyrelsens arkiv D75-1:4).  
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Figur 7. Utsnitt av karta från 1640 med undersökningsområdet markerat med röd 
rektangel. 

En karta från 1695 visar stadens jordar och här framgår det att stadsplanket har 
förändrats och bildat en oregelbunden gräns mot norr. Kartan är svår att 
georeferera exakt, men stadens gräns har flyttats norrut så att en större del av 
förundersökningsområdet har hamnat innanför stadens begränsningar. Karttexten 
anger att området norr om staden kallas Buuth hagen, men att det tidigare hetat 
Saltängen. Marken har alltså ändrat såväl namn som typ av brukning. Namnet 
Saltängen som beteckning för stadens nordligaste kvarter har sannolikt övertagits 
från utmarken under 1600-talet innan denna bytte namn. Buuth hagen anges delvis 
vara mycket sank och en bäck som annars endast syns på 1848 års karta rinner 
från dagens stationsområde mot sydost (Lantmäteristyrelsens arkiv D75-1:5). 

Efter rysshärjningarna år 1719 då Norrköping brändes upprättades en karta över 
beståndet innan branden. Den visar att det rätlinjiga kvartersindelning som senare 
präglar staden låg fast. Stadsplanket har rätats och flyttats ännu längre norrut och 
begränsar förundersökningsområdet mot norr så att det ligger nästan helt inom 
staden (Lantmäteristyrelsens arkiv D75-1:9). På en kopia från 1909 av samma 
karta (Norrköpings stadsarkiv) har stadsplanket ritats helt rakt, men detta 
förefaller vara en förenkling som tillkommit vid kopieringen. 

 



13 
 

Sven Ryding, samma lantmätare som upprättade föregående karta, gjorde senare 
en geometrisk beskrivning över den återuppbyggda staden som daterats till år 
1728 (fig. 8). Här finns nu en detaljerad karta över tomtindelningen inom 
kvarteren. Förundersökningsområdet är nu den östligaste delen av kvarter No 42 
Saltängen och omfattar tomterna 18 – 25 av kvarterets 25 tomter (av tomt 18 
ingår dock endast en smal remsa i Skepparen/förundersökningsområdet). De 
flesta tomterna är långsmala remsor med en kortsida på 7 – 20 meter orienterad 
mot Slottsgatan.  

Ett undantag är tomt No 25 som ungefär motsvarar dagens fastighet Saltängen 
1:15. Denna ligger i kvarterets nordöstra del och kunde endast nås från 
Packhusgatan. Tomten har sannolikt tillkommit i samband med att stadsplanket 
flyttades ut under 1600-talets andra hälft. Tomten ligger omedelbart utanför 
bebyggelsen på 1640 års karta. Alla tomter i kvarteret som inte kan nås direkt från 
Slottsgatan, alltså även tomterna 5 – 7 ligger utanför bebyggelsens gränser på 1640 
års karta. Även tomterna 1 och 2 inom det angränsande kvarteret Buten (idag 
Nunnan) har anlagts längs samma linje. Stadsplanket står dock fortfarande vid 
denna tid så att en remsa i norr på 5 – 15 meter av förundersökningsområdet 
ligger utanför (Lantmäteristyrelsens arkiv D75-1:12). 

 

Figur 8. Utsnitt ur 1728 års karta med förundersökningsområdet markerat med röd 
rektangel. 
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Stadsplankets sträckning är oförändrad inom förundersökningsområdet på en 
stadskarta från 1741 (Lantmäteristyrelsens arkiv D75-1:2). På 1783 år karta 
framgår dock att stadsplanket flyttats ut så att förundersökningsområdet nu helt 
ligger inom stadens gränser. En del sneda vinklar inom kvarteret tycks ha rätats ut 
och två redan små tomter (21 och 24) har kluvits till mindre enheter. 
(Lantmäteristyrelsens arkiv D75-1:28). 

En karta från 1804 över kvarteret Saltängen som återfinns i Norrköpings 
Stadsarkiv visar för första gången byggnader inom tomterna (fig. 9). Bebyggelsen 
är vid denna tid påfallande gles inom förundersökningsområdet och byggnader 
finns endast i den sydligaste delen längs Slottsgatan. Tomterna No 18, 20 och 25 
är inte bebyggda alls. Tomten No 18 har gemensamma begränsningar med tomten 
No 19 och tomterna No 20 och 25 utgör ett enda stor område som sambrukas av 
tomterna 21, 22 och 23. Sammanlagt finns ett 15-tal mindre byggnader i form av 
bostadshus och uthus inom de fem bebyggda tomterna. De stora obebyggda 
bakgårdarna inom området återspeglar förmodligen stadsbefolkningens behov av 
egen odling. Den ursprungliga stadsplanen har uppenbarligen tagit hänsyn till 
detta genom tomternas långsmala utformning, men att tomter skulle stå 
obebyggda var knappast avsikten. En tillbakablick på 1783 års karta 
(Lantmäteristyrelsens arkiv D75-1:28) visar att tomterna 20 och 25 räknades som 
en redan då. Vid denna tid nyttjades de dock av en Fru Ekhoff som inte förefaller 
ha tillhört en av de närmaste grannarna. På 1728 års karta har alla tomter olika 
ägare, men det framgår inte om de var bebyggda. 
 

 

Figur 9. Utsnitt ur 1804 års karta över kvarteret Saltängen med förundersökningsområdet 
markerat med röd rektangel. 
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Kvarterets och stadsdelens utbredning är mer eller mindre oförändrad på 1848 
och 1853 års kartor (Norrköpings Stadsarkiv, Lantmäteristyrelsens arkiv Lj-125). 
Därefter sker dock stora förändringar, vilket framgår av en karta från 1858 
(Norrköpings stadsarkiv). Dels anläggs den hästdragna järnvägen till Fiskeby som 
då går från Kanontorget via Packhusgatan mot Butängen. Dels anläggs Nya Allén, 
dvs. nuvarande Norra Promenaden. Framför allt anläggs Orangerigatan inom 
tomten No 18. Därmed bildas de nuvarande begränsningarna på kvarteret som 
senare kommer att kallas Skepparen.  

Orangerigatan upptar nästan hela den långsmala tomten No 18, men fastigheten 
ersätts genom att bakgårdarna på fastigheterna No 19 och 20 styckas av (jfr 
stadskarta från 1930, Norrköpings stadsarkiv). På en tomtkarta från 1889 finns 
fortfarande en 4 – 6 meter bred remsa av No 18 mellan Orangerigatan och No 19. 
Tomten No 19 ligger då ännu några grader snett gentemot Orangerigatan, vilket 
är ett spår av 1700-talets skevare gatunät (Lantmäteristyrelsens arkiv 0581k-
40c:3509). Vinklarna har justerats på 1930 års karta så att fastigheten mer 
motsvarar dagens Skepparen 5.  

En stadskarta från 1879 visar ytterligare stora förändringar (fig. 10). Järnvägen 
med tillhörande järnvägsstation har anlagts på sin nuvarande plats. Därmed ligger 
förundersökningsområdet inte längre i bebyggelsens utkant. Fiskeby järnväg är 
borta och har ersatts med ett industrispår som går från Kanontorget till 
stationsområdet via Orangerigatan. Denna karta visar byggnader och det framgår 
att det finns bostadshus av tegel längs Slottsgatan, Packhusgatan och i södra delen 
av Orangerigatan. Därutöver finns enstaka mindre bostadshus och flera 
ekonomibyggnader av trä.  

En jämförelse med den 75 år äldre kartan från 1804 visar att de flesta av de 
byggnader som då fanns längs Slottsgatan har ersatts med nya tegelbyggnader. 
Även tomtindelningen är uppluckrad, exempelvis utgör nu tomterna 21 och 22 en 
enhet med en stor tegelbyggnad rakt över fastighetsgränsen. Endast boningshuset 
på den lilla tomten No 19 förefaller vara intakt. Närmare två femtedelar av 
kvarterets västra del, tomterna No 18 & 20 (nuvarande fastigheterna Skepparen 1 
& 4) upptas av en större träbyggnad bestående av fyra smala trälängor 
(Norrköpings stadsarkiv). Byggnaden utgör en större magasins- och industrilokal 
som förmodligen kan knytas till Trävarufirman P.A. Enhörning & Co. som 
bedrev sin verksamhet på tomterna kring 1880 (Norrköpings adress- & 
annonskalender 1885, 1882 års uppbördsbok för Norrköpings stad).  

Många av de byggnader som fanns på 1879 års karta finns även med på en 
trämodell över kvarteret från 1947 (fig. 11). Bebyggelsen har förtätats ytterligare, 
inte minst med ett stort flervåningshus i kvarterets norra del. Byggnadsbeståndet 
är nästan detsamma på 1964 års karta (Norrköpings stadsarkiv). Fotografier från 
1967 visar såväl bostadshus som småindustrier inrymda i låga trä- och plåtskjul 
(fig. 12 och 13). Under 1970-talets början rivs samtliga byggnader inom området 
och den parkeringsplats som finns idag anläggs, vilket framgår av 1979 års karta. 
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Figur 10. Utsnitt ur 1879 års karta med förundersökningsområdet markerat med röd 
rektangel. 

 

Figur 11. Trämodell över bebyggelsen i kv. Skepparen 1947. Norrköpings stadsarkiv. 
1. Tegelbyggnader på 1879 års karta, rivna på 1964 års karta. 2. Skjulet med oljefat (jfr 
fig. 12). 3. Större flervåningshus (jfr fig. 13). 
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Figur 12. Bilden visar bebyggelsen i nordvästra delen av kv. Skepparen 1967. Norrköpings 
stadsarkiv. 

Figur 13. Bilden visar bebyggelsen i östra delen av kv. Skepparen 1967. Norrköpings 
stadarkiv. 
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Etapp 1 Georadarundersökningen 

Georadarundersökningens resultat presenterades i ett antal s.k. djupskivor. Dessa 
djupskivor visar radarbilden vid ett visst djupintervall, mätt i nanosekunder (ns). I 
den här underökningen var djupskivornas tjocklek 2ns, vilket uppskattas vara ca 8 
cm. Som djupast gick mätningarna ner till 30ns, d v s teoretiskt drygt en meter ned 
i marken. Varje delområde (6 st.) genererade 28 djupskivor, vilket betyder 
sammanlagt 168 djupskivor. Nedan presenteras georadarbilden över hela 
undersökningsområdet, d v s alla sex delområdena, vid 20ns (ca 80 cm) ned i 
marken (fig. 14). för ytterligare information kring resultaten, se den tekniska 
rapporten för georadarmätningen bilaga 2. 

 

Figur 14. Georadarresultat 20ns (ca 80 cm) ned i marken (se bilaga 2). 

Som framgår i figur 14 syns tydliga strukturer i de båda västligaste delområdena i 
form av längre nord-sydligt gående linjer som sammanlänkas i norr samt kortare 
linjer i väst-östlig riktning. Tillsammans bildar de formen av en U-formad 
struktur, troligtvis grundmurarna efter en större byggnad. De korta tvärgående 
linjerna ingår sannolikt i dessa murar som mellan- eller källarväggar. 

I de östra delområdena syns däremot inte lika tydligt några strukturer. Möjligtvis 
kan man uppfatta att vissa av de ljusare fläckarna kan vara spåren efter öppnare 
ytor, så som t ex gårdsplaner. Vissa linjer framträder dock som kan indikera 
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lämningarna efter någon byggnad eller annan konstruktion. Längst i öster blev 
emellertid mätningarna sämre i samband med det kraftiga regnet. De mörkare 
fläckarna, främst i väst och centralt, visar s.k. högreflekterande ytor. Dessa kan 
vara spår efter t ex järnföremål, äldre ledningar eller rör. 

Jämför man ovan nämnda georadarbild med kartan från 1879 (fig. 10) 
överensstämmer strukturerna i de båda västra delområdena mycket väl med den 
större byggnad som finns med på denna karta. Byggnaden sträcker sig från Norra 
Promenaden i norr ner till Slottsgatan i söder, med en öppen plan i mitten. 
Strukturerna, eller linjerna, som syns tydligt på georadarbilden representerar med 
stor sannolikt grundmurarna. De byggnader som finns med på samma karta i 
sydöstra delen av undersökningsområdet framträder emellertid inte alls lika tydligt 
på georadarbilden. Inte heller den större flervåningsbyggnaden som stod längst i 
norr (fig. 13), och som revs i början på 1970-talet, visar några tydliga spår efter 
struktur på georadarbilden.   

 

Etapp 2 Sökschaktning och provgrävning 

Schaktning 

Sammanlagt grävdes 17 schakt med en sammanlagd areal på 345 m2 (fig. 15). 
Schakten fördelades jämnt över området med undantag av ett område i norr som 
bedömdes förstört av yngre bebyggelse samt ett område i nordvästra delen, som 
undantogs då miljögifter påträffades i marken. För att inte riskera att blottlägga 
ytterligare förorenad jord undantogs en stor del av det nordvästra hörnet från 
förundersökningen, se stycke om miljögifter i schaktbeskrivning för schakt 2328 
nedan.  

Generellt påträffades enbart yngre lämningar i schakten, i form av grundmurar av 
natursten och betong samt andra moderna nedgrävningar. Endast i ett fåtal schakt 
påträffades lager som tyder på odling, vilka kan dateras till 1700-tal samt enklare 
träkonstruktioner.  

Nedan presenteras samtliga schakt i text och plan. Vissa schakt djupschaktades för 
att fastställa att de grävdes i botten. Dessa redovisas på planerna som ytterligare 
(dubbla) schaktbegränsningar. 
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Figur 15. Plan över samtliga schakt. 

Schakt 2001 

Storlek: 13 x 3 meter, 1,10 meter djupt 

Schaktet grävdes i undersökningsområdets nordöstra del (fig. 16). I schaktets 
centrala del framkom delar av ett lager som tolkats som odlingslager (2095). I 
lagret påträffades skärvor av fajans, yngre rödgods, stengods samt del av en 
kritpipa. Fynden kan grovt datera lagret till 1700-tal. Under detta kom ett naturligt 
lager som bestod av gulbrun sand (fig. 17). I anslutning till lagret framkom även 
ett stolphål (2083). Stolphålet var 0,36 x 0,36 meter i diameter och 0,2 meter 
djupt. I fyllningen till stolphålet påträffades keramik av typen yngre rödgods 
vilken kan dateras till 1700-tal.  

I norra delen av schaktet framkom flera nedgrävningar som troligen är rester efter 
rivna hus samt en betongmur. I södra delen av schaktet framkom betongmurar 
samt ett källargolv av betong (2133 och 2154).  
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Figur 16. Plan över schakt 2001. Skala 1:100. 
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Figur 17. Schakt 2001 med bevarat odlingslager. Foto från norr av Jonas Svensson Hennius.  

 

Schakt 2160 

Storlek: 15 x 3 meter, 1,30 meter djupt 

Schaktet grävdes i östra delen av undersökningsområdet (fig. 18). I schaktets 
centrala del framkom ett lager som tolkades som ett odlingslager (2216). För att 
bedöma lagrets karaktär grävdes en grävenhet. Lagret innehöll yngre rödgods, 
kritpipor, slagg och fönsterglas och kan dateras till 1700-tal. Under detta lager 
framkom ett dike (2321) (fig. 19). Detta dike kan vara en ägogräns från 1600-tal. 
På en geometrisk karta från 1640 slutar den planlagda bebyggelsen just i detta 
område (fig. 7). Även på kartan från 1804 (fig. 9) kan man se att tomtgränsen för 
nr 24 låg i samma område. Denna gräns kan även ses på dagens fastighetskarta 
(fig. 14).  

I schaktet framkom även ett flertal grundmurar av betong (2198, 2202 och 2212) 
och i norra delen påträffades rester efter ett trapphus (2170 och 2190) till en 
byggnad som legat ut mot Packhusgatan. I övrigt framkom inga arkeologiska 
lämningar (fig. 20). 
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Figur 18. Plan över schakt 2160. Skala 1:100. 

 

 

Figur 19. Sektion mot SV i schakt 2160 med odlingslager 2216 och dike 2321. Övriga 
kontexter är moderna, se bilaga 1.  
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Figur 20. Schakt 2160 med bevarat odlingslager, betongmurar samt avloppsrör. Foto från 
söder av Olle Heimer. 

 

Schakt 2328 

Storlek: 4,5 x 2 meter, 1,15 meter djupt 

Schaktet grävdes i norra delen av undersökningsområdet (fig. 21). I schaktet 
påträffades inga arkeologiska lämningar. Däremot framkom starkt förorenad 
mark, vilket bland annat manifesterades genom svart jord och en stark lukt av olja 
(fig. 22.). Detta rapporterades omgående till Norrköpings kommun (se 
försvårande omständigheter ovan).  
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Figur 21. Plan över schakt 2328. Skala 1:100. 

 

Figur 22. Foto som visar de uppschaktade massorna som innehåller kemiska föroreningar. 
Foto från nordväst av Olle Heimer. 
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Schakt 2348 

Storlek: 5 x 2 meter, 1 meter djupt 

Schaktet grävdes i norra delen av undersökningsområdet (fig. 23). I detta schakt 
påträffades nedgrävningar som tolkades vara av yngre karaktär. I övrigt 
påträffades inga arkeologiska lämningar. I fyllnadsmassorna iakttogs en mängd 
trärester som troligen härrör från tunnbinderi. De bestod av vidjor och hyvlade 
träbitar samt stora mängder tallbark. Dock påträffades inget daterande material. 
Även i detta schakt fanns förorenad mark, dock inte i samma omfattning som i 
schakt 2328 (se försvårande omständigheter ovan).  

 

Figur 23. Plan över schakt 2348. Skala 1:100. 



27 
 

Schakt 2439 

Storlek: 12 x 2,5 meter, 0,95 meter djupt 

Schaktet grävdes i centrala delen av undersökningsområdet (fig. 24). I schaktet 
framkom syllstensrader (2390, 2395, 2400 och 2434). Dessa syllstensrader syntes 
tydligt på georadarbilderna (fig. 44) och kan föras till en byggnad som tidigast kan 
dateras till andra hälften av 1800-talet (fig.25) Byggnaden sammanfaller med en 
stor u-formad byggnad som visas på kartan från 1879och som upptar en stor del 
av kvarteret (fig. 26). Byggnadens funktion är oklar, men det kan vara lämningar 
efter den byggnad som även kan anas på fotografiet från 1967 (fig. 12). Under 
denna byggnad låg ett odlingslager.  

 

Figur 24. Plan över schakt 2439. Skala 1:100. 
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Figur 25. Bilden visar syllstenar som troligen härrör från en byggnad som kan dateras till 
andra hälften av 1800-talet. Foto Olle Heimer. 

 

Figur 26. Karta från 1879 med den påträffade byggnaden markerad med röda pilar. 
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Schakt 2477 

Storlek:4,5 x 2 meter, 1 meter djupt 

Schaktet grävdes i sydvästra delen av undersökningsområdet (fig. 27). I schaktet 
framkom trärester i form av två plankor i vinkel (2507 och 2518). Plankorna skulle 
kunna härröra från ett uthus eller någon annan enklare byggnad. I det lager som 
träkonstruktionen var placerad på fanns keramik i form av yngre rödgods samt 
flintgods och kan dateras till 1800-tal. I övrigt framkom inga arkeologiska 
lämningar. 

 

Figur 27. Plan över schakt 2477. Skala 1:100. 

 

Schakt 2543 

Storlek: 4,5 x 2 meter, 1 meter djupt 

Schaktet grävdes i den centrala delen av undersökningsområdet (fig. 28). I 
schaktet framkom delar av två syllstensgrunder lagda av slaggsten 2560 och 2577). 
Dessa är troligen rester efter några enklare murar, möjligen mellan två tomter och 
är yngre än 1879. I övrigt framkom inga arkeologiska lämningar.  
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Figur 28. Plan över schakt 2543. Skala 1:100. 

Schakt 2599 

Storlek: 14,5 x 2 meter, 1,2 meter djupt 

Schaktet grävdes i södra delen av undersökningsområdet (fig. 29). I södra delen av 
schaktet påträffades en kullerstenslagd yta (2610). Denna har troligen fungerat 
som en passage från Slottsgatan in på gårdsplanen. Denna stenlagda yta stämmer 
väl överens med en passage mellan två byggnader som avbildas på kartan från 
1879. I södra delen påträffades även syllstenar (2629) som även dessa 
överensstämmer med en byggnad på kartan från 1879. 

I norra delen påträffades syllstenar (2663) och rester efter ett trägolv (2701). Dessa 
utgör troligen rester efter en byggnad från 1800-talet(fig. 30). Golvet var endast 
fragmentariskt bevarat men det kunde konstateras att plankorna varit 0,2 meter 
breda. Söder om detta framkom ett lager (2658) som kan tolkas som ett 
avfallslager. I lagret påträffades underbenet av häst som låg artikulerade d v s i 
anatomisk korrekt position, vilket tyder på att de deponerats med skinnet på 
(Sjöling 2013). Att skinnet suttit kvar på benet visar att massorna inte 
transporterats dit utan benet slängts på plats. Om massorna kommit från någon 
annan del av Norrköping skulle dessa delar troligen inte suttit ihop (fig. 31.). I 
lagret påträffades stora mängder keramik i form av yngre rödgods, stengods och 
fajans. Lagret innehöll även kritpipor och stora mängder djurben. Endast ett fåtal 
keramikskärvor tillvaratogs för att datera lagret. Efter att dessa analyserats och 
fotograferats gallrades dessa (fig. 32). Området har förmodligen under någon tid 
under 1700-talet, innan tomten bebyggs fungerat som avstjälpningsplats.  
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Figur 29. Plan över schakt 2599. Skala 1:100. 
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Figur 30. Schakt 2599. Framrensning av golv 2701. Foto från norr av Jonas Svensson 
Hennius. 
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Figur 31. Bilden visar underbenet av häst som påträffades i lager 2658. Foto Olle Heimer. 

 

Figur 32. Bilden visar ett urval fynd från avfallslager 2658. Foto Susanna Eklund. 
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Schakt 2732 

Storlek: 7 x 2 meter, 1,2 meter djupt 

Schaktet grävdes i den centrala delen av undersökningsområdet (fig. 33). I 
schaktet påträffades ett lager som innehöll stora mängder träflis och tegelkross. 
Fajans och porslin daterar lagret till 18–1900-tal. I övrigt framkom inga 
arkeologiska lämningar. 

 

Figur 33. Plan över schakt 2732. Skala 1:100. 
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Schakt 2745 

Storlek: 4,5 x 1,8 meter, 1,2 meter djupt 

Schaktet grävdes i den centrala delen av undersökningsområdet (fig. 34). I 
schaktet påträffades lager som innehöll stengods, fajans och porslin vilka kan 
dateras till 18–1900-tal.  

 

Figur 34. Plan över schakt 2745. Skala 1:100. 

 

Schakt 2778 

Storlek: 5 x 2,5 meter, 2 meter djupt 

Schaktet grävdes i södra delen av undersökningsområdet (fig. 35). I schaktet 
påträffades grundmurar i natursten efter en byggnad som legat längs med 
Slottsgatan och som sammanfaller väl med en byggnad på 1879 års karta (2782). 
Grundmuren var nergrävd mer än två meter vilket antyder att byggnaden haft 
minst två våningar. 
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Figur 35. Plan över schakt 2778. Skala 1:100. 

 

Schakt 2814 

Storlek: 5 x 2 meter, 1,5 meter djupt 

Schaktet grävdes i centrala delen av undersökningsområdet (fig. 36). I östra kanten 
påträffades en syllstensrad av natursten (2818). Denna syllstensrad överlagrade ett 
odlingslager som troligen, utifrån keramiken kan dateras till 17/1800-tal. Lagret 
innehöll, förutom keramik, tegelkross, djurben, fragment av dryckesglas samt 
djurben.  
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Figur 36. Plan över schakt 2814. Skala 1:100. 

 

Schakt 2881 

Storlek: 16 x 2,5 meter, 1,1 meter djupt 

Schaktet grävdes i sydöstra delen av undersökningsområdet (fig. 37). I norra delen 
av schaktet påträffades grundmurar till en byggnad som troligen kan dateras till 
18/1900-tal (2848). Söder där om påträffades ett flertal yngre nedgrävningar som 
även dessa, utifrån keramik kan dateras till 1800- och 1900-tal (2948, 2974 och 
3017).  
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Figur 37. Plan över schakt 2881. Skala 1:100. 

 

Schakt 3098 

Storlek: 6 x 2 meter, 1 meter djupt 

Schaktet grävdes i östra delen av undersökningsområdet (fig. 38). I schaktet 
påträffades ett odlingslager (3190). Troligen samma lager som i schakt 2814 (se 
ovan). I övrigt påträffades inga arkeologiska lämningar. 
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Figur 38. Plan över schakt 3098. Skala 1:100. 

 

Schakt 3243 

Storlek: 7 x 3,5 meter, 1,1 meter djupt 

Schaktet grävdes i sydöstra delen av undersökningsområdet (fig. 39). I schaktet 
påträffades grundmurar av natursten och tegel (3296, 3324 och 3363). Dessa 
grundmurar sammanfaller inte med någon byggnad på kartorna från 1800-talet 
varför den troligtvis är yngre, kan troligen föras till den bebyggelse som fanns i 
kvarteret fram till 1900-talets andra hälft, då den revs.  
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Figur 39. Plan över schakt 3243. Skala 1:100. 

 

Schakt 100001 

Storlek: 11 x 3 meter, 0,9 meter djupt 

Schaktet grävdes i västra delen av undersökningsområdet (fig. 40). I schaktets 
norra del framkom sydöstra hörnet av en byggnad (fig. 41). Lämningarna 
utgjordes av grundmurar av natursten (3402 och 3417). Dessa stenar gav ett 
tydligt utslag på georadarundersökningen och är lämningar efter den västra längan 
i den byggnad som även påträffades i schakt 2439 (se ovan).  
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Figur 40. Plan över schakt 100001. Skala 1:100. 
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Figur 41. Schakt 100001 med bevarad husgrund, troligen från andra halvan av 1800-talet. 
Foto från söder av Olle Heimer. 

 

Schakt 100002 

Storlek: 16 x 1,6 meter, 0,4-1,4 meter djupt 

Schaktet grävdes i västra delen av undersökningsområdet (fig. 42). I centrala delen 
av schaktet framkom syllstenar efter yngre byggnader (100004 och 100005). 
Under dessa kom ett lager som troligen kan dateras till 17/1800-tal. I södra delen 
av schaktet påträffades djupt nergrävda grundmurar (100011 och 100012), vilket 
indikerar att byggnaden haft en källare. I fyllningen till nedgrävningen påträffades 
botten av ett stengodskrus som genom en stämpel tillhörande Carl Ekberg, 
verksam som drejare i Höganäs, kan dateras till 1843 (fig. 43). 

(http://www.hoganasmuseum.se/sidor/museum/stamp-sign_historik.htm).  

 

http://www.hoganasmuseum.se/sidor/museum/stamp-sign_historik.htm
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Figur 42. Plan över schakt 100002. Skala 1:100. 
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Figur 43. Bilden visar botten av ett kärl från Höganäs med drejaren Carl Ekbergs stämpel 
CE. Foto Susanna Eklund. 

Fynd 

Vid förundersökningen påträffades en stor mängd keramik, kritpipor, glas samt 
metallföremål. De flesta fynden påträffades i omrörda lager och fyllningar. Endast 
fynd som kunde bidra med att datera olika kontexter tillvaratogs. Eftersom inga 
fynd är äldre än från 1700-talet har vidare bearbetning av fynden inte utförts och 
de tillvaratagna fynden har gallrats. 

 

Analyser 

Osteologi 
Vid undersökningen tillvaratogs inga ben. Diskussion fördes dock med 

osteolog, vilket redovisas i kapitlet Underökningsresultat, schakt 2599.  

 

Makrofossil 

Inga kontexter som bedömdes innehålla relevant makrofossil påträffades. 

 

Vedart 

Vid undersökningen påträffades inga träkonstruktioner eller annat trä.  

 

Konservering 

Vid undersökningen tillvaratogs inga metallföremål.  



45 
 

Slutsatser och utvärdering 

Undersökningen och dess syften var uppdelade i två etapper: 

1. Genom georadarmätning generera en bild av underjordiska strukturer och 
utifrån dessa peka ut områden som kunde ha en högre potential av 
bevarade lämningar av arkeologiskt intresse. 

2. Fastställa om rester av fornlämningen finns bevarade inom 
exploateringsområdet och om så var fallet fastställa fornlämningens 
karaktär, datering, utbredning, omfattning, sammanställning och 
komplexitet. 

 
Inledningsvis gjordes en kart- och arkivstudie. Den visade att förundersöknings-
området under större delen av Norrköpings historia har legat i stadens utkant; i ett 
kvarter som är orienterat längs med Slottsgatan. På de äldsta kartorna från 1600-
talets delades området av stadens plank så att den norra tredjedelen låg utanför 
staden. Planket har sedan i flera omgångar under 1600- och 1700-talen flyttats 
norrut så att allt mer av området hamnat inom staden. Den första 
tomtindelningen inom förundersökningsområdet syns på en karta över den 
återuppbyggda staden efter rysshärjningarna år 1719, men den nya indelningen 
förefaller till stor del bygga på äldre gränser. Bebyggelse syns först på en karta från 
1800-talets början. Den är gles och endast orienterad längs Slottsgatan i söder. 
Man kan på goda grunder förmoda att situationen har varit likartad under tidigare 
skeden av stadens historia.  
 
Under 1800-talets andra hälft sker genomgripande förändringar inom 
förundersökningsområdet. Järnvägen anläggs, orangerigatan tillkommer, 
bebyggelsen inom och utanför området förtätas. Äldre bebyggelse ersätts till stor 
del av nya byggnader i tegel. Under sent 1800-tal eller tidigt 1900-tal byggs 
flervåningshus i förundersökningsområdets norra del. Allt rivs under tidigt 1970-
tal för att ge plats åt parkeringsplatser. 

Etapp 1 

Generellt visade georadarundesökningen tydliga struktur i form av linjer i de båda 
västra delområdena. Dessa linjer utgör resterna efter grundmurar från en större 
byggnad som finns med på kartan från 1879. Byggnaden finns kvar länge och rivs 
inte slutligen förrän i början på 1970-talet. Att grundmurarna finns kvar under 
dagens marknivå bekräftas i de arkeologiska sökschakten, särskilt i schakten 2439, 
100001 och 100002 (se även figur 44). Utifrån georadarundersökningen kan vi 
även uppfatta att grundmurarna är förhållandevis välbevarade och intakta runt den 
gamla gårdsplanen, d v s ingen större störning har enligt radarbilden påverkat 
grundmurarna. Detta visar att metoden även kan vara lämplig vid tillfällen då 
bevaringsgraden för en känd struktur behöver undersökas.  

I de båda östra delområdena och i den centrala framträder inte några lika tydliga 
strukturer på radarbilden. Den längst i öster blev även störd att ett kraftigt 
regnoväder, vilket påverkade mätningarna negativt. Enligt kartorna från 1804 och 
1879 fanns en viss bebyggelse i områdets sydöstra delar, mot Slottsgatan, och 
några av dessa byggnader kan även skönjas som strukturer på radarbilderna. 
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Särskilt gäller det den L-formade tegelbyggnad som finns med på 1879 års karta i 
sydöstra hörnet av undersökningsområdet. Den finns även med på modellen från 
1947 men är rivet på 1964 års karta. Även andra byggnader kan identifieras om 
man studerar radarbilderna på olika nivåer. (Resultaten av 
georadarundersökningen på de olika nivåerna har av Andreas Viberg även 
sammanställts i animationsfiler, i vilka strukturerna framgår något tydligare. 
Dessvärre är detta format inte möjligt att redovisa i denna rapport).   

I norra delen av undersökningsområdet, där den stora flervåningsbyggnaden stod, 
föreligger ett ”kompakt brus” över på radarbilden. I sökschakten i norra och östra 
delarna av undersökningsområdet blottlades också stora volymer raseringslager 
samt påfört stenkrossmaterial. Dessa är till största delen resultatet av rivningarna 
och de markarbeten som gjordes i samband med anläggandet av parkerings-
platsen. Georadarsignalerna trängde dock inte ner genom raseringslagrena, vilket 
betyder att de arkeologiska lämningarna under dessa lager inte kunde identifieras 
med hjälp av denna metod, vilket i den här undersökningen endast rörde sig om 
äldre odlingslager.  

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att georadarundersökningen inte 
identifierade lika tydliga strukturer i östra delen som i västra. De spår efter 
byggnader och andra anomalier som ändå kunde konstateras, i både väster och i 
öster, var ändå värdefull information inför den fortsatta arkeologiska 
sökschaktningen. För att bättre kunna utnyttja metoden krävs dock att vi får mer 
erfarenhet och lär oss att tolka dessa radarbilder ytterligare (se fig. 44 och 45).  

Figur 44. Utvärdering av georadarresultatet vid 20ns. Sten och tegelkonstruktioner är 
markerade med röd färg. (Vissa vita rektangulära fält representerar parkerade bilar.) 
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Figur 45. Tolkning av georadarresultatet enligt Vinberg (se bilaga 2).  

Etapp 2 

Förundersökningen har inte kunnat belägga förhistoriska eller medeltida 
aktiviteter inom undersökningsområdet. De äldsta lämningar som påträffades i 
schakten var från 1700- och 1800-talen.  

Förundersökningsområdet är mycket flackt och ligger omkring 2 meter över 
havet. Påförda massor efter 1970-talets rivningar indikerar att den ursprungliga 
nivån troligen varit flera decimeter lägre. Havsnivån har beräknats till omkring 4 
meter över havet omkring år 1000 (SGU) och det är alltså inte troligt att det finns 
förhistoriska bebyggelsespår inom området. Med en jämn takt på landhöjningen 
borde området ha stigit ur vatten under 1500-talet, inte långt före 
detaljplaneläggningen vid början av 1600-talet. Området bör alltid ha varit sankt 
och utsatt vid översvämningar och man bör inte förvänta sig några källare här. I 
schakt 2778 påträffades grundvatten på 0,5 m ö.h.   

Odlingslämningar, i form av odlingslager med ett sparsamt fyndmaterial, troligen 
från 1700-tal har påvisats på flera platser inom den östra delen av området. (fig. 
46). Inga spår av bebyggelse från 1700-tal eller tidigare har kunnat beläggas. Av 
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det stora antal byggnadsrester som framkommit inom undersökningsområdet 
bedöms ingen vara äldre än 1800-tal. Byggprojekt från 1800- och 1900-tal kan i 
stor utsträckning ha utraderat spår av eventuell tidigare bebyggelse. Från 1800-
talets mitt fram till 1970-tal då bebyggelsen revs, har det funnits såväl bostadshus 
som fler mindre industrier och verkstäder i området.  

Det enda spåret av hantverk som framkommit är möjliga spår efter tunnbinderi i 
västra delen av undersökningsområdet. Dessa går dock inte att datera. 

En fördjupad kartanalys gjordes i syfte att spåra äldre tomtindelningar. På en karta 
som anges vara upprättad av ett koncept från 1640 syns stadens kvarter så som de 
såg ut före den stora stadsbranden år 1655. Kvarteren har inte riktig samma 
utbredning som senare, men Slottsgatan söder om förundersökningsområdet 
förefaller ha legat på samma plats. Stadens gräns löper genom 
förundersökningsområdets norra del. I ett av schakten (2160) påträffades ett dike 
som kan vara lämningar efter en tomtindelning eller stadens gräns och som 
sammanfaller med kartorna från 1640 och framåt (fig. 47).  

 

 

Figur 46 Samtliga schakt med odlingslager. Sala 1:1 000.  
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Figur 47 Utsnitt av karta från 1636 med diket i schakt 2160 markerat. Gränsen syns även 
tydligt på georadarbilden. Skala 1:1 300. 

 

Slutord 

Georadarundersökningen kunde inte bidra med någon ny information kring äldre 
bebyggelse som inte finns dokumenterad i kartmaterialet från 1800-talet. Däremot 
visade metoden mycket väl vilka förutsättningar som kan finnas inför en 
arkeologisk undersökning  

Sökschaktningen kan anses ha gett ett gott underlag för en antikvarisk bedömning 
av området, trots att vissa områden undveks och en del schakttid gick förlorad 
p.g.a. den förorenade marken.  

Sammantaget bedöms områdets antikvariska potential för såväl forskning som i 
publikt hänseende som låg. 
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Bilaga 1. Kontextlista 

Id Tolkning Typ Schakt 

2029 Lös betongplatta Sten- tegelkonstruktion 2001 

2038 Betongfundament Sten- tegelkonstruktion 2001 

2061 Nedgrävning Nedgrävning 2001 

2072 Fyllning Lager fyllning 2001 

2073 Recent nedgrävning Nedgrävning 2001 

2082 Recenta rivningsmassor Lager fyllning 2001 

2083 Stolphål Nedgrävning 2001 

2094 Fyllning Lager fyllning 2001 

2095 Lager Lager fyllning 2095 

2120 Nedgrävning Nedgrävning 2001 

2131 Fyllning Lager fyllning 2001 

2133 Grundmur Sten- tegelkonstruktion 2001 

2154 Källargolv Sten- tegelkonstruktion 2001 

2170 Grundmur Sten- tegelkonstruktion 2160 

2190 Trappsteg Sten- tegelkonstruktion 2160 

2194 Trappsteg Sten- tegelkonstruktion 2160 

2198 Grundmur Sten- tegelkonstruktion 2160 

2202 Grundmur Sten- tegelkonstruktion 2160 

2212 Grundmur Sten- tegelkonstruktion 2160 

2216 Lager Lager fyllning 2160 

2232 Nedgrävning grundmur Nedgrävning 2160 

2270 Nedgrävning Nedgrävning 2001 

2284 Fyllning Lager fyllning 2001 

2285 Recent nedgrävning Nedgrävning 2001 

2295 Fyll recent nedgrävning Lager fyllning 2001 

2310 Bärlager bergkross Lager fyllning 2001 

2311 Lager Lager fyllning 2001 

2312 Lager Lager fyllning 2001 

2313 Lager Lager fyllning 2001 

2314 Underlag Lager fyllning 2001 

2315 Lager Lager fyllning 2001 

2318 Lager Lager fyllning 2160 

2319 Lager Lager fyllning 2160 

2320 Lager Lager fyllning 2160 

2321 Fyllning i möjligt dike Lager fyllning 2160 

2322 Fyllning Lager fyllning 2160 

2323 Lager Lager fyllning 2160 

2324 Lager Lager fyllning 2160 

2343 Stock Träkonstruktion 2348 

2362 Nedgrävning Nedgrävning 2348 

2373 Fyllning Bark Lager fyllning 2348 

2374 Dike Nedgrävning 2348 

2380 Fyllning kontaminerat Lager fyllning 2348 
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Id Tolkning Typ Schakt 

2381 Nedgrävning Nedgrävning 2348 

2388 Fyllning kontaminerat Lager fyllning 2348 

2389 Lager naturligt Lager fyllning 2348 

2390 Syllstensrad Sten- tegelkonstruktion 2439 

2395 Syllstensrad Sten- tegelkonstruktion 2439 

2400 Stensyll Sten- tegelkonstruktion 2439 

2404 Betongplatta Sten- tegelkonstruktion 2439 

2421 Natursten Sten- tegelkonstruktion 2439 

2429 Natursten Sten- tegelkonstruktion 2439 

2434 Syllstensrad Sten- tegelkonstruktion 2439 

2460 Lager Lager fyllning 2439 

2461 Raseringslager Lager fyllning 2439 

2497 VA-schakt VA-schakt 2477 

2502 Fyllning VA-schakt Lager fyllning 2477 

2503 Plaströr VA VA-schakt 2477 

2506 Lager Lager fyllning 2477 

2507 Syll Träkonstruktion 2477 

2518 Syll Träkonstruktion 2477 

2529 Fyll recent nedgrävning Lager fyllning 2477 

2530 Betongmur Sten- tegelkonstruktion 2477 

2537 Bärlager Lager fyllning 2577 

2538 Raseringslager Lager fyllning 2477 

2539 Lager Lager fyllning 2477 

2560 Slaggstenssyll Sten- tegelkonstruktion 2543 

2577 Slaggstenssyll Sten- tegelkonstruktion 2543 

2594 Bärlager bergkross Lager fyllning 2543 

2595 Utjämningslager sand Lager fyllning 2543 

2596 Utjämningslager undre Lager fyllning 2543 

2597 Raseringslager Lager fyllning 2543 

2598 Underlag Lager fyllning 2543 

2610 Kullerstensbeläggning Sten- tegelkonstruktion 2599 

2629 Stenmur Sten- tegelkonstruktion 2599 

2641 Kabelschakt Kabelschakt 2599 

2645 Elkabel i vit plast Kabelschakt 2599 

2647 Gammal elkabel Kabelschakt 2599 

2650 VA-schakt VA-schakt 2599 

2654 Höganäsrör VA-schakt 2599 

2657 Sättlager kullersten Lager fyllning 2599 

2658 Soplager Lager fyllning 2599 

2661 Lager Lager fyllning 2599 

2663 Syllstensrad Sten- tegelkonstruktion 2599 

2701 Trägolv Träkonstruktion 2599 

2721 Elkabel Kabelschakt 2599 

2736 Bärlager Lager fyllning 2732 

2737 Lager Lager fyllning 2732 



54 
 

Id Tolkning Typ Schakt 

2738 Lager Lager fyllning 2732 

2739 Lager Lager fyllning 2732 

2740 Lager Lager fyllning 2732 

2741 Lager Lager fyllning 2732, 
2745 

2751 Lager Lager fyllning 2599 

2752 Torvlager Lager fyllning 2599 

2753 Lager Lager fyllning 2599 

2754 Underlag Lager fyllning 2599 

2755 Planka Träkonstruktion 2599 

2782 Grundmur Sten- tegelkonstruktion 2778 

2791 Höganäsrör VA-schakt 2778 

2793 Höganäsrör VA-schakt 2778 

2795 Grundmur Nedgrävning 2778 

2803 Fyllning VA-schakt VA-schakt 2778 

2804 Fyllning Va-schakt Lager fyllning 2778 

2805 Lager Lager fyllning 2778 

2806 Lager Lager fyllning 2778 

2807 Torvlager Lager fyllning 2778 

2811 Fyllning grundmur Lager fyllning 2778 

2818 Syllstensrad Sten- tegelkonstruktion 2814 

2824 Kullerstensbeläggning Sten- tegelkonstruktion 2814 

2825 Bärlager bergkross Lager fyllning 2814 

2826 Rivningsmassor Lager fyllning 2814 

2827 Odlingslager Lager fyllning 2814 

2832 Betongplatta Sten- tegelkonstruktion 2814 

2844 Betongplatta Sten- tegelkonstruktion 2881 

2848 Grundmur Sten- tegelkonstruktion 2881 

2859 VA-schakt VA-schakt 2881 

2863 Fyllning VA-schakt Lager fyllning 2863 

2864 Grop Nedgrävning 2881 

2876 Fyllning grop Lager fyllning 2878 

2927 Nedgrävning Nedgrävning 2881 

2943 Fyllning nedgrävning Lager fyllning 2881 

2948 Stolphål Nedgrävning 2881 

2963 Fyllning stolphål Lager fyllning 2881 

2964 Stolpe Träkonstruktion 2881 

2974 Nedgrävning Nedgrävning 2881 

2986 Fyll nedgrävning Lager fyllning 2881 

2998 Betongrör VA-schakt 2881 

3000 Terrakottarör VA-schakt 2881 

3002 Höganäsrör VA-schakt 2881 

3005 Elkabel Kabelschakt 2881 

3007 Kopparrör bränsle Kabelschakt 2881 

3009 VA-schakt VA-schakt 2881 
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Id Tolkning Typ Schakt 

3016 Fyllning VA-schakt VA-schakt 2881 

3017 Grop (recent) Nedgrävning 2881 

3026 Betongrör VA-schakt 2881 

3029 Gjutjärnsrör VA-schakt 2881 

3034 Asfalt Lager fyllning 2881 

3035 Bärlager bergkross Lager fyllning 2881 

3036 utjämningslager Lager fyllning 2881 

3037 Rivningsmassor Lager fyllning 2881 

3038 Stenkolsslagg Lager fyllning 2881 

3039 Lager Lager fyllning 2881 

3040 Lager Lager fyllning 2881 

3041 Underlag Lager fyllning 2881 

3077 Nedgrävning mur Nedgrävning 2881 

3081 Fyllning mur Lager fyllning 2881 

3113 Nedgrävning Nedgrävning 3098 

3134 Fyllning nedgrävning Lager fyllning 3098 

3135 Recent Störning Störning 3098 

3147 Recent fyllning Lager fyllning 3098 

3148 Betongplatta Sten- tegelkonstruktion 3098 

3160 Betongbrunn VA-schakt 3098 

3167 Bärlager bergkross Lager fyllning 3098 

3168 Utjämningslager Lager fyllning 3098 

3169 Asfalt Lager fyllning 3098 

3180 Utjämningslager asfalt Lager fyllning 3098 

3181 VA-schakt VA-schakt 3098 

3188 Fyllning VA-schakt VA-schakt 3098 

3189 Lager Lager fyllning 3098 

3190 Odlingslager Lager fyllning 3098 

3191 Underlag Lager fyllning 3098 

3210 Recent störning Nedgrävning 3098 

3215 Fyll recent störning Lager fyllning 3098 

3220 VA-schakt VA-schakt 3243 

3226 Fyllning VA-schakt VA-schakt 3243 

3227 Recent grop Nedgrävning 3243 

3242 Fyll recent grop Lager fyllning 3243 

3277 Grop Nedgrävning 3243 

3286 Fyllning grop Lager fyllning 3243 

3287 Recent nedgrävning Nedgrävning 3243 

3292 Nedgrävning grundmur Nedgrävning 3243 

3296 Grundmur Sten- tegelkonstruktion 3243 

3309 Stor sten grundmur Sten- tegelkonstruktion 3243 

3318 Grundmur Nedgrävning 3243 

3324 Grundmur Sten- tegelkonstruktion 3243 

3334 Fyll vid grundmur Lager fyllning 3243 

3335 Recent nedgrävning Nedgrävning 3243 
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Id Tolkning Typ Schakt 

3347 Fyll recent nedgrävning Lager fyllning 3243 

3348 Recent nedgrävning. Nedgrävning 3243 

3362 Fyll recent nedgrävning Lager fyllning 3243 

3363 Syllstensrad Sten- tegelkonstruktion 3243 

3380 Asfalt Lager fyllning 3243 

3381 Bärlager stenkross Lager fyllning 3243 

3382 Utjämningslager Lager fyllning 3243 

3383 Rivningsmassor Lager fyllning 3243 

3384 Sandlager Lager fyllning 3243 

3385 Odlingslager Lager fyllning 3243 

3386 Underlag Lager fyllning 3243 

3390 Betongplatta Sten- tegelkonstruktion 100001 

3402 Grundmur Sten- tegelkonstruktion 100001 

3417 Syllstensrad Sten- tegelkonstruktion 100001 

3423 Friliggande huggen sten Sten- tegelkonstruktion 100001 

3430 Elkabel Kabelschakt 100001 

3433 Väggplanka Träkonstruktion 100001 

3437 Bärlager bergkross Lager fyllning 100001 

3438 Utjämning betongplatta Lager fyllning 100001 

3439 Lager Lager fyllning 100001 

100003 Nedgrävning Nedgrävning 100001 

100004 Grundmur Sten- tegelkonstruktion 100002 

100005 Grundmur Sten- tegelkonstruktion 100002 

100006 Nedgrävning Nedgrävning 100002 

100007 Fyllning Lager fyllning 100002 

100008 Ränna Nedgrävning 100002 

100009 Fyllning Lager fyllning 100002 

100010 Nedgrävning Nedgrävning 100002 

100011 Grundmur Sten- tegelkonstruktion 100002 

100012 Grundmur Sten- tegelkonstruktion 100002 

100013 Raseringslager Lager fyllning 100002 

100014 Fyllning Lager fyllning 100001 

100016 Avloppsrör VA-schakt 100002 

100017 VA-schakt VA-schakt 2778 

100018 VA-schakt Höganäsrör VA-schakt 2778 

100019 Fyllning under grundmur Lager fyllning 2778 

100020 Fyllning grundmur Lager fyllning 2778 

100021 Järnrör VA-schakt 2778 

100022 Bärlager bergkross Lager fyllning 2778 

100023 Underlag Lager fyllning 2778 

100024 Recent fyllning Lager fyllning 2881 

100025 Utjämningslager slaggplan Lager fyllning 2881 

100026 fyllning grundmur Lager fyllning 3243 
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Bilaga 2. Teknisk rapport, Georadarmätningar 
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SAMMANFATTNING 

 
På uppdrag av Societas Archaeologica Upsaliensis (SAU) genomfördes under Maj månad 2013 

geofysiska prospekteringar inom kvarteret Skepparen i centrala Norrköping. Mätningarna genomfördes 

i syfte att lokalisera begravda strukturer i marken på platsen, som i dag brukas som en parkeringsplats, 

inför kommande fältarkeologiska undersökningar under sommaren 2013. De geofysiska resultaten har 

sedan använts som en integrerad del av ovan nämnda fältarkeologiska undersökningarna. 

 

Mätningarna utfördes med hjälp av ett georadarsystem (ProEx) tillverkat av Malå Geoscience. Till 

denna utrustning kopplades en 500MHz-antenn. Mätningarna genomfördes i mätprofiler separerade 

med ett avstånd av 0,25m och data samlades in var tredje cm i gångriktningen. Mätningarna utfördes 

omväxlande på gräs, grus och asfalt vilket i vissa fall påverkade radarns djuppenetrationsförmåga. 

Under en av mätdagarna föll även stora mängder regn vilket, framförallt i ett av 

undersökningsområdena (5), innebar att radarsignalen inte kunde penetrera lika djup här som inom 

övriga områden. Det är därför möjligt att ytterligare begravda strukturer, som inte detekterats med 

georadarsystemet, finns inom dessa områden. 

 

Resultaten visar på grundmurar från tidigare bebyggelse på platsen. I vissa områden är dock 

djuppenetrationen och synligheten av dessa lämningar begränsad, troligtvis beroende på stora mängder 

raseringsmassor som överlagrar de eftersökta strukturerna. Dock har ett äldre kartmaterial funnits 

tillgängligt vilket använts som en integrerad del av tolkningen av de geofysiska resultaten. De flesta av 

de synliga strukturerna i data verkar, med hänsyn taget till det äldre kartmaterialet, härröra från 

byggnader som funnits på platsen till, så sent som, mitten av 1900-talet. 
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INLEDNING 

På uppdrag av Societas Archaeologica Upsaliensis (SAU) genomfördes under Maj månad 2013 

geofysiska prospekteringar inom kvarteret Skepparen i centrala Norrköping (Figur 1). Mätningarna, 

genomfördes mellan den 22-26 Maj 2013 och utfördes av Fil Dr. Andreas Viberg vid Arkeologiska 

forskningslaboratoriet, Stockholms Universitet assisterad av arkeolog Jonas Svensson Hennius från 

SAU. Mätningarna syftade till att ta reda på vilka strukturer som finns bevarade under marken på platsen 

och har sedan använts som en integrerad del av de arkeologiska undersökningar som har bedrivits på 

platsen av SAU under sommaren 2013. 

 

 

Kvarteret Skepparen ligger inte långt från 

Norrköpings centralstation i korsningen 

Packhusgatan/Norra pro- menaden. 

Kvarteret brukas idag som parkering och 

är till ytan nästan 1ha stor. När de 

arkeologiska  undersökningarna är 

avslutade skall platsen omvandlas från 

parkeringsplats till bostäder, parkerings- 

hus och kontor. Marken på parkerings- 

platsen var omväxlande täckt med asfalt 

och grus vilket i vissa delområden fick 

konsekvenser för radarsignalens djup- 

penetrationsförmåga. Området var indelat 

i fem stycken separata par- keringsfack i 

vilka mätningarna utfördes (en per dag). 

Således var ett parkerings- fack (av fem) 

avstängt varje dag. Avspärrningar hade 

ombesörjts av Norrköpings kommun men 

dessvärre respekterades inte dessa  

avspärrningar av några parkerande 

bilister vilket olyckligtvis gett upphov till 

luckor i mätdata. Dessa luckor är synliga 

i data som vita fält. 
 

 
Figur 1. Karta över Norrköping. Koordinater i Sweref99 

TM. © Lantmäteriet, i2012/899. 
 

Undersökningsområde 1 bestod av en trädbeklädd gräsyta närmast Orangerigatan vilken sedan övergick 

till en delvis grusad och delvis asfalterad parkeringsyta åt öster. Undersökningsyta 2 bestod i väst av en 

asfalterad parkeringsyta och i de östra delarna en trädbeklädd gräsyta. Undersökningsyta 3 som låg i 

direkt anslutning till Undersökningsyta 2 bestod i de västra delarna av fortsättningen av den trädbeväxta 

gräsytan från föregående undersökningsområde. Den övergick sedan i en asfalterad yta i öster. Yta 4 är 

placerad norr om yta 3 och 5 och täcker en delvis asfalterad infart till parkeringen. Undersökningsyta 5 

bestod till största delen av asfalterad mark medan undersökningsyta 6, som var placerad närmast 

Packhusgatans trottoar, till största delen bestod av grus och hårt packad jord. 
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Figur 2. Översiktskarta som visar kvarteret Skepparen i Norrköping samt de sex delundersöknings- 

områden i vilka geofysiska mätningar bedrivits under maj månad 2013. Svarta prickar i figuren visar var 

mätningarna i varje område påbörjats och pilarna anger riktning på första radarprofil. Koordinater i 

Sweref99 TM. 
 

 
 
 

METOD 

En georadar är ett elektromagnetiskt instrument som skickar en elektromagnetisk puls ned i marken från 

en sändarantenn. En mottagarantenn mäter sedan tiden tills radarpulsen återvänt till ytan efter reflektion 

mot lagergränser eller objekt i marken. Reflektionen blir kraftigast där den reflekterande strukturen och 

den omgivande marken har olika elektromagnetiska egenskaper (Conyers & Goodman 1997: 27). 

Prospekteraren får som resultat en bild av hur den undersökta ytan ser ut stratigrafiskt. Det redovisas i så 

kallade radargram där ett radargram motsvarar en vertikal profil genom marken längs den undersökta 

linjen. Mäts sedan många parallellt placerade radarprofiler kan dessa interpoleras samman till en 

datafylld kub eller rätblock. Detta rätblock brukar sedan även delas i horisontella delar, s.k. djupskivor, 

som ger information om begravda strukturer på olika nivåer i marken. Går det att bedöma hur snabbt 

radarpulsen färdas genom marken så är det möjligt att uppskatta på vilket djup de olika påträffade 

lämningarna ligger. Djupet, som beräknas utifrån georadarsignalens löptid under användning av en 

uppskattad eller mätt signalhastighet, är endast ungefärlig eftersom hastigheten på signalen kan skilja sig 

mycket åt beroende på skilda markegenskaper på olika platser i undersökningsområdet. 

 

Hur djupt ner i marken det är möjligt att se beror dels på frekvensen på den valda antennen och dels på 

jordens egenskaper, dvs. dess elektriska ledningsförmåga och magnetiska permeabilitet. Hög elektrisk 
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ledningsförmåga leder t.ex. till att den elektromagnetiska pulsen enklare leds bort genom marken vilket 

medför att signalen försvagas kraftigt. Det medför i sin tur att färre radarekon når mottagarantennen vid 

ytan vilket ger sämre resultat. Den magnetiska permeabiliteten är ett mått på hur enkelt ett material blir 

magnetiserat när det kommer i kontakt med ett elektromagnetiskt fält. Hög magnetisk permeabilitet 

leder till sämre förutsättningar för mätningar med georadar. Djuppenetrationen beror, som nämnts ovan, 

även på frekvensen på den valda antennen. Generellt går det att säga att lägre frekvens leder till ökad 

djuppenetration men sämre upplösning och hög frekvens leder till högre upplösning men sämre 

djuppenetration (Conyers & Goodman 1997:40ff). Georadarutrustningen har förmågan att producera 

mycket högupplösta bilder. Instrumentet kan samla in mätvärden mycket tätt, oftast var tredje till femte 

centimeter, och beroende på hur tätt prospekteraren väljer att gå så kan olika hög upplösning uppnås. 

 

Vid undersökningarna inom kvarteret Skepparen användes en 500MHz antenn kopplad till ett ProEx- 

system från Malå Geoscience. Undersökningarna utfördes med 0,25m lucka mellan insamlade 

radarprofiler och data samlades in var tredje cm i gångriktningen. Data har genomgående samlats in i 

Öst-västlig riktning men på grund av parkerade bilar har startpunkten för varje yta samt riktningen på 

första profil skiftats mellan de norra och södra delarna av undersökningsområdena för att effektivisera 

mätningarna och för att kunna täcka in så stora ytor som möjligt varje dag (se Figur 2). För att avgöra 

med vilken hastighet radarsignalen färdas i marken genomfördes flertalet så kallade 

hyperbelpassningar. Under processen passas datorgenererade hyperblar in över hyperblar genererade av 

begravda punktobjekt i marken. Databearbetning och filtrering har genomförts med hjälp av 

programmet REFLEXW 2D/3D och kartor har producerats med hjälp av det Geografiska 

InformationsSystemet (GIS) ArcMap 10.1. 

 

Georadar har använts i Sverige sedan slutet av 1970-talet (se Wihlborg & Romberg 1980: 33). I dag är 

metoden en av de mer populära geofysiska metoderna i landet (Viberg et al. 2011) och metoderna 

används inte sällan, på grund av sin lämplighet, för prospekteringar i urbana miljöer (se t.ex. David et 

al. 2008; Trinks et al. 2009). 
 
 

RESULTAT OCH TOLKNING 

Då varje separat undersökningsyta bestod av 28st, 2ns tjocka djupskivor, och det totala antalet 

djupskivor således uppgick till 168 stycken redovisas endast en sammanställning av dem i den här 

rapporten (Figur 3). Övriga djupskivor samt digitala animationsfiler av dessa djupskivor har 

överlämnats till SAU och har tillsammans med tolkningarna presenterade i denna rapport funnits 

tillgängliga under det arkeologiska fältarbetet. Varje djupskiva bedömdes vara ca 8cm tjock med en 

uppskattad signalhastighet på 0,1m/ns. Tolkningen av georadarresultaten presenteras i Figur 4. 

 

Under den andra halvan av andra dagens mätningar (yta 6) kom en ansenlig mängd nederbörd vilket 

fick en mycket negativ inverkan på georadarns djuppenetrationsförmåga. I synnerhet påverkades 

utrustningen negativt av de pölar som skapats på marken efter regnet. Dessa tömdes i största möjligaste 

mån med hjälp av hinkar varefter resterande blöta områden sopades rena från vatten med hjälp av 

kvastar innan georadarn drogs över området. Dessa insatser förbättrade resultaten avsevärt men innebar 

en ytterligare tidsåtgång. 

 

Resultaten visar på radarstrukturer som bedömdes vara rester efter relativt modern bebyggelse som 

funnits på platsen fram till mitten av 1900-talet. Många av grundmurarna till dessa hus verkar finnas 

kvar på plats men dessvärre är georadarresultaten i många områden svåra att tolka. Orsaken till det 

bedöms vara närvaron av förmodade raseringsmassor vilket troligtvis dolt flertalet strukturer och gjorde 

tolkningsprocessen utmanande. Dock har ett äldre kartmaterial funnits tillgängligt vilket använts som en 

integrerad del av tolkningsprocessen. De tydligaste grundmurarna är synliga i undersökningsområde 1 

och 2 och visar en större u-formad byggnad med en tillhörande öppen innergård. Grundmurarna i denna 

byggnad verkar även innehålla en rad tydliga interna strukturer som bör vara kopplade till grundens 

utformning eller eventuella källarutrymmen i byggnaden. 
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Undersökningsyta 6 var, som nämnts ovan, den som påverkats mest negativt av nederbörd eftersom de 

största regnmängderna föll under denna dag. Det innebar att radarns djuppenetrationsförmåga 

påverkades mycket negativt och fler strukturer än de som är synliga i radarresultaten kan mycket väl 

finnas längre ned i marken trots att de inte är tydliga i de geofysiska resultaten. Flertalet mycket kraftiga 

reflektioner efter järnföremål och olika typer av äldre ledningar verkar även finnas i data. Dessa kan till 

största delen inte återfinnas i kartor över ledningar och rör som tillhandahållits av Norrköpings 

kommun. 
 

 
 
 

 
Figur 3. Georadarresultat 20ns (ca 80cm) ned i marken. Koordinater i Sweref99 TM. 
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Figur 4. Tolkning av georadarresultat. Koordinater i Sweref99 TM. 
 
 
 

 

SLUTSATS 

Resultaten från kvarteret visar tydliga lämningar efter grundmurar för bebyggelse som funnits på 

platsen fram till mitten av 1900-talet. Flertalet husgrunder verkar dock överlagras av raseringsmassor 

vilket innebar försämrad tydlighet i radardata. Det regnoväder som drog förbi under mätningarna av 

undersökningsyta 5 innebar försämrad djuppenetrationsförmåga för radarutrustningen och medförde att 

flertalet strukturer troligtvis inte blivit synliga för georadarutrustningen i detta område. 
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