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Figur 1. Översiktskarta med undersökningsområdet markerat med röd ruta.

Sammanfattning
Tysslinge församlings planer på en ny avloppsanläggning innebar att 
Arkeologgruppen AB ombads utföra en schaktningsövervakning i samband med 
ledningsdragningen. Arbeten skedde inom området för fornlämning 1 i Tysslinge 
socken, som utgörs av ett gränsbestämt fornlämningsområde kring tre gravhögar.
 
Övervakningen skedde  i samband med att matjordslagret togs bort inom den 
planerade sträckningen och innan djupschaktningen ägde rum. Schaktet grävdes 
till orörd marknivå. Schaktet  gick i vinkel med en öst-västlig del samt en nord-
sydlig del, båda delarna var cirka 50 meter långa och en respektive två meter 
breda. Schakten låg precis i kanten av fornlämningsområdet och inget av 
antikvariskt intresse berördes.
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Inledning
I samband med Tysslinge församlings planer på en ny avloppsanläggning 
genomfördes en schaktningsövervakning i samband med ledningsdragningen. 
Arbeten skedde inom området för fornlämning 1 i Tysslinge socken, som utgörs 
av ett gränsbestämt fornlämningsområde kring gravhögar (figur 2). 
Uppdragsgivare var Länsstyrelsen i Örebro län och arbetet bekostades av 
Tysslinge församling.

Figur 2. Schaktets läge samt det gränsbestämda området för fornlämning 1 i Tysslinge socken. 
Gravhögarna är markerade med röd färg nordväst om schaktet.
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Syfte
Länsstyrelsen har i sin kravspecifikation angivit det övergripande syftet vara att 
bidra till den allmänna kunskapsuppbyggnaden inom arkeologin i Örebro län. Det 
mer specifika syftet var att undersöka, dokumentera och tolka området.

Metod och genomförande
Övervakningen skedde  i samband med att matjordslagret togs bort inom den 
planerade sträckningen och innan djupschaktningen ägde rum. Schaktet grävdes 
till orörd marknivå. Schaktet  gick i vinkel med en öst-västlig del samt en nord-
sydlig del (figur 3). Schaktet grävdes med grävmaskin och färgningar och lager 
kontrollerades med handverktyg. Inmätning skedde med gps och området 
dokumenterades också med digital fotografering. 

Det öst-västliga schaktet var cirka 50 meter långt och två meter brett, djupet 
varierade mellan0,4 och 0,4 meter. Denna del utgjordes av den planerade 
markbädden. Stratigrafiskt fanns i botten grå lera som täcktes av humus, ett 
ploglager och överst torv och odlad säd. I schaktets södra del var massorna 
omrörda, spår efter en äldre markbädd som funnits på platsen. I ploglagret fanns 
sentida fynd. I öster avslutades schaktet mot två befintliga brunnar.

Vid den östligaste brunnen vidtog det i nord-sydlig-riktning löpande schaktet. Det 
var liokaledes cirka 50 meter långt, 1 meter brett och 0,5-0,7 meter djupt. Ner till 
den nivån, dvs. 0,5-0,7 meter under dagens markyta fanns återfyllda massor 
längs hela sträckan tolkades vara grävd vid minst två tidigare tillfällen då rör och 
elledningar fanns i botten. Direkt öster om schaktet fanns även teleledning 
markerad.

Schakten ligger topografiskt förhållandevis lågt i området och sluttar ytterligare 
mot låglänt terräng. De gravhögar som finns ligger cirka 100 meter mot väster på 
en markerad höjdrygg som sträcker sig ut i åkermarken. I övrigt består 
närområdet av lätt böljande åkermark.

Resultat
Inga resultat av antikvariskt intresse finns att redovisa.

Utvärdering av undersökningsplan
Under schaktningsövervakningen gjordes inga avvikelser från den planerade 
undersökningsplanen.
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Administrativa uppgifter
Landskap: Närke.
Län: Örebro län.
Kommun: Örebro kommun.
Socken: Tysslinge socken.
Fastighet: Höckerkulla 3:33.
Arkeologgruppens diarienummer: ag2010_01.
Länsstyrelsens diarienummer: 431-23911-09.
Undersökningstid: 2010-08-16.
Projektgrupp:Helmut Bergold.
Personal:Helmut Bergold.
Exploateringsyta: ca 150 m².

Undersökt yta: ca 150 m².

Koordinatsystem: RT 90.
Dokumentationshandlingar som förvaras i Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA), 
RAÄ, Stockholm: 1 st översiktsplan.
Fynd: Inga fynd gjordes.
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