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Figur 1. Karta över trakten kring fastigheten Lund 6:1 och fornlämningen Fellingsbro 18:1 
med den aktuella undersökningsplatsen markerad med en svart ring. Skala 1:250 000.
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Sammanfattning
Ägaren till fastigheten Lund 6:1, Fellingsbro socken, avsåg att anlägga 
en avloppsanläggning i närheten av den registrerade stensättningen 
Fellingsbro 18:1. Länsstyrelsen ansåg därför att arbetet skulle ske med 
arkeologisk närvaro genom en arkeologisk kontroll.

Vid schaktningsarbetena framkom ingen fornlämning, däremot 
visade sig platsen för fornlämning 18:1 vara övertäckt vid tidigare tillfälle.

Bakgrund och kulturmiljö
Ägaren till fastigheten Lund 6:1, Fellingsbro socken, avsåg att anlägga 
en avloppsanläggning. Denna planerades gå mellan de två bostads- 
husen på tomten och ner i hästhagen. Där var den belägen nära den regi- 
strerade stensättningen Fellingsbro 18:1.
Norr om tomten låg i väst-östlig riktning en äldre väg, den så kall-
lade Kungsvägen (Fellingsbro 149:2) samt i området norr därom ett 
gravfält (Fellingsbro 22:1) och en fossil åker (Fellingsbro 243:1). På 
tomten finns också en hög (Fellingsbro 16:1) och en fornlämnings-
liknande lämning (Fellingsbro 17:1). Dessa låg dock inte i närheten 
av det planerade schaktet.

Enligt markägaren har Länsstyrelsen vid ett tidigare tillfälle besik-
tigat området och då noterat att Fellingsbro 18:1, som ska ha legat nära 
det nordöstra hörnet av ett torp väster om nu aktuellt område, var över-
täckt. Där fanns ett upp till en meter tjockt fyllningslager som förmodas 
ha resulterat i övertäckning av fornlämningen. Fornlämningen är dess-
utom inprickad längre från byggnaden än vad som torde vara fallet.

Från det äldre torpet och det nuvarande boningshuset har sedan 
tidigare anlagts en avloppsledning vardera, som möttes mitt emellan 
de två byggnaderna och sedan gemensamt grävts ned i rakt östlig 
riktning på gårdsplanen. Det exakta läget för denna del är inte känd. 
Avloppet har grävts ned av tidigare ägare utan antikvariska insatser.

Syfte och frågeställningar
Det övergripande syftet med den arkeologiska kontrollen var att und-
vika skada och att bevara synliga delar av Fellingsbro 18:1 samt att 
dokumentera eventuella nypåträffade fornlämningar i anslutning till 
det grävda schaktet.

Arkeologgruppen AB rapport 2017:10

5



Metod och genomförande
Schaktet grävdes med en 3,5 tons grävmaskin med 0,4 meter bred skopa. 
På grund av att tjälen var cirka 0,2 meter djup gick schaktningen lång-
samt och i bland lossnade stora stycken av marken från undergrunden.

Den arkeologiska kontrollen genomfördes i det parti som inte följde 
tidigare nedlagd avloppsledning (se figur 2).

Schaktet rensades med handredskap och mättes in för hand med 
utgångspunkt från torpet som låg strax väster om schaktet.

Resultat
Vid schaktningsarbetena framkom inga fornlämningar. Området där 
schaktet grävdes har legat som hästhage och dessförinnan varit upp-
odlat.

Schaktet var 28 meter långt och 0,4–0,6 meter brett. Djupet var cirka 
0,3–0,4 meter. Överst fanns ett tunt vegetationsskikt i form av betat gräs, 
därunder ett 0,2–0,3 meter tjockt matjordslager över sand och morän.

Tolkning
Området där schaktet grävdes innehöll inga fornlämningar.

Figur 2. Karta över närområdet till fastigheten Lund 6:1 med intilliggande i Fornsök 
registrerade lämningar. Skala 1:5 000.
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Figur 3. Plan över grävt schakt och andra lämningar i tomtmarken. Läget för de befintliga lämning-
arna är osäkert (med undantag för den punkt där den nya ledningen skall anslutas). Skala 1:300.
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Utvärdering av resultaten  
i förhållande till undersökningsplanen
Enligt det övergripande syftet skulle en arkeologisk kontroll säkerställa 
att fornlämningen Fellingsbro 18:1 inte skulle komma till skada vid 
schaktningsarbetena och att eventuellt påträffade, tidigare ej kända 
fornlämningar skulle dokumenteras.

Den arkeologiska kontrollen kunde konstatera att det i området 
inte förekom några fornlämningar i det aktuella området. Därmed 
anser Arkeologgruppen AB att kraven i Länsstyrelsens förfrågnings- 
underlag har uppfyllts.
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Landskap Västmanland

Län Örebro

Kommun Lindesberg

Socken Fellingsbro

Fastighet Lund 6:1

Fornlämningsnummer Fellingsbro 18:1

Projektledning Leif Karlenby

Personal Leif Karlenby

Undersökningstid 2016-12-07

Exploateringsyta 150 m2

Undersökt yta 15 m2, 28 löpmeter

Koordinatsystem SWEREF 99 TM

Höjdsystem RH 2000

Länsstyrelsens diarienummer
431-6061-2016

Arkeologgruppens projektnummer
2016_105

Arkiv
Arkivmaterial förvaras tillsvidare hos Arkeologgruppen AB.

Digitalt arkiv
Digitala data förvaras tillsvidare hos Arkeologgruppen AB.

Fynd
Inga fynd omhändertogs.

Tekniska och administrativa uppgifter
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Bilaga
Schakttabell
OS 200
28x0,3–06 meter stort, 0,3–0,4 meter djupt. Överst fanns tunt skikt 
med grästorv, därunder matjord (gammalt ploglager) över morän 
och sand. Schaktet anslöt i sydväst mot befintligt avlopp mellan de 
två bostadshusen.
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