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Nytt hus i Nalaviberg

Figur 1. Karta över sydvästra Närke med platsen för undersökningen markerad med en
svart cirkel. Skala 1:250 000.
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Sammanfattning
Under våren 2019 förstördes två uthus inom fastigheten Broby 1:7 i en brand.
I samband med avbaning för grund och dränering för ett nytt uthus inom gravfältet L1980:5348 i Nalaviberg har Arkeologgruppen AB genomfört en arkeo
logisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Den nya grunden
grävdes på det tidigare uthusets plats, men var något större än den tidigare.
Även ett el-schakt grävdes från bostadshuset till den nya grunden.
I den norra delen framkom en nedgrävning med sten och en tegelbrocka
som tolkas som en igenfylld brunn. Då inga hus finns på platsen före år 1850
enligt befintligt kartmaterial så bör nedgrävningen vara yngre än så, det vill
säga att den inte utgör fornlämning.

Inledning
Under våren 2019 förstördes två uthus inom fastigheten Broby 1:7 i en brand.
Uthusen var belägna inom gravfältet L1980:5348 i Nalaviberg. I samband med
avbaning för grund och dränering för ett nytt uthus på samma plats som det
östra av de nedbrunna husen har Arkeologgruppen AB genomfört en arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning.
Den nya grunden var något större än den tidigare. Även ett el-schakt
grävdes från bostadshuset till den nya grunden.
Schaktningsövervakningen genomfördes den 6 september 2019. Arbetet skedde på uppdrag av Länsstyrelsen i Örebro län (dnr 431-2981-2019) och
kostnadsansvar bars av fastighetsägare Maria Björkvi.

Bakgrund och kulturmiljö
Detta kapitel är en något justerad och förkortad version av samma kapitel i Arkeo
loggruppen AB:s rapport ”Inblickar i yttre och inre gravskick på gravfältet Viby 47,
Nalaviberg” (Larsson 2017).

Åsen där gravfältet L1980:5348 är beläget är indelat i tre naturreservat,
Nalaviberg ekäng, Oxaryggen och Broby Ängs naturreservat, vilka i sin tur
är delar av riksintresset Drumlinområdet. Landskapets unika utformning
har skapat en gynnsam miljö för ett rikt kultur- och naturliv vilket motiverar
riksintresset. Överlag är detta ett fornlämningsrikt område som varit bebott
ända sedan stenåldern. Ett flertal fynd av stenyxor har gjorts i trakten och
tidigare undersökningar har påträffat neolitiska boplatser. Flera större gravfält, fossil åkermark och röjningsröseområden finns spridda över åsarna. En
handfull husgrunder från historisk tid finns även registrerade i närområdet.
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Flera äldre ortnamn i närområdet berättar om äldre tiders bruk. Efterledet
-berg i Nalaviberg är ett tillägg som tillkommit vid ett senare tillfälle. Det ursprungliga namnet är Nalavi, där -vi tillhör de ortnamn som går långt tillbaka
i tiden. Allmänt brukar de beteckna förkristna kultplatser, i det här fallet en
kultplats tillägnad guden Njord. Vi-et i Viby har dock en helt annan betydelse,
den ursprungliga stavningen har varit Vikby och syftar alltså inte på något
religiöst (Calissendorf & Larsson 1998:74, 128f). Gravfältet kan däremot ha
gett upphov till namnet Stensätter. Efterledet -sätter betyder huvudsakligen
utmarksäng eller skogsäng och är besläktat med verbet sitta. Många sätternamn kan spåras så långt tillbaka som till vikingatid och medeltid men fler
talet säter- och sätter-namn i Närke är yngre än så. Ofta har de betecknat ägor
som inte varit uppodlade (Calissendorff & Larsson 1998:59f). Förledet Stenskulle här kunna syfta på de stenlagda gravarna. Med tanke på att ett äldre
ortnamn redan kan knytas till platsen är Stensätter förmodligen en yngre benämning på utmarksägor. Såvitt det går att bedöma utifrån äldre kartor torde
inte namnet ha existerat före slutet av 1800-talet eller under tidigt 1900-tal.
Den enda karta som innehåller namnet är ekonomkartan från år 1955. Där
emot ligger Brobytorps bebyggelse på platsen vid en kartering år 1812. Spår
av bebyggelsen kan fortfarande ses i form av stenrader och terrasseringar i
den norra delen av gravfältet L1980:5767 söder om L1980:5348.
Gravfältet L1980:5348 är beläget på krönet av en åsrygg och marken används idag som beteshagar och trädgårdar. Vägsträckningen delar gravfältet i
tre delar och modern bebyggelse finns i direkt anslutning till gravarna. Delar
av gravfältet är därför beläget i uppvuxna trädgårdar med fruktträd och blomrabatter. Gravfältet har även skadats av närliggande odling, flera källare och
en grustäkt. Inom gravfältet finns 209 registrerade gravar. Enligt Riksantikvarieämbetets fornminnesregister består gravfältet av cirka 140 runda stensättningar, 66 högar, två resta stenar och en rektangulär stensättning. Högarnas
storlek varierar mellan 5–14 meter i diameter och 0,7–1,3 meter i höjd, men
majoriteten är mellan 6–8 meter i diameter och 0,8–1,0 meter höga. Stensättningarna är mellan 4–10 meter i diameter, de allra flesta mellan 5–7 meter.
Över den norra delen av gravfältet finns en gravfältskarta med 94 markerade
gravar. Kartan är upprättad år 1966 av Riksantikvarieämbetet. Förutom att
visa de synliga gravarna visar kartan även vilken inverkan bebyggelsen och
andra sentida aktiviteter haft på gravfältet. Runt grustaget och bostadshusen
är de synliga gravarna färre, varför man kan misstänka att flera av dem har
skadats eller förstörts. Flera av gravarna har även skurits av vägar. En grusväg
löper i öst-västlig riktning och en avstickande, mindre grusväg löper mot norr.
Utmed den östra sidan av den nord-sydliga vägen ligger den berörda
fastigheten, där två uthus invid vägen brann upp. Då det norra uthuset ska
byggas upp igen är det grundgrävning för det nya uthuset som övervakades.
Området består av en gräsmatta med spridda träd. I norr tar skog vid.
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Figur 2. Området runt Nalaviberg med lämningar registrerade i Fornreg. Skala 1:10 000.
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Tidigare undersökningar
Ett par mindre arkeologiska undersökningar har utförts inom L1980:5348.
År 1978 undersöktes en grav på det aktuella gravfältet då fastighetsägaren
ansökte om lov att bygga ut huset. Utifrån fynden daterades graven till yngre
järnålder, förmodligen vikingatid (Esbjörnsson 1978). Under senare tid har
en schaktningsövervakning genomförts utmed vägen (Larsson 2017). Under
hösten 2018 och våren 2019 genomfördes två räddningsgrävningar av gravar
utmed vägen eftersom vägmaskiner kontinuerligt naggar de redan störda gravarna. Även de gravarna har daterats till yngre järnålder (Ekman, i manus).

Syfte och målgrupper
Syftet med schaktningsövervakningen var att dokumentera eventuella berörda lämningar och kulturlager, och att undvika ingrepp i synliga gravar. Under
sökningen skulle vara av vetenskapligt god kvalitet och genomföras till en
kostnad som inte var högre än motiverat med hänsyn till omständigheterna.
Målgrupper för undersökningen är Länsstyrelsen och fastighetsägare
Maria Björkvi.

Metod och genomförande
Undersökningen genomfördes fredagen den 6 september 2019. Schakt för
grund grävdes med gripklo ned till 0,2 meters djup. Runt grunden grävdes ett
meterbrett dräneringsschakt som var 0,4 meter som djupast. Ett 0,3 meter
brett och 0,2 meter djupt schakt för el grävdes från bostadshuset till den nya
grunden.
Dokumentation av schakt och anläggningar skedde på utskrivna planer,
där både text och ritning samsades. Inmätning skedde manuellt från fasta
punkter i kartmaterialet. Därefter har ritningarna rektifierats och digitaliserats i ArcGIS. Foton togs kontinuerligt under arbetets gång.
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Figur 3. Gravfältskarta med aktuella schakt. Skala 1:1 000.
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Resultat
Schakt för grund grävdes med gripklo ned till 0,2 meters djup. Runt grunden
grävdes ett meterbrett dräneringsschakt som var 0,4 meter som djupast. Ett
0,3 meter brett och 0,2 meter djupt schakt för el grävdes från bostadshuset
till den nya grunden.
Vid tillfället för schaktningsövervakningen hade större delen av brandmassorna redan tagits bort (det skedde i samband med den arkeologiska
undersökningen av gravar våren 2019, Ekman i manus). Dock fanns fortfarande
eldpåverkat material kvar över husets markyta.
Schaktet för husgrunden grävdes 0,2 meter djupt. I schaktbotten låg då
kvar ett tunt skikt av massor från det nedbrunna huset vilket innebar att
schaktningen inte berörde undergrunden. I den östra delen, upp mot grav 21,
syntes i schaktväggen att marken var störd från bygget av det nu nedbrunna
huset då en cementsten satt fast i schaktväggen.
Dräneringsschaktet grävdes till 0,4 meters djup. Schaktet var 1,0 meter
brett och löpte runt hela schaktet för grunden. Undergrunden i dräneringsschaktet bestod av orange sandig och stenig morän. I den norra delen, på
0,3 meters djup, fanns en 3,3 meter
bred nedgrävning (A1) med stenar i
storleken 0,15–0,4 meter. Fyllningen
bestod av humös, finsandig morän
som varierade från brunt till mörkbrunt. Då nedgrävningen låg i anslutning till en osäker grav (grav 11,
se figur 5) och schaktet behövdes
grävas djupare kontaktades Länsstyrelsen som godkände att vi gick
ned 0,1–0,2 meter djupare i anläggningen. Efter rensning visade sig då
nedgrävningen ha en rundad form,
2,4 meter bred. Mellan stenarna
fanns håligheter och en tegelbrocka.
Elschaktet grävdes 0,2 meter
djupt. Endast matjord fanns i
schaktet, förutom där schaktet skar
Figur 4. Anläggningen A1, nivå 1,
infarten. Där syntes den orange
sedd från söder.
undergrunden.
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Figur 5. Schaktplan i skala 1:200 med infällda planer över den påträffade
anläggningen A1 i skala 1:100.
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Figur 6. Schaktväggen upp mot grav 21. Notera cementstenen i den södra
delen (till höger i bild) av schaktväggen. Foto från väster.

Figur 7. Schaktet sett från vägen i väster.
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Tolkning
Nedgrävningen (A1) visade sig innehålla tegel. Det beaktat tillsammans med
dess rundade form, storlek och innehåll tyder på att det rör sig om en igenfylld
brunn. Då det inte har funnits någon bebyggelse äldre än år 1850 på platsen
så bör även brunnen vara relativt ny. Den utgör alltså inte fornlämning.
Anläggningen ligger till största delen inom markeringen för den osäkra
graven nr 11. Möjligen är hela grav 11 rester från historisk bebyggelse. Det
går dock inte att utesluta att det fortfarande rör sig om en grav, men att den
blivit störd i södra delen.

Utvärdering av resultaten
i förhållande till undersökningsplanen
Undersökningen genomfördes som planerat med undantag av att en slang
med hydraulolja sprack när det var cirka 2 meter kvar att gräva i dräneringsschaktet i söder, upp mot infarten. Arbetet var därmed tvunget att avbrytas
för dagen. Då den oövervakade delen rörde sig om en kort sträcka i ett stört
område gjordes bedömningen att arbetet kunde fortsätta en annan dag utan
arkeologisk övervakning.
Det ska påpekas att grävning med gripklo inte är idealiskt för arkeologi,
men att resultatet det till trots får anses som fullgott.
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