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Figur 1. Karta över Köpingstrakten med platsen för schaktningsövervakningen markerad 
med rött. Skala 1:250 000.
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Sammanfattning

Under januari 2019 genomförde Arkeologgruppen AB en arkeologisk under
sökning i form av schaktningsövervakning i anslutning till grav högen 
L2002:6761. Uppdragsgivare var Mälarenergi Elnät AB som lade ner el
ledningar i området.

I schaktet påträffades två fläckar med inslag av kol och en grop med 
sprängsten. Ingen fornlämning kunde bekräftas i schaktet.

Inledning
Den 7 januari 2019 genomförde Arkeologgruppen AB en arkeologisk undersök
ning i form av schaktningsövervakning i anslutning till gravhögen 2002:6761  
i Köpings socken och kommun, Västmanland. Uppdragsgivare var Mälar energi 
Elnät AB. Uppdraget skedde efter beslut (43130582018) från Länsstyrelsen 
i Västmanland.

Bakgrund och kulturmiljö
Området kring Holmsmalma är rikt på fornlämningar. Flera gravfält och bo
platser återfinns utmed den ås som löper norrut från Köping.

I nära anslutning till undersökningsområdet finns en delundersökt bo
plats (L2003:700), ett delundersökt gravfält (L:2004:5516), en undersökt, bort
tagen hålväg (L2002:6785) och den delundersökta högen L2002:6761 (Fornreg) 
(se figur 2, sidan 6).

Hålvägen var cirka 30 meter lång och 0,6–1,0 meter bred. Vägen är äldre 
än gravfältet och har upphört att brukas senast under yngre förromersk järn
ålder. Ett antal stolphål som är belägna utmed hålvägen kan ha samband med 
vägen (Wikborg & Ählström 2005 ; Fornreg).

Gravfältet L2004:5516 är delundersökt. Ursprungligen bestod det av 
375 flatmarksgravar, stensättningar och högar. Sammanlagt har 332 gravar 
undersökts varav de flesta utgjordes av omarkerades brandgravar från för
romersk järnålder (Wikborg & Ählström 2005; Fornreg).

Den delundersökta boplatsen L2003:700 låg 20 meter söder om gravfältet. 
Boplatsen bestod av 463 anläggningar vars inledande fas daterats till över
gången från bronsålder till förromersk järnålder. Boplatsen tolkas ha tillkom
mit före gravfältet. I övergången till romersk järnålder sker en inten sifiering 
på boplatsen. De yngsta dateringarna är från slutet av romersk järnålder. Bo
platsens utbredning är sannolikt större än den undersökta och sträcker sig 
troligen åt både norr och söder (Wikborg & Ählström 2005; Fornreg).
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Figur 2. Karta över Holmsmalma med schaktet markerat med blått. Skala 1:10 000.
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Högen L2002:6761 framkom i samband med undersökningen av gravfältet 
L2004:5516 år 1999. Den undersöktes endast till hälften, men uppskattades 
vara 6,6 meter i diameter och 0,4 meter hög. I högen hittades brända ben, 
kamfragment, 1 järnring, 1 bronsten, 1 förgyllt bronsfragment, några järn
fragment, keramik samt bränd lera. I högens sydöstra del fanns ett sönder
plöjt brandlager i vilket påträffades brända ben, björnfalanger, spelbrickor 
av horn, bränd lera, spiralring av järn, bronsbleck, kamfragment, bryne av 
skiffer, bränd flinta och tre järnföremål. Analys visade att kamfragmenten 
från högens fyllning och brandlagret var från samma kam. Högen dateras till 
folkvandrings eller vendeltid (Wikborg & Ählström 2005; Fornreg).

På ett flygfoto taget sommaren 1999 kan “cropmarks” ses i åkern norr 
om högen. Det innebär att det kan finnas överplöjda gravar ute i åker marken 
(Fornreg).

Syfte och målgrupper
Syftet med undersökningen var att löpande dokumentera den del av forn
lämningen (högen L20002:6761) som berördes och att ta tillvara fornfynd. 
Målgrupper för rapporten är främst Länsstyrelsen och företagaren.

Metod
Undersökningen genomfördes i form av schaktningsövervakning. Det inne
bar att en arkeolog övervakade schaktgrävningen utmed den ledningssträcka 
som beslutats av Länsstyrelsen. Schaktningen skedde skiktvis ned till planerat 
djup. Då lämningar påträffades avbröts grävningen tillfälligt för dokumenta
tion. Dokumentationen skedde skriftligt. Foton togs över schakt och anlägg
ningar. Inmätning av schakt och anläggningar gjordes manuellt och har vid 
rapportarbetsfasen digitaliserats i ArcGIS.
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Resultat

Schaktet grävdes i åkermark med en 1,7 meter bred skopa ned till 0,75 meters 
djup. I schaktet fanns 0,4 meter matjord ovanpå en undergrund av beige
brun lera.

Ett tjugotal meter ostnordost om högen L2002:6761 fanns två fläckar (A1, 
A2) grå lera med inslag av kol. De var 0,4–0,5 meter stora med ett djup på 
0,1–0,15 meter. Nordväst om högen fanns en grop med rester av en sprängd 
sten (A3).

I övrigt löpte ett stort antal dräneringsdiken, både med tegel och sten, 
tvärs genom schaktet.

Figur 3. Schaktet sett från väster. Kvarvarande del av högen L2002:6761 
finns under huset markerad med blå pil .
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Tolkning

De två fläckarna A1 och A2 utgör inte fornlämning. Troligen är de rester 
av  rotbränder eller dylikt. Gropen med sprängd sten tolkas som tillkom
men under historisk tid vid åkerbruk. Inte heller den utgör fornlämning. 
I anslutning till högen gjordes inga arkeologiska observationer.

Utvärdering av resultaten  
i förhållande till undersökningsplanen

Undersökningen skedde enligt undersökningsplan. Inga avsteg gjordes. 
Inga spår av fler gravar eller andra lämningar som kan relateras till högen 
L2002:6761 gjordes.
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