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Figur 1. Karta över trakten kring Berga med platsen för den arkeologiska kontrollen markerad 
med rött. Skala 1:250 000.
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Sammanfattning

I november 2020 genomförde Arkeologgruppen AB på uppdrag av Läns-
styrelsen i Örebro län en arkeologisk kontroll vid resande av ett antal trä-
stolpar i samband med att ett korsningsskydd skulle uppföras av Svenska 
kraftnät. Sex mindre gropar grävdes och inget av arkeologiskt intresse note-
rades i groparna. I ploglagret gjordes fynd av ett slaggstycke.

Inledning
I samband med bygget av en ny kraftledning mellan Lindbacka och Östansjö 
i Närke blev Arkeologgruppen AB tillfrågad om att göra en arkeologisk kon-
troll i anslutning till att ett korsningsskydd skulle uppföras vid en mindre 
grusväg vid Berga 2:4. Bygget krävde att sex grövre stolpar skulle grävas ner. 
Varje stolpe krävde en omkring 2 meter djup grop och de grävda groparna 
var cirka 1,5×0,9 meter stora.

Figur 2. Schaktning för det planerade korsningsskyddet.
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I direkt anslutning till det markavsnitt som behövs för stolparna finns forn-
lämning L1979:151, en blästbrukslämning. Länsstyrelsen bedömde att ar-
betsföretaget skulle ske under arkeologisk kontroll och därmed deltog en 
arkeolog vid schaktning för stolparna. Uppdragsgivare var Länsstyrelsen i 
Örebro län och arbetet bekostades av Svenska kraftnät.

Bakgrund och kulturmiljö
Lämningen observerades vid en arkeologisk utredning år 2013 genomförd 
av Knaton AB och beskrevs då som en 60×30 meter stor blästbrukslämning. 
Den innehöll en riklig förekomst av järnslagg, bränd lera, kol och sot. Området 
beskrevs som kraftigt mörkfärgat jämfört med omgivande mark. Lämningen 
återfinns i åkermark på en flack, liten moränhöjd i dalgångsbotten öster om 
ett mindre vattendrag.

Fornlämningsbilden i omgivningen är varierad med lämningar från såväl 
förhistorisk som historisk tid. Lösfynd från stenåldern, gravar, blästbruks-
lämningar, fossil åkermark och lämningar efter torpbebyggelse och kolning 
visar att bosättning har funnits under lång tid.

Syfte och målgrupper
Målgrupper för undersökningen var Länsstyrelsen och Svenska kraftnät. Syftet 
med kontrollen var att undvika att skador skulle uppstå på fornlämningen.

Metod och genomförande
Metodiskt följde schaktningsövervakningen arbetsföretagets tempo. Kon-
troll och dokumentation gjordes för samtliga gropar. Groparna grävdes ner 
till botten lera med god marginal. De dokumenterades i plan och fotografera-
des. Sex gropar grävdes inom utredningsområdet. Bredden var 0,9 meter och 
längden varierade från 1,2–1,6 meter. Groparna grävdes skiktvis ned till steril 
mark. De dokumenterades skriftligt och med fotografier. Inmätning gjordes 
manuellt, digitaliserades och redigerades i ArcGIS 10.
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Figur 3. Fornlämningsbilden enligt Kulturmiljöregistret (KMR) i omgivningen.
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Figur 4. Schaktplan. Skala 1:400.
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Resultat
Inte någon av groparna visade några lämningar av arkeologiskt intresse. 
Stratigrafiskt fanns ploglager som i tjocklek varierande mellan 0,2 och 0,4 
meter. Ploglagret överlagrade orört grus eller lera som utgjorde den orörda 
bottennivån. I ploglagret noterades ett slaggstycke.

Figur 5. En av de grävda groparna.
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Tolkning
Groparna var små och tangerade delvis vägdiket. De utgör tillsammans en 
ytterst liten del av det område som har markerats som en blästbruksläm-
ning. Ett slaggfynd indikerar att järnhantering har förekommit på platsen. 
Ytterligare slutsatser om platsen låter sig inte göras på grundval av den ringa 
insats som gjordes.

Utvärdering av resultaten  
i förhållande till undersökningsplanen

Syftet var att undvika att fornlämning skulle komma till skada. Då ingen läm-
ning påträffades har syftet uppfyllts. I övrigt gjordes inga avvikelser från pla-
nerat arbete eller avvikelser i beräknad kostnad.
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