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Fig. 1. Området utmarkerat på Vägkartans blad 94 Finspång och 104 Örebro. Skala 1:100 000. 
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Tidigare arkeologiska insatser i samband med utvidgningen av Ulvsätters 
industriområde, väster om Hallsberg, har klargjort att där finns en 
sammanhängande järnåldersmiljö med boplatsspår, järnhantering och grav. En 
utökning av området har medfört att en arkeologisk förstudie och kompletterande 
inventering utförts under våren år 2008. Dessa resulterade i att vi bland annat 
identifierade flera platser med röjningsrösen i de västra delarna av området. 
Stenrösen och stenmurar visar att människor har röjt och använt marken för 
jordbruk kanske ända från järnåldern, genom medeltiden och vidare in i senare 
historisk tid. Någonstans i närheten har dessa jordbrukare även varit bosatta och 
vissa topografiska lägen framstår som särskilt lämpade för äldre bosättningar. 
Hela området ligger på nivåer som överstiger 60 meter över havet, vilket innebär 
att det kan finnas boplatsspår från äldre stenålder och framåt i tiden. Några 
platser med husgrunder visar att området varit bebott under sen historisk tid. 

Uppdraget 
 

Hallsbergs kommun planerar att utöka Ulvsätters industriområde norr om 
Tälleleden. Arbetet med att upprätta detaljplan har påbörjats men 
planområdets totala utbredning är ännu inte fastställd.  

På uppdrag av Hallsbergs kommun har UV Bergslagen utfört en 
arkeologisk förstudie inom ett 39 hektar stort område som inrymmer det 
nya planområdet. Förstudien kommer att ingå som ett dokument i den 
MKB som kommunen planerar att upprätta. Förstudien genomfördes 
under april år 2008. Under maj månad år 2008 utökades uppdraget med 
en kompletterande inventering i fält, motsvarande fältarbetet för en 
arkeologisk utredning – etapp 1.  

Syfte och metod 
Förstudiens syfte var att belysa kulturmiljön inom det berörda området så 
att ytor eventuellt skulle kunna frisläppas för exploatering. Resultatet av 
förstudien bygger på studier av arkivmaterial, kartor och litteratur samt en 
översiktlig besiktning i fält. 

Den kompletterande fältinventeringens resultat har arbetats in i 
förstudierapporten. Rapporten har utökats med mer historik, kartmaterial 
och objektsbeskrivningar i syfte att uppfylla de krav som Länsstyrelsen i 
Örebro län har på en redovisning av en arkeologisk utredning – etapp 1. 

Landskapet idag 
Det aktuella området utgörs till största delen av en skogbeväxt höjd strax 
väster om Hallsbergs tätort. Terrängen sluttar svagt söderut och längst i 
söder finns flack åkermark. I norr ligger nivåerna mellan 74 och 80 meter 
över havet medan de söderut varierar mellan 65 och 68 meter. Över större 
delen av ytan utgörs jordarten av grus, utom längst i väster där den är 
morän. Både löv- och barrskog växer i området och ställvis finns rikligt 
med sly. I norr har energiskog planterats på nyligen odlad mark och i 
söder finns mycket täta bestånd av granskog som anlagts på samma sätt. I 
den nordöstra delen, där nivåerna är som högst, ligger olika grustäkter 
varav en används för återvinning. Det så kallade Svarta kärret breder ut 
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sig i skogsmarken längst i väster. Området genomkorsas av ett flertal små 
vägar och stigar som slingrar sig i olika väderstreck. 
 

   
Fig. 2. I områdets östra del finns flera grustäkter som utraderat stora delar av höjden. 
Foto Åsa Westin,  från söder. 

Norr om den berörda ytan vidtar kuperad jordbruksmark. Västerut 
fortsätter skogsmarken och i söder närmast den östvästliga Tälleleden 
breder åkermarken ut sig. Omedelbart i öster ansluter ett sedan tidigare 
fastställt detaljplaneområde som främst utgörs av avverkad skogsmark, 
grustäkt och åkermark.  

Dagens bebyggelse finns omedelbart norr och öster om området, längs 
med vägen som löper mellan Stora Älberg och Ormesta. Det som 
dominerar blickfånget mot öster är de stora byggnaderna som hör till 
Ulvsätters industriområde. Söderut utgör Hallsbergs rangerbangård samt 
Hallsbergsterminalen markanta inslag i miljön. 

Historik och tidigare registrerade fornlämningar 
Området berör ägor som tidigare tillhört byarna Stora Älberg, Ormesta 
och Backa. Idag har marken i hela området ägobeteckningen Ulvsätter. 
Byn Ulvsätter ligger strax öster om Stora Älberg och har givit 
industriområdet dess namn. Ulvsätter nämns för första gången i det 
skriftliga materialet år 1428 (Hellberg 1967:209). Eftersom varg kom att 
ersätta ulv redan under medeltiden, bör det aktuella namnet ha hög ålder 
(Calissendorff & Larsson 1998:61) 

Vid Stora Älberg, längst i öster, berörs ett område som idag är äldre 
tomtmark och skogsmark. Enligt laga skifteskartan från år 1843 fanns 
hagmark i den södra delen och skog i den norra delen av området (fig. 4). 
Några decennier senare hade skogen gjort sitt intåg över större delen av 
ytan utom längst i söder där det fanns lite åkermark intill ett torp 
(häradskartan från 1860-talet, fig. 7). 
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Sydväst om byn Stora Älberg (RAÄ 138) finns en domarring (RAÄ 
28, fig. 5) som är cirka nio meter i diameter och utgörs av sju större 
stenar. Det är en typ av grav som vanligen brukar hänföras till äldre 
järnålder (cirka 500 f. Kr. – 550 e. Kr.). Domarringen visar att det funnits 
en etablerad bebyggelse i området under förhistorisk tid. Strax norr om 
domarringen ligger även sex stensättningsliknande lämningar (RAÄ 86) 
som antingen är gravar eller röjningsrösen av äldre typ. Ovanstående 
lämningar ligger utanför det berörda området. 

 

 
Fig. 4. Laga skifteskarta över Stora Älbergs marker, från år1843. Östra delen av det 
berörda området har markerats. Skala 1:10 000. 

I samband med planarbetet för området söder om byn Stora Älberg så 
utfördes en arkeologisk utredning (Pettersson 2000) och efterföljande 
undersökningar (Karlsson 2002). De arkeologiska insatserna visade på 
boplatslämningar (RAÄ 132–134, 137 ,140 och 142) och järnhantering 
(RAÄ 135 och 141) söder om byn samt boplatsspår (RAÄ 131) väster om 
den tidigare nämnda domarringen. Intressant i sammanhanget är att 
flertalet av lämningarna kunde dateras till äldre järnålder, vilket gör dem 
samtida med domarringen.   

Älberg är omnämnt i de skriftliga källorna från år 1411 (SOFI), det 
vill säga senmedeltid. Bertil Waldén menar att byn har varit ett mot slutet 
av medeltiden upptaget nybygge på häradsallmänningen. Vid laga skiftet 
år 1843 flyttades tre av de fem hemmansdelarna ut (Waldén 1955:152).  

Större delen av området ligger inom Ormestas tidigare ägor, förutom 
några långsmala ytor längst i väster som tillhört Backa. Idag finns 
åkermark både i norr och söder, men till största delen är området 
skogtäckt. Enligt laga skifteskartan från år 1841 var det skog i hela 



 

 Ulvsätters industriområde 9 

området under 1800-talets första hälft, utom i den nordöstra delen där det 
fanns lite åkermark. Längst i söder anslöt ett stort område med mossmark 
(fig. 6).  

 

 
Fig. 5. Domarringen vid Stora Älberg syns centralt i bild. Foto Åsa Westin,  från söder. 

Av häradskartan går det att utläsa att förhållandet ungefär var 
detsamma under senare delen av 1800-talet, förutom att åkerytan i norr 
var något större. Dessutom hade det vid denna tidpunkt tillkommit några 
torp i den norra delen (fig. 7). De båda byarna Ormesta och Backa låg 
liksom idag flera kilometer norr om det berörda området som har hört till 
byarnas utmark söderut. 

Nordväst om området finns två platser med bebyggelselämningar 
registrerade (RAÄ 87 och 88). Den längst i norr (RAÄ 87) utgörs av fem 
husgrunder och den södra (RAÄ 88) består av en husgrund. På båda 
platserna finns äldre odlingslämningar, såsom exempelvis röjningsrösen 
och stenröjda ytor. Röjningsröseområdet vid RAÄ 88 sträcker sig in i det 
aktuella området (se ”Kulturmiljön i det berörda området”).  

Ormesta kan spåras till järnålder via namnet. Namn med efterleden  –
sta anses vara tillkomna före år 700, men kan även vara äldre 
(Calissendorff & Larsson 1998:45). Från år 1385 finns ett säkert belägg 
för Ormesta enligt ett brev i Riksarkivet (SOFI). Inom Backas ägor har en 
stenyxa från äldre stenålder hittats, vilket visar att människor har vistats i 
området även under denna tidiga period av förhistorien (Lindqvist 
1912:137).     

Bertil Waldén anser att Ormesta utan tvivel har ett forntida ursprung. 
Backa har avsöndrats från Ormesta år 1641. Byarna har genom tiderna 
haft en nära samhörighet och de olika ägoskiftena har utförts gemensamt. 
Storskiftet fastställdes år 1795 och laga skiftet år 1842 (Waldén 
1955:141).  

 Mot slutet av 1700-talet och under 1800-talet medförde de olika 
skiftesreformerna att en mängd nyodlingar anlades på markerna i 
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Hardemo socken. Ofta togs tidigare ängsmarker i bruk och problemet 
med vattensjuka marker blev ett faktum. Det var nödvändigt att dränera i 
stor skala. Avdikningar och torrläggningar genomfördes för Ormesta, 
Backa och Stora Älberg under 1800-talets slut samt 1900-talets början 
(Waldén 1955:16ff). 

 

 
Fig. 6. Laga skifteskarta över Ormesta och Backas marker, från år1841. Större delen av 
det berörda området (se markering) ligger på mark som hört till dessa ägor. Skala 1:10 
000. 

Kulturmiljön i det berörda området 
Olika kulturhistoriska lämningar i landskapet kan tillsammans bilda 
sammanhängande kulturmiljöer. Dessa kan exempelvis bestå av 
komponenter som varit i bruk samtidigt eller som uppvisar lång 
kontinuitet av händelser på en plats. Samtliga objekt presenteras i figur 3. 

Bebyggelsemiljö 
Längst i öster finns en sydsluttning med hagmark och gles skog, 
däribland fruktträd. Platsen utgör en äldre gårdstomt (objekt 1, RAÄ 
156) och enligt lokalbefolkningen uppfördes en gård kring sekelskiftet 
1800/1900 som sedan övergavs på 1960-talet (Pettersson 2000). Den 
Ekonomiska kartan från 1950-talet visar mycket riktigt en bebyggelse på 
platsen och åkermark i anslutning till denna. Det går att urskilja tre 
byggnader vid denna tidpunkt, varav en är lite större. På den Ekonomiska 
kartan från 1980-talet finns däremot enbart den större byggnaden kvar 
och området är skogtäckt. Vid den arkeologiska utredningen som 
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genomfördes år 2000 fanns den stora byggnaden, en ekonomibyggnad, 
fortfarande kvar (Pettersson 2000).  

Idag finns ingen stående byggnad kvar. Rester efter två sentida 
husgrunder ligger centralt i området och längre söderut går det att skönja 
en husgrundsliknande lämning av lite äldre typ. Enligt häradskartan från 
1860-talet har det legat ett jordtorp strax söderut, utanför det berörda 
området. 

 

 
Fig. 7. Området har markerats på häradskartan över Kumla och Hardemo härader, från 
åren 1864-69. Skala 1:20 000. 

Miljö med lämningar efter bebyggelse och jordbruk   
I den nordöstra delen, vid gränsen till Stråbergas marker, finns grunden 
efter ett soldattorp (objekt 2, RAÄ 151). Syllstensgrunden ligger vid 
vägkanten och döljs nästan helt av ett stort träd och sly. Torpet är 
utmarkerat på häradskartan från 1860-talet (fig. 7). En informationsskylt 
på platsen talar om att här har det funnits ett grenadjärboställe som hört 
till Askersunds kompani, rote 34 i Ormesta. Söder om husgrunden finns 
ett område med röjningsrösen och stenmurar (objekt 18, RAÄ 152). I 
den nordvästsluttande terrängen har stenar röjts bort för att den steniga 
marken skulle bli brukbar för odling. Idag ligger platsen dold av lövträd 
och sly men när soldattorpet var bebott så var platsen sannolikt mer 
öppen och marken användes för jordbruk. Stenar har samlats i mer eller 
mindre vällagda röjningsrösen eller lagts i stenmurar av olika slag.  

Ett större sammanhängande område med ett 20-tal röjningsrösen 
(objekt 3, RAÄ 153) tangerar den berörda ytan i nordväst. På platsen 
finns gles blandskog med öppna gräsbeväxta gläntor. Området ligger på 
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krönet av en höjd där södra delen sluttar svagt mot öster. Här finns rösen 
av olika typer, både små flacka och stora välvda. Sannolikt representerar 
de olika röjningsfaser och tidsperioder. Den välröjda gräsmarken mellan 
rösena vittnar om att området använts som både åker och äng under 
mycket lång tid eller så har platsen återanvänts vid ett flertal tillfällen. 
Centralt i området finns en sedan tidigare registrerad husgrund (RAÄ 88). 
Den utgörs av en syllstensgrund med spismursröse. Grunden är kraftigt 
beväxt med träd och sly. Studerat kartmaterial från 1700-, 1800- och 
1900-talen uppvisar ingen bebyggelse eller odlingsmark på platsen.  

Miljö med lämningar efter jordbruk 
Längst i väster ligger ett område med röjningsrösen (objekt 4, RAÄ 
155). Området utgör en öppen gräsbeväxt glänta i gles blandskog. På en 
relativt flack höjd som sluttar svagt mot söder, öster och väster, finns 
minst sex röjningsrösen. Samtliga är tydligt välvda och syns bra i 
terrängen. Mellan rösena är marken stenröjd och bör ha lämpat sig väl för 
odling. Norr om röjningsrösena finns även en längre stenvall.  

En liten yta med röjningsrösen (objekt 5, RAÄ 157) finns i områdets 
sydvästra del. På en liten udde i åkermarken ligger minst fyra 
röjningsrösen. Området utgör en mindre höjd vars krön är plant. Samtliga 
rösen är mycket flacka och består av glest lagda stenar. I öster löper en 
låg och smal stenmur. Marken är relativt stenbunden och endast måttligt 
stenröjd. På platsen finns gles blandskog. Omedelbart väster om objekt 5, 
inom Äspsätters ägor, ligger två större områden med agrara lämningar 
såsom röjningsrösen, stenvallar och stenmurar (RAÄ 29 och 30).  

Studerat kartmaterial visar ingen odlingsverksamhet eller ängsmark på 
platserna för objekt 4 och 5. 

Topografiska lägen för boplatser 
Hela området ligger på nivåer som överstiger 60 meter över havet, vilket 
innebär att det kan finnas boplatsspår från äldre stenålder och framåt i 
tiden. Närheten till järnåldersmiljön vid Stora Älberg (grav, 
bebyggelsespår och järnhanetring) medför att lämningar från denna tid 
kan förväntas inom den berörda ytan. Områdena med röjningsrösen 
längst i väster antyder att människor har använt marken för jordbruk 
kanske ända från järnåldern, genom medeltiden och vidare in i senare 
historisk tid. Någonstans i närheten har jordbrukarna även varit bosatta. 
Vissa topografiska lägen framstår som särskilt lämpade för att ha hyst en 
äldre bosättning. Dessa bosättningsspår ligger i så fall dolda under 
markytan idag.  

Längst i öster finns ett möjligt boplatsläge (objekt 6) i sydsluttande 
hagmark. Läget sammanfaller med gårdstomten som hör till objekt 1. Det 
vi vet idag är att människor har bott på platsen under 1900-talet. Här kan 
det även finnas boplatslämningar från såväl förhistorisk tid som tidig 
historisk tid. I området finns plana avsatser och strax söderut ligger 
domarringen (RAÄ 28) och registrerade boplatsspår (RAÄ 131).  

Omedelbart västerut vidtar en plan yta som utgör ett möjligt 
förhistoriskt boplatsläge (objekt 7). Ytan utgör den orörda delen mellan 
grustäkten söderut och vägen i norr.  
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Längre västerut ligger en höjd i nyligen odlad åkermark. Höjden 
representerar ett möjligt boplatsläge (objekt 8). Det kan finnas 
boplatslämningar från såväl förhistorisk tid som tidig historisk tid. De 
studerade kartorna från 1700-, 1800- och 1900-talen visar att marken i 
olika utsträckning varit uppodlad.   

Centralt i området finns en större och två mindre förhöjningar mitt i 
skogen. Mellan dessa och runt omkring finns svackor med relativt sank 
mark. Förhöjningarna utgör möjliga förhistoriska boplatslägen (objekt 
9). Den större förhöjningen genomkorsas av tre mindre vägar.  

Längre söderut finns ytterligare en förhöjning som är ett möjligt 
förhistoriskt boplatsläge (objekt 10). Höjden omges av sankare mark och 
genomkorsas av två mindre vägar och en stig.  

 I södra utkanten av skogsområdet ligger en liten plan och torr yta som 
kan vara ett möjligt förhistoriskt boplatsläge (objekt 11). Idag är ytan 
helt skogtäckt, men den Ekonomiska kartan från 1950-talet visar 
åkermark på platsen. De äldre kartorna anger däremot skogsmark i 
området. 

 I nordväst finns ett boplatsläge (objekt 12) som sammanfaller med 
det stora röjningsröseområdet (objekt 3). Det stora välröjda höjdområdet 
kan rymma många aktiviteter från olika tidsperioder. En husgrund i 
området visar att platsen varit bebodd under historisk tid. Det kan även 
finnas boplatslämningar från såväl förhistorisk tid som tidig historisk tid.   

Strax söderut sammanfaller ett möjligt boplatsläge (objekt 13) med 
röjningsröseområdet inom objekt 4. Här kan det finnas boplatslämningar 
från såväl förhistorisk tid som tidig historisk tid.   

Ett möjligt läge för olika förhistoriska boplatsaktiviteter (objekt 14) 
återfinns på den lilla udden i åkermarken längst i söder. Läget 
sammanfaller med röjningsröseområdet inom objekt 5. Höjden har en 
plan yta på krönet. 

 

 
Fig. 8. Terrängmodell över området och den närmaste omgivningen. Vattennivån ligger 
69 meter över havet och visar hur platsen såg ut för cirka 8500 år sedan (äldre 
stenålder). Endast de högre markpartierna stack upp ur det omgivande havet. 

Enstaka kulturhistoriska lämningar 
Vid områdets norra gräns ligger en jordkällare (objekt 15, RAÄ 154). På 
häradskartan från 1860-talet finns ett jordetorp på platsen. Sannolikt hör 
källaren ihop med detta torp. 
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Två brofundament (objekt 16 och 17) finns vid övergången mellan 
skog och åkermark i södra delen av området. Fundamenten är anlagda av 
huggna stenar. 

Kulturhistorisk värdering samt förslag till åtgärder 
För att göra det möjligt att värdera kulturmiljön används de 
värdegrundande parametrarna bruks-, kunskaps- och upplevelsevärde. 
Bruksvärde representerar det som miljön används till idag. Har 
människor fortfarande nytta av området eller lämningen? Kunskapsvärde 
inbegriper den kunskap som exempelvis kan föras vidare till kommande 
generationer. Upplevelsevärdet för en plats kan naturligtvis vara högst 
subjektivt, men exempelvis kan en lämning eller miljö upplevas visuellt 
eller identitetsskapande. Dessa parametrar kommer att användas nedan 
där de passar in. Antikvarisk status anges för varje objekt. En bedömning 
görs sedan av lämningen eller miljöns totala värde för kulturmiljön. 
Begreppen högt värde eller värde för kulturmiljön används för detta 
ändamål. Slutligen anges även förslag till åtgärder om en miljö eller en 
lämning ska exploateras.  
 

 
Fig. 9. Soldattorpet (objekt 2/RAÄ 151) finns under det stora trädet centralt i bild. Foto 
Åsa Westin, från nordost. 

Bebyggelsemiljö 
Den äldre gårdstomten (objekt 1, RAÄ 156) längst i öster utgör övrig 
kulturhistorisk lämning. Platsen har ett bruksvärde eftersom det finns 
promenadstigar genom hagmarken. Det finns ett kunskapsvärde eftersom 
bebyggelsen går att spåra i kartmaterialet. Det finns även en muntlig 
kunskap om platsen bland de som bebor gårdarna i närområdet. 
Upplevelsevärdet av den glesa skogen i hagmark är visuellt positivt för de 
närboende. Skogsområdet bildar en barriär mellan industriområdet och 
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bebyggelsen. Det kan även finnas en identitetskänsla framför allt bland de 
som minns de människor som bott på den övergivna gården.   
*Platsen har värde för kulturmiljön.  
*Platsen bör bevaras i möjligaste mån, men om ytan ska exploateras bör 
en arkeologisk utredning, etapp 2, utföras. 

Miljö med lämningar efter bebyggelse och jordbruk   
Grunden efter soldattorpet i norr (objekt 2, RAÄ 151) utgör övrig 
kulturhistorisk lämning. Husgrunden har ett kunskapsvärde, vilket 
skylten vid vägen tydligt visar. Här får vi direkt information om platsen. 
Upplevelsevärdet för de boende i närområdet kan vara att soldattorpet ger 
en identitetskänsla, en förankring bakåt i tiden. Lämningarna efter 
stenröjning (objekt 18, RAÄ 152) som finns i anslutning till grunden 
representerar övrig kulturhistorisk lämning. Dessa har ett kunskapsvärde 
eftersom de visar att marken har stenröjts och odlats. Stenmurarna 
markerar även olika gränser.  
*Platsen har värde för kulturmiljön.  
*Platsen bör bevaras i möjligaste mån, men om ytan ska exploateras bör 
en arkeologisk utredning, etapp 2, utföras. 
 
Det stora röjningsröseområdet (objekt 3, RAÄ 153) i nordväst utgör 
fornlämning. Det finns ett kunskapsvärde då den välröjda gräsmarken 
mellan rösena vittnar om att området använts som både åker och äng 
under långa tidsperioder. Husgrunden (RAÄ 88) visar att platsen varit 
bebodd åtminstone under senare delen av områdets användningstid. 
Upplevelsevärdet av jordbrukslämningarna i den öppna gräsmarken kan 
vara både visuellt positivt och identitetsstärkande för de närboende. Flera 
mindre vägar möts i området och gör det till en promenadvänlig miljö. 
*Platsen har högt värde för kulturmiljön.  
*Platsen bör bevaras i möjligaste mån, men om ytan ska exploateras bör 
en arkeologisk förundersökning utföras. 

Miljö med lämningar efter jordbruk 
Röjningsröseområdet längst i väster (objekt 4, RAÄ 155) utgör 
fornlämning. Platsen har ett kunskapsvärde eftersom den röjda 
gräsmarken mellan rösena visar att området använts för jordbruk. 
Upplevelsevärdet av stenrösena och stenvallen i den öppna gräsmarken 
kan vara både visuellt positivt och identitetsstärkande för de närboende. 
*Platsen har högt värde för kulturmiljön.  
*Platsen bör bevaras i möjligaste mån, men om ytan ska exploateras bör 
en arkeologisk förundersökning utföras. 
 
Den lilla ytan med röjningsrösen (objekt 5, RAÄ 157) i områdets 
sydvästra del representerar övrig kulturhistorisk lämning. Området har ett 
kunskapsvärde eftersom vi vet att odling har förekommit på platsen. 
Stenmuren visar även en gränsmarkering. Upplevelsevärdet av stenrösena 
och muren på den lilla udden i åkermarken kan vara både visuellt positivt 
och identitetsstärkande för de närboende. 
*Platsen har värde för kulturmiljön.  
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*Platsen bör bevaras i möjligaste mån, men om ytan ska exploateras bör 
en arkeologisk utredning, etapp 2, utföras. 

Topografiska lägen för boplatser 
De möjliga boplatslägena (objekt 6 – 14) kan inte värderas eftersom vi i 
nuläget inte vet om det finns fornlämningar eller andra kulturhistoriska 
lämningar under markytan. 
*Om ytorna ska exploateras bör en arkeologiska utredning, etapp 2, 
utföras för varje objekt. 

Enstaka kulturhistoriska lämningar 
Jordkällaren (objekt 15, RAÄ 154) vid den norra gränsen utgör övrig 
kulturhistorisk lämning. Källaren har ett kunskapsvärde eftersom vi vet 
att den hört till ett jordtorp under 1800-talet. Upplevelsevärdet av källaren 
kan vara både visuellt positivt och identitetsstärkande för de närboende. 
*Källaren har värde för kulturmiljön.  
*Platsen bör bevaras i möjligaste mån, men om ytan ska exploateras bör 
en arkeologisk utredning, etapp 2, utföras. 

 
De två brofundamenten (objekt 16 och 17) vid övergången mellan skog 
och åkermark i södra delen av området värderas inte närmare.  
*Fundamenten bör bevaras i möjligaste mån, men om ytorna ska 
exploateras föreslår vi inga antikvariska åtgärder. 
 
 
Objekt nr/RAÄ nr Typ av objekt Status Värde för 

kulturmiljön 
Åtgärdsförslag 

1/RAÄ 156 Gårdstomt Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 

Värde Arkeologisk utredning-
etapp 2 

2/RAÄ 151 Lägenhetsbebyggelse
– Torp 

Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 

Värde Arkeologisk utredning-
etapp 2 

3/RAÄ 153 Fossil åker – 
Röjningsröseområde 

Fornlämning Högt värde Förundersökning 

4/RAÄ 155 Fossil åker – 
Röjningsröseområde 

Fornlämning Högt värde Förundersökning 

5/RAÄ 157 Fossil åker – 
Röjningsröseområde 

Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 

Värde Arkeologisk utredning-
etapp 2 

6 Boplatsläge – 
Förhist./hist.tid 

–  – Arkeologisk utredning-
etapp 2 

7 Boplatsläge – 
Förhistorisk tid 

–  – Arkeologisk utredning-
etapp 2 

8 Boplatsläge – 
Förhist./hist.tid 

–  – Arkeologisk utredning-
etapp 2 

9 Boplatsläge – 
Förhistorisk tid 

–  – Arkeologisk utredning-
etapp 2 

10 Boplatsläge – 
Förhistorisk tid 

–  – Arkeologisk utredning-
etapp 2 

11 Boplatsläge – 
Förhistorisk tid 

–  – Arkeologisk utredning-
etapp 2 

12 Boplatsläge – –  – Arkeologisk utredning-
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Förhist./hist.tid etapp 2 

13 Boplatsläge – 
Förhist./hist.tid 

–  – Arkeologisk utredning-
etapp 2 

14 Boplatsläge – 
Förhistorisk tid 

–  – Arkeologisk utredning-
etapp 2 

15/RAÄ 154 Lägenhetsbebyggelse
– Torp 
 

Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 

Värde Arkeologisk utredning-
etapp 2 

16 Bro – Fundament Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 

 –  – 

17 Bro – Fundament Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 

 –  – 

18/RAÄ 152 Fossil åker – 
Röjningsröseområde 

Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 

Värde Arkeologisk utredning-
etapp 2 

Tabell 1. Resultat och åtgärdsförslag. 

Referenser 
Calissendorff, K. & Larsson, A. 1998. Ortnamn i Närke. Humanistic 

Studies at the University of Örebro 1. Örebro. 
Hellberg, L. 1967. Kumlabygdens ortnamn och äldre bebyggelse. 

Kumlabygden III. Ortnamn och äldre bebyggelse. Kumla. 
Karlsson, C. 2002. Järnframställning vid Stora Älberg. Arkeologisk för- 

och slutundersökning. Närke, Hardemo socken, RAÄ 131–137 och 
RAÄ 139–142. UV Bergslagen rapport 2002:5. Örebro.   

Lindqvist, S. 1912. Från Nerikes sten- och bronsålder. Meddelanden från 
föreningen Örebro läns museum. V. Örebro. 

Pettersson, O. 2000. Hallsbergsterminalen och Ulvsätters industriområde. 
Arkeologisk utredning. Närke, Hardemo socken, Stora Älberg 1:3 m. 
fl. UV Bergslagen rapport 2000:36. Örebro.   

Waldén, B. 1955. Hardemo. En sockenkrönika. Uppsala. 

Kartor 
Ekonomisk karta: 9F 9b Tomta (1955 och 1981) 
Jordartskarta (Sveriges geologiska undersökning, serie Ae, nummer 92):9 
F Finspång NV (1989) 

Historiska kartor 
Ormesta och Backa, inägodelning, 1795, (akt S28–33:1, Hardemo 

socken, Lantmäteristyrelsens arkiv) 
Ormesta och Backa, laga skifteskarta, 1841, (akt S28–33:3, Hardemo 

socken, Lantmäteristyrelsens arkiv) 
Stora Älberg, laga skifteskarta, 1843, (akt S28–44:1, Hardemo socken, 

Lantmäteristyrelsens arkiv) 
Stora Älberg, laga skifteskarta, 1843, (akt 79–80, Hardemo socken, 

Lantmäterimyndighetens arkiv i Örebro län) 
Kumla och Hardemo härader, 1864–1869, Rikets ekonomiska karteverk 
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Arkiv 
Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA), Riksantikvarieämbetet 
Digitalt informationssystem för fornminnen (FMIS), 

Riksantikvarieämbetet 
Statens historiska museums arkiv (SHM) 
Språk- och Folkminnesinstitutet, Namnavdelningen, Uppsala (SOFI) 
Skog & Historia, Skogsstyrelsen, Örebro 
Örebro läns museums arkiv (ÖLM) 
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Bilagor 
Bilaga 1. Objektsbeskrivningar 
Objekt 1/RAÄ 156 
Gårdstomt 
Status: Övrig kulturhistorisk lämning. 
Terräng: Sydsluttning med hagmark och gles skog, däribland fruktträd. 
Beskrivning: Platsen är äldre tomtmark och enligt lokalbefolkningen 
uppfördes en gård kring sekelskiftet 1800/1900 som sedan övergavs på 
1960-talet. Den Ekonomiska kartan från 1950-talet visar mycket riktigt 
en bebyggelse på platsen. Det går att urskilja tre byggnader vid denna 
tidpunkt, varav en är lite större. På den Ekonomiska kartan från 1980-
talet finns däremot enbart den större byggnaden kvar och området är 
skogtäckt. Vid den arkeologiska utredningen som genomfördes år 2000 
fanns den stora byggnaden, en ekonomibyggnad, fortfarande kvar.  

Idag finns ingen stående byggnad kvar. Centralt i området finns en 
delvis raserad husgrund, cirka 8×16 meter, som utgörs av huggna stenar 
av större format, cirka 1–1,5 meter stora. Ställvis finns även inslag av 
betong. Strax söderut ligger spridda delar av en helgjuten betonggrund. 
Längre söderut finns en husgrundsliknande lämning av lite äldre typ, 
cirka 6×10 meter. Kraftigt övertorvade stenrader ser ut att bilda en 
syllstensgrund med stenar i storleken 0,35–0,7 meter. Enligt häradskartan 
från 1860-talet har det legat ett jordtorp strax söderut, utanför det berörda 
området.  
 
Objekt 2/RAÄ 151 
Lägenhetsbebyggelse – Torp 
Status: Övrig kulturhistorisk lämning. 
Terräng: Nordvästsluttning. Området är beväxt med lövträd och sly.  
Beskrivning: Vid gränsen till Stråbergas marker finns grunden efter ett 
soldattorp. Grunden ligger vid vägkanten och döljs nästan helt av ett stort 
träd och sly. Det går att skönja en liten del av en syllstensgrund som 
består av cirka 0,3–0,7 meter stora stenar staplade på varandra. Torpet 
finns utmarkerat på häradskartan från 1860-talet. En informationsskylt på 
platsen talar om att här har det funnits ett grenadjärboställe som hört till 
Askersunds kompani, rote 34 i Ormesta. (Skog och historias nummer: 
6246). 
 
Objekt 3/RAÄ 153 
Fossil åker – Röjningsröseområde 
Status: Fornlämning 
Terräng: Området ligger på krönet av en höjd där södra delen sluttar 
svagt mot öster. På platsen finns gles blandskog med öppna gräsbeväxta 
gläntor. 
Beskrivning: Ett cirka 100–160×136 meter stort område (NV–SO) med 
ett 20-tal röjningsrösen tangerar det berörda området i nordväst. Här finns 
rösen av olika typer, både små flacka och stora välvda. De flesta är runda 
eller ovala. Ett flertal är cirka 7–10 meter stora och cirka 0,25–0,7 meter 
höga. Stenstorleken varierar mellan 0,1–0,3 meter.  Sannolikt 
representerar de olika röjningsfaser och tidsperioder. Den välröjda 
gräsmarken mellan rösena vittnar om att området använts som både åker 
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och äng under mycket lång tid. I norra delen finns även stora samlingar 
av tippat stenmaterial i storleken 0,5 meter och större. Centralt i området 
finns en sedan tidigare registrerad husgrund (RAÄ 88). Den utgörs av en 
syllstensgrund med spismursröse. Grunden är kraftigt beväxt med träd 
och sly. Det studerade kartmaterialet från 1700-, 1800- och 1900-talen 
uppvisar ingen bebyggelse eller odlingsmark på platsen.  
 
Objekt 4/RAÄ 155 
Fossil åker – Röjningsröseområde 
Status: Fornlämning 
Terräng: Området ligger på en relativt flack höjd som sluttar svagt mot 
söder, öster och väster. Området utgör en öppen gräsbeväxt glänta med 
gles blandskog.   
Beskrivning: Längst i väster ligger ett område med röjningsrösen som är 
cirka 55×56 meter stort (SV–NO). På platsen finns minst sex runda eller 
ovala röjningsrösen, cirka 5–7 meter stora och 0,4–0,6 meter höga. 
Samtliga är tydligt välvda och syns bra i terrängen. Stenstorleken varierar 
mellan 0,25–0,6 meter. Mellan rösena är marken stenröjd och bör ha 
lämpat sig väl för odling. Norr om röjningsrösena finns även en längre 
stenvall, minst 15 meter lång och cirka 3–5 meter bred. Studerat 
kartmaterial visar ingen odlingsverksamhet eller ängsmark på platsen. 
Området gick inte att avgränsa norrut eftersom träd höll på att avverkas 
på platsen. Träd som sågats till delar och stora samlingar av ris fanns på 
ytan. 
 
Objekt 5/RAÄ 157 
Fossil åker – Röjningsröseområde 
Status: Övrig kulturhistorisk lämning. 
Terräng: Området utgör en liten udde i åkermarken längst i söder. 
Höjden har en liten plan yta på krönet och sluttar sedan åt alla håll. På 
platsen finns gles blandskog.  
 Beskrivning: Inom ett cirka 57×67 meter stort område (Ö–V) ligger 
minst fyra runda eller ovala röjningsrösen. Rösena är cirka 5–7 meter 
stora. Samtliga rösen är mycket flacka, cirka 0,25–0,3 meter höga, och 
består av glest lagda stenar. Stenstorleken varierar mellan 0,15–0,4 meter. 
I öster löper en låg och smal stenmur. Marken är relativt stenbunden och 
endast måttligt stenröjd. Studerat kartmaterial visar ingen 
odlingsverksamhet eller ängsmark på platsen. (Skog och historias 
nummer: 35929).  

 
Objekt 6 
Boplatsläge – Förhistorisk/historisk tid 
Status: – 
Terräng: Sydsluttande hagmark. Läget sammanfaller med tomtmarken 
som hör till objekt 1. Här finns plana avsatser.  
Beskrivning: Längst i öster finns ett cirka 82–110×115 meter stort 
område (N–S) som bedöms som ett möjligt boplatsläge. Här kan det 
finnas bebyggelsespår från såväl förhistorisk tid som tidig historisk tid.   

 
Objekt 7 
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Boplatsläge – Förhistorisk tid 
Status: – 
Terräng: Plan mark. Ytan utgör den orörda delen mellan grustäkten 
söderut och byvägen i norr. I området växer mycket gles blandskog. 
Beskrivning: Omedelbart väster om objekt 6 vidtar en plan yta som utgör 
ett möjligt förhistoriskt boplatsläge. Området är cirka 30×54–54×80 
meter stort (Ö–V).  
 
Objekt 8 
Boplatsläge – Förhistorisk/historisk tid 
Status: – 
Terräng: Höjd i nyligen brukad åkermark som sluttar svagt mot väster 
samt söder. Planterad energiskog täcker hela området.  
Beskrivning: Ett cirka 150×166–188 meter stort område (Ö–V) bedöms 
som ett möjligt boplatsläge. Här kan det finnas bebyggelsespår från såväl 
förhistorisk tid som tidig historisk tid. Studerade kartor från 1700-, 1800- 
och 1900-talen visar att marken varit uppodlad under alla dessa 
århundraden.  

 
Objekt 9 
Boplatsläge – Förhistorisk tid 
Status: – 
Terräng: En större och två mindre förhöjningar mitt i skogen. Mellan 
dessa och runt omkring finns svackor med relativt sank mark. Den större 
höjdsträckningen sluttar svagt mot norr och söder samt genomkorsas av 
tre mindre vägar. Höjden är gräsbeväxt både på och invid vägarna. För 
övrigt finns tät blandskog och sly i området. 
Beskrivning: De tre förhöjningarna utgör ett cirka 60–78×245 meter stort 
område (Ö–V) som bedöms som ett möjligt förhistoriskt boplatsläge.  
 
Objekt 10 
Boplatsläge – Förhistorisk tid 
Status: – 
Terräng: Svag förhöjning i skogsområdet (söder om objekt 9). Höjden 
omges av sankare mark. Höjdsträckningen genomkorsas av två mindre 
vägar och en stig. I anslutning till vägarna växer gräs för övrigt finns 
blandskog. 
Beskrivning: Förhöjningen utgör ett cirka 25–40×235 meter stort område 
(Ö–V) som bedöms som ett möjligt förhistoriskt boplatsläge.  
 
Objekt 11 
Boplatsläge – Förhistorisk tid 
Status: – 
Terräng: I södra utkanten av skogsområdet finns en liten plan och torr yta 
som är helt täckt av skog. 
Beskrivning: Området är cirka 50×55 meter stort (Ö–V) och bedöms som 
ett möjligt förhistoriskt boplatsläge. Den Ekonomiska kartan från 1950-
talet visar åkermark på platsen. Äldre studerade kartor anger däremot 
skogsmark i området. 
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Objekt 12 
Boplatsläge – Förhistorisk/historisk tid 
Status: – 
Terräng: Höjdryggen sluttar svagt mot öster längst i söder. På platsen 
finns gles blandskog med öppna gräsbeväxta gläntor.   
Beskrivning: I nordväst finns ett boplatsläge som sammanfaller med det 
stora röjningsröseområdet (objekt 3). Området är cirka 100–160×136 
meter stort (NV–SO). Här kan det finnas bebyggelsespår från såväl 
förhistorisk tid som tidig historisk tid. Det stora välröjda höjdområdet kan 
rymma många aktiviteter från olika tidsperioder.  
 
Objekt 13 
Boplatsläge – Förhistorisk/historisk tid 
Status: – 
Terräng: Flack höjd som sluttar mot öster, väster och söder. Området 
utgör en öppen gräsbeväxt glänta med gles blandskog. 
Beskrivning: I väster finns ett möjligt boplatsläge som sammanfaller med 
röjningsröseområdet inom objekt 4. Området är cirka 55×56 meter stort 
(SV–NO). Det kan finnas bebyggelsespår från såväl förhistorisk tid som 
tidig historisk tid. 

 
Objekt 14 
Boplatsläge – Förhistorisk tid 
Status: – 
Terräng: Höjdområde som ligger som en udde i åkermark. Höjden sluttar 
åt alla håll men har en plan yta på krönet. På platsen finns gles blandskog.  
Beskrivning: Området är cirka 57×67 meter stort (Ö–V) och bedöms som 
ett möjligt läge för olika förhistoriska boplatsaktiviteter. Läget 
sammanfaller med röjningsröseområdet inom objekt 5.  
 
Objekt 15/RAÄ 154 
Lägenhetsbebyggelse – Torp 
Status: Övrig kulturhistorisk lämning. 
Terräng: Ligger intill byvägen vid områdets norra gräns. 
Beskrivning: Jordkällare. Ingången är uppbyggd av huggna stenar. 
Ställvis syns murbruk. Upptill är ingången välvd. Källaren är kraftigt 
överväxt av träd och sly. På häradskartan från 1860-talet finns ett jordtorp 
på platsen. Sannolikt hör källaren ihop med detta torp. (Skog och 
historias nummer: 35857).  

 
Objekt 16 
Bro – Fundament 
Status: Övrig kulturhistorisk lämning. 
Terräng: Ligger vid övergången mellan skog och åkermark i södra delen 
av området.  
Beskrivning: Brofundament, cirka 4×4,5 meter stort. Fundamentet består 
av huggna stenar, cirka 0,7–1×0,3–0,5 meter stora. (Skog och historias 
nummer: 29056). 
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Objekt 17 
Bro – Fundament 
Status: Övrig kulturhistorisk lämning. 
Terräng: Ligger vid övergången mellan skog och åkermark i södra delen 
av området.  
Beskrivning: Brofundament, cirka 4×4,5 meter stort Fundamentet består 
av huggna stenar, cirka 0,7–1×0,3–0,5 meter stora. 
 
Objekt 18/RAÄ 152 
Fossil åker – Röjningsröseområde 
Status: Övrig kulturhistorisk lämning 
Terräng: Nordvästsluttning. Idag växer lövträd och sly på platsen. 
Beskrivning: Söder om soldattorpet (objekt 2) finns ett cirka 43–58×194 
meter stort område (NNO–SSV) med lämningar efter stenröjning. Två 
flacka röjningsrösen, minst tre stensamlingar och tre stenmurar finns på 
platsen. I den nordvästsluttande terrängen har stenar röjts bort för att den 
steniga marken skulle bli brukbar för odling. Två flacka 
röjningsröseliknande lämningar finns i söder, cirka 3–5 meter stora  och 
0,15–0,25 meter stora. Stenarna ligger väldigt glest och är cirka 0,25–0,6 
meter stora. Två oregelbundna stensamlingar ligger centralt i området och 
en finns i norr. Dessa är cirka 10 meter stora och 0,25–0,3 meter höga. 
Stenmaterialet är upp till 0,6 meter. Stenar har även slängts mot en 
långsträckt stenmur som följer området i östra delen. I norr är muren 
cirka 1–2 meter bred och i söder blir den mycket smal, endast en enkel 
stenrad. I norr finns två stenmurar som bildar hägnader i anslutning till 
torpet. Dessa är upp till 1,5 meter breda och 0,5 meter höga. Stenarna är 
0,3–0,6 meter stora. 
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Figurer 

Fig. 1. Området utmarkerat på Vägkartans blad 94 Finspång och 104 Örebro. Skala 
1:100 000. 

Fig. 2. I områdets östra del finns flera grustäkter som utraderat stora delar av höjden. 
Foto Åsa Westin,  från söder. 

Fig. 3. Området, objekten och i texten nämnda RAÄ- nummer finns utmarkerade på 
fastighetskartan. Skala 1:10 000. 

Fig. 4. Laga skifteskarta över Stora Älbergs marker, från år1843. Östra delen av det 
berörda området har markerats. Skala 1:10 000. 

Fig. 5. Domarringen vid Stora Älberg syns centralt i bild. Foto Åsa Westin,  från söder. 

Fig. 6. Laga skifteskarta över Ormesta och Backas marker, från år1841. Större delen av 
det berörda området (se markering) ligger på mark som hört till dessa ägor. Skala 1:10 
000. 

Fig. 7. Området har markerats på häradskartan över Kumla och Hardemo härader, från 
åren 1864-69. Skala 1:20 000. 

Fig. 8. Terrängmodell över området och den närmaste omgivningen. Vattennivån ligger 
69 meter över havet och visar hur platsen såg ut för cirka 8000? år sedan (äldre 
stenålder). Endast de högre markpartierna stack upp ur det omgivande havet. 

Fig. 9. Soldattorpet (objekt 2/RAÄ 151) finns under det stora trädet centralt i bild. Foto 
Åsa Westin, från nordost. 

 
 


