Hallsbergs socken

8a
9

7

8c

tt
s e
inn n t :
f
en
rte k u m e g g e l s ort”
o
t
ä
y
t
b
tät
do
För a r a t l l a b e ergs
b
s e p r d e f u Halls
” V ä öer i
j
mil

8d
8b
12

11

6

10

14a
14b

13

15

3,5 km

16

Hallsbergs socken
63

Hallsbergs socken

Fd tingshuset i Hallsberg

samhället under åren 1918-23. Samhället utökades sedan alltmer, med bl a Egnahem och flerfamiljshus. Med början under 1930-talet förändrades Hallsbergs centrum totalt. De gamla husen
längs Storgatan byttes ut eller förändrades radikalt. Den största förändringen skedde 1962 när
den gamla bebyggelsen vid Västra Storgatan revs
för att ge plats åt det nya kvarteret Åsen, bestående av fyra höghus sammanbundna med en
butikslänga. Tvärs över gatan ersattes kring 1970
den äldre bostadsbebyggelsen med ett stort
biblioteks- och kontorskomplex.
Samhället blev municipalsamhälle 1890 och
fick därmed ett visst självstyre. Det dröjde dock
ända fram till 1908 innan Hallsberg blev en självständig köping. Vid kommunsammanslagningen
1971 blev Hallsberg huvudorten i den nya storkommunen Hallsbergs kommun.

Hallsbergs tätort
Historik
Före 1862 bestod platsen för nuvarande Hallsbergs tätort av en långsträckt, skogbeväxt ås, utmed vilken den gamla landsvägen mellan Vretstorp och Sannahed drog fram. Socknens naturliga
centrum låg då vid Hallsbergs kyrka, ca 4 km öster om nuvarande tätort.
Det var först när Västra stambanan med anslutning till Örebro stod färdig 1862 som en stationsanläggning uppfördes på Hallsbergsåsen.
Kring den nya stationen växte snart ett samhälle fram med bl a affärer, hotell, matserveringar
och bostäder. Stationssamhället lockade även till
sig industrier och i nära anslutning till järnvägen
anlades tegelbruk, tröskverksfabrik, exportslakteri
m m.
Den första tidens bebyggelse var mångskiftande. Stora och små hus byggdes om vartannat
utmed landsvägen, med stationshuset som centralpunkt. Samhällets stadsplan fastslogs först
1886. Landsvägen blev kring sekelskiftet samhällets Storgata och försågs med trottoarer i trä.
Hallsbergs stora rangerbangård anlades väster om

Då miljöbeskrivningar inom Hallsbergs tätort
finns samlade i ett separat dokument, redovisas
inga ytterligare uppgifter om centralorten i denna
handling. Beskrivningar av Hallsbergs bebyggelsemiljöer finns samlade i:
Värdefulla bebyggelsemiljöer
i Hallsbergs tätort

64

Hallsbergs socken

Namnet Tomta härrör sig sannolikt från en tidig
fast bebyggelse, som av någon anledning kommit
att läggas öde och sedan i efterhand fått namnet
Tomta, i betydelsen ”ödetomt”.
De första kända skriftliga beläggen för byn
Tomta är från 1523, då Tomta beskrivs som
”kyrkoutjord”. På Torings karta från 1688 finns
Tomta inprickat med ett halvt skattehemman liksom Skallerö kvarn, senare kallad Dala kvarn. Enligt samma karta finns öster om Tomta en sankmark inritad, vilken sträcker sig utmed Hallsbergåsens södra sida ända fram till Samsala. På
1860-talets häradskarta ser vi att större delen av
denna mark fortfarande inte odlats upp, utan i
huvudsak användes som ängsmark.
Tomta gård grundades på 1820-30-talen av
brukspatron P Jansson från Lerbäck. Flera hemmansdelar köptes då in och slogs samman till en
större enhet. Den äldre herrgårdsbyggnaden låg
väster om nuvarande damm. Tomta by skiftades
1840, då gårdarna flyttades ut och lades längs
med vägen ett hundratal meter sydost om Tomta
Gård. Här fanns vid 1800-talets mitt även fyra
jordtorp, fem backstugor/stattorp och en skogvaktarbostad. I Tomta fanns under 1800-talet ett
garveri, ett salpetersjuderi, två kvarnar samt ett
bränneri. Vid Tomta hölls även marknader från
mitten av 1800-talet.
Av de två kvarnarna finns en kvar. Den är troligen uppförd kring 1800-talets mitt. I 1842 års
skifteshandlingar nämns en kvarn på platsen under namnet Tomta nedre kvarn. Nuvarande kvarnen
har troligtvis uppförts på platsen för denna äldre
kvarn.
1984 skyddades ett område av betesmark öster
om byn som naturreservat.

6 Tomta
Odlingslandskap, Naturreservat, Bymiljö,
Kvarnmiljö, Fornlämningsmiljö

Sydväst om Hallsberg ligger byn Tomta, omgiven
av kulturmarker med spår efter många tiders
markanvändning.
Historik
Området kring Tomta har en lång historia av
mänsklig bosättning. Betingelserna för forntida
odling och bebyggelse har här varit särskilt gynnsamma. Exempelvis har tydliga inslag av alunskiffer gjort jorden extra lämpad för odling. Förhistoriska spår finns i området, bl a i form av en stensättning söder om byn och en fornborg vid Dalabergen. Vid Älgevad, nordväst om byn finns fyra
stensättningar, som troligen även de är spår efter
en tidig bosättning i Tomta.

Kulturmiljö
Strax nedanför den förkastningsbrant som avgränsar Närkesslätten mot Närkes södra skogsmarker,
ligger byn Tomta. Byn ligger på en nivå av ca 70
meter över havet, medan områdets högsta partier
når ca 110 meter över havet. I området finns en
serie strandvallar från den forna Ancylussjön, som
för ca 8000 år sedan täckte slätten norr om förkastningen. Berggrunden i området har inslag av
alunskiffer. I sluttningen ner mot byn ligger kulturmarker som sedan långt tillbaka i tiden har
nyttjats för odling, slåtter och bete. I de öppna
och halvöppna hagarna finns ett stort antal röj-

En av gårdarna i Tomta
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byggnaden i två våningar är uppförd i murhusteknik med grå cementputs och har stora likheter
med den övre kvarnen i Sörby. Dala kvarn har
liksom Sörby kvarn drivit tre kvarnstenspar. En
hel del av maskineriet finns fortfarande kvar och
består av trä och gjutjärn. Själva vattenhjulet är
däremot borta.
På höjden ovanför kvarnen ligger resterna efter
en fornborg.
I områdets sydvästra del vittnar ett flertal kolbottnar om att traktens skog här nyttjats till kolframställning. Spår efter äldre tiders vargjakt finns
i form av en varggrop i områdets västra del, på
andra sidan Askersundsvägen.

ningsrösen och stenmurar bevarade. Dessa vittnar
om det slitsamma arbetet de tidiga bönderna i
socknen hade med att svedja och röja mark. Hagmarkerna karaktäriseras även av en rik, och för
ogödslade och länge hävdade marker, typisk flora.
Byns gårdar ligger på rad i förkastningssluttningen, med bostadshusen på ena sidan vägen och
ekonomibyggnaderna på den andra. Detta ger byn
en tydlig radbykaraktär, vilket kan tyckas lite
märkligt eftersom nuvarande bystruktur är ett
resultat av laga skiftet. Bebyggelsen, som är traditionellt rödfärgad, härstammar i huvudsak från
1800-talets senare del. Väster om byn, på den
gamla marknadsplatsen, ligger Tomta gård, uppförd i jugendstil 1915.
Öster om byn återfinns några torp samt en
större bergtäkt. Genom en sprickdal i förkastningen rinner en bäck ut på slätten i områdets
östra del. Invid denna bäck, strax nedanför
förkastningsbranten ligger Dala kvarn. Kvarn-

Tomta är en sammansatt miljö med spår efter
många olika tidsåldrar och vittnar således om
människans långa historia i området. Området
utgör som helhet en miljö av mycket högt kulturhistoriskt värde.
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6 Tomta
Socken/Församling: Hallsberg
Ekonomiskt kartblad: 095 91/9F 9B
Koordinater: X 6547878/Y 1457503

Värdefulla objekt och miljöer i andra inventeringar m m
I Kulturhistorisk byggnadsinventering (1979-80) ingår:
63 Tomta 1:6 envånings enkelstuga, flygelbyggnad,
ekonomilänga, modernt bostadshus
64 Tomta 1:54, 1:4 (tidigare Tomta 1:9) bostadshus, flygelbyggnader, ekonomilängor
65 Tomta 1:56 bostadshus, flygelbyggnad, bodar, ekonomilänga
66 Tomta 1:55 bostadshus, flygelbyggnad, bod
67 Tomta 1:17 herrgårdsbyggnad
68 Tomta 1:46 kvarnbyggnad

Riktlinjer
- För att odlingslandskapets värden ska bevaras krävs att
marken även i fortsättningen hävdas. Området öster om
hagarna, som innehåller ett flertal äldre odlingsspår, har på
grund av avverkning fått en öppen karaktär som gärna kan
bibehållas.
- Området inom naturreservatets gränser ska skötas enligt
upprättad skötselplan.
- För att bevara den kulturhistoriskt värdefulla miljön krävs
att underhåll och eventuell ombyggnad av bebyggelsen ska
utföras varsamt och på ett sådant sätt att byggnadernas ursprungliga karaktär bevaras och inte förvanskas. Någon nybyggnation förutom nödvändig kompletteringsbebyggelse
bör ej tillåtas inom Tomta bykärna. Vid eventuell ny bebyggelse ska stor hänsyn tas till den omkringliggande miljön vad
gäller byggnadens utformning, placering och färgsättning.
- Fornlämningar är skyddade enligt 2 kap lagen om kulturminnen m m (KML 1988:950). För att de kulturhistoriskt
värdefulla miljöerna ska bevaras krävs att kulturminneslagen
efterlevs. Markingrepp som berör fornlämning eller
fornlämningsområde kräver tillstånd från Länsstyrelsen.

Beteshagarna är skyddade som Naturreservat enligt 7 §
naturvårdslagen (1964:822)
I Riksantikvarieämbetets fornlämningsregister ingår:
25 Fornborg
26 kvarn
96 fångstgrop
99 kolbottnar
161 grotta med inskription
200 stensättning, ca 6 m i diameter

1616 års jordebok beskrivs Herrfallet enligt
följande: ”åker ½ tunna, äng 3 lass, skog och mulbete
gott, intet fiske eller humlegård.”
Ensamgården Herrfallet låg ca 350 m öster om
den nuvarande torpbebyggelsen inom naturreservatets gränser. Gården Melsätter låg ca 500 m
väster om nuvarande Bresätters gård. Gårdarna
vid både Melsätter och Herrfallet blev någon gång
under 1800-talet avhysta och marken lades under
gården Bresätter. Herrfallets marker nyttjades därefter som lövskogsbevuxna ängs- och betesmarker
medan större delen av Melsätters mark odlades
upp till åker. Under 1800-talet fanns inom reservatsområdet ett soldattorp samt två torp vid Enebacken. De båda torpen vid Enebacken är idag
borta, det torp som nu finns på platsen har tillkommit efter 1874. På 1860-talet drogs Västra
stambanan genom områdets södra del.
Namnet Herrfallet skulle kunna tolkas som ett
fall, möjligen en svedja, upptagen av en ”herreman”, dvs en adelsman eller någon annan ståndsperson. Bresätter däremot kan tänkas betyda ’den
breda säterängen’, ’utmarksängen’.

7 Herrfallsäng Bresätter
Odlingslandskap, Naturreservat, Torpmiljö

I sluttningen från förkastningen ligger naturreservatet Herrfallsäng med sina välbevarade betesmarker och slåtterängar, samt det öppna odlingslandskapet kring gården Bresätter.
Historik
Bresätter, Melsätter och Herrfallet var alla ensamgårdar fram till 1800-talets början. Bebyggelsen
vid Bresätter tillkom sannolikt under medeltiden,
på utmarksängar som troligen tillhörde den äldre
gården Tynninge. Melsätter och Herrfallet bebyggdes under 1500-talets andra hälft. Herrfallet, som
i äldre tider skrevs Herrefallet, nämns för första
gången i jordeboken 1590, då det förs in som
”kronobygge”. Tidigare var här utmarksängar. I

67

Hallsbergs socken

Slåtterängen i naturreservatet Herrfallsäng

På grund av sina höga naturvärden fridlystes
slåtterängen 1934. 1973 skyddades densamma
samt omkringliggande områden som naturreservat.

servatet har inte mindre än 300 arter av kärlväxter
registrerats. Talrika röjningsrösen samt terrasserade ytor tyder på att odling skett inom reservatets gränser någon gång längre tillbaka i historien. En stor del av den mark inom dagens naturreservat, som vid slutet av 1800-talet var lövskogsbeväxta ängs- och betesmarker, består idag
av lundartade lövskogar. Området norr om naturreservatet utgörs av småkuperad åkermark med
många öppna diken samt en hel del odlingssten
ihopsamlad i större rösen. Genom området passerar även väg 633, vars vägrenar har en värdefull,
kalkgynnad flora.

Kulturmiljö
I sluttningen av förkastningsbranten, i utkanten
av gården Bresätter, ligger den artrika slåtterängen
Herrfallsäng. Hela området består av kalkrik
morän, som i kombination med ett rikt flöde av
grundvatten resulterat i en mycket god odlingsjord och rik flora.
Naturreservatet Herrfallsäng består av löväng,
betesmarker, lövskogslundar samt två små torp.
Reservatet omfattar mark både från den tidigare
gården Herrfallet, liksom delar av ängs- och betesmarken tillhörande den nu försvunna gården Melsätter. Den rika floran i slåtterängen tyder på en
lång och kontinuerlig hävd, ängen har slagits sedan åtminstone 1800-talets början. Inom naturre-

Området som helhet vittnar om äldre tiders
markanvändning, vars långa hävd resulterat i ett
landskap med höga natur- och kulturvärden. Miljön kring Herrfallsäng och gården Bresätter får
därför anses vara av mycket högt kulturhistoriskt
värde.

öppna diken m m är biotopskyddade enligt miljöbalken (MB
7 kap, 11§) och får ej skadas. De bör liksom åker- och vägrenar hållas öppna och rena från sly.
- Området inom naturreservatets gränser ska skötas enligt
upprättad skötselplan.
- För att den artrika naturmiljön ska bevaras utmed väg 633
bör vägrenarna slås någon gång mellan mitten av juli och
början av augusti. Eventuell dikning eller kantskärning ska
ske med särskild hänsyn till den skyddsvärda floran.

7 Herrfallsäng - Bresätter
Socken/Församling: Hallsberg
Ekonomiskt kartblad: 105 03/10F 0d
Koordinater: X 6550950/Y 1467780
Riktlinjer
- För att odlingslandskapets värden ska bevaras krävs att
marken även i fortsättningen hävdas.
- Stenmurar och röjningsrösen i jordbruksmark samt alléer,
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- För att bevara den kulturhistoriskt värdefulla miljön krävs
att underhåll och eventuell ombyggnad av bebyggelsen ska
utföras varsamt och på ett sådant sätt att byggnadernas ursprungliga karaktär bevaras. Vid eventuell ny bebyggelse ska
hänsyn tas till den omkringliggande miljön vad gäller byggnadens utformning och placering.

I Vägverkets åtgärdsprogram för artrika vägkanter (2000)
ingår:
Väg 633 (del av)

Värdefulla objekt och miljöer i andra inventeringar m m
I Naturvårdsverkets nationella bevarandeplan för odlingslandskapet, Sveriges finaste odlingslandskap (1997) ingår:
Herrfallsäng

Slåtterängen Herrfallsäng samt de kringliggande betesmarkerna och de lundartade lövskogarna är skyddade som Naturreservat enligt 7 § naturvårdslagen (1964:822)

I Kulturhistorisk byggnadsinventering (1979-80) ingår:
4 Bresätter 2:4 soldattorp, torp, ekonomilängor
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Historik

8 Ålsta - Norrby

Slättlandskapet kring nuvarande Hallsbergs kyrkby blev troligen relativt tidigt intressant för bosättning och odling. När de första jordbrukarna
slog sig ner i trakten är däremot ovisst. Kanske
var det redan under yngre stenåldern. Att det från
och med järnåldern med största sannolikhet funnits en fast bosättning i området, vittnar däremot
gravfälten vid Översta och Norrby om.
De tidiga odlingarna koncentrerades sannolikt
till de lite torrare moränhöjdernas sluttningar, eftersom de lägst liggande partierna i landskapet
länge var sanka och ibland till och med täckta
med vatten. Exempelvis beskrivs kyrkplatsen i
äldre tider ofta som mer eller minde kringfluten av
vatten. Det var först under 1800-talet, då flertalet
torrläggningsföretag medförde att denna mark
kunde odlas upp, som åkerarealen ökade markant.
Något som i hög grad förändrat traktens odlingslandskap är de olika skiftesreformerna. Ägor
slogs samman till större skiften och kunde brukas
mer effektivt. Nya och bättre brukningsformer i
kombination med nyheter som konstgödsel förbättrade åkrarnas avkastning ytterligare. Bäckar
rätades, odlingshinder togs bort för att skapa
stora, sammanhängande åkerytor. Idag är i stort
sett all mark i området uppodlad.

Historik
Mycket tyder på att trakten kring Hallsbergs kyrkby har en lång bosättningstradition. Om detta
vittnar ett flertal fornlämningar och odlingsspår i
området. I området har dessutom en hel del lösfynd gjorts i form av bl a stenyxor. Arkeologiska
utgrävningar vid Översta visar att området kring
byn har nyttjats för bosättning eller andra aktiviteter, mer eller mindre kontinuerligt från yngre stenålder och framåt. Senast under järnåldern växte
ett organiserat samhälle fram i området kring nuvarande kyrkbyn. Gravfält av järnålderskaraktär
finns vid både Ekeberga och Norrby. Någon kilometer söder och sydost om Översta har man funnit lämningar efter vad som troligen har varit tidiga järnframställningsplatser. Enligt uppgift ska
det i trakten av Översta även ha funnits en gruva.
Vad gäller byarnas ålder och ursprung finns
flera olika uppfattningar. En teori är att byn Berga
var den första bebyggelsekoncentrationen i området. Från denna by ska sedan den omkringliggande bebyggelsen härstamma. Namnen Norrby
och Sörby kommer troligen av att byar anlades
norr, respektive söder, om den gamla byn Berga.
Till de tidiga byarna i socknen hör även Alm och
Ekeberga.
Bebyggelsen i området har i huvudsak koncentrerats till Hallsbergsåsen och områdets höjdryggar, medan åker- och framför allt ängsmarken
förlagts till de flackt skålformade lermarkerna
mellan höjdryggarna. Någon större rikedom har
traktens jord däremot inte åstadkommit, varför
gårdarna i området aldrig blivit särskilt stora.

Kulturmiljö
Området upptar den södra delen av den flacka
uppodlade dalgången öster om Hallsbergsåsen
samt det mer kuperade landskapet norr om förkastningsbranten. De lägsta partierna i området
ligger på dryga 40 meter över havet medan moränhöjden vid Ekeberga når upp till ca 70 meter
över havet. Området består till största delen av
åkermark. Marken har varit hårt utnyttjad sedan
torrläggningen i slutet av 1800-talet och de naturliga betesmarkerna är därför få. Några finns dock
kvar i områdets södra del, bl a i bäckravinerna.
Vid Ekeberga finns ett gravfält med tio resta
stenar och tre stensättningar. Området kring dessa
fornlämningar utgör dessutom en av Närkes bästa
lokaler för backsippa.
Åkermarken i området hör till de bästa i Närke
och brukas fortfarande. Detta medför att marken i
hög grad har anpassats till dagens moderna jordbruk och spåren efter äldre tiders jordbruk är få.

8a Odlingslandskapet Ålsta Norrby
Odlingslandskap

I den flacka dalgången öster om Hallsberg breder
ett öppet odlingslandskap ut sig. Ett landskap
med lång tradition vad gäller både odling och bebyggelse.
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Vägkanterna utmed väg 633 har en värdefull artrik flora som är typisk för kalkrik jord.
Bebyggelsen i området domineras av traditionellt faluröda träbyggnader. Större delen av områdets bebyggelse ligger än idag kvar på områdets
höjdryggar.

Området har en lång kontinuitet av odling och
bebyggelse och utgör ett typiskt exempel på
slättbygdens rationellt uppodlade åkermark, vars
bebyggelse och fornlämningar är koncentrerade
till impediment och höjder. Området utgör som
helhet en kulturmiljö av högt kulturhistoriskt
värde.
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8a Odlingslandskapet Ålsta - Norrby

öppna diken m m är biotopskyddade enligt miljöbalken (MB
7 kap, 11§) och får ej skadas. De bör liksom åker- och vägrenar hållas öppna och rena från sly.
- För att den artrika naturmiljön ska bevaras utmed väg 633
bör vägrenarna slås någon gång mellan mitten av juli och
början av augusti. Eventuell dikning eller kantskärning ska
ske med särskild hänsyn till den skyddsvärda floran.
- För att bevara den kulturhistoriskt värdefulla miljön krävs
att underhåll och eventuell ombyggnad av bebyggelsen ska

8a Odlingslandskapet Ålsta - Norrby
Socken/Församling: Hallsberg
Ekonomiskt kartblad: 095 92, 105 02/9F 9c, 10F 0c
Koordinater: X 6550730 Y 1463810
Riktlinjer
- För att odlingslandskapets värden ska bevaras krävs att
marken även i fortsättningen hävdas.
- Stenmurar och röjningsrösen i jordbruksmark samt alléer,
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I Vägverkets åtgärdsprogram för artrika vägkanter (2000)
ingår:
Väg 633 (del av)

utföras varsamt och på ett sådant sätt att byggnadernas ursprungliga karaktär bevaras. Vid eventuell ny bebyggelse ska
hänsyn tas till den omkringliggande miljön vad gäller byggnadens utformning, placering och färgsättning.
- Fornlämningar är skyddade enligt 2 kap lagen om kulturminnen m m (KML 1988:950). För att de kulturhistoriskt
värdefulla miljöerna ska bevaras krävs att kulturminneslagen
efterlevs. Markingrepp som berör fornlämning eller
fornlämningsområde kräver tillstånd från Länsstyrelsen.

I Kulturhistorisk byggnadsinventering (1979-80) ingår:
59 Hallsberg-Sörby 1:3 Bostadshus, flygelbyggnad, bod och
ekonomilängor
61 Hallsberg-Sörby 2:14 Bostadshus, bod och ekonomilänga
73 Ålsta 12:3 Bostadshus
samt 1se 8c Berga, 40, 41, 42 och 8b Hallsbergs kyrkby

Värdefulla objekt och miljöer i andra inventeringar m m
I Länsstyrelsens bevarandeprogram för länets odlingslandskap (1993) ingår:
61:4 Ålsta - Norrby

I Riksantikvarieämbetets fornlämningsregister ingår:
104 Gravfält från äldre järnålder, resta stenar och
stensättningar
74 fyndplats stenyxa
197 förhistorisk boplats
194 fyndplats bearbetade kalkstenar
168 fyndplats flintyxa
116 sentida bebyggelselämning
samt 198 se 8b Hallsbergs kyrkby

I Ängs- och hagmarker i Örebro län (1995) ingår:
61:33 Översta

skönjas här och var i socknen. Då kyrkan var den
viktigaste samlingspunkten i bygden kom flera
andra byggnader och verksamheter att samlas på
platsen kring kyrkan. En fattigstuga och en handelsbod fanns under slutet av 1800-talet norr respektive söder om kyrkan. Ett kyrkstall byggdes på
1880-talet, liksom en prästgård. Skolundervisning
började tidigt i församlingen. Redan på 1820-talet
inreddes en skollokal i klockaregården. Den första
skolbyggnaden byggdes på 1850-talet men är idag
borta. Kyrkskolan, det skolhus i tegel som idag
ligger väster om kyrkan, stod färdigt 1907. När
Hallsbergs järnvägssamhälle växte fram och blev
köping, upphörde kyrkbyns funktion som sockencentrum.
En kyrka fanns troligen på platsen redan under
1300-talet. Denna tidiga kyrka var sannolikt ett
mindre kapell av trä, vilket senare under medeltiden ersattes av en kyrka i sten. Den medeltida
kyrkan var tornlös med sakristia i norr och vapenhus i söder. Under 1820-talet byggdes den nuvarande kyrkan i nyklassicistisk stil. 100 år senare,
år 1924, genomgick kyrkan återigen en ombyggnad och fick då det utseende kyrkan har idag.
Kyrkans interiör och fasta inredning har förändrats vid ett flertal tillfällen. I dagens kyrkobyggnad finns rester av den medeltida kyrkan i delar
av långhusets väggar, sakristian dateras till sen-

8b Hallsbergs kyrkby
Sockencentrum, Kyrkmiljö

Hallsbergs kyrkby har utgjort socknens centrum
åtminstone sedan medeltiden och fram till stationssamhället Hallsberg växte fram.
Historik
Hallsberg är sannolikt en utflyttad gård till den
troligen äldre byn Berga. Förleden Halls- har av en
del tolkats som det fornsvenska mansnamnet
Hallr, varmed namnet Hallsberg får betydelsen
’Halls (gård i) Berg’.
Ett bebyggelsecentrum har funnits på platsen
för nuvarande kyrkby åtminstone sedan järnåldern. I samband med en arkeologisk utgrävning
strax söder om kyrkbyn undersöktes en järnåldersanläggning med skärvsten och härdar. Området
kom att beskrivas som ett utkantsområde till en
boplats, vilken bör ha legat på platsen för nuvarande kyrkbyn.
Hallsbergs kyrkby var socknens naturliga centrum ända fram till järnvägen byggdes och järnvägssamhället växte fram. Till kyrkan vandrade
folk från socknens alla delar. Vägarna var många
gånger långa och spåren av kyrkstigar kan ännu
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Kyrkan ligger på åsbildningens högsta punkt,
ca 56 meter över havet. Den vitputsade nyklassicistiska kyrkan består av ett rektangulärt långhus
med tresidigt avslutat korparti, sakristia i norr
samt något indraget torn vid långhusets västgavel.
Kyrkorummet, som har samma bredd som medeltidskyrkan, täcks av ett trätunnvalv. På kyrkans
södra fasad finns den medeltida porten markerad.
Kring kyrkan ligger kyrkogården med ekonomibyggnader och kyrkstall. Norr om kyrkan ligger
församlingshemmet (fd sockenstugan) och väster
om detta ligger komministergården. På kyrkans
västra sida återfinns arrendatorbostället och kyrkskolan. Det senare består av ett tvåvånings tegelhus på en hög stengrund med medeltidsinfluerade
trappgavlar.

Hallsbergs kyrkby, Kyrkskolan

medeltiden och i koret har man hittat rester efter
1500-talets kalkmålningar. Invid kyrkans södra
vägg har man vid utgrävningar funnit medeltida
gravar.

Den sammanhållna miljön kring kyrkan vittnar
om kyrkplatsens stora betydelse som sockencentrum i äldre tider och utgör en kulturmiljö av
mycket högt kulturhistoriskt värde.

Kulturmiljö
Ungefär fem kilometer öster om Hallsbergs tätort,
på en markant nordostlig höjdrygg i det omkringliggande odlingslandskapet, ligger Hallsbergs
kyrkby. Norr om kyrkan går väg 633 mellan Hallsbergs tätort och Pålsboda. Strax söder om kyrkan
har delar av åsen grävts bort för att ge plats åt
järnvägen mellan Stockholm och Göteborg. Miljön påverkas även kraftigt av den vägbro som
uppförts över järnvägen strax väster om kyrkbyn.

allsberg

8b Hallsbergs kyrkby
Socken/Församling: Hallsberg
Ekonomiskt kartblad: 105 02/10F 0B
Koordinater: X 6550516/Y 1463498
Riktlinjer
- Kyrkan är skyddad enligt 4 kap lagen om kulturminnen
m m (KML 1988:950).
- För att bevara den kulturhistoriskt värdefulla miljön krävs
att underhåll och eventuell ombyggnad av bebyggelsen ska
utföras varsamt och på ett sådant sätt att byggnadernas
ursprungliga karaktär bevaras och inte förvanskas. Någon
nybyggnation förutom nödvändig kompletteringsbebyggelse bör ej tillåtas inom området. Vid eventuell ny bebyggelse ska stor hänsyn tas till den omkringliggande miljön
vad gäller byggnadens utformning, placering och färgsättning.

Hallsbergs k

Värdefulla objekt och miljöer i andra inventeringar m m
I Kulturhistorisk byggnadsinventering (1979-80) ingår:
40 Klockarlyckan 1:1 (tidigare Hallsberg 1:1) pastorsexp.
bostadshus, bod
41 Hallsberg 1:6 Kyrkskolan
42 Klockarlyckan 1:1 (tidigare Hallsberg 1:1) Hallsbergs
kyrka

Skola
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I Riksantikvarieämbetets fornlämningsregister ingår:
198 förhistorisk boplats

meter

8b Hallsbergs kyrkby
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stadshusen ligger en bod, ett utedass och en vinkelbyggd ekonomilänga.
Berga är idag det enda kvarvarande militärbostället i Hallsberg, där den äldre bebyggelsen
finns bevarad.

8c Berga
Militär boställsmiljö

Norr om Hallsbergs kyrkby ligger det välbevarade
före detta sergeant- och korpralsbostället Berga.

Berga är i sin helhet en mycket välbevarad representant för de många militärboställen som uppkom under indelningsverkets tid och utgör en kulturmiljö av mycket högt kulturhistoriskt värde.

Historik
Berga var, om inte den första, så en av de tidigaste byarna i socknen. Berga, som längre tillbaka
skrevs Berg, är ett naturnamn och syftar sannolikt
på den höjdplatå gården Berga och Hallsbergs
kyrkby ligger ovanpå.
Under indelningsverkets tid fanns inom Hallsbergs socken ett flertal boställen för officerare av
högre och lägre grad vid Nerikes regemente och
Livregementets husarer. I nära anslutning till kyrkbyn anlades under 1700-talets slut militärbostället
Berga. Här bodde sergeanter och korpraler, vilka
hade sitt arbete vid regementsorten Sannahed,
norr om Hallsberg.

Berga

Kulturmiljö
Längst ut på en mindre höjdrygg, strax norr om
kyrkbyn, ligger det gamla militärbostället Berga.
Bostadshuset är en envånings timmerbyggnad
med vit putsfasad. Dörren omges av två smala
fönster, vilket är typiskt för 1700-talets karaktärshus, uppförda enligt typritningar. Manbyggnaden
bär en inskription med årtalet 1795. På manbyggnadens östra sida ligger en flygelbyggnad, ett bostadshus i en och en halv våning. Även denna
byggnad har en vit putsad fasad. Sydost om bo-
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8c Berga

8c Berga
Socken/Församling: Hallsberg
Ekonomiskt kartblad: 105 02/10F 0B
Koordinater: X 6550890/Y 1463520
Riktlinjer
- För att bevara den kulturhistoriskt värdefulla miljön krävs
att underhåll och eventuell ombyggnad av bebyggelsen ska
utföras varsamt och på ett sådant sätt att byggnadernas
ursprungliga karaktär bevaras och inte förvanskas. Någon
nybyggnation förutom nödvändig kompletteringsbebyggelse bör ej tillåtas inom området. Vid eventuell ny bebyggelse ska stor hänsyn tas till den omkringliggande miljön
vad gäller byggnadens utformning, placering, material och
färgsättning.
Värdefulla objekt och miljöer i andra inventeringar m m
I Kulturhistorisk byggnadsinventering ingår:
1 Berga 1:4, fd korprals- och sergeantboställe, 2 bostadshus,
flygelbyggnad, bod och ekonomilänga

Det fd militärsbostället Berga
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Utmed den gamla landsvägen, som följer rullstensåsen mellan Hallsberg och vidare norrut mot
Sannahed, ligger fyra ståtliga domarringar.

Vid utgrävningar har det visat sig att inte alla
domarringar innehållit utpräglade gravar, varför vi
fortfarande bör hålla dörren öppen för olika teorier och förklaringar. Kanske behöver inte heller
flera olika tolkningar utesluta varandra. En domarring kan mycket väl ha fungerat både som
grav och tingsplats.

Historik

Kulturmiljö

Byn Norrby har troligen uppstått genom utflyttning från den närliggande byn Berga. De båda
byarna hade ända in på 1600-talet sina ägor i sambruk. Norrby anses längre tillbaka i tiden ha varit
en viktig knutpunkt för resvägarna mellan svearnas och göternas bygder. Kanske är det en av anledningarna till att länets mest imponerande samling av domarringar anlades just här, troligen under äldre järnålder.
Domarringar tillhör de fornlämningar som stimulerat mångas fantasi och resulterat i flera olika
tolkningar. Under 1600-talet, då vår första fornminnesinventering genomfördes, var den dominerande uppfattningen att dessa ringar anlagts och
nyttjats för tingsändamål. Med tiden kom tolkningarna alltmer att beskriva stenringarna som
gravar.

Norrby domarringar ligger på Hallsbergsåsen, i
anslutning till villabebyggelsen längs länsväg 641
mot Sannahed. Miljön består bl a av fyra stenkretsar och anses vara en av Svealands ståtligaste
samling domarringar. Två av domarringarna består
av åtta stenar vardera, medan de två andra består
av nio respektive sju stenar. Deras omkrets är
mellan 8 och 18 meter. Förutom de fyra ringarna
finns i området 15 resta stenar, troligen rester efter ytterligare domarringar, samt några enstaka
resta stenar, som kan vara resta gravmarkeringar.

8d Norrby domarringar
Fornlämningsmiljö

Den ståtliga samlingen av domarringar ligger
karaktäristiskt på en åsrygg utmed en äldre vägsträckning och utgör en kulturmiljö av synnerligen
högt kulturhistoriskt värde.

En av domarringarna vid Norrby
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8d Norrby domarringar
Socken/Församling: Hallsberg
Ekonomiskt kartblad: 105 02/10F 0c
Koordinater: X 6550830/Y 1462260
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Riktlinjer
- Fornlämningar är skyddade enligt 2 kap lagen om kulturminnen m m (KML 1988:950). För att den kulturhistoriskt
värdefulla miljön ska bevaras krävs att kulturminneslagen
efterlevs. Markingrepp som berör fornlämning eller
fornlämningsområde kräver tillstånd från Länsstyrelsen.
- För att öka miljöns pedagogiska värde bör informationsskylt finnas på platsen.

0

50

Värdefulla objekt och miljöer i andra inventeringar m m
I Riksantikvarieämbetets fornlämningsregister ingår:
102 Gravfält bestående av domarringar samt resta stenar

100

meter

8d Norrby domarringar

moderniserades anläggningen, bl a ersattes sicksack-ugnen med en tunnelugn. Till skillnad mot
de äldre ugnarna, där eldningszonen flyttades
runt, var det i tunnelugnen istället tegelvagnarna
som transporterades genom ugnen. Ett nytt skepp
byggdes för att inrymma den nya ugnen.
Den moderniserade anläggningen hade kapacitet för tillverkning av upp till 14 miljoner fasadtegel årligen. Under 1970-80-talen byttes en stor del
av maskinparken ut och produktionen automatiserades. Automatiska larmfunktioner gjorde att
produktionen kunde ske dygnet runt. Det färdigbrända teglet måste dock fortfarande plockas av
och sorteras för hand. Från och med 1986 börjar
ugnen eldas med spån istället för olja. Spånet var
mycket billigare men inte lika effektivt som bränsle. Tidigare hade 24 vagnar kunnat brännas under
ett dygn men med spån som bränsle klarades bara
hälften. Kammartorken, som tidigare måste värmas med oljeeldad värme för att torka teglet tillräckligt fort, kunde nu i långsammare takt torka
med enbart överskottvärme från ugnen.
1969 togs en ny lertäkt upp vid Björka, strax
sydväst om Kumla. Under 1900-talets sista decennier bytte bruket ägare ett flertal gånger. Tegeltillverkningen lades i malpåse 1998.
Tillverkningen vid Hallsbergs tegelbruk har
bestått av fasadtegel i en huvudsakligen brunröd
färgton. Teglet har sålts till hela landet, varav en
hel del har gått till norra Sverige. Hallsbergs cen-

9 Hallsbergs tegelbruk
Industrimiljö

Strax norr om Hallsbergs tätort ligger Hallsbergs
tegelbruk.
Historik
Ett tegelbruk anlades under slutet av 1870-talet
vid Långgatan i Hallsberg, inte långt från järnvägsstationen. Grundaren var en godsägare vid
namn Möller. Bruket köptes 1907 in av bröderna
Thermænius, vilka omvandlade bruket till aktiebolaget Hallsberg tegelbruk.
Anläggningen var en så kallad Svedalaanläggning
med ringugn. Lertäkt fanns i anslutning till bruket
men efter en tid togs en ny lertäkt upp vid Vissberga, från vilken leran fraktades med smalspårig
järnväg in till bruket. Teglet torkades i torklador
och i torkvåningen ovanpå ugnen. Med järnväg
sändes sedan teglet till kunderna ute i landet.
I början av 1950-talet började en ny modern
anläggning byggas några kilometer längre norrut,
invid lertäkten i Vissberga. Den nya anläggningen
togs i drift 1954. Tegelbruket var försett med en
oljeeldad sick-sack-ugn, vilken var kompaktare
och bränslesnålare än de gamla ringugnarna. 1966
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trumbebyggelse är i hög grad präglad av det egna
brukets tegel.
Vid år 2000 fanns i landet endast fyra tegelbruk som fortfarande var drift, nämligen Haga,
Kannik, Bätarbo och Vittinge tegelbruk. Tegelbruket Bohustegel låg då precis som Hallsbergs tegelbruk i malpåse.

plosion förstörde delar av byggnaden. Denna del
inrymmer själva råtegeltillverkningen, med diverse
maskiner som finfördelar leran, krossar eventuella
stenar samt blandar leran med spån för att slutligen med hjälp av press och skärmaskin resultera i
råtegelstenar. Utmed mittskeppets östra vägg ligger kammartorken där råteglet torkas före bränningen. Det norra skeppet inrymde ursprungligen
den gamla sick-sack-ugnen, men sedan tunnelugnen tagits i bruk revs den gamla ut och lokalen
användes därefter för avplockning och sortering
av det färdigbrända teglet. Den vinkelräta tillbyggnaden åt väster inrymmer den nya tunnelugnen. Ugnsdelen består av två tunnlar, först en
förtork och därefter den toppeldade ugnen. Norr
om det öst-västliga skeppet ligger en stor halvöppen lagerbyggnad i plåt. I övrigt utgörs gården av
en stor plan där färdigbränt tegel i olika varianter
förvaras på pallar i väntan på leverans.
Väster och söder om tegelbruket finns rester
av äldre lertäkter, vilka till stor del är igenfyllda
med schaktmassor. Området söder om bruket
användes fram till början av 1980-talet som kommunal soptipp.

Kulturmiljö
Hallsbergs tegelbruk ligger utmed väg 529, drygt
en och en halv kilometer nordväst om Hallsbergs
station. Bruket ligger på en höjd av ca 50-55 meter över havet, på mark som under lång tid varit
sjöbotten. Omgivningarna är därför rika på postglaciala leror, dvs de finkorniga sediment och
ursvallade material som samlades på bottnen av
den stora sjö som uppstod efter inlandsisens avsmältning.
Hallsbergs tegelbruk består av en ca 180 meter
lång anläggning, med en ca 125 meter lång vinkelrät tillbyggnad åt väster. Den äldre delen av anläggningen är uppförd med bärande väggar helt i
tegel, med undantag av det södra skeppet, som på
utsidan även är försett stödpelare i betong, samt
ett eternitpannetäckt sadeltak. Det norra skeppets
väggar har en mönstermurning i mörkare tegel.
Det senare tillkomna västra skeppet har en betongkonstruktion med tegelväggar samt ett papptäckt lättbetongtak, även det ett sadeltak.
Den äldsta delen av anläggningen är de tre
sammanbyggda nord-sydliga skeppen som ligger
utmed vägen. Det södra skeppet inrymmer
sumpen, där leran förvaras efter den första finfördelningen. Den mittersta delen är delvis återuppbyggd under 1980-talet, sedan en tragisk ex-

Hallsbergs tegelbruk representerar de moderna
tegelbruk som tillkom i landet under 1900-talets
mitt och är idag länets enda bevarade tegelbruk.
Hallsbergs tegelbruk utgör en kulturmiljö av
mycket högt kulturhistoriskt värde.

Tegelbruk

Avfallsanläggning

Koloniområde
Hallsbergs tegelbruk från sydost

9 Hallsbergs tegelbruk
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9 Hallsbergs tegelbruk
Socken/Församling: Hallsberg
Ekonomiskt kartblad: 105 010/10F 0b
Koordinater: X 6551130/Y 1459190

I möjligaste mån bör byggnadernas exteriör bevaras och
ingrepp i byggnadernas stomme undvikas. Eventuell ny
bebyggelse ska uppföras med stor hänsyn till den befintliga
bebyggelsen vad gäller form och material.

Riktlinjer
- För att bevara den kulturhistoriskt värdefulla industrimiljön
krävs att underhåll och eventuell ombyggnad av bebyggelsen
ska utföras varsamt och på ett sådant sätt att byggnadernas
ursprungliga karaktär bevaras och inte förvanskas.

Värdefulla objekt och miljöer i andra inventeringar m m
I Riksantikvarieämbetets branschinventering Tegelbruk i
Sverige (Lars Eric Olsson 1987) ingår:
Hallsbergs tegelbruk

norr om Blåberga hade Hardemo härad en tid en
egen avrättningsplats och söderut i Åsbro sägs en
galgplats har funnits.
Avrättningarna vid Blåberga utfördes av
mästermannen, även kallad skarprättaren, från
Västernärkes domsaga.
Kolbottnen på platsen kan vara en rest efter
det bål där de avrättade brändes efter avrättningen. Vägen som passerar söder om avrättningsplatsen kallades nämligen i äldre tider Bålvägen.
Enligt traditionen höggs ett tunnland skog ner i
området kring avrättningsplatsen för att få ved till
bålet. Vidare sägs att den grop som finns på platsen kan vara en grav efter någon av de på platsen
avrättade.
Den sist avrättade vid platsen ska enligt uppgift varit Anna-Lisa Andersdotter från Mörtsjön
som anklagades och dömdes för att ha blandat
arsenik i lingonmos och förgiftat en man. Hon
begärde nåd men fick avslag och avrättades genom halshuggning den 30:e oktober 1858. Enligt
sägnen skulle en annan kvinna därefter ha erkänt

10 Blåberga
avrättningsplats
Plats med tradition

I tallskogen sydväst om Hallsbergs tätort, på den
så kallade Blåbergamon, ligger Kumla härads avrättningsplats.
Historik
I äldre tider då många brott straffades med döden,
fanns minst en avrättningsplats i varje härad.
Kumla härads avrättningsplats låg längst ut i sydvästra hörnet av häradsallmänningen, nära gränsen till både Hardemo härad och Lerbäcks bergslag. I trakten fanns flera avrättningsplatser. Förutom avrättningsplatsen i Blåberga låg västerut
vid Sumpen, Grimstens och Hardemo härads gemensamma avrättningsplats. Några hundra meter

Den troliga platsen för Kumla
härads avrättningsplats

78

Hallsbergs socken

att det var hon och inte den avrättade Anna-Lisa
som förgiftat mannen.
Kulturmiljö
Avrättningsplatsen ligger strax norr om den södra
infartsvägen från väg 627 till Blåberga.
Området ligger på sandmark och skogen består
i huvudsak av medelålders tallskog. En bit norr
om vägen finns en kolbotten, ca 12 meter i diameter. Några meter norr om kolbottnen finns en
grund grop, ca tre meter i diameter. På gropens
botten ligger en sten. Strax intill står en träskylt
med inskription som berättar om den senaste avrättningen på platsen.

Bergfallet
Berg
mansdal

Blåberga gruvo

Fångstgrop

Avrättningsplatsen i Blåberga är en sägenomspunnen plats vars historia berättar om äldre tiders rättssystem och strafftraditioner. Området
utgör därför en kulturmiljö av högt kulturhistoriskt värde.
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10 Blåberga avrättningsplats

- Fornlämningar är skyddade enligt 2 kap. lagen om kulturminnen m m (KML 1988:950). För att den kulturhistoriskt
värdefulla miljön ska bevaras krävs att kulturminneslagen
efterlevs. Markingrepp som berör fornlämning eller
fornlämningsområde kräver tillstånd från Länsstyrelsen.

10 Blåberga avrättningsplats
Socken/Församling: Hallsberg
Ekonomiskt kartblad: 095 91/9f 9B
Koordinater: X 6545370/Y 1456250
Riktlinjer
- Avrättningsplatsen och dess närmiljö bör hållas öppen och
fri från sly och buskar.
- För att öka miljöns pedagogiska värde bör informationsskylt finnas på platsen.

Värdefulla objekt och miljöer i andra inventeringar m m
I Riksantikvarieämbetets fornminnesregister ingår:
21 Avrättningsplats

skvaltkvarn som låg vid Gårdsjöns utlopp, drygt
två kilometer söder om byn Sörby. 1855 flyttades
kvarnrörelsen längre ner i sluttningen mot byn.
Den nya kvarnen, som uppfördes av Johan
Askling, var en hjulkvarn med ett 12 alnar (ca 7
m) brett hjulhus och ett överfallshjul med en diameter av 13 alnar (ca 7,7 m). Hålldammen vid
den tidigare kvarnen upprustades för att komplettera dammen invid den nyuppförda kvarnen.
Kvarnen var en så kallad tullkvarn där de bönder
som utnyttjade kvarnen betalade med en del av
säden, så kallad tullmäld. Mjölnaren fick betalt
både i form av en årslön samt naturaförmåner
som fri bostad samt tolv procent av tullmälden.

11 Sörby kvarnar
Kvarnmiljö

Längs ett mindre vattendrag i förkastningssluttningen öster om Hallsberg ligger två äldre
kvarnar.
Historik
Kvarnrörelse har enligt uppgift bedrivits i Sörby
sedan 1700-talet. Den första kvarnen var en liten
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I anslutning till kvarnen anlades lite senare en såg.
Till kvarnen hörde även en kvarnbostad. Nuvarande bostadshus uppfördes 1926.
1863 anlades ännu en hjulkvarn en bit längre
ner i vattendraget. Kvarnen som även den var en
tullkvarn, rymde ett par kvarnstenar, ett grynverk
samt en såg. Kvarnen brann ner 1907 men återuppfördes strax efteråt, denna gång med turbindrift istället för vattenhjul. Då den övre kvarnen
bestämde vattenflödet i bäcken tvingades den
nedre kvarnen anpassa sig efter den övre kvarnens
drift. Kvarnarna drevs bäst under ”flodtid”, dvs
under hösten och våren då större mängder vatten
passerade genom bäcken.
Verksamheten vid den övre kvarnen pågick
fram till början av 1960-talet, sågen lades ned
några år tidigare. Den nedre kvarnen lades ned
någon gång under 1930-talet. Den övre kvarnen
skänktes 1963 till Hallsbergs kommun.

kvarnstenspar, siktar och grynverk men också en
såg och en spånhyvel. Den senare finns i utrymmet på byggnadens norra sida. Sågen är borta men
den stora remskivan som drev sågen finns fortfarande kvar. Mycket välbevarat är även maskineriet
av trä och gjutjärn i kvarnens källarvåning. Kugghjulen i gjutjärn kommer från Brevens bruk. Till
den övre kvarnen hör även en envånings kvarnbostad i timmer med liggande, faluröd panel.
Snarlika kvarnar från ungefär samma tid finns
även i Översta och Tomta. Båda dessa är så pass
lika kvarnen i Sörby att de mycket väl skulle
kunna vara byggda av samma byggmästare.
Norrut, längre ner i sluttningen, återfinns ännu
en damm samt Sörby nedre kvarn. Av denna
kvarn finns i stort sett bara byggnaden kvar.
Denna är uppförd i två våningar och har en faluröd träpanel med tätspröjsade fönster i vitt. Två
järnbalkar i rännan visar var turbinen varit placerad. Intill ligger två bostadshus från 1800-talets
senare del, båda i en och en halv våning med faluröda träpanelfasader.

Kulturmiljö
Invid Kvarnbäcken, i skogssluttningen söder om
Hallsbergs kyrkby, ligger de båda Sörbykvarnarna.
Området sluttar från en höjd över havet på ca 75
meter i söder, ner mot ca 55 meter i norr. I områdets södra del ligger Sörby övre kvarn. Kvarnbyggnaden i två våningar är uppförd i gjuthusteknik och är den bäst bevarade av flera liknande
kvarnar i länet. Fasaden är putsad i gulvitt, med
undantag av hjulhuset som har en faluröd träpanel. Under det tegeltäckta sadeltaket finns resterna av det gamla spåntaket kvar. Söder om kvarnen ligger dammen, från vilken en vattentub fört
vattnet ner till vattenhjulet. Rester av vattentuben
finns fortfarande kvar i hjulhusets vägg.
Det mesta av kvarnens interiör och maskineri
finns fortfarande kvar. Kvarnen har drivit tre

Sörby övre kvarn är länets bäst bevarade
vattenkvarnen av denna typ och bildar tillsammans med Sörby nedre kvarn en kulturmiljö av
synnerligen högt kulturhistoriskt värde.
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- För att ge miljön ett ökat pedagogiskt värde bör
informationsskylt finnas på platsen.
- Torplämningar och andra kulturlämningar är skyddade
enligt 30§ Skogsvårdslagen (1979:429). För att undvika skador på kulturlämningarna ska skogsvårdsåtgärder i och i
anslutning till dessa miljöer utföras med varsamhet.

11 Sörby kvarnar
Socken/Församling: Hallsberg
Ekonomiskt kartblad: 095 92/9F 9c
Koordinater: X 6549320/Y 1463800
Riktlinjer
- För att bevara den kulturhistoriskt värdefulla miljön krävs
att underhåll och eventuell ombyggnad av bebyggelsen ska
utföras varsamt och på ett sådant sätt att byggnadernas ursprungliga karaktär bevaras och inte förvanskas. Ny bebyggelse förutom nödvändig kompletteringsbebyggelse bör
undvikas i området. Vid eventuell ny bebyggelse ska stor
hänsyn tas till den omkringliggande miljön vad gäller byggnadens utformning och placering.
- Miljön kring kvarnarna ska hållas öppna. Bäckfåran och
dammarna underhållas och bevaras.

Värdefulla objekt och miljöer i andra inventeringar m m
I Kulturhistorisk byggnadsinventering (1979-80) ingår:
60 Sörby 2 bostadshus, vattenkvarn, bod och ekonomilänga
62 Sörby 2:16 Sörby kvarn
I Riksantikvarieämbetets fornlämningsregister ingår:
73 Bebyggelselämning, den gamla skvaltkvarnen med tillhörande kvarnbostad

Men byn är troligen äldre än så. Utifrån själva
namnet Samsala kan vi gissa oss till en del av
byns äldre historia. Vid tiden för äldre järnålder,
då Berga troligen var bygdens centrum, var den
till stor del sanka marken kring nuvarande Samsala Bergabornas samägda ängsmark med salar,
dvs slåtterbodar eller ängslador. Större delen av de
sanka ler- och dymarkerna kunde först i sen tid,
efter diverse torrläggningsåtgärder, nyttjas till odling. Odlingsspår av ålderdomlig karaktär finns i
de lite högre belägna skogsmarkerna söder om
byn.
Enligt Torings karta från 1688 bestod byn
Samsala vid denna tid av fyra hemman. Av dessa
var två skattehemman, ett frälsehemman och ett
kronohemman. Lite längre fram utgjordes byn av
fem gårdar: Östergården, Mellangården, Västergården,

12 Samsala
Bymiljö

Strax sydost om Hallsberg ligger den utskiftade
byn Samsala.
Historik
Samsala är en av socknens mycket tidiga byar,
troligen en förhistorisk avsöndring från den äldre
byn Berga. Redan 1357 finns uppgifter om att 1 ¾
markland skattlades i Samsala. I de äldsta bevarade jordeböckerna nämns Samsala 1554 och bestod då av två gårdar.

En av gårdarna som återfinns
på Samsala gamla bytomt
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Nästvästergården och Backagården. Byn låg fram till
laga skiftet, med undantag av Backagården, samlad i en lång rad längs bygatan, som sträckte sig
från öster till väster. Gårdarna med alla sina hus
var tätt hopbyggda och mellan gårdstomterna
löpte gärdesgårdar. Backagården låg då som nu på
en mindre höjd strax söder om byn. Gårdsnamnet
antyder att gården troligen under hela sin historia
legat på denna ”backhöjd”.
Marken var i äldre tider uppsplittrad i små ägolotter, då varje gård hade varsin liten remsa i alla
byns åker- och ängsgärden. Genom storskifte åren
1768 och 1820 blev byns ägor något bättre fördelade. Men det var först i och med laga skifte under
åren 1850-58, som varje hemmansägare fick en
egen avskild ägoareal i anslutning till den egna
gården. För att detta skulle vara möjligt flyttades
alla gårdsdelar utom tre ut från byn.
I Samsala har smide bedrivits åtminstone sedan
1500-talet. En framträdande roll hade vapensmidet, där pipsmidet dominerade under 1600talet. En del av smidet skedde i samarbete med
Örebro gevärsfaktori. Längre fram i tiden inriktades smidet på andra produkter. Under 1900-talet
lades smedjorna ned, den senaste 1937. Under
1980-talet återupptogs en viss verksamhet i den
gamla bysmedjan och hammarslagen klingar idag
åter över bygden.
I byn har i äldre tider även kalk framställts. En
åkerteg sydost om den gamla bytomten kallades i
äldre tider Kalkugnsbacken. I marken kring denna
plats hittas än i dag kalkstensrester. I Samsala har
det även funnits en kvarn, 1695 skattlades en
skvaltkvarn tillhörande byns frälsegård.

Till byn hörde kring 1860-talet ett tiotal torp
och backstugor, varav två soldattorp. Soldaterna i
Samsala fick bl a namnet Samsing. Ett medeltida
torp, Roo, finns med på kartorna fram till 1800talet. Torpet låg öde redan under 1600-talet och
dess marker brukades gemensamt av byn.
I skogsmarken, ca 1,5 kilometer söder om byn,
hittades tidigt malmfyndigheter. Gruvdriften vid
Samsala gruvor har pågått i flera omgångar. Det
sista brytningsförsöket gjordes 1874.

Samsala by före skiftet

Samsala by efter skiftet

Kulturmiljö
Alldeles nedanför skogssluttningen, ca 1,5 kilometer sydväst om Hallsbergs kyrkby, ligger byn
Samsala. Området ligger i en svag sluttning, på en
höjd mellan ca 50 till 60 meter över havet.
Gårdstomterna ligger som öar i det annars i
stort sett helt öppna landskapet. Samsala gamla
bytomt ligger på en mindre åsrygg i områdets
mitt. Kvar på bytomten finns idag endast två av
de ursprungliga gårdarna (en Västergård och en
Östergård). Utspridda runt omkring byn ligger de
genom laga skiftet utflyttade gårdarna. Förutom
de två kvarvarande gårdarna på den gamla bytomten finns även en av Backagårdarna kvar på
sin ursprungliga plats söder om bytomten. I områdets södra del ligger den gamla bysmedjan.
Bebyggelsen bär spår av många tider och är
därför ganska varierad, både vad gäller färg, form
och material. Det äldsta bostadshuset finns kvar
på den gamla bytomten, en parstuga i två våningar, ursprungligen från 1756 men senare påbyggd med en våning. På flera av de utflyttade
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gårdarna består manbyggnaden av en enkelstuga i
två våningar, en så kallad Närkestuga, ibland vid
sidan om ett modernare bostadshus. Dessa enkelstugor har alla tillkommit under 1800-talets andra
hälft men kan bestå av äldre stommar från den
gamla bebyggelsen på bytomten. De äldre byggnaderna är i två våningar med faluröda, gula eller
vita träfasader. Under 1900-talet har flera nya bostadshus tillkommit, företrädelsevis envåningsbyggnader med varierande färg och fasadmaterial.
Byns närhet till tätorten Hallsberg gör sig påmind
i de yngre villornas formspråk samt den villabebyggelse som under 1900-talets senare del tillkommit i områdets södra del.
Från den gamla bytomten svänger den gamla
byvägen av ner förbi Backagården och vidare mot

sydväst. Vägen har inte varit i bruk sedan byn
skiftades på 1850-talet, men kan fortfarande bitvis skönjas. Sydväst om Backagården finns en
vacker, delvis betad, blandlövhage med långvarig
hävd och ståtliga stengärdesgårdar. I området
finns även ett antal röjningsrösen. På den gamla
bytomten vittnar slaggrester om den järnhantering
som i äldre tider pågått i anknytning till byns
smedjor.
Samsala är ett typiskt och mycket väldokumenterat exempel på hur laga skiftet omvandlade
landsbygdens byar under 1800-talet och får därför
anses vara av högt kulturhistoriskt värde.

Vadsbroområdet
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12 Samsala

öppna diken m m är biotopskyddade enligt miljöbalken (MB
7 kap, 11§) och får ej skadas. De bör liksom åker- och vägrenar hållas öppna och rena från sly.
- För att bevara den kulturhistoriskt värdefulla miljön krävs
att underhåll och eventuell ombyggnad av bebyggelsen ska
utföras varsamt och på ett sådant sätt att byggnadernas ursprungliga karaktär bevaras och inte förvanskas. Ytterligare
nyetablering av bebyggelse bör undvikas i området, med
undantag av kompletteringsbyggnader till den befintliga

12 Samsala
Socken/Församling: Hallsberg
Ekonomiskt kartblad: 095 92/9F 9c
Koordinater: X 6549520/Y 1462300
Riktlinjer
- För att odlingslandskapets värden ska bevaras krävs att marken även i fortsättningen hävdas.
- Stenmurar och röjningsrösen i jordbruksmark samt alléer,
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bebyggelsen. Vid ny bebyggelse ska stor hänsyn tas till den
omkringliggande miljön vad gäller byggnadens utformning,
placering och färgsättning.

53 Samsala 4:32 (tidigare Samsala 7:4), bostadshus, bostadsflygel, bod och ekonomilänga
54 Samsala 4:32 (tidigare Samsala 7:3) bostadshus, bod, och
ekonomilänga

Värdefulla objekt och miljöer i andra inventeringar m m
I Kulturhistorisk byggnadsinventering (1979-80) ingår:
50 Samsala S:2, Samsala bysmedja, f d smedsbostad
52 Samsala 11:1, bostadshus, bod, ekonomilänga och ett
modernt bostadshus

I Ängs- och hagmarker i Örebro län (1995) ingår:
61:34 Samsala, blandlövhage
I Riksantikvarieämbetets fornlämningsregister ingår:
40 Plats för guldfynd
154 Slaggförekomst samt Samsala gamla bytomt

Skålegruvorna omnämns i skrift 1507 och på
1696 års karta finns en järngruva inritad. Gruvan
tillhörde Skogaholms bruk och malmen togs till
masugnen i Östra Å. Nya gruvhål upptogs i Skåle
under 1700-talet. Under denna tid övergavs sannolikt den äldre och bränsleslukande tillmakningsmetoden, där stora eldar tändes på brytningsplatsen för får berget att spricka sönder, och ersattes istället av sprängningar med krut. Gruvdriften
vid Skåle pågick fram till en bit in på 1800-talet.
Skåle har sannolikt varit bebott sedan medeltiden, då malmbrytningen började. I sänkan nedanför Skåleklint har ett småskaligt jordbruk bedrivits. En gård i Skåle (Skårte) upptas i jordeboken
år 1554. På 1800-talets kartor finns även ett torp,
Skålestugan. Jordbruket vid Skåle gård pågick fram
till 1960-talet.
1979 bildades naturreservatet Skåle med syftet
att bevara områdets naturvärden och odlingslandskap, samt öka områdets tillgänglighet för allmänheten.

13 Skåle
Fornlämningsmiljö, Gruvmiljö, Naturreservat,
Odlingslandskap

Vid Tisarens östra spets finns ett säreget naturoch kulturlandskap, med lämningar efter bl a
gruvverksamhet och en fornborg.
Historik
Skåle är den enda platsen i kommunen där man
säkert vet att bergsbruk har bedrivits ända sedan
medeltiden. En hytta har funnits på platsen, Skålehyttan (Skordohytto enligt uppgift 1507). Kanske var
denna hytta en föregångare till Skogaholms bruk.
Hyttan vid Skåle finns dock inte med på 1600talets kartmaterial utan lades sannolikt ned redan
på 1500-talet.

Odlingslandskapet vid Skåle

84

Hallsbergs socken

Ca 500 meter nordväst om Skåle gård, återfinns platsen för den nu försvunna Skålestugan.
Endast en glänta med fruktträd, oxlar och körsbärssnår berättar om dess forna existens.
Uppe på berget Skåleklint finns talrika gruvhål
och i sluttningarna ner mot gården finns stora
varphögar. Sydost om Skåledammen ligger platsen
för Skåle hytta. Kvar på platsen finns bara en
slaggvarp. I området finns också spår efter kolframställning i form av kolbottnar och grunder till
kolarkojor.
På Jättaberget, i områdets västra del, ligger
resterna av en fornborg, troligen uppförd någon
gång under yngre järnålder. I själva borgen finns
idag en timrad jaktstuga från 1931, uppförd av en
godsägare i Skyllberg.

Namnet Skåle är besläktat med skära och motsvarar fornsvenskans skåra. Namnet syftar sannolikt på den tvärhöga, skarpskurna branten vid
Skåleklint.
Kulturmiljö
Skåle är ett utpräglat förkastnings- och spricklandskap. Förkastningsbranten som bildar Tisarens sydliga strand, blir vid Skåle en mötesplats
för sprickbildningar i flera riktningar. Vid själva
mötespunkten har en sänka bildats. Kring sänkan
reser sig väldiga bergshöjder. Skåleklint i nordost
är det högsta berget, ca 195 meter över havet. I
berget finns inslag av järnmalm. Jättaberget i sydväst ligger på en höjd av ca 165 meter över havet.
I sänkan nedanför bergen ligger Skåle gård med
sitt småskaliga odlingslandskap. Genom sänkan
skär ett grunt ravinsystem med bäckar. Gården,
som ligger invid en damm, består av ett rödfärgat
boningshus, en timrad bod samt en ekonomilänga.
Nordväst om gården sträcker åkermarkerna ut sig
i sänkan. En del av de gamla åkrarna hålls idag
öppna genom slåtter och bete. Runt Skåledammen
syns små platåer som tidigare brukats som små
åkerlappar. I kanten av bergssluttningen ligger en
beteshage med enar och glest stående björkar.

Skåle är ett mångsidigt område med höga geologiska, natur- och kulturhistoriska värden, samt
ett stort intresse för friluftslivet. Det säregna
naturlandskapet i kombination med områdets historia och fysiska spår från både bergshantering
och ett småskaligt jordbruk, ger området ett
mycket högt kulturhistoriskt värde.

efterlevs. Markingrepp som berör fornlämning eller
fornlämningsområde kräver tillstånd från Länsstyrelsen.

13 Skåle
Socken/Församling: Hallsberg
Ekonomiskt kartblad: 095 83/9F 8d
Koordinater: X 6542067/Y 1466052

Värdefulla objekt och miljöer i andra inventeringar m m
I Kulturhistorisk byggnadsinventering (1979-80) ingår:
56 Hamra 2:2, jaktstuga

Riktlinjer
- För att odlingslandskapets värden ska bevaras krävs att
marken även i fortsättningen hävdas.
- Området inom naturreservatets gränser ska skötas enligt
upprättad skötselplan.
- För att bevara den kulturhistoriskt värdefulla miljön krävs
att underhåll och eventuell ombyggnad av bebyggelsen skall
utföras varsamt och på ett sådant sätt att byggnadernas ursprungliga karaktär bevaras. Någon ny bebyggelse bör i princip inte tillåtas i området. Undantag utgör eventuellt för
friluftslivets eller jordbrukets drift nödvändig bebyggelse
som dock måste uppföras med stor hänsyn till den omkringliggande miljön vad gäller byggnadens utformning, placering
och färgsättning.
- Fornlämningar är skyddade enligt 2 kap. lagen om kulturminnen m m (KML 1988:950). För att de kulturhistoriskt
värdefulla miljöerna ska bevaras krävs att kulturminneslagen

Sänkan och det norra barrskogsbevuxna urbergsblocket i
Skåle är skyddat som Naturreservat enligt 7 § naturvårdslagen
(1964:822).
I Riksantikvarieämbetets fornlämningsregister ingår:
24 gruvområde
30 fornborg
31 slaggvarp, gamla hyttplatsen
32 gruvområde, Skålegruvorna
33 gruvområde
34 gruvhål
35 gruvhål
36 gruvhål
37 grotta (naturbildning), Jätteporten
38 gruvhål
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Historik

Utmed Tisarens norra strand ligger ett flertal
sommarvillor uppförda av högreståndsfamiljer
från Hallsberg under 1900-talets första årtionden.

Tunbohässle har varit bebott och brukat åtminstone sedan 1610, då det för första gången nämns i
jordeböckerna. Hemmanet Tunbohässle sträckte
sig från Tisaretorp i öster, till gränsen mot Lerbäck i väster. Vid laga skiftet 1835 fanns tre gårdar i Tunbohässle. Byns jord verkar dock inte ha
gett mer än vad som nödtorftigt krävdes för
brukarnas överlevnad.
Vid sekelskiftet 1900 fick marken plötsligt ett
nytt värde på grund av dess läge vid Tisaren och
tomter började styckas av längs stranden. Vid
denna tid byggdes också en väg ut mot Tunbohässle och Tisaren. Tidigare hade man bara kunnat köra ut till Tisaren under vintertid, då Skymossen var frusen.

Historik
Från den äldsta gården i Tunbohässle, vid nuvarande parkering, och norrut längs stranden byggde
ett flertal högreståndsfamiljer från Hallsberg sina
sommarvillor under 1900-talets första årtionden.
Hit flyttade man sedan ut tidigt på sommaren,
med sitt bohag, familj och tjänstefolk, för att rekreera sig under sommarmånaderna. Här spenderade bl a Samzelius, handlare Ohlsson och landsfiskal Ignell med familjer sina somrar under början
av 1900-talet.
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Björkudden, en typisk sommarvilla vid
Tunbohässle, byggd 1916

Av den äldsta gården i Tunbohässle finns fortfarande bostadshuset kvar från 1700-talets mitt.
Jordbruket vid denna gård pågick, dock i allt mindre skala, fram till ca 1940. Strax därefter styckades successivt även marken på höjden ovanför
stranden av och bebyggdes med sommarstugor.
De som byggde sommarstugor här var ofta hallsbergare ur lägre samhällsklasser än de som tidigare
byggt längs stranden. Trots att de båda områdena
låg nära varandra umgicks sällan sommargästerna
i det norra området med den så kallade ”noblessen”
vid sjön. Ett tillfälle var dock vid midsommar, då
alla i området firade tillsammans på ängen mittemot nuvarande parkering.

Längs med stranden, från Tisaretorpsviken
fram till Tunboviken, ligger ett tiotal sommarvillor. Den västligaste byggnaden (Tunbohässle
1:178), samt byggnaden vid vägkröken ner mot
udden (Tunbohässle 1:196), var under 1800-talet
två av Tunbohässles tre jordbruksenheter. Idag
fungerar de som fritidshus. De tidiga sommarvillorna präglas av det tidiga 1900-talets nationalromantiska arkitekturströmningar. Byggnaderna är
rödfärgade med vita knutar och har oftast
småspröjsade fönster. Runt villorna finns stora,
gröna naturtomter.
Som helhet utgör området ett relativt välbevarat exempel på högreståndsfamiljernas
sommarvillor kring sekelskiftet 1900 och får därför anses utgöra en kulturmiljö av mycket högt
kulturhistoriskt värde.

Kulturmiljö
Tunbohässle ligger i skogsbygden söder om Hallsbergs tätort. Tisaren är i norr mycket grund och
stränderna stenrika. Stranden vid Tunbohässle
ligger på en nivå av ca 105 meter över havet.

14a Tunbohässle
Socken/Församling: Hallsberg
Ekonomiskt kartblad: 095 82/9F 8c
Koordinater: X 6543790/Y 1460850

och på ett sådant sätt att byggnadernas ursprungliga karaktär
bevaras och inte förvanskas. Någon nybyggnation förutom
nödvändig kompletteringsbebyggelse bör ej tillåtas. Vid
eventuell ny bebyggelse ska stor hänsyn tas till den omkringliggande miljön vad gäller byggnadens utformning, placering
och färgsättning.
- Tomterna bör bevaras i ursprunglig storlek.

Riktlinjer
- För att bevara den kulturhistoriskt värdefulla miljön krävs
att underhåll och eventuell ombyggnad skall utföras varsamt

87

Hallsbergs socken

mossen

Tunboängarna

Tunboviken
Bergös ö

Tisa

Bindholmen
Bolagsön

14 a

Konvaljön
Kråkön

Korsön
Små holmarna
Mjärdön

Vatikanen

14 b
Lövön
Måshällen
0

150

300

meter
14 a Tunbohässle och 14 b Lövön - Småholmarna

På Lövön byggdes 1897 en liten sommarstuga
med ett rum och kök. Fyra år senare stod en lite
större villa färdig. Badhus byggdes på ön, både åt
herrarna och damerna. Dass fanns på Lövön för
damerna, medan herrarna fick ro över till Vatikanen. För att fylla ut marken på Lövön fraktades
jord ut med båt. Bl a anlades därefter en tennisbana. Nordväst om Lövön ligger tre småöar, Småholmarna, dit små stugor från Sannahed flyttades
för att användas som sommarstugor.

14b Lövön - Småholmarna
Rekreationsmiljö

Utmed Tisarens långgrunda strand i norr, finns en
skärgårdsdel med ett flertal större och mindre öar,
många bebyggda med sommarhus.
Historik
Även öarna utmed Tisarens norra strand har i hög
utsträckning bebyggts med sommarstugor. Familjen Thermenius köpte in två öar i slutet av 1800talet. Den ena hette Hägerön, men döptes senare
om till Lövön, och den andra Vatikanen.

Kulturmiljö
Längs Tisarens norra strand finns ett flertal öar
och holmar, varav några är bebyggda med som-
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marstugor. På Lövön finns både det gamla och det
”nya” sommarhuset kvar. Av den senare byggnaden från 1901 återstår idag lite drygt hälften. Någon gång under 1900-talets första hälft kortades
byggnaden ner genom att den sydöstra delen revs.
På öns sydvästra udde står det gamla herrbadhuset kvar. Nordost om Lövön ligger de tre Småholmarna. Insprängda bland klipporna på dessa
öar ligger små röda stugor.

14b Lövön - Småholmarna
Socken/Församling: Hallsberg
Ekonomiskt kartblad: 095 82/9F 8c
Koordinater: X 6543370/Y 1460320
Riktlinjer
- För att bevara den kulturhistoriskt värdefulla miljön ska
underhåll och eventuell ombyggnad utföras varsamt och
på ett sådant sätt att byggnadernas ursprungliga karaktär
bevaras och inte förvanskas. Någon nybyggnation förutom nödvändig kompletteringsbebyggelse bör ej tillåtas
på öarna. Vid eventuell ny bebyggelse ska stor hänsyn tas
till den omkringliggande miljön vad gäller byggnadens
utformning, placering och färgsättning.

Liksom sommarvillorna längs stranden utgör
denna miljö ett relativt välbevarat exempel på den
fritidsbebyggelse som uppfördes vid Tisaren under 1900-talets början och får därför anses utgöra
en kulturmiljö av högt kulturhistoriskt värde.

En av Småholmarna med
stugor flyttade från Sannahed

nars barrskogsdominerade området kan tyda på
att området hållits öppet ända sedan klimatet blev
kyligare, dvs i början av järnåldern. I samband
med att vägen kantskars 1969 hittades en bit av
en spetshacka i grönsten strax söder om gården
Stora Kortorp. Närmaste fornlämningslokal är
Norra Ässböle i söder, med en treuddsgrav från
järnåldern samt ruinen efter en hytta. I trakten
finns dessutom ett flertal lämningar efter gruvor.
Gården Kortorp (Kornatorp) återfinns i skrifter
från 1539 och Stabbetorp (Stabbatorp) från 1553.
Torp-namnen tyder på att detta kan ha varit utflyttade gårdar, anlagda under 1500-talets början
eller som tidigast under tidig medeltid. På Torings
karta från 1688 återfinner vi de båda gårdarna
Kortorp och Stabbetorp. Knappt två hundra år

15 Kortorp
Odlingslandskap

Som öar i det stora skogsområdet öster om Tisaren ligger det ålderdomliga odlingslandskapet
kring gården Stora Kortorp och de nu rivna torpen
Stabbetorp och Berget.
Historik
Hur länge människor bott och brukat marken
kring Kortorp vet vi inte. Förekomsten av både
hasselsnok och större vattensalamander i det an-
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senare, på 1869 års häradskarta, finner vi även de
tre jordtorpen Lilla Kortorp, Jonstorp och Berget.
Sin viktigaste utkomst fick sannolikt dessa
torp från att utföra diverse sysslor och dagsverken
för Skogaholms bruk. När verksamheten vid bruket minskade, blev det allt svårare för de mindre
torpen att klara sig enbart på det egna jordbruket.
Jonstorp, Stabbetorp och Berget lades ner under
årtiondena kring 1950. De flesta byggnaderna
revs relativt omgående. Bostadshuset vid Berget
ska dock enligt uppgift ha flyttats till Stockholm.
En kvarn har troligen funnits i området. En av
kvarnstenarna återfinns idag i ett röse strax nordost om Berget. Enligt uppgift har det även funnits
ett bränneri en bit öster om Stabbetorp. Den nuvarande vägen, som löper genom Kortorp i nordsydlig riktning, fick en något förändrad sträckning
under 1940-talet.

kringliggande odlingslandskap ligger ca 150 m
över havet, områdets högsta punkt finns vid Berget, ca 165 m över havet. Området ligger således
över högsta kustlinjen, vilket innebär att marken
här aldrig blivit utsatt för någon ursvallning. Att
marken är stenig betyder inte som på många andra
håll att jorden är mager.
Genom området löper från öster till väster en
diabasgång, som här och var går i dagen. Diabasen
är en relativt näringsrik bergart, vilket har gett
området en god odlingsjord och en rik flora. I området löper två bäckar samman och därefter vidare
ner mot Ängsjön. Området kring bäckarna är på
1869 års karta markerat som ängsmark. En stor
del av bäckravinen utgörs idag av betesmark.
Odlingslandskapet består av åkrar och betesmarker kring gården Stora Kortorp samt bevarade
åker och betesmarker kring de nu rivna gårdarna
Stabbetorp och Berget. De gamla åkrarna i området hålls idag öppna genom slåtter och bete. En
stor del av det tidigare öppna ängs- och hagmarkslandskapet är idag igenväxt eller planterat med
gran. Kring gården Stora Kortorp finns fortfarande flera välbevarade betesmarker. En bit hag-

Kulturmiljö
Området kring Kortorp präglas av ett småskaligt
och ålderdomligt odlingslandskap. Som öar i det
stora havet av barrskog ligger gamla åkrar omväxlande med välbevarade betesmarker. Kortorp med

Fägata vid Stabbetorp
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mark har nyligen återställts norr om gården.
Flera av de välbevarade flikiga åkrarna i området
har terrasserade, ibland stensatta, kanter. De
många rösena och stentipparna längs åkrarnas
kanter vittnar om markens stenrika jord. Vid
Stabbetorp leder en ståtlig och välbevarad fägata
från den gamla gårdstomten genom åkern ut till
skogen. Vid Berget, som ligger i Svennevads
socken, hävdas fortfarande de vackra sluttningarna kring den gamla gårdstomten.
Vid Jonstorp vittnar endast husgrunder, odlingsrösen och de gamla åkrarnas terrasskanter i
granskogen om torpets forna existens.
Här och var kring gårdarna växer ståtliga vildaplar. I skogsmarken runt gårdarna hittar man
här och var stenröjda ytor, gamla åkrar, med
övermossade odlingsrösen. Spår efter äldre tiders

jordbruk finns bl a på en höjd strax norr om gården Stora Kortorp. De små handplockade röjningsrösena, med små åkerlappar mellan, berättar
om en tid då jordbruket bedrevs med en enkel
hacka. I hela området finns, förutom alla odlingsspår, rester av flera husgrunder, gropar som troligen är gamla rotfruktsstukor, tjärdalar, en lingrop
m m.
Det ålderdomliga och välbevarade odlingslandskapet kring Kortorp är en av skogsbygdens
få bevarade öppna odlingslandskap och representerar med sina många kulturspår flera olika tiders
markutnyttjande. Området utgör en kulturmiljö
av synnerligen högt kulturhistoriskt intresse.
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15 Kortorp

- Stenmurar och röjningsrösen i jordbruksmark samt alléer,
öppna diken m m är biotopskyddade enligt miljöbalken (MB
7 kap, 11§) och får ej skadas. De bör liksom åker- och vägrenar hållas öppna och rena från sly.
- För att bevara den kulturhistoriskt värdefulla miljön krävs
att underhåll och eventuell ombyggnad av bebyggelsen ska
utföras varsamt och på ett sådant sätt att byggnadernas ursprungliga karaktär bevaras. Vid eventuell ny bebyggelse ska
hänsyn tas till den omkringliggande miljön vad gäller byggnadens utformning, placering och färgsättning.

15 Kortorp
Socken/Församling: Hallsberg, Svennevad
Ekonomiskt kartblad: 095 73, 095 83/9F 7d, 9F 8d
Koordinater: X 6540210/Y 1468810
Riktlinjer
- Kulturmiljöns högsta värden ligger i odlingslandskapet.
För att dessa värden ska bevaras krävs att marken även i fortsättningen hävdas. Odlingslandskapets äldre drag, som oregelbundna åkrar, diken, slingrande bäckar och vägar bör bibehållas.
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- Torplämningar och andra kulturlämningar är skyddade
enligt 30§ Skogsvårdslagen (1979:429). För att undvika skador på kulturlämningarna ska skogsvårdsåtgärder i, och i
anslutning till dessa miljöer utföras med varsamhet.

I Naturvårdsverkets nationella bevarandeplan för odlingslandskapet, Sveriges finaste odlingslandskap (1997) ingår:
Stora Kortorp

Värdefulla objekt och miljöer i andra inventeringar m m
I Ängs- och hagmarker i Örebro län (1995) ingår:
61:57 Stora Kortorp

koloniserats någon gång under 1500-1600-talen.
Helt säkert är ändå att Norra Ässböle existerar år
1688, då redovisas nämligen gården på Torings
häradskarta. På häradskartan från 1864-69 finns
dessutom torpet Ängfallet och backstugan Grindstugan inritade sydväst om gården, samt torpet
Högalund i sydost. De två första försvann någon
gång under 1800-talets slut eller 1900-talets början, medan tomten vid Högalund fortfarande är
bebyggd. Högalunds gamla bostadshus är sedan
länge borta men ersattes under 1970-talet av en
nybyggt fritidshus. Vid Norra Ässböle ersattes det
äldre bostadshuset av ett nytt 1952.
Norra Ässböle var troligen en av de många
torp och gårdar som med tiden kom att ingå i
Skogaholms bruks stora markegendom. Gårdens
brukare var i då skyldiga att utföra dagsverken,
kolning, körslor m m som betalning för nyttjanderätt till gård och mark.

16 Norra Ässböle
Odlingslandskap, Fornlämningsmiljö

I socknens sydligaste spets ligger ett mindre
odlingslandskap av ålderdomlig karaktär. Strax
intill återfinns ruinen efter Ässböle masugn samt
en förhistorisk grav.
Historik
När människor först slog sig ner för att bo och
bruka jorden vid Ässböle vet vi inte. Den treudd
som återfinns i anslutning till dagens odlingsmark
gör för troligt att det fanns någon form av bosättning här redan under yngre järnålder. Kanske har
platsen varit bebodd ända sedan tiden då treudden blev till, alternativt lämnats öde och åter

Odlingslandskapet
vid Norra Ässböle.
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Under en kort period pågick även järnhantering
i Ässböle. En bit uppströms i Brostugubäcken, på
det som då var allmänning, anlade nämligen Haddebo bruk 1695 en egen masugn. Allmänningen i
fråga markeras på 1864-69 års karta som Skogaholms allmänning. Kolveden hämtades från Hallsbergs allmänningsskog. Masugnen drevs en bit in
på 1700-talet. 1717 uppges den vara nedlagd på
grund av malm- och skogsbrist.

Den ängsmark som på 1864-69 års karta finns
inritad utmed Brostugubäckens stränder, har idag
uppodlats eller övergått till betes- eller skogsmark. Norr och öster om gården betas några holmar med öppen hagmarkskaraktär.
Dagens bebyggelse består av gården Norra
Ässböle, med ett rödfärgat bostadshus i en våning
med tillhörande äldre uthus och ekonomilänga. På
Högalunds gamla tomt ligger ett sentida fritidshus
i en våning samt några mindre uthus. Av Ängfallet
och Grindstugan finns idag bara husgrunder och
källarrester kvar.
På en avsats i branten ner mot Brostugubäcken, ca 400 meter sydväst om gården Norra Ässböle, återfinns en förhistorisk grav i form av en
treudd. Graven består av stenar som lagts i en
triangelformad kedja, vars sidor är ca 10 meter
långa och insvängda och fylld med ytterligare stenar.
Ett flertal kolbottnar i skogen öster om gården
vittnar om traktens tradition av järnhantering.
Kolning var nämligen en av de vanliga bisysslor
traktens torpare och bönder utförde vid sidan om
det egna jordbruket. Invid Brostugubäcken, ungefär en kilometer nordväst om bebyggelsen vid
Norra Ässböle, återfinns ruinen efter Ässböle
masugn. Lämningen utgörs förutom av själva
masugnsruinen, en kulle på drygt 13 meter i diameter, av en husgrund, troligen rest efter ett kolhus, en slaggvarp samt en dammbyggnad.

Kulturmiljö
I det höglänta skogsområdet sydöst om Tisaren,
intill gränspunkten för de tre socknarna/församlingarna Hallsberg, Svennevad och Lerbäck, ligger
gården Norra Ässböle. Miljön utgörs av ett kuperat, småskaligt odlingslandskap, som sträcker sig
utmed den söderrinnande Brostugubäckens dalgång. Genom området sträcker sig även Skogaholmsvägen, väg 612, i sydväst-nordostlig riktning. Höjdnivån i området varierar mellan ca 125
meter över havet i bäckravinens lägre delar till ca
140 meter över havet i sluttningarnas övre delar.
Bäckravinens sluttningar utgörs till stor del av
finare sand, vilket gjort platsen mer gynnsam för
odling än omgivande moränmarker.
Odlingsmarken präglas huvudsakligen av
1800-talets jordbruk. Huvuddelen av de åkrar
som var uppodlade på 1864-69 års karta är fortfarande uppodlade eller hålls öppna genom slåtter
och bete. Åkrarna är till största delen rensade från
odlingssten men en del finns fortfarande kvar i
form av rösen och stenmurar i områdets östra delar, bl a på mark som sannolikt tidigare varit åker.
Några av områdets mindre åkrar har övergivits
medan åkermarken kring torpet Högalund utökats. Dagens åkrar har i stort sett samma oregelbundna former som det sena 1800-talets åkrar.

Det småskaliga odlingslandskapet kring Norra
Ässböle vittnar om skilda tiders markanvändning
och utgör en kulturmiljö av högt kulturhistoriskt
värde.

- Stenmurar och röjningsrösen i jordbruksmark samt alléer,
öppna diken m m är biotopskyddade enligt miljöbalken (MB
7 kap, 11§) och får ej skadas. De bör liksom åker- och vägrenar
hållas öppna och rena från sly.
- Underhåll och eventuell ombyggnad av bebyggelsen ska
utföras varsamt och på ett sådant sätt att byggnadernas ursprungliga karaktär bevaras. Vid eventuell ny bebyggelse ska
hänsyn tas till den omkringliggande miljön vad gäller byggnadens utformning, placering och färgsättning.
- Torplämningar och andra kulturlämningar är skyddade
enligt 30§ Skogsvårdslagen (1979:429). För att undvika ska-

16 Norra Ässböle
Socken/församling: Hallsberg
Ekonomiskt kartblad: 095 73/9F 7d
Koordinater: X 6537750/Y 1468160
Riktlinjer
- Kulturmiljöns högsta värden ligger i odlingslandskapet.
För att dessa värden ska bevaras krävs att marken även i fortsättningen hävdas. Odlingslandskapets äldre drag, som oregelbundna åkrar, diken, slingrande bäckar och vägar bör bibehållas.
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dor på kulturlämningarna ska skogsvårdsåtgärder i och i
anslutning till dessa miljöer utföras med varsamhet.
- Fornlämningar är skyddade enligt 2 kap lagen om kulturminnen m m (KML 1988:950). För att de kulturhistoriskt
värdefulla miljöerna ska bevaras krävs att kulturminneslagen
efterlevs. Markingrepp som berör fornlämning eller
fornlämningsområde kräver tillstånd från Länsstyrelsen.

Värdefulla objekt och miljöer i andra inventeringar m m
I Ängs- och hagmarker i Örebro län (1995) ingår:
61:58 Norra Ässböle
I Riksantikvarieämbetets fornlämningsregister ingår:
127 Treudd
128 Masugnsruin
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