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Figur 1. Karta över kumlatrakten med platsen för undersökningen markerad med en svart 
ring. Skala 1:250 000.
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Sammanfattning

I samband med ett garagebygge har Arkeologgruppen AB genomfört en arkeo
logisk utredning. Den aktuella ytan ligger inom området för Älvesta bytomt, 
objektnr L1981:7138 i Kulturmiljöregistret (KMR). Syftet var att klargöra om 
fornlämning finns inom det aktuella området. Ytan grävdes med grävmaskin. 
Överst fanns grästorv, resterande massor ner till orörd marknivå bestod av 
fyllnadsmassor med byggavfall, rivningsbråte samt en stor mängd sten och 
block. Inget av antikvariskt intresse kunde konstateras i schaktet.

Inledning
I och med ett planerat garagebygge inom rubricerad fastighet har Arkeolog
gruppen AB genomfört en arkeologisk utredning inom det aktuella området. 
Undersökningen initierades och bekostades av Länsstyrelsen i Örebro län.
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Figur 2. Fastighetskartan med området markerat samt intilliggande i KMR redovisade 
lämningar. Skala 1:800.
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Bakgrund och kulturmiljö

Den aktuella ytan ligger inom området för Älvesta bytomt, objektnr 
L1981:7138 i Riksantikvarieämbetets kulturmiljöregister (KMR). Fastig heten 
är belägen inom den sydligaste delen av det område inom vilket Älvesta bys 
gamla tomt har legat.

År 2019 genomfördes en större arkeologisk undersökning vid Älvesta 
bytomt. Den omfattade den nordligaste delen av bytomten samt ytor öster 
och söder därom. Undersökningens resultat gav indikationer på medeltida 
bebyggelse i bytomtens norra del.

Figur 3. Laga skifteskartan från år 1861 visar hur en större byggnad delvis har legat i 
området för det aktuella schaktet. Skala 1:2 000.
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Syfte och målgrupper
Syftet med utredningen var att klargöra om fornlämning finns inom det 
aktuella området. Undersökningens målgrupper var särskilt Länsstyrelsen 
och tomtägaren.

Metod och genomförande
Hela den aktuella ytan banades av med grävmaskin, därefter vidtog maskin
grävning till det att orörd nivå eller lager anträffades. Färgningar, lager och 
liknande kontrollerades med handverktyg. Inmätning av schakt gjordes med 
handhållen GPS. Ytan fotograferades och beskrevs skriftligt.

Resultat
Inget av antikvariskt intresse kunde konstateras i schaktet. Schaktet var cirka 
15×6 meter stort och grävdes till ett djup av 0,5–0,8 meter. Överst fanns gräs
torv och fragmentariska rester efter en grusad gång. Resterande massor ner 
till orörd marknivå bestod av fyllnadsmassor med ett innehåll av byggavfall, 
rivningsbråte samt en stor mängd sten och block. En viss skiktning kunde 
ses med mer byggavfall i öster, medan stenfyllningen var mer koncentrerad 
till den västra delen. De fynd som kunde ses i massorna utgjordes av före
mål i dateringsintervallet 1900–1920 samt enstaka yngre föremål i ytskiktet.  
I botten fanns silt eller lera.

Figur 4. Sten- och blockfyllning i schaktets västra del.
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Figur 5. Schaktplan. Skala 1:2 000.
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Tolkning
På platsen har tidigare en byggnad funnits; troligtvis utgör fyllnadsmassorna, 
i huvudsak rivningsmassor samt sten och block, rester efter den. Byggnaden 
har sannolikt rivits i samband med, eller i nära anslutning till att den nu be
fintliga huvudbyggnaden uppfördes någon gång under tidigt 1900-tal. Fynd
materialet i fyllnadsmassorna indikerar tidigt 1900tal.

Utvärdering av resultaten  
i förhållande till undersökningsplanen

Syftet var att klargöra om fornlämning finns inom det aktuella området. 
I och med den genomförda undersökningen har så konstaterats inte vara 
fallet. Under sökningen har följt den uppställda undersökningsplanen och 
kostnaden. I och med denna rapport anser Arkeologgruppen AB uppdraget 
vara fullgjort.
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