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1 Väg 51, Sköllersta Örmon -se Bo socken

ter. När betet successivt upphörde växte sjöarna
igen och det rika fågellivet klingade av. Under
1900-talets andra hälft restaurerades sjöarna. Betet återupptogs och snart kom fåglarna tillbaka.
För att bevara det rika fågellivet skyddades de
forna Kvismaresjöarna 1978 som naturreservat.

17 Västra Kvismaren

Kulturmiljö
Längst upp i kommunens norra spets, invid den
forna sjön Västra Kvismaren, ligger ett odlingslandskap med stora, rationellt brukade åkrar, samt
ett område med betade strandängar. Området ligger på en nivå av ca 20 meter över havet.
Åkermarken i området består helt och hållet av
sjösänkningsjordar. Den norra delen av området
ingår i Kvismarens naturreservat och består av
betad strandäng, mark som tidigare varit sjöbotten. I områdets sydöstra del finns resterna av en
kavelbro under mossytan. Av resterna framgår att
bron var uppbyggd av parallella stockar som vilar
på längsgående syllar.

Odlingslandskap, Naturreservat

Betade strandängar och uppodlad fd sjöbotten
söder om Västra Kvismaren.
Historik
Fram till 1800-talets slut var Kvismaren en stor
sjö, som genom Täljeån hade förbindelse med
både Hjälmaren och Mosjön. Området söder om
Kvismaren bestod av sanka betes- och slåttermarker. Här fanns ingen bebyggelse, förutom
eventuellt några ängslador. Det var först efter
Hjälmarens och Kvismaresjöarnas sänkning 18791888, som stora delar av den tidigare sjöbottnen
och de närliggande sanka ängsmarkerna kunde
odlas upp. I Sköllersta socken var det främst Kalsta by, Vrana säteri, Gillberga och Kånsta byar
som genom sänkningen vann stora mängder odlingsbar jord.
Kvar av Kvismaresjöarna blev två småsjöar,
vars stränder kom att utnyttjas till bete och slåt-

Den uppodlade sjöbottnen är ett gott exempel
på de omfattande sjösänkningsföretag som genomfördes i länet under 1800-talet och 1900-talets början. De betade strandängarna representerar
ett i äldre tider vanligt inslag i odlingslandskapet
som idag håller på att försvinna. Området som är
en del av en större helhet, får därför anses vara av
högt kulturhistoriskt värde.

Uppodlad fd sjöbotten söder
om Västra Kvismaren
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17 Västra Kvismaren
Socken/Församling: Sköllersta
Ekonomiskt kartblad: 105 24/10F 2e
Koordinater: X 6561030/Y 1474340
Riktlinjer:
- För att odlingslandskapets värden ska bevaras krävs att
den öppna marken även i fortsättningen hävdas.
Värdefulla objekt och miljöer i andra inventeringar m m
I Länsstyrelsens bevarandeprogram för länets odlingslandskap (1993) ingår:
61:7 Västra Kvismaren

Utängen

I Ängs- och hagmarker i Örebro län (1995) ingår:
80:78 Nyängen (del av)
Tranåsen

Västra Kvismarens forna sjöbotten i områdets norra del är
skyddat som naturreservat enligt 7 § naturvårdslagen
(1964:822)
0

I Riksantikvarieämbetets fornlämningsregister ingår:
176 spår efter kavelbro

lund

Vranfallet

250

500
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17 Västra Kvismaren

mat och utrustning. Husarerna vid Vrana fick bl a
namnet Vase.
Vrana var ett av de större jordbruken i socknen
men ingick under 1800-talets senare del i Gustaf
August Coyets storgods, vilket styrdes från det
idag rivna Norrtorps slott. När huvudbyggnaden
vid Vrana är uppförd är osäkert, den genomgick
dock en omfattande ombyggnad 1826. Byggnaden
har renoverats och moderniserats i omgångar, bl a
under åren 1919, 1927 och 1942.
Under Vrana låg även flera torp och backstugor
där obesuttna, det vill säga människor som inte
ägde någon egen jord, fick bo mot att de arbetade
i gårdens jordbruk. De flesta torpen och backstugorna tillkom troligen under 1800-talets början, då den omfattande befolkningsökningen kraftigt begränsade möjligheterna till nyodling och
hemmansklyvning i bygden.
Vid Vrana bröts och brändes kalk fram till ca
1890-talet. På 1864-71 års häradskarta finns en
kalkugn inritad strax norr om gården.
Vid gården Vrana startade Örebro läns folkhögskola sin verksamhet. Under en femårsperiod,
1873-78, lät G A Coyet den nybildade folkhögskolan fritt disponera huvudbyggnaden vid Vrana

18 Vrana
Herrgårdsmiljö, Torpmiljö

I socknens norra del, strax norr om Sköllersta tätort, ligger herrgården Vrana med omkringliggande
odlingslandskap, torp- och backstugumiljö.
Historik
Vrana bestod under medeltiden av två gårdar, den
ena ägd av kyrkan och den andra av Vadstena
kloster. Vrana nämns i klostrets jordeböcker från
1400-talets mitt. Under Gustav Vasas reformation
drogs dessa gårdar in till kronan. Vrana skänktes
under 1620-talet till den skotske översten Thomas Thomson, som belöning för dennes insatser
under det trettiåriga kriget. Thomson omvandlade
Vrana till ett säteri. Under Karl XI:s reduktion
återgick Vrana på nytt till kronan och säteriet
ombildades till ett berustat säteri. Detta innebar
att innehavaren av Vrana var skyldig att mot vissa
skattelättnader underhålla en ryttare med bostad,
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gård. Efter några år påbörjades uppbyggnaden av
en särskild skolbyggnad på Vranas mark men
innan byggnaden stod färdig beslutade man att
flytta folkhögskolan till Kävesta.
Jordbruket i området har genomgått stora förändringar under de senaste århundradena. Inte
minst genom den omfattande sänkningen av
Kvismaresjöarna under åren 1879-1888, då Vrana
och ett flertal övriga gårdar i socknens norra del
vann stora mängder odlingsbar jord. Vid Vrana
var det främst de sanka ängsmarkerna nordost om
gården som efter sänkningen kunde odlas upp
som åkermark. Under 1900-talets första hälft, då
gården låg under Bärsta i Stora Mellösa socken,
genomfördes omfattande moderniseringar av jordbruket.
Vrana har troligen fått sitt namn efter det
kalkstensutsprång gården ligger på. Namnet är
troligen en böjningsform av det västnordiska
dialektordet vrane eller rane med betydelsen ’utskjutande parti’.

I sydväst avgränsas området av väg 672 mellan
Sköllersta och Ekeby. Från denna väg leder en ca
100 meter lång avtagsväg åt nordost fram till
Vrana gård. Huvudbyggnaden består idag av en
vitputsad timmerbyggnad i en våning, med sadeltak och en bred frontespis på båda långsidorna.
Byggnaden har, enligt ett fotografi från 1909, tidigare haft en fasad av träpanel. På södra gaveln
finns en lägre tillbyggnad. Väster om huvudbyggnaden ligger två flygelbyggnader, troligen från
1700-talet, som bland har annat använts som
arbetarbostäder. Båda har faluröda träfasader. Bostadshusen omges av diverse ekonomibyggnader,
de flesta tillkomna under 1910-talet. Ekonomibyggnaderna är traditionellt faluröda, vitputsade
eller en kombination av båda. Sydost om gården
återfinns bl a en säregen vitputsad byggnad med
torn och växthus.
Från herrgården leder en enkel körväg ca 650
meter mot nordväst fram till fyra bevarade små
torp- och backstugor, Grönön, Skogalund och Vranafallet. Alla är mindre enkelstugor i en våning och
försedda med faluröda panelfasader. Knutar och
fönsterfoder är vita och sadeltaken är täckta med
tegel. Till några av stugorna hör även bodar.

Kulturmiljö
På en höjdrygg, ca en kilometer norr om Sköllersta tätort, ligger Vrana gård. Höjdryggen når drygt
60 meter över havet och består av morän med
underliggande kalksten och alunskiffer. Öster om
gården leder en sluttning ner mot de uppodlade
lerjordarna, som ligger på en nivå av ca 25 meter
över havet. Åkermarken, som i stort sett är rensad
från odlingssten, återfinns söder och öster om gården. Områdets norra och östra delar domineras av
barrskog, med några gläntor bestående av fd åkermark.

Den välbevarade bebyggelsen vid herrgården
Vrana, samt omkringliggande odlingslandskap och
torpmiljö, utgör en miljö av mycket högt kulturhistoriskt värde.
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18 Vrana

98

Sörä

Sköllersta socken

18 Vrana
Socken/Församling: Sköllersta
Ekonomiskt kartblad: 105 14/10F 1e
Koordinater: X 6559470/Y 1473510

- 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.

Riktlinjer
- För att den värdefulla kulturmiljön ska bevaras krävs att
marken även i fortsättningen hävdas. Odlingslandskapets
äldre drag, som oregelbundna åkrar, diken, slingrande bäckar
och vägar bör bibehållas.
- 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 och inte förvanskas. Vid eventuell
ny bebyggelse ska stor hänsyn tas till den omkringliggande
miljön vad gäller byggnadens utformning, placering och
färgsättning.

Värdefulla objekt och miljöer i andra inventeringar m m
I Kulturhistorisk byggnadsinventering (1979-80) ingår:
89 Vrana 5:1, 5:5 (tidigare Vrana 5:1), Vrana gård, bostadshus,
flyglar, bodar, växthus, magasin samt ekonomilängor
90 Vrana 5:1, Skogalund, bostadshus, bod
91 Vrana 5:1, Granön, bostadshus, ekonomilänga
92 Vrana 5:1, Vranafallet, 2 bostadshus, bodar
I Ängs- och hagmarker i Örebro län (1995) ingår:
61:42 Vrana, blandlövhage
I Riksantikvarieämbetets fornlämningsregister ingår:
67 Bebyggelselämning, sentida torp

700, liksom även några av -by namnen. Den närliggande byn Sörby fungerade långt fram i tiden
som bygdecentrum. Här anlades troligen under
1600-talet både en gästgivaregård och en tingsplats. På 1500-talets mitt tillhörde byarna Skruke
och Kånsta de största byarna i Sköllersta socken,
med fyra eller fem gårdar. Vinala bestod av tre
gårdar medan Testa, Ullavi och Värsta bestod av
två gårdar.
Fram till mitten av 1800-talet låg bebyggelsen
samlad i täta byar. Efter laga skiftet, då byarna
sprängdes upp, kom bebyggelsen istället att bestå
av grupper med ensamgårdar. Sist ut att genomgå
laga skifte var Testa by år 1916. Byn dokumenterades strax innan av Sigurd Erixson. Uppmätningsritningar, fotografier samt en modell av byn,
som visar hur en typisk Mellansvensk radby såg ut
före skiftesreformen, finns idag att beskåda på
Nordiska muséet. Under 1800-talets slut uppstod
en rad torp på byarnas utmarker. På vissa håll
samlades ett flertal små stugor, som exempelvis
vid Åkerbybacken, vilket fick smeknamnet ”Rabostan”. Här bodde hantverkare och andra jordlösa
som försörjde sig genom dagsverken på de större
gårdarna. En del av den småskaliga bebyggelsen
finns kvar än idag.

19 Tarsta - Ullavi
Historik
Norra delen av Sköllersta socken låg länge under
det hav som bildades efter den senaste istiden.
Utmed strandlinjen kom människor tidigt att slå
sig ner för att bo, jaga och fiska. Under mitten av
äldre stenåldern, ca 5000 år f Kr, gick strandlinjen från Segås i väster, över Siggetorp mot Testa
och Vinala i öster. Från stenålderns människor
finns få spår kvar idag. Ett flertal stenyxor har
hittats i området, liksom resterna efter några stenkammargravar, så kallade hällkistor. Ca 2000 f kr
stabiliserades vattennivån vid ca 25 meter över
havet. Det var först vid 1800-1900-talens sjösänkningar som vattennivån i området kom att
sänkas ytterligare några meter. Ett tiotal gravfält
samt två fornborgar vittnar om en långvarig bosättning i området. Det gör även flera av traktens
ortnamn. Ullavi är troligen socknens äldsta ortnamn och av namnet att döma, ”Ulls helgedom”,
fanns här en tidig kultplats, helgad åt den fornnordiska guden Ull. Namn på -sta anses också vara
bynamn av hög ålder, troligen tillkomna före år
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der stenålderns senare del eller bronsålderns början. Det tidiga jordbruket var kringflyttande och
omfattade stora områden. Då de lägre partierna i
landskapet var sanka var det främst de torrare
moränryggarna som nyttjades till odling.
Medeltidens befolkningsökning medförde nyodling i utkanterna av byarna, där den bästa
ängs- och betesmarken blev ny åkermark. Under
1800-talet skedde flera stora förändringar inom
jordbruket. Genom skiftesreformerna, främst
laga skiftet, kom marken att brukas mer effektivt
än tidigare. Nyheter som dikning och olika slag
av jordförbättringsmedel förbättrade åkrarnas
avkastning ytterligare. Då en stor del av de
gamla betesmarkerna uppodlats, blev det ibland
under sommaren nödvändigt att flytta djuren
söderut till bete i skogen.

19a Odlingslandskapet Tarsta Ullavi
Odlingslandskap

Den sydligaste delen av Närkesslätten och dess
övergång i förkastningsbranten bildar söder om
Sköllersta tätort ett kuperat odlingslandskap, vilket präglas av ett antal stora moränryggar, så kallade drumliner.
Historik
Slättlandskapet i Sköllersta sockens norra del blev
relativt tidigt attraktivt för jordbruk och bosättning. När de första odlingarna upptogs i området
är dock osäkert. Troligen var det någon gång unT
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av ett traditionellt byggnadssätt med faluröda
träpanelfasader samt vita fönster och knutar. Bebyggelsen präglas av laga skiftets uppsplittring
men något av den äldre, täta bykaraktären finns
fortfarande kvar i Vinala, samt i viss mån även i
de kvarvarande gårdarna på Testa gamla bytomt.
Om traktens långa historia vittnar de många
fornlämningarna i området. Här finns ett tiotal
gravfält, bl a vid Egeby, Vinala och Värsta, samt
två fornborgar i områdets södra del.

Kulturmiljö
Sydost om Sköllersta breder ett kuperat odlingslandskap ut sig. Här övergår den sydligaste delen
av Närkesslätten i förkastningsbranten som avgränsar slättbygden mot skogsbygden. Genom
området sträcker sig Pålsbodaåsen i nord-sydlig
riktning, utmed vilken väg 51 drar fram. Området
präglas av de stora och markerade drumlinerna,
på vars krön odling skett under mycket lång tid.
Jorden domineras av morän, som i slättbygden är
lerig och har inslag av kalk och skiffer. Särskilt rik
på lera är marken kring Ullavi.
Odlingslandskapet består i huvudsak av åkermark, brukad av rationella storjordbruk, där Ullavi gård hör till de största. I området finns några
äldre, fortfarande hävdade fodermarker.
Huvuddelen av bebyggelsen är än i dag koncentrerad till områdets höjdlägen och domineras

Området utgör en kulturmiljö av mycket högt
kulturhistoriskt värde, dels på grund av sin långa
kontinuitet, både vad gäller odling och bebyggelse, dels på grund av det öppna böljande odlingslandskapets betydelse för landskapsbilden.

- Miljön utmed väg 51, se 1 Väg 51.
- Tarsta - Omhällsberg (riksintresseområdet KT 11) se 19e
Tarsta - Omhällsberg

19a Tarsta Ullavi
Socken/Församling: Sköllersta
Ekonomiskt kartblad:10F 0e, 10F 0f, 10F 1e, 10F 1f/105 04,
105 05, 105 14, 105 15
Koordinater: X 6555260/Y 1473910

Värdefulla objekt och miljöer i andra inventeringar m m
I Kulturhistorisk byggnadsinventering (1979-80) ingår:
59 Västra Skruke 1:3, bostadshus, flygelbyggnader, brygghus, ekonomilänga
61 Västra Skruke 1:4, 2:5, 2 bostadshus, bodar och
ekonomilängor
63 Östra Skruke 1:1, 2:2, 3:3, bostadshus, 2 arbetarbostäder,
bodar och ekonomilängor
81 Nybble 1:24 (tidigare Sörby samfällighet), gästgiveribyggnaden numera riven, kvar finns ett bostadshus, bodar
och ekonomilängor
82 Sköllersta Sörby 8:2 (tidigare Sörby 8:1), bostadshus, bod
83 Testa 2:4, 10:1, tre bostadshus samt diverse
ekonomilängor
84 Vinala 2:8 (tidigare Vinala), 2 bostadshus, flygelbyggnader, tillbyggd och moderniserad ekonomilänga
85 Testa 3:5, Testa kapell, bostadshus, bodar
93 Värsta 1:6, bostadshus, bodar
94 Årla 5:5 (tidigare Värsta 5:5), bostadshus, drängstuga och
ekonomilängor
97 Åkerby 2:5, 9:1, 9:2, 2 bostadshus, varav det ena nyttjas
som hembygdsgård, såg, bodar och ekonomilänga
98 Åkerby 4:30, 4:32, Åkerby fd skola, fd lärarbostad, bod
Samt 82, 95, 96, 99 se 19e Tarsta-Omhällsberg, 87 se 19b Ullavi,
31 se 19d Kånsta, 88 se 19c Vinala.

Riktlinjer
- För att odlingslandskapets värden ska bevaras krävs att
marken även i fortsättningen hävdas. Odlingslandskapets
äldre drag, som oregelbundna åkrar, diken, slingrande bäckar
och vägar bör bibehållas.
- 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, färg och placering.
- 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.
- 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 den artrika naturmiljön ska bevaras utmed väg 655
(1 km sträcka vid byn Testa) bör vägrenarna slås någon gång
mellan mitten av juli och början av augusti. Då den speciella
floran gynnas av jordblottor rekommenderas även återkommande hyvling av vägkanten.
- 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 Länsstyrelsens bevarandeprogram för länets odlingslandskap (1993) ingår:
61:6 Tarsta - Ullavi
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41 Hällkista med röse
49 Milstolpe
52 Stensättning
73 Trefaldighetskälla, Stormkällan
103 Bebyggelselämning, sentida torpställe
104 Bebyggelselämning, sentida torpställe
106 Bebyggelselämning, sentida torpställe
108 Bebyggelselämning, sentida torpställe
109 Bebyggelselämning, sentida torpställe
110 Fyndplats för skafthålsyxa
111 Fyndplats för skafthålsyxa
112 Fyndplats för skafthålsyxa
113 Gravfält: hög och runda stensättningar
118 Järnframställningsplats
131 Slaggvarp
157 Bebyggelselämning, sentida torpställe
168 Fyndplats flintakniv
169 Fyndplats stenyxa
170 Fyndplats stenyxa
171 Fyndplats stenyxor
175 Fyndplats skafthålsyxa
179 Tjärframställningsplats
Samt 27, 28, 44,69, 78, 79, 91, 102, 105 se 19e Tarsta Omhällsberg, 18, 31, 92, 178 se 19f Sköllersta - Sörby, 5, 6, 115,
117, 133 se 19b Ullavi , 53, 165 se 19d Kånsta, 14 se 19c Vinala

I Ängs- och hagmarker i Örebro län (1995) ingår:
61:40 Bössebo
61:43 Ottos backe
61:44 Värsta
Samt 61:41 se 19f Sköllersta-Sörby, 61:45 se 19b Ullavi, 81:46
se 19c Vinala
I Vägverkets åtgärdsprogram för artrika vägkanter (2000)
ingår:
Väg 655 (1 km sträcka vid byn Testa)
I miljön ingår (del av) en av Riksantikvarieämbetets avgränsad kulturmiljö av riksintresse (KT 11), se 19e TarstaOmhällsberg
I Riksantikvarieämbetets fornlämningsregister ingår:
4 Gravfält: runda stensättningar, treudd och resta stenar
7 Gravfält: runda stensättningar, treudd och stenar
10 Gravfält: högar, runda stensättningar och teudd
11 Gravfält: hög, runda och kvadratiska stensättningar
12 Fångstgrop
16 Gravfält: stensättningar och högar
17 Högar
22 Stensättning
23 Gravfält: hög och runda stensättningar
24 Hög

19b Ullavi

en kornett. Boställen för militärer fanns även vid
det närliggande Sörsa, ett korpralsboställe, samt
två gårdar i Egeby, boställen för en trumpetare och
en hovsmed. Kring 1800 slogs Ullavi samman
med Sörsa och de två Egebygårdarna till en brukningsenhet. Inkomsterna från gården gick till
översten för Livregementets husarkår vid Sannahed. Överste Böhnen var den förste och kanske
också den enda boställsinnehavaren som faktiskt
bodde på gården i Ullavi. Vid Sörsa bodde hans
trumpetare och vid Egeby hans hovslagare. I samband med att indelningsverket avskaffades under
1900-talets första år, upphörde Ullavi att vara
boställsgård och arrenderades ut. Gården övergick
1973 i privat ägo.
Nuvarande huvudbyggnad uppfördes troligen
någon gång under 1700-talet. Under 1800-talets
första år fick byggnaden en andra våning och fasaden putsades i nyklassicistisk stil. I samband med
en genomgripande ombyggnad och tilläggsisolering 1986 försågs byggnaden med en fasad av trä.
Ullavi var en av de större gårdarna i bygden
och tog tidigt till sig nya idéer och metoder som
rörde jordbruket. Exempelvis bedrevs här, i sam-

Herrgårdsmiljö, Fornlämningsmiljö, Militär
boställsmiljö

En kilometer söder om Sköllersta tätort ligger det
fd kaptensbostället Ullavi, omgivet av ett öppet
odlingslandskap samt några välbevarade ekhagar.
Historik
Namnet Ullavi har ett förkristet ursprung. Av
namnet att döma hade platsen stor betydelse redan på hednisk tid, troligen som kultplats helgad
åt den fornnordiska guden Ull. Strax västerut, vid
Egeby, återfinns också Sköllerstabygdens största
gravfält, med knappt 100 gravar från järnåldern. I
åkermarken söder om gården Ullavi har man funnit slagg, som troligen utgör rester från förhistorisk järnframställning.
Ullavi gård är känd åtminstone sedan 1415, då
gården (vllaui) nämns i ett brev. Enligt 1550-talets
jordeböcker bestod Ullavi av två gårdar, båda tillhörande kronan. Längre fram i tiden blev Ullavi
en militär boställsgård, ursprungligen avsedd för
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arbete med Hushållningssällskapet, både fåravel
och försök med att ta fram bättre foder. Vid gården fanns även en väderkvarn och ett andelsmejeri. Under 1800-1900-talen har åkerarealen ökat,
främst på bekostnad av ängs- och betesmarker.
Bäcken som rinner från Tarsta mot Sörsa rätades
och de sanka markerna dikades ut för att kunna
odlas upp till åker. Åkrarna har successivt rensats
från åkerholmar och andra odlingshinder.

terligare två högar. Den senare påförda röjningsstenen gör det dock svårt att med säkerhet avgöra
om så är fallet.
Mitt i området ligger Ullavi gård, omgiven av
ekhagar och ett öppet odlingslandskap. Ett flertal
av ekarna är mycket stora och är sannolikt upp
mot 400-500 år gamla. Den kalkhaltiga moränen
har resulterat i en tämligen rik lundflora. Hagarna
betas av hjortar. Odlingslandskapet i området
präglas av stora sammanhängande åkrar med få
åkerholmar.
Ullavi gård består av en ståtlig huvudbyggnad i
två våningar, med en fasad av ljusgrå lockslistpanel. En lång, låg takkupa med halvmånformiga
fönster markerar husets mittparti. Huvudbyggnaden flankeras av två faluröda flygelbyggnader.
Öster om gården ligger gårdens ekonomilängor.
Nordost om gården återfinns fem fd arbetarbostäder, alla faluröda byggnader i en våning. Om
väderkvarnen, som tidigare låg öster om gårdens
ekonomibyggnader, vittnar idag endast det på
fastighetskartan upptagna namnet Kvarnbacken.

Kulturmiljö
På en höjdrygg, en knapp kilometer söder om
Sköllersta tätort, ligger Ullavi gård. Höjdryggen
når ca 55 meter över havet och sluttar brant ned
mot det lägre (30-35 meter över havet) liggande
odlingslandskapet norr och väster om gården. Genom området rinner från sydväst mot nordost en
rätad bäck. Från söder leder vägen från Ösby fram
till gården, vilken fortsätter dels mot nordost, dels
vidare åt nordväst mot vägskälet Egeby-Sköllersta. I områdets nordöstra hörn återfinns lämningarna efter den idag försvunna bebyggelsen vid
Sörsa. Sydväst om gården Egeby ligger ett stort
gravfält av järnålderskaraktär, bestående av ca
hundra gravar i form av högar och runda stensättningar. Högarna är fyra till tolv meter i diameter av varierande höjd medan stensättningarna har
en diameter på tre till åtta meter. I åkermarken
mellan Ullavi och Egeby återfinns eventuellt yt-

Trakten kring Ullavi har en mycket lång historia av mänsklig bosättning och markanvändning,
något som avspeglar sig i landskapet. Som helhet
utgör området en kulturmiljö av mycket högt kulturhistoriskt värde.

Ullavi gård från nordost,
omgiven av åker- och hagmark
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efterlevs. Markingrepp som berör fornlämning eller
fornlämningsområde kräver tillstånd från Länsstyrelsen.

19b Ullavi
Socken/Församling: Sköllersta
Ekonomiskt kartblad: 10F 1e/105 14
Koordinater: X 6556100/Y 1473740

Värdefulla objekt och miljöer i andra inventeringar m m
I Kulturhistorisk byggnadsinventering (1979-80) ingår:
87 Ullavi 3:1, Ullavi gård, 2 flygelbyggnader, magasin och
ekonomilängor

Riktlinjer
- För att odlingslandskapets värden ska bevaras krävs att
marken även i fortsättningen hävdas.
- 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. Ny bebyggelse ska uppföras med
stor hänsyn till den omkringliggande miljön, vad gäller byggnadens utformning, färg och placering.
- 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

Babel
Babel
JohannesJohannesberg
berg

I Länsstyrelsens bevarandeprogram för länets odlingslandskap (1993) ingår:
61:6 Tarsta - Ullavi (del av)
I Ängs- och hagmarker i Örebro län (1995) ingår:
61:45 Ullavi
I Riksantikvarieämbetets fornlämningsregister ingår:
5 Högar, osäkra
6 Gravfält: högar och runda stensättningar
115 Gravfält: högar
117 Bebyggelselämning, Sörsa
133 Fyndplats slagg
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Sydost om Sköllersta tätort ligger Vinala, en by
med lång kontinuitet av mänsklig bosättning och
en struktur som vittnar om tiden före laga skiftet.

om dagens åkrar. I takt med att jordbruket och
redskapen utvecklades flyttades odlingarna längre
ner mot slätten och de tyngre lerjordarna. I stort
sett all åkermark som brukades vid 1800-talets
slut brukas än idag. Däremot har ängsmarken i
områdets södra del försvunnit till förmån för åkermark eller lövskog.

Historik

Kulturmiljö

Trakten kring Vinala befolkades troligen tidigt,
eftersom strandlinjen under stenålderns senare
skede (ca 5000 f Kr) gick ungefär i höjd med dagens Vinala. Spår efter forntida bosättning finns
bl a i form av ett gravfält strax intill byn. Kanske
har Vinala utvecklats ur en äldre bebyggelsekoncentration, där även Testa och Värsta ingått.
Dessa tre byar hade nämligen gemensam skogsmark ända fram till mitten av 1700-talet.
Varifrån byn fått sitt namn Vinala är osäkert.
Det tidigaste kända skriftliga omnämnandet av
Vinala är från år 1441 (Vinelo). Enligt 1556 års
jordebok består Vinala vid denna tid av tre gårdar.
Enligt häradskartan från 1864-71 hörde ett tiotal
torp till byn, varav ett soldattorp, samt ett kalkstens- och skifferbrott strax norr om byn. En av
byns gårdar var ett boställe för häradsskrivaren i
Öster Närkes fögderi. Byn genomgick laga skifte
1852, då fyra gårdar flyttade ut från bytomten.
Odlingsmarken har förändrats en hel del genom tiderna. De första åkrarna anlades sannolikt i
de torrare och mera lättodlade sluttningarna söder

I sluttningen från förkastningen, en och en halv
kilometer sydost om Sköllersta tätort ligger byn
Vinala. Höjdnivån varierar i området från ca 85
meter över havet i söder till ca 35 meter över havet i norr. Genom området sträcker sig byvägen i
sydost-nordvästlig riktning. I söder leder vägen
vidare mot Nedre Skrukebacken medan den i norr
delar upp sig i två vägar som slingrar sig ner mot
Värsta och Årla, respektive viker av österut mot
Västra Skruke.
Området domineras av åkermark. I södra delen, på mark som under 1800-talet nyttjades som
ängsmark, återfinns några välbevarade betesmarker samt en askdominerad blandlövskog med
höga naturvärden. I beteshagarna återfinns typisk
hävdgynnad flora som t ex gullviva och ormrot. I
skogsmarken söder om byn finns även spår efter
äldre odling. Dagens odlingsmark består av stora
sammanhängande åkrar som till stor del är rensade från odlingssten.
På en utskjutande höjdrygg i områdets norra
del återfinns ett gravfält med knappt femtio gra-

19c Vinala
Bymiljö, Fornlämningsmiljö, Odlingslandskap

Byn Vinala från söder
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var av järnålderskaraktär. Gravarna består av högar (3-7 m i diameter), runda stensättningar (9-25
m i diameter), en kvadratisk stensättning (7 m
långa sidor), en treudd (9 m långa sidor) samt en
domarring (9 m i diameter). I gravfältets norra del
finns rester av en äldre väg i form av en ca 170
meter lång hålväg.
I områdets mitt återfinns själva byn Vinala. På
den gamla bytomten ligger de efter skiftet kvarvarande gårdarna tätt tillsammans, med boningshusen längst i öster och ekonomibyggnaderna närmast vägen. Dagens bebyggelse är av varierande
ålder. Äldst är sannolikt den gamla häradsskrivargården i byns mitt. Dess mangårdsbyggnad, en
parstuga i två våningar, har enligt uppgift en

stomme från 1600-talet. Byggnaden har sannolikt
byggts på med en andra våning någon gång under
1800-talet samt renoverats vid några tillfällen,
bl a kring sekelskiftet 1900. Byns övriga bebyggelse är i huvudsak från 1800-talets senare del
och 1900-talets början och domineras av traditionellt rödfärgade träbyggnader. Några bostadshus
har dock under 1900-talet förändrats och fått fasader i andra färger och material. Moderna inslag
finns även bland ekonomibyggnaderna.
Byn Vinala, med sin relativt välbevarade ålderdomliga struktur, utgör tillsammans med det omkringliggande kulturlandskapet en kulturmiljö av
högt kulturhistoriskt värde.
Skruke
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- 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.

19c Vinala
Socken/Församling: Sköllersta
Ekonomiskt kartblad:10F 1f/105 15
Koordinater: X 6556200/Y 1475690
Riktlinjer
- För att odlingslandskapets värden ska bevaras krävs att
marken även i fortsättningen hävdas. Odlingslandskapets
äldre drag, som stenmurar, röjningsrösen och diken bör
bibehållas.
- 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. På den gamla bytomten bör
endast nödvändig kompletteringsbebyggelse tillåtas. Nya
byggnader liksom om- och tillbyggnader ska uppföras med
stor hänsyn tas till den omkringliggande miljön, vad gäller
byggnadens utformning, färg och placering.

Värdefulla objekt och miljöer i andra inventeringar m m
I Kulturhistorisk byggnadsinventering (1979-80) ingår:
88 Vinala 4:1, 4:4 (tidigare Vinala 4:1), fd häradsskrivaregård,
bostadshus, flygel och ekonomilängor
I Länsstyrelsens bevarandeprogram för länets odlingslandskap (1993) ingår:
61:6 Tarsta - Ullavi (del av)
I Ängs- och hagmarker i Örebro län (1995) ingår:
61:46 Vinala
I Riksantikvarieämbetets fornlämningsregister ingår:
14 Gravfält, högar, stensättningar, treudd och domarring
samt hålväg

19d Kånsta

vattenkvarnen var en hjulkvarn med underfallshjul eller möjligen bröstfallshjul. Året efter utarrenderades kvarnen för att brukas som tullkvarn,
där bönderna fick mala mot att de betalade med
en del av säden, så kallad tullmäld. Enligt kontraktet fick mjölnaren behålla var tredje tunna av tullsäden.
Någon gång under 1800-tales senare hälft påbyggdes kvarnen för att även kunna förses med
vingar och drivas med vindkraft. Kvarnen ska på
1860-talet ha inrymt tre kvarnstenspar samt två
rullsiktar. Något uppfodringsverk fanns inte utan
mjölnaren fick själv bära upp säden i kvarntornet.
Enligt 1864-71 års häradskarta fanns invid kvarnen även en kvarnbostad, en vädersåg samt två
soldattorp. Två av de från byn utskiftade gårdarna
finns inritade norr, respektive söder om kvarnen.
En bit in på 1900-talet började kvarnen drivas
med en dieselmotor. Denna ersattes under 1920talet av en elmotor, som delvis fick sin elström
från en egen turbin. Kvarnen, som även drev en
spånhyvel, användes av bönder från Sköllersta
och Asker och drevs fram till 1939.
De båda gravhögarna, Kånstahögarna, och den
norrinnande Kånstabäcken har flera sägner knutna
till sig. I högarna ska enligt en sägen bröderna
Åmund och Sigge, de två kungarna som sades bo

Kvarnmiljö, Fornlämningsmiljö, Plats med
tradition, Bymiljö

Vid Kånsta by ligger två stora gravhögar, den
unika Kånsta kvarn samt den sägenomspunna
Kånstabäcken.
Historik
Byn Kånsta är känd sedan 1300-talet men de
båda gravhögarna öster om byn tyder på att människor har varit bosatta här långt längre än så.
Kånsta var under 1500-talet, med sina fyra gårdar,
en av socknens största byar. Till skillnad mot
många andra byar före skiftet var Kånsta ingen
radby utan hade en kvadratisk grundplan. 1863
genomgick Kånsta by laga skifte och fyra gårdar
flyttades ut från byn. I byn fanns under 1800-talets senare del och fram till 1960-talet en affär.
Kånsta var också en av de byar som vann ytterligare odlingsbar mark i samband med Kvismaresjöarnas sänkning under 1800-talets senare del.
Enligt uppgift uppförde Kånsta byamän 1858
en vattenkvarn sydost om Kånsta by. Denna
kvarn föregicks av en äldre väderkvarn som varit
placerad på en höjd strax väster om byn. Den nya
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Väster om Gravhögarna, på vägens norra sida,
ligger Kånsta by. På den gamla bytomten ligger de
efter skiftet kvarvarande gårdarna tätt tillsammans. Dagens bebyggelse är av varierande ålder
och har genomgått en hel del förändringar under
senare tid. Byns största kulturhistoriska värde
ligger i byns delvis bevarade äldre struktur, där
bostadshusen är koncentrerade till byns norra,
respektive södra sida och ekonomibyggnaderna
mot mitten utefter den ena av byns tidigare två
parallella bygator. Utmed väg 52 löper i anslutning
till byn en bit av den äldre vägsträckningen, där
en äldre stenvalvsbro fortfarande leder över
Kånstabäcken.
Ca trehundra meter sydost om Kånstahögarna
ligger Kånsta kvarn. Kvarnen är uppförd invid
den uppdämda Kånstabäcken, vilken rinner från
de högläntare markerna i söder vidare norrut mot
Kvismaren. Av det fåtal liknande kombinationskvarnar som funnits i Sverige är Kånsta kvarn, så
vitt vi vet, den enda idag bevarade. Kvarnen är
till ovandelen en typisk hättkvarn, en typ av väderkvarnar som är mycket vanliga i Skåne och södra
Halland. Kvarnens övre del är klädd i rödtjärad
träspån och kröns av den typiska lökformiga
hättan, där axeln som bar vingarna var fästad.
Hättan är vridbar och kan på segelbanan, en balkong ovanpå första våningen, vridas till lämpligt
läge i förhållande till vindens riktning. Bottenvåningen är däremot inte åttkantig som var brukligt
på väderkvarnar av denna typ, utan består av den

på Tarstaborg respektive Omhällsborg, vara begravda. I Kånstabäcken skulle enligt en annan
sägen en stor skatt under forntiden blivit nedlagd,
en skatt som endast kunde bärgas under total tystnad.
Namnet Kånsta skrevs under 1380-talet Konista
och är ett namn med förkristet ursprung. Troligen
består förleden av ett personnamn, Koni. Vad -sta
betyder är mera omtvistat. Enligt en tolkning ges
sta betydelsen ’ställe’. Kånsta skulle i så fall betyda ’Konis ställe’.
Kulturmiljö
Kånsta ligger ca två och en halv kilometer öster
om Sköllersta tätort, alldeles på gränsen mot Örebro kommun. Genom området skär i väst-nordostlig riktning väg 52. I områdets nordöstra del
flankeras vägen av de två Kånstahögarna. Dessa
utgörs av två gravhögar från järnåldern. Den ena
närmast rund, med en diameter på ca 13 meter
och ca två och en halv meter hög. Den andra är
mera avlång, ca 21 meter lång och tre och en halv
meter hög.
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äldre vattenkvarnen, vars grundplan är rektangulär. Denna nedre del består av en rödtjärad timmerbyggnad av sutterängtyp, med vita knutar och
tätspröjsade fönster. Kvarnens vingar och inredning, såsom maskineri, kvarnstenar m m finns
dock inte längre kvar.

Kulturmiljön kring Kånsta, med tyngdpunkten
på gravhögarna och den troligen unika Kånsta
kvarn, utgör en miljö av mycket högt kulturhistoriskt värde.

- 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.

19d Kånsta
Socken/Församling: Sköllersta
Ekonomiskt kartblad:10F 1f/105 15
Koordinater: X 6557960/Y 1476740
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. Kvarnen får inte förvanskas. Vid
eventuell ny bebyggelse ska hänsyn tas till den omkringliggande miljön vad gäller byggnadens utformning, färg och
placering.
- Miljön kring kvarnen bör hållas öppen och vårdas. Dammen bör underhållas och hindras från att växa igen.
- För att ge miljön ett ökat pedagogiskt värde bör informationsskyltar finnas på platsen vid kvarnen och gravhögarna.
- 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.

Värdefulla objekt och miljöer i andra inventeringar m m
I Kulturhistorisk byggnadsinventering (1979-80) ingår:
31 Kvarntorp 3:1 (tidigare Kvarndalen 1:1), Kånsta kvarn
32 Kånsta 2:6, bostadshus (fd affär), flyglar och ekonomilänga
I Länsstyrelsens bevarandeprogram för länets odlingslandskap (1993) ingår:
61:6 Tarsta - Ullavi (del av)
I Riksantikvarieämbetets fornlämningsregister ingår:
53 Högar, Kånstahögarna
165 Plats med tradition, Kånstabäcken
173 Stenvalvsbro

Fornborgarna är för oss idag fortfarande
mycket av en gåta. Deras funktion och tillkomsttid har getts många olika tolkningar genom historien. Några av de troliga förklaringarna är att
fornborgarna kan ha använts som försvars- och
tillflyktsborgar eller för gränsbevakning i orostider. Generellt anses fornborgarna ha uppförts
under yngre järnålder, dvs 400-1050 e Kr. Fornborgarna sätts ofta i samband med någon form
av signaleldssystem, vårdkassystem. Förekomsten av skörbränd sten på högsta delen av Omhällsborg kan tyda på att borgen har nyttjats som
vårdkasplats, där eldar tändes för att signalera
till slättens befolkning. Tarstaborg är mer än
dubbelt så stor som Omhällsborg och var ur
försvarssynpunkt förmodligen den viktigare av
de två.
De båda borgarna har dragit till sig en mängd
olika sägner. Bland annat finns sedan 1600-talet
flera sägner om två ständigt stridande bröder,
kung Åmund och kung Sigge, som bodde på varsin

19e Tarsta - Omhällsberg
Fornlämningsmiljö, Plats med tradition

På krönet av förkastningsbranten, som avgränsar
slättbygden mot skogsbygden i söder, ligger två
sägenomspunna fornborgar.
Historik
Socknens två fornborgar, Tarstaborg och Omhällsborg, ligger på var sin sida om den gamla landsvägen mellan Östgötabygden och Närkesslätten. En
väg, som på grund av sitt läge ovanpå en torr och
lättframkomlig ås, troligen var viktig för transportväsendet redan under forntiden. Borgarna kan
ses från varandras toppar och de förefaller därför
ha stått i någon form av strategisk relation till
varandra. Sannolikt kunde man från de båda
borgarna kontrollera en forntida väg in i Närke.
Kanske utövades också någon form av tullverksamhet?
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borg. Enligt sägnerna ligger de båda kungabröderna begravda i varsin hög vid Kånsta.
Tarstaborg har sannolikt fått sitt namn efter
den närliggande byn Tarsta och är ett av de på
Närkes lerslätter vanliga -sta namn. Dessa namn
anses alla ha tillkommit före år 700. Omhällsberg
har flera olika stavningstraditioner och förekommer än idag i olika varianter, som Åmehällsberg,
Omehälla och liknande.
Inom området återfinns platsen för Sköllersta
härads gamla avrättningsplats, Källbergsbacken.
Platsen har fått sitt namn efter den källa som sägs
ligga i bergssluttningen öster om vägen. Ovanpå
källan ligger den så kallade Källbergsstenen, som
enligt en sägen hindrar källan från att översvämma hela Sköllerstabygden. På Källbergsbacken
skedde den sista avrättningen den 28 oktober
1858, då Carl Wilhelm Andersson halshöggs för
mord på sin fars styvfar.

bergsbackberget med sina dryga 110 meter över
havet. I detta mäktiga landskapsrum finner vi två
imponerande fornborgar, Omhällsborg och Tarstaborg.
Tarstaborg ligger drygt en kilometer öster om
väg 51 och är länets största och bäst bevarade
fornborg. Berget består av gnejs och sluttar mot
nordost medan de andra sidorna stupar brant.
Stenvallarna som skyddar borgen från tre väderstreck är mellan 5 och 12 meter breda och upp till
2,5 meter höga och ger borgen en diameter på ca
190 meter. Borgens omgivande murar är mycket
väl bevarade, på vissa ställen nästan intakta. I
söder löper en yttre mur parallellt med den inre
för att sedan gå samman med den inre. Från borgen har man en anmärkningsvärd utsikt över den
omgivande täta barrskogen och den öppna Närkeslätten i norr. Skogen i branterna kring borgen
har fått stå relativt orörd under en lång tid och har
därför ett högt naturvärde.
Den mindre borgen, Omhällsborg, ligger ca
500 meter väster om väg 51. Bergshöjden som
borgen ligger på består av granit. Borgen är något
oval till formen, ca 120 meter lång och 100 meter
bred. I syd- och västsluttningen ligger två parallella, halvcirkelformade stenvallar med tio meters
avstånd. I norr och öster stupar berget brant och
utgör på så sätt ett naturligt skydd. I stenvallarna
finns fem ingångar. Den inre vallen är delvis raserad men resten av murläggningen är bevarad och
är upp till 1,5 meter hög. Fornborgens inre utgörs
av kalt berg. Utsikten är god från borgen, framförallt mot norr och nordväst.
Någon kilometer sydost om Omhällsberg ligger
Källbergsbackberget. På dess sydvästra sluttning
ligger den sägenomspunna Källbergsstenen. En ca
fyra meter hög sten av granit med det i svart färg

Kulturmiljö
Området ligger i förkastningssluttningen söder om
Sköllersta tätort, vilket medför en höjdskillnad på
drygt 50 meter mellan högsta och lägsta nivå. Sydöstra delen av området består i huvudsak av barrskog medan områdets norra och västra delar består av öppnare odlingsmarker. Att området varit
mer tätbefolkat under 1800-talet vittnar ett tiotal
torplämningar om.
På förkastningens krön finner vi tre dominerande bergshöjder, Omhällsberg med en höjd på
drygt 100 meter över havet, Tarsta berg med en
höjd strax under 110 meter över havet och Käll-

På Torings karta från 1688 markeras avrättningsplatsen vid
Kiällebärget, som berget då kallades, med en stegförsedd galge.

Stenvallarna vid Tarsta borg
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påmålade årtalet 1703. Knappt 200 meter söderut, på vägens västra sida, ligger den sannolika
platsen för Sköllersta härads gamla avrättningsplats, Källbergsbacken. Platsen består av en plan
avsats invid ett brant stup ner i en bäckravin.

Som helhet utgör området med de båda
fornborgarna en kulturmiljö av synnerligen högt
kulturhistoriskt värde.
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19e Tarsta Omhällsberg

värdefulla miljöerna ska bevaras krävs att kulturminneslagen
efterlevs. Markingrepp som berör fornlämning eller
fornlämningsområde kräver tillstånd från Länsstyrelsen.
- 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.
- För att öka miljöns pedagogiska värde bör informationsskyltar finnas i anslutning till fornborgarna.

19e Tarsta - Omhällsberg
Socken/Församling: Sköllersta
Ekonomiskt kartblad:10F 0e/105 04
Koordinater: X 6552590/Y 1473520
Riktlinjer
- Tarsta - Omhällsberg är en av Riksantikvarieämbetet avgränsad kulturmiljö av riksintresse (KT 11) och ska enligt 3
kap 6§ miljöbalken skyddas mot åtgärder som påtagligt kan
skada områdets natur- och kulturmiljö.
- Stenvallarna ska hållas fria från vegetation. För att kunna
överblickas bör borgarna hållas någorlunda fria från träd.
Likaså bör för utsikten skymmande trädridåer hållas undan.
- Fornlämningar är skyddade enligt 2 kap lagen om kulturminnen m m (KML 1988:950). För att de kulturhistoriskt

Värdefulla objekt och miljöer i andra inventeringar m m
I Kulturhistorisk byggnadsinventering (1979-80) ingår:
9 Dragmo 1:6 (tidigare Dragmo 1:1), bostadshus, ekonomilänga, källare och lekstuga
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82 Sköllersta-Sörby 8:2 (tidigare Sörby 8:1), bostadshus, bod
95 Åkerby 1:10, bostadshus, bod
96 Åkerby 1:15, bostadshus, bod
99 Åkerby 8:1, bostadshus, två ekonomilängor, bodar

79 Bebyggelselämning, sentida torp
91 Väghållningssten
97 Bebyggelselämning, sentida torp
98 Plats med namn och tradition, Källbergsstenen
99 Bebyggelselämning, sentida torp
100 Plats med namn och tradition, Sköllersta härads avrättningsplats
101 Bebyggelselämning, sentida torp
102 Bebyggelselämning, sentida torp
105 Bebyggelselämning, sentida torp
109 Bebyggelselämning, sentida torp

Miljön är en av Riksantikvarieämbetets avgränsade kulturmiljöer av riksintresse (KT 11)
I Riksantikvarieämbetets fornlämningsregister ingår:
27 Fornborg, Tarstaborg
28 Fornborg, Omhällsborg
44 Rest sten
69 Bebyggelselämning, sentida torp
70 Bebyggelselämning, sentida torp
75 Bebyggelselämning, sentida torp
76 Bebyggelselämning, sentida torp
77 Bebyggelselämning, sentida torp
78 Rest sten

I Länsstyrelsens bevarandeprogram för länets odlingslandskap (1993) ingår:
61:6 Tarsta - Ullavi (del av)
I Ängs- och hagmarker i Örebro län (1995) ingår:
61:40 Bössebo

med tiden i huvudsak att nyttjas som betesmark,
inte minst av den närliggande byn Sörby.
Sörby finns omnämnt från 1411. Namnet tyder
på att det ursprungligen handlade om en gård eller
en by, som anlagts söder om en äldre by, kanske
Kävesta. Sörby utvecklades med tiden till ett lokalt bygdecentrum. Här anlades bl a en gästgiverigård, vilken sedan 1680-talet även fungerade som
häradets tingsplats.

19f Sköllersta Sörby
Fornlämningsmiljö

På en höjd i det öppna odlingslandskapet sydväst
om Sköllersta, ligger lämningarna efter en sannolik bronsåldersboplats.
Historik
Den bördiga slätten kring Sörby och Ullavi lockade tidigt till sig människor för bosättning och
odling. Ett flertal lösfynd från stenåldern har
gjorts kring Sörby i form av stenyxor. På en höjdrygg vid Sörby slog sig människor ner troligen redan under bronsåldern. Här fanns bördig mark
och skog samt närhet till vatten. I öster skapade
rullstensåsen en någorlunda lättframkomlig landväg i nord-sydlig riktning.
Den torrare marken på höjdens lägre avsats
lämpade sig väl för bosättning och odling i mindre
skala. Den sankare marken nedanför kunde nyttjas för foderinsamling och som bete åt husdjuren.
Höjdens krön passade utmärkt som begravningsplats. Vid användning av kokgropar och härdar
bildades skärvsten, dvs sönderbrända stenar, vilka
samlades i en hög vid sidan om boplatsen.
I takt med att jordbruksredskapen förbättrades
och landhöjningen gav alltmer torr mark blev de
högläntare delarna i landskapet allt mindre attraktiva som odlingsmark. Höjdryggen vid Sörby kom

Kulturmiljö
Vid Sörby, drygt en kilometer sydväst om Sköllersta tätort, reser sig en höjdrygg ur det öppna odlingslandskapet. Dess södra del når ca 60 meter
över havet, medan den smalare norra delen är ca
10 meter lägre. Höjdryggen utgörs av mer eller
mindre lövskogsbevuxen hagmark. Området angränsar i väster till en mindre bebyggelsemiljö och
därefter skog. Nordost om området ligger byn
Sörby, från vilken en fägata leder genom åkern ut
till beteshagarna.
I den större beteshagen, i områdets södra del,
återfinns tre fornlämningar av bronsålderskaraktär. På höjdryggens krön ligger ett gravfält bestående av fem olika stora runda stensättningar. Den
största är femton meter i diameter och den minsta
fyra meter.
Öster om gravfältet, en bit ner i sluttningen,
finns en större plan yta. I dess västra del återfinns
en skärvstenshög, cirka sju meter i diameter. I den
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På åsen återfinns ett gravfält med
fem stora runda stensättningar

östra delen, ca 60 meter från skärvstenshögen,
återfinns en stenfylld cirkel, cirka sju meter i diameter. Det är dock osäkert om denna utgör ännu
en grav eller enbart ett större röjningsröse. Kring
stencirkeln kan nämligen flera röjda ytor urskiljas.
Tillsammans indikerar dessa lämningar en sannolik bronsåldersboplats. Av den eventuella boplatsen finner vi idag inga synliga spår, med undan-

tag av skärvstenshögen. Eventuella lämningar
efter hus, såsom härdar och stolphål, ligger alltid
gömda under grästorven.
Höjdryggens norra del består av en relativt
öppen hagmark. Här finns ett antal röjningsrösen
av ålderdomlig karaktär. Kanske är de samtida
med gravfältet och skärvstenshögen i söder, men
kan också vara av yngre datum. Ungefär 100 meter söder om dessa finns även lämningar efter en
tjärframställningsplats.

Sörby

Tjärframställningsplats

ybacken

0

Stigstorp
Skiss över området med de olika fornlämningarna inritade.

19f Sköllersta - Sörby
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Fornlämningsmiljön vid Sörby utgör tillsammans med de vackra hagmarkerna en kulturmiljö
av mycket högt kulturhistoriskt värde.

- För att ge miljön ett ökat pedagogiskt värde bör
informationsskyltar finnas på platsen.

19f Sköllersta Sörby
Socken/Församling: Sköllersta
Ekonomiskt kartblad: 105 14/10F 1e
Koordinater: X 6555760/Y 1450610

Värdefulla objekt och miljöer i andra inventeringar m m
I Ängs- och hagmarker i Örebro län (1995) ingår:
61:41 Sörby

Riktlinjer
- För att bevara den kulturhistoriskt värdefulla miljön krävs
att hagmarken hävdas och hålls relativt öppen.
- Fornlämningarna bör hållas fria från träd och buskar.
- 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 Riksantikvarieämbetets fornlämningsregister ingår:
18 Gravfält
31 Skärvstenshög
92 Stensättning/Röjningsröse
178 Tjärframställningsplats

medförde att alla byggnader färgades röda, även
den gamla skolbyggnaden.
1907 uppfördes ett elevhem efter ritningar av
stadsarkitekten i Örebro, Magnus Dahlander.
Fram till detta år hade folkhögskolan i Sköllersta
fungerat som en externatskola, där eleverna var
inackorderade hos familjer i bygden. Samma år
flyttades också en mejeribyggnad till tomten, för
att användas som kök och matsal, samt i skolköksundervisningen. Byggnaden brann dock senare ned. Folkhögskolan köpte även in en av
granngårdarna, Nybblegården, för att på dess
mark kunna bedriva skoljordbruk. Bebyggelsen
vid Nybblegården var däremot i dåligt skick, varför både omfattande reparationer och nybyggen
var nödvändiga.
Med tiden blev den gamla skolbyggnaden för
liten. Ytterligare mark köptes in och ett nytt skolhus uppfördes i två våningar. Det nya pampiga
skolhuset, med putsade fasader i klassiserande
stil, invigdes 1926. På 1940-talet flyttades den
gamla prästbostaden i Sköllersta till Kävesta, för
att tas i bruk som elevhem.
Den kvinnliga folkhögskolan startade 1880
och drevs till en början i Öskevik utanför Nora.
Snart visade det sig både mer praktiskt och ekonomiskt att ha både den manliga och kvinnliga
skolan på ett och samma ställe. Då de manliga
kurserna hölls på vintern kunde kvinnorna an-

20 Kävesta
folkhögskola
Folkhögskolemiljö

Strax väster om Sköllersta tätort ligger Kävesta
folkhögskola.
Historik
Örebro läns första folkhögskola grundades 1873 i
Vrana. Att folkhögskolan hamnade i Sköllersta
socken berodde i första hand på att godsägaren
Adolf Coyet under en femårsperiod kostnadsfritt
upplät huvudbyggnaden på Vrana säteri som skollokal. 1877 började ett särskilt skolhus byggas på
gården. Då gården låg ensligt visade det sig snart
vara svårt att hitta inackorderingshem åt eleverna.
Folkhögskoleföreningen beslutade därför att folkhögskolan skulle flyttas till Kävesta.
Det ännu ej färdigbyggda skolhuset vid Vrana
plockades 1878 ner och flyttades till Kävesta, där
det återuppbyggdes i något förändrad form. Skolhuset gavs en gul träpanel och långsidornas gavelfält pryddes med ståtliga drakar i lövsågat trä.
1889 byggdes en rektorsbostad och 1896 ett
gymnastikhus. Den nationalromantiska tidsandan
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Större delen av eleverna vid folkhögskolan
kom under de första 50 åren från lantbrukarhem.
En viktig uppgift för den tidiga folkhögskolan
ansågs vara att förmedla en kärlek till den egna
gården och hembygden. De kvinnliga eleverna
skulle utbildas till goda husmödrar och uppfostrare. Under 1930-, 40- och 50-talen förändrades
utbildningen, från att vara en ”bondeskola”, till
att bli en bredare och mer allmän utbildningsinstitution. Folkhögskolan blev ett alternativ för
de ungdomar som inte hade tillgång till läroverk
eller realskolor. Den könsseparerade undervisningen, med manliga vinterkurser och kvinnliga
sommarkurser, pågick ända fram till 1960. Först
detta år var samläsningen genomförd på folkhögskolans samtliga kurser.
Kävesta är ett av de på Närkes lerslätter vanliga
-sta namnen, vilka alla anses ha tillkommit före år
700. Varifrån namnets förled kommer är mera
osäkert, kanske var Kävel ett förkristet personnamn.
Kulturmiljö
Kävesta folkhögskola ligger i det öppna odlingslandskapet strax väster om Sköllersta tätort. Skolans byggnader ligger utmed östra sidan av väg
674. Både vägen och bebyggelsen ligger på en
åsrygg, som når ca 40 meter över havet.
Om man kommer på vägen söderifrån, ser man
som första byggnad på höger sida den ”nya” skolhusbyggnaden. Bakom denna, längre österut, ligger en nyare köks- och matsalsbyggnad i ett plan.
Lite längre norrut återfinns folkhögskolans äldsta
miljö. Närmast vägen ligger det gamla skolhuset,
idag bl a skolmuseum, och den fd rektorsbostaden, som idag kallas Hantverkshuset. Öster om
dessa, på andra sidan om en mindre damm, ligger
det fd gymnastikhuset, vilket idag kallas Konsthuset. Ytterligare en bit österut återfinns två nyare
byggnader, vilka inrymmer musik- och naturkunskapsundervisningen. Fortsätter man utmed vägen
längre norrut kommer man snart till de båda elevhemmen. Det första utgörs av den hitflyttade
prästbostaden och det andra av Dahlanders byggnad från 1907. Allra längst norrut ligger Nybblegården.
Bebyggelsen domineras av traditionellt faluröda träfasader, med vita knutar och snickerier.
Undantag utgör den nya skolbyggnaden samt

Kävesta folkhögskola

vända lokalerna på sommaren. Landstingets ekonomiska stöd till de kvinnliga kurserna var dock
mycket mindre än till de manliga kurserna.
Folkhögskolan delades med tiden upp i flera
skolor; själva folkhögskolan, en lanthushållsskola
och en lantmannaskola. De båda senare flyttades
till Kvinnersta 1959 respektive 1964. Fram till
1932 drevs skolorna av folkhögskoleföreningen.
Därefter bildades en stiftelse, bestående av folkhögskoleföreningen och Örebro läns landsting.
Drygt 20 år senare blev landstinget ensam huvudman över folkhögskolan. Skolans namn ändrades
samtidigt från Örebro läns folkhögskola till Kävesta
folkhögskola.
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Kävesta folkhögskola. Till vänster den
gamla rektorsbostaden, nuvarande
Hantverkarhuset. En bit längre bort
skymtar det fd gymnastikhuset,
nuvarande Konsthuset

köks- och matsalsbyggnaden, vars fasader är putsade i olika bruna nyanser, den senare med inslag
av vitt kring fönster och knutar. Takformerna varierar men är i huvudsak täckta med tegel.

Sodom

Nybble

Det gamla skolhuset vid Kävesta är landets
äldsta för ändamålet uppförda folkhögskolebyggnad. Miljön kring dammen, dvs det gamla
skolhuset, det fd rektorshuset och gymnastikhuset, är idag Sveriges bäst bevarade tidiga folkhögskolemiljö. Området som helhet utgör en kulturmiljö av synnerligen högt kulturhistoriskt intresse.

Folkhögskola

Kävesta
0

75

150

meter

20 Kävesta folkhögskola

- För att bevara den gröna och luftiga karaktären i området
krävs att marken mellan och kring bebyggelsen vårdas och
hålls öppen.

20 Kävesta folkhögskola
Socken/Församling: Sköllersta
Ekonomiskt kartblad: 105 14/10F 1e
Koordinater: X 6557140/Y 1472140

Värdefulla objekt och miljöer i andra inventeringar m m
I Kulturhistorisk byggnadsinventering (1979-80) ingår:
35 Kävesta 2:6, bostadshus, ekonomilängor, lekstuga
36 Kävesta 2:7, bostadshus, flyglar och ekonomilänga
37 Kävesta 3:1, Kävesta folkhögskola med skolbyggnader,
rektorsbostad, gymnastikhus och elevhem.
40 Kävesta 2:19 (tidigare Nybble 1:9), bostadshus, bod och
smedja

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 som ej har anknytning till skolverksamheten bör ej
tillåtas inom området. Inga nya byggnader bör placeras i
miljöns äldsta delar, dvs i området kring dammen. Vid eventuell ny bebyggelse ska stor hänsyn tas till den omkringliggande miljön vad gäller byggnadens utformning, färg och
placering.

I Riksantikvarieämbetets fornlämningsregister ingår:
121 Kävesta folkhögskola med tillhörande samlingar.
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Kring stationen samt en bit väster om kyrkan
uppfördes ett 50-tal egnahem under 1900-talets
första hälft. Under 1960-och 70-talen planläggs
flera villaområden i Sköllersta och det är under
1970- och 80-talen som större delen av samhällets
villabebyggelse tillkommer.
Tätortens läge mitt i jordbruksbygden avspeglar sig i den livsmedelsindustri som kom att växa
fram i samhället under 1900-talet. Invid stationen
uppfördes under 1900-talets första hälft både en
kvarn och ett stort lagerhus med silo för torkning
och förvaring av säd. Den mejerirörelse som tidigare funnits i trakten, vid Kävesta och Ullavi,
ersattes 1926 av ett nyuppfört mejeri i Sköllersta.
Mejeriet som lades ned 1956 köptes upp av
Lithells charkuterifabrik och har genom åren
byggts om och till i flera etapper, vilket resulterat
i den fabriksanläggning som fortfarande finns på
platsen.
Sköllersta var en egen kommun fram till 1952,
då de tre kommunerna Bo, Sköllersta och Svennevad sammanslås till en storkommun. Denna uppgick i sin tur i Hallsbergs kommun 1971.
Dagens bebyggelse utgörs i huvudsak av några
mindre egnahemsmiljöer runt kyrkan, från 1900talets första årtionden, samt en relativt ung villabebyggelse, med tyngdpunkten i samhällets västra
del.
Namnet Sköllersta tillhör ett av våra äldre ortnamn och har troligtvis, liksom de flesta andra -sta
namnen, tillkommit någon gång före år 700. Förleden tros innehålla det fornsvenska mansnamnet
Skjolder, ’sköld’, men vad exakt efterleden -sta betyder är mera omtvistat. Ett förslag är att det helt
enkelt betyder ’ställe’ och med denna tolkning
skulle Sköllersta få betydelsen ’Skjolders (Skölds)
ställe’.

21 Sköllersta
Historik
Flertalet av kommunens tätorter har växt fram i
samband med järnvägens tillkomst. Tätorten
Sköllersta har däremot sina rötter i ett medeltida
sockencentrum. Här uppfördes under 1200-talets
andra hälft en för landsbygden ovanligt stor stenkyrka, vilken ibland även kallats ”Närkes domkyrka”. Kyrkplatsen, där socknens befolkning
samlades varje söndag, kom naturligt att bli en av
socknens viktigaste samlingspunkter, dit även ett
flertal andra verksamheter kom att förläggas.
Att slätten kring Sköllersta varit befolkad sedan länge, vittnar traktens jämförelsevis rika förekomst av fornlämningar om. Kring Sköllersta
finns ett flertal förhistoriska gravar och gravfält,
bl a en treudd i samhällets västra del, samt ett
gravfält strax söder om nuvarande väg 52.
Från länsgränsen i söder och vidare upp mot
Glanshammar i norr sträcker sig Pålsboda/
Svennevadsåsen, vilken mycket tidigt kom att
fungera som en viktig färdväg mellan Östgötabygden och Närkeslätten. I Sköllersta möttes den
nord-sydliga vägen som följde åsens sträckning
och den öst-västliga väg som sträcker sig från
Kumla och vidare längs Hjälmarens södra strand.
Det var i denna knutpunkt kyrkan uppfördes. På
grund av den nya sträckningen av väg 52 söder
om samhället, har den äldre delen av vägen genom samhället fått behålla mycket av sin äldre
landsvägskaraktär.
Enligt Torings karta från 1688 bestod Sköllersta vid denna tid av Sköllersta by med två frälsehemman samt kyrkan med två tillhörande kyrkohemman (Kyrkoherdebostället samt hemmanet
Daal). Enligt 1864-71 års häradskarta återfanns
på platsen för dagens samhälle dessutom några
utflyttade gårdar och torp, varav ett soldattorp
samt ett sandstensbrott.
Som sockencentrum hade Sköllersta länge
konkurrens av det närliggande Sörby, vars gästgiveri, marknads- och tingsplats kom att bli en viktig samlingsplats i bygden. Det var först en bit in
på 1900-talet, efter det att Pålsboda-Finspångsbanan förlängdes till Örebro och Sköllersta fick
en egen järnvägsstation, som byggnationen började ta fart.

21a Prästängen och Sköllersta
kyrka
Sockencentrum, Kyrkomiljö, Naturreservat,
Odlingslandskap, Fornlämningsmiljö,
Folkrörelsemiljö

Strax intill knutpunkten mellan riksväg 51 och 52
ligger tätorten Sköllersta. Ett medeltida sockencentrum, som i samband med att järnvägsförbindelsen Pålsboda-Örebro drogs fram, utvecklades
till ett mindre samhälle.
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manträden fram till kommunsammanslagningen
1952.
Intill kyrkan uppfördes 1666-67 en separat
klockstapel och nuvarande sockenmagasin är från
1789. Porten till kyrkogården, den så kallade stigluckan, uppfördes 1773. Vid kyrkan låg tidigare
också skolan liksom socknens fattigstuga. Den
senare ersattes 1882 av ett nytt ålderdomshem vid
Prästängen.
Prästgården anlades en bit från kyrkan. 1868
ersattes den ca hundra år gamla pastorsbostaden
av en ny. Denna ersattes i sin tur 1942 av ytterligare en ny pastorsbostad, då den gamla flyttades
till Kävesta, för att där användas som elevhem.
Till prästgården hörde också ett lantbruk. 1965
bildades naturreservatet Sköllersta Prästäng av en
gammal slåtteräng och beteshage på prästgårdens
mark. Reservatet utvidgades norrut 1992.
Nykterhetsrörelsen fick fäste även i Sköllersta.
1889 bildades Godtemplarlogen 1548 Kvismaredalens
Ros. De första åren hölls mötena i sockenstugan.
1909 uppförde logen ett eget ordenshus på den
fyra år tidigare inköpta tomten, vilken döpts till
Dala skog. Förutom logens möten, arrangerades
även fester, studiecirklar och filmvisningar i ordenshusets lokaler. 1968 övergick ordenshuset i
privat ägo och förändrades invändigt till bostadshus.

Historik
Någon gång under 1200-talets andra hälft påbörjades det stora kyrkobygget i Sköllersta. Bygget
tog lång tid och helt färdig stod kyrkan troligen
först under 1400-talet. Sannolikt föregicks denna
av en tidigare, mindre kyrka men efter denna finns
idag inga kända spår.
Kyrkans ovanliga storlek, närmast lik en mindre katedral, har förundrat många. Kanske var
Sköllersta under den tidiga medeltiden en viktig
centralpunkt i en mycket större socken än det
område som nuvarande församlingsgräns innefattar.
Vid kyrkan har det sedan länge funnits en
sockenstuga, vilken fram till 1600-talets senare
del även användes som tingslokal. Därefter kom
tinget att inrymmas i gästgivaregårdens flygelbyggnad i Sörby. Den nuvarande sockenstugbyggnaden, vilken idag fungerar som församlingshem,
uppfördes 1845. Byggnaden har förutom sockenstämmans möteslokal även inrymt socknens första
folkskola, en bank liksom bostäder för lärare och
barnmorska. Där hölls även alla kommunala sam-

Kulturmiljö
Området ligger i norra delen av Sköllersta tätort
och sträcker sig från kyrkan och sockenstugan i
söder till naturreservatets gräns i norr. I söder passerar Sockenvägen i öst-västlig riktning. Mot
nordväst viker sedan Vranavägen av. Från kyrkan
sträcker sig den mindre Kalstavägen mot nordost
och från söder ansluter den nord-sydliga åsvägen
från Egeby. Området sluttar från ca 55 meter över
havet i väster ner till ca 30 meter över havet i öster.
Utmed Sockenvägen, vilken följer den tidigare
landsvägens sträckning, återfinns Sköllersta kyrka,
prästgård och det fd ordenshuset. Kyrkan ligger
på ryggen av en ås, vilken ingår i det långa nordsydliga åsbandet som utgör Pålsboda/Svennevadsåsen. Den stora, treskeppiga hallkyrkan har
putsade murar av kalksten under spåntak. Fönstren är upptagna under 1700- och 1800-talen men
ett av de medeltida fönstren är framtaget i södra
muren. I korfönstret finns även några bevarade

Sköllersta kyrka
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innehåller nu vanliga bostadslägenheter. Söder om
ålderdomshemmet återfinns ett bostadshus från
1800-talets andra hälft, en envåningsbyggnad med
rödfärgade panelfasader och två tillhörande bodar
i samma färg och panel.
Norr om ålderdomshemmet ligger naturreservatet Sköllersta Prästäng. Den betade ekhagen
utgör en av få kvarvarande rester av en förr
mycket vanlig del av kulturlandskapet. I norr
övergår hagen i en lundartad lövskog. Öster om
ekhagen ligger en stor sammanhängande åker. På
ett impediment i åkerns norra del återfinns ett
gravfält av järnålderskaraktär, bestående av ett
tjugotal runda och en fyrkantig stensättning samt
en hög. Mellan prästängen och åkermarken återfinns ett litet torp, troligen från 1800-talets senare
del.

medeltida glasmålningar. Även interiört är kyrkan
ovanligt intakt och har kvar en stark medeltida
prägel. Kyrkomiljön utgörs förutom av kyrkan
även av det rödfärgade sockenmagasinet i timmer,
en spåntäckt klockstapel, en stiglucka samt den fd
sockenstugan, numera församlingshem. Den senare är en traditionell rödfärgad timmerbyggnad i
två våningar med vita fönsterfoder och knutar.
Ca 200 meter längre västerut längs Sockenvägen ligger Sköllersta prästgård. Den nuvarande
byggnaden har uppförts med inspiration av den
till Skansen flyttade huvudbyggnaden vid Skogaholms herrgård. Den gulputsade tegelbyggnaden
är likt Skogaholms herrgård försedd med två hörnpaviljonger samt ett säteritak. Väster om prästgården, utmed Vranavägen, ligger bl a en rödfärgad fd arbetarbostad från 1920-talet. Strax söder
om denna, i korsningen mellan Sockenvägen och
Vranavägen, återfinns det gamla ordenshuset, en
rödfärgad timmerbyggnad i två våningar.
Utmed Vranavägen återfinns även det gamla
ålderdomshemmet, en stor, rödfärgad timmerbyggnad i två våningar med vita fönster och knutar. Byggnaden har moderniserats i flera omgångar, bl a under 1920-talets senare del, och

Kyrkan är en av de bäst bevarade medeltidskyrkorna i Örebro län. Miljön kring kyrkan representerar en lång kontinuitet som sockencentrum
och utgör som helhet en kulturmiljö av mycket
högt kulturhistoriskt värde.
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Värdefulla objekt och miljöer i andra inventeringar m m
I Kulturhistorisk byggnadsinventering (1979-80) ingår:
64 Sköllersta klockargård 1:1 (tidigare Klockargården 1:1), fd
sockenstuga
65 Sköllersta prästgård 3:1, 1:4 (tidigare Kyrkogården 1:1,
1:4), Sköllersta kyrka, klocktorn, sockenmagasin och bod
66 Sköllersta prästgård 1:1 (tidigare Prästgården 1:1, Dalen
1:1), Sköllersta prästgård
67 Sköllersta prästgård 1:1 (tidigare Prästgården 1:1, Dalen
1:1), bostadshus, bod
68 Sköllersta Prästgård 1:27 (tidigare Prästgården 1:1), fd
arbetarbostad
69 Sköllersta Prästgård 1:3 (tidigare Prästgården 1:3), fd ålderdomshem
70 Sköllersta Prästgård 1:21 (tidigare Prästgården 1:21), bostadshus, bodar
77 Åsen 1:43, fd ordenshus

21a Prästängen och Sköllersta kyrka
Socken/församling: Sköllersta
Ekonomiskt kartblad: 105 14/10F 1e
Koordinater: X 6557990/Y 1473530
Riktlinjer
- För att odlingslandskapets värden ska bevaras krävs att
marken även i fortsättningen hävdas.
- 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.
- 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. Vid eventuell
ny bebyggelse ska stor hänsyn tas till den omkringliggande
miljön vad gäller byggnadens utformning, färg och placering.
- Kyrkan är skyddad enligt 4 kap lagen om kulturminnen m
m (KML 1988:950).
- 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.

Sköllersta prästäng är skyddad som Naturreservat enligt 7 §
naturvårdslagen (1964:822)
I Riksantikvarieämbetets fornlämningsregister ingår:
1 Gravfält

21b Miljön kring fd stationsområdet och tingshuset

salen, kom att nyttjas både av kommunen och
föreningar och inrymde under en tid delar av skolans undervisning och bespisning. Sedan 1979
tjänar tingshuset som Sköllersta Folkets Hus.
Tingshuset rymde ursprungligen, förutom en
tingssal, även en vaktmästarbostad, särskilda rum
för nämndemän, domare m m.
I samband med att elkraften kom till Sköllersta uppfördes 1918 Sköllersta kvarn strax söder
om stationen. Intill kvarnen lät sedan Centralföreningen under 1940-talet uppföra ett lagerhus
samt en silo för torkning och förvaring av säd.
Under slutet av 1970-talet upphörde verksamheten och byggnaderna revs. Utemot Sockenvägen
låg en bensinmack, vilken nu är borta. Borta är
idag även stationsbyggnaden och järnvägen, den
senare revs upp 1962. Intill stationen låg dessutom en bank samt en av samhällets tre affärer.
Byggnader som idag används som bostadshus.
Utmed båda sidorna om järnvägen anlades
under 1900-talets första hälft ett 20-tal egnahem
samt under 1940-50-talen ett mindre flerbostadshus.

Sockencentrum, Tingsplats, Villamiljö

Kring den nu försvunna stationen i Sköllersta,
växte under 1900-talet en bebyggelsemiljö fram
med egnahem, affärer, bank, tingshus m m.
Historik
1901 förlängdes Pålsboda-Finspångbanan till Örebro. Banan drogs förbi Sköllersta strax öster om
kyrkan. Sköllersta fick en egen station och kring
denna växte snart en rad bostadshus och verksamheter fram.
1907 uppfördes i Sköllersta ett tingshus för
Askers och Sköllersta häradsrätt. Hit flyttade då
tingsverksamheten som tidigare hållits vid Sörby
gästgiveri. Byggnaden fungerade som tingshus
fram till 1947, då Askers och Sköllersta tingslag
uppgick i Östernärkes domsagas tingslag, vars
tingshus fanns i Örebro. Tingshuset köptes då in
av kommunen. Lokalerna, därav främst samlings120
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typisk funkisstil, vilket även inrymt ett bageri.
Ytterligare längre österut längs Sockenvägen
återfinns det fd tingshuset. Byggnaden som är
uppförd i timmer har en grågrönmålad fasad, med
den för jugendstilen så typiska kombinationen av
liggande och stående panel, liksom fönster med
en tätspröjsad överdel. Ingången flankeras av två
halvrunda torn med spira. Invändigt är byggnaden
renoverad men delar av inredningen finns fortfarande kvar. Bakom tingshuset finns det gamla
stallet bevarat, en säregen byggnad med säteritak
och kullerstensgolv, samt den fd arresten med valmat sadeltak. Båda är traditionellt rödfärgade.
Öster om tingshuset ligger den fd postanstalten och landsfiskalens hus från 1920-talet.
Byggnaden har en gulbrun putsfasad i klassiserande stil med ett brett förhöjt mittparti, en så
kallad frontespis, krönt av ett triangelformat överstycke, en så kallad fronton. På gården finns även
en flygelbyggnad med locklistfasad och tätspröjsade fönster. Båda byggnaderna har valmat, brutet
tak.

Kulturmiljö
Området ligger direkt öster om Sköllersta kyrka,
nedanför åsen på en nivå av ca 30 meter över havet. Av den industri- och stationsmiljö som tidigare dominerade området finns idag bara en öppen gräsplan kvar.
Kvar kring stationsplanen och söder om Sockenvägen finns däremot den bostadsbebyggelse
som växte fram under 1900-talets första hälft.
Bostadshusen utgörs i huvudsak av mindre egna
hem, företrädesvis i en våning samt ett flerbostadshus i två våningar. Då byggnaderna tillkommit under hela 1900-talets första hälft, är både
byggnadsstilar och material varierande. Några av
byggnaderna har under senare tid byggts om och
till. Det finns även några sentida villor insprängda
i området. I jämförelse med de under 1970-80talen tillkomna villaområdena är egnahemstomterna stora och grönskande, vilket ger miljön ett
luftigt och mera lantligt intryck.
Sockenvägen flankeras av två fd handelsbodar.
Den norra består av ett bostadshus från 1903,
vilket tidigare hade en mot gatan utbyggd affärsdel. Byggnaden är ett tidstypiskt trähus med
snickarglädje och fönster i jugendstil. Mitt emot
ligger den gamla konsumaffären, en rosaputsad
byggnad från 1935 med tydliga funktionalistiska
drag. Öster om konsumbyggnaden ligger ett något
senare tillkommet vitputsat bostadshus, även det i

Miljön vittnar om samhällets tidiga utveckling
och framväxt och utgör som helhet en kulturmiljö
av högt kulturhistoriskt värde. Av enskilda byggnader med särskilt kulturhistoriskt värde bör
främst det fd tingshuset nämnas.

Sköllersta fd tingshus,
nuvarande Folkets Hus
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21b Miljön kring fd stationsområdet
och tingshuset
Socken/församling: Sköllersta
Ekonomiskt kartblad: 105 14/10F 1e
Koordinater: X 6557540/Y 1474100

Sali
borg

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. Vid eventuell ny bebyggelse ska stor hänsyn tas till den omkringliggande miljön vad gäller byggnadens utformning, färg och
placering.
Värdefulla objekt och miljöer i andra inventeringar m m
I Kulturhistorisk byggnadsinventering (1979-80) ingår:
71 Sköllersta 2:4, 4:2 (tidigare Salineborg 1:2, 2:4), fd postanstalt, flygelbyggnad
72 Sköllersta 1:10, fd tingsgård (nuvarande Folkets Hus), fd
arrest samt bod
75 Åsen 1:4, bostadshus (fd affär) bod
76 Åsen 1:17, bostadshus
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21b Miljön kring fd stationsområdet och tingshuset.

berga kloster. Enligt 1556 års jordebok fanns vid
denna tid två gårdar i Gillberga.
Vid början av 1800-talet bestod Gillberga av
en enhet. Gillberga ägdes då av Bo fideikommiss,
som bl a använde gården som skjutshåll för sina
posttransporter. 1839 delades Gillberga upp i åtta
brukningsenheter. Den gamla manbyggnaden kom
därefter att inrymma fyra lägenheter och strax intill uppfördes två nya gårdar. Två av brukarna
bodde dessutom på annan ort. Gillberga genomgick 1869 laga skifte, då två gårdar uppfördes på
vägens södra sida. Gårdarna söder om vägen kom
att kallas Övre Gillberga, medan de tre gårdarna
norr om vägen kallades Nedre Gillberga. På höjden
strax norr om Nedre Gillberga har det funnits en
väderkvarn, vilken försvann under 1830-talet. En
väderkvarn fanns även på andra sidan vägen, vid
Övre Gillberga, vilken var i drift långt in på 1900talet. Båda kvarnarna är idag borta. Under indelningsverkets tid höll Gillberga en husar med torp
och utrustning.
Den äldsta byggnaden i Gillberga är den gamla
mangårdsbyggnaden från 1600-talet. 1722 byggdes den på med en våning, samt förlängdes på
gavelsidorna med utbyggnader i en våning. 1806
putsades fasaden och någon gång under 1800-

22 Sköllersta
Gillberga
Bymiljö, Odlingslandskap

Strax öster om Sköllersta tätort ligger Gillberga,
en sammanhållen bebyggelsemiljö med lång kontinuitet.
Historik
Den bördiga slätten kring Gillberga lämpade sig
tidigt för odling och bosättning. Gillberga blev
fritt från vatten ca 2000 f Kr. Strax intill låg då
Kvismaren, vars vatten kunde nyttjas både för
fiske och transporter. Om tidig mänsklig aktivitet
i området vittnar bl a de lösfynd, i form av stenyxor, som gjorts på de högre partierna söder om
vägen.
I skriftliga dokument nämns Gillberga så tidigt
som vid 1100-talets slut. Då skänkte nämligen
jarlen Birger Brosa jord i det som sannolikt är
Gillberga (Gilbergh) i Sköllersta socken till Rise-
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talet påbyggdes även de båda tillbyggnaderna till
två våningar. Fasaden inkläddes med träpanel under 1900-talets andra hälft. Övrig bebyggelse har
tillkommit vid olika tillfällen, ladugården till exempel är märkt med årtalet 1803. De båda närliggande gårdarna har bebyggelse från 1800-talets
mitt och senare del. Bebyggelsen vid Övre Gillberga är från 1800-talets slut eller senare.
Odlingslandskapet har genomgått en hel del
förändringar genom åren, inte minst genom den
omfattande sänkningen av Kvismaresjöarna under
åren 1879-1888, då Gillberga, Kånsta och flera
andra gårdar/byar i socknens norra del vann stora
mängder odlingsbar jord. Tidigare bestod marken
norr om Gillberga endast av sanka ängsmarker.
Dessa översvämmades ibland, vilket medförde att
bebyggelsen nästan helt kringflöts av vatten.
Knappt hundra år senare hade jorden sjunkit så
pass att man 1974 tvingades invalla markerna.
Namnet Gillberga uppträder ofta intill forntida
centralorter men dess betydelse är omtvistad.
Några menar att förleden syftar på gild med betydelsen ’gäld’, det vill säga skatt. Kanske rör det
sig om en ort som under forntiden hade någon
form av administrativ funktion.

Genom områdets södra del drar riksväg 52
fram i öst-västlig riktning. Längre norrut rinner
bäcken från Tarsta och Testa genom området i
sydväst-östlig riktning, för att sedan fortsätta
norrut mot Kvismaresjöarna. Området består till
största delen av åkermark.
Bebyggelsen ligger som små öar i den öppna
odlingsmarken. De tre gårdarna vid Nedre Gillberga ligger på en tydligt markerad höjd i områdets mitt. Den äldre gårdens manbyggnad består
av en långsmal byggnad i två våningar med gul
locklistpanel och vitmålade detaljer. Ovanför
långsidans två entréer sitter klassiserande, triangelformade överstycken, så kallade frontoner.
Väster om huvudbyggnaden ligger två tvärställda byggnader, varav den ena är en gammal
tvättstuga. Norrut återfinns ett flertal ekonomibyggnader, bl a den gråputsade ladugården med ca
en meter tjocka väggar murade i sten och ett brutet sadeltak. Strax intill ligger svinhus, magasin
och loge, alla med rödpanelade fasader och sadeltak. Nordost om huvudbyggnaden ligger ett vattentorn.
Här och var på gårdsplanerna finns grunder till
äldre byggnader. De båda andra gårdarna ligger
öster, respektive söder om den äldre gården. Den
östra gården har en mangårdsbyggnad i två våningar på enkelstugplan. Den södra gårdens manbyggnad är i en och en halv våning, med utskjutande, förhöjda mittpartier på båda långsidorna.
Båda har fasader av rödfärgade locklistpaneler.

Kulturmiljö
Gillberga ligger mitt i det öppna odlingslandskapet, ca en och en halv kilometer öster om Sköllersta tätort. Gillbergas ägor ligger på en höjd av ca
25-35 meter över havet.

Den gamla mangårdsbyggnaden
vid Nedre Gillberga
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Intill återfinns rödpanelade ekonomibyggnader. På
varsin höjd i områdets södra del ligger de två utflyttade gårdarna, med bebyggelse av varierande
ålder.

På grund av sin långa historia och välbevarade
bebyggelsemiljö utgör Gillberga en kulturmiljö av
mycket högt kulturhistoriskt värde. Miljöns högsta värden återfinns kring den sammanhållna bebyggelsen vid Nedre Gillberga.

22 Sköllersta Gillberga
Socken/Församling: Sköllersta
Ekonomiskt kartblad:10F 1f/105 15
Koordinater: X 6558080/Y 1475570
Riktlinjer
- För att odlingslandskapets värden ska bevaras krävs att
marken även i fortsättningen hävdas.
- 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. Någon nybyggnation förutom nödvändig kompletteringsbebyggelse bör ej tillåtas
vid Nedre Gillberga. Eventuell ny bebyggelse ska uppföras
med stor hänsyn till den omkringliggande miljön, vad
gäller byggnadens utformning, färg, material och placering.

Årlaholmen

Utängen
Silverringen
Guldringen

Värdefulla objekt och miljöer i andra inventeringar m m
I Kulturhistorisk byggnadsinventering (1979-80) ingår:
16 Sköllersta-Gillberga 1:5, 1:6, 2:5, bostadshus, bodar och
ekonomilängor
17 Sköllersta-Gillberga 1:8, bostadshus, bod och
ekonomilängor
18 Sköllersta-Gillberga 2:7, bostadshus, flygel och
ekonomilängor

Gillberga
Årla

I Länsstyrelsens bevarandeprogram för länets odlingslandskap (1993) ingår:
61:6 Tarsta-Ullavi (del av)

Västra
Skruke

I Riksantikvarieämbetets fornlämningsregister ingår:
169 fyndplats stenyxa
170 fyndplats stenyxa
171 fyndplats stenyxor
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I Pålsboda fick ett flertal folkrörelser ett starkt
fäste. I samhället uppfördes tre frikyrkolokaler;
baptistsamfundets Elimkapell 1879 (nyuppförd
efter brand 1924), missionsförbundets Betania
1907 och pingströrelsens Filadelfiakapell 1938.
Under 1890-talet bildades Nykterhetslogen 1837
Nerikesbaneret, vilken 1910 inköpte en mindre
stuga som inreddes och senare byggdes om till ett
ordenshus. Det fd kommunhuset rymmer idag
Folkets Hus och i samhällets norra del anlades under 1940-talet en Folkets Park.
Fram till 1936, då Pålsboda kyrka stod färdig,
hade frikyrkoförsamlingarna stått för all religiös
aktivitet i samhället. Kyrkan med fristående
klockstapel är uppförd med tydlig inspiration av
kyrkan i Sköllersta.
Pålsboda blev municipalsamhälle 1942. De tre
kommunerna Bo, Sköllersta och Svennevad sammanslogs 1952 till en storkommun, vilken i sin tur
uppgick i Hallsbergs kommun 1971.
Bebyggelsen i samhället domineras av småskalig
villabebyggelse från 1920-30-talen fram till idag.

23 Pålsboda
Historik
Pålsboda är en av kommunens fyra tätorter som
växt fram i samband med västra stambanans tillkomst. På platsen fanns tidigare fem gårdar;
Backa, Falla, Folkasboda, Kärr och Pålsboda.
1862 drogs västra stambanan genom Pålsbodaåsen, vid den så kallade Brötabacken. För att ge
plats åt järnvägen behövde åsen schaktas ner åtskilliga meter. Utmed Pålsbodaåsens rygg löpte
sedan länge den gamla landsvägen mellan Östgötabygden och Närkesslätten. Vid korsningen
mellan järnväg och väg anlades en station. Marken tillhörde kaptensbostället Pålsboda, varför
stationen och senare även stationssamhället fick
namnet Pålsboda. För att ge plats åt stationsområdet flyttades landsvägen i anslutning till korsningen ett hundratal meter västerut.
Pålsboda blev en viktig omlastningsstation för
gods till och från bruken i södra Närke. Denna
funktion förstärktes ytterligare då den smalspåriga
järnvägen Pålsboda-Finspång anlades år 1874,
vilken i sin tur förlängdes med sträckan PålsbodaÖrebro 1901.
I anslutning till järnvägsstationen växte successivt ett samhälle fram. Samhällsutvecklingen
skedde till en början mycket långsamt. Kring stationen samlades en mindre bebyggelsemiljö, bestående av diverse byggnader knutna till järnvägen, samt gästgiveri med handelsbod, skjutshåll
m m. Under 1900-talets första decennium byggdes några egnahemsbostäder i anslutning till
järnvägsområdet men det var först under 1920talet som byggandet tog fart på allvar. Ett flertal
egnahem uppfördes då utmed landsvägen söder
om stationen, samt nordväst om densamma.
Det tidiga Pålsboda kan närmast beskrivas
som en handelsort. Ett sågverk anlades visserligen
1904 men det var först under 1920-talet och några decennier framåt som den industriella verksamheten på allvar etablerades i samhället och
Pålsboda kom att utvecklas till en industriort. Här
uppfördes bl a gjuteri, slakteri, smidesverkstad,
häftstiftsfabrik, snickerifabrik, flera mekaniska
verkstäder m m.

Villagatan i Pålsboda
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Namnet Pålsboda är bildat av mansnamnet
Påvel och en pluralform av bod, med den troliga
betydelsen ’Påvels bodar’. Dessa bodar kan ha
varit jaktbodar eller förrådsbodar av något slag,
kanske för hö eller järn.

Elimkapellet strax väster om landsvägen. Kapellet
brann ner till grunden 1924 men återuppbyggdes
igen samma år.
1901 stod den nya järnvägslinjen mellan Pålsboda och Örebro färdig. Samma år började Coyet
avstycka och sälja tomter från fastigheten Kärr.
Byggnationen sätter fart under 1920-30-talen,
främst utmed Villagatan men också vid Västergatan och Kärrsvägen. Det som byggdes var övervägande egnahem men här uppfördes också ett
sågverk strax väster om Villagatans södra del,
samt ett trädgårdsmästeri strax söder om Västergatan. Sågverket och trädgårdsmästeriet är idag
borta. Ett mindre antal villor har tillkommit i området under 1900-talets andra hälft.
1928 inköpte pingstförsamlingen en villa på
Kärrsvägen 17 som fick fungera som möteslokal.
Tio år senare flyttade församlingen till en nybyggd
gudstjänstlokal utmed Norrgatan.

23a Villamiljö väster om kyrkan
Stationssamhälle, Villamiljö, Folkrörelsemiljö

I Pålsbodas nordvästra del ligger en förhållandevis
välbevarad villamiljö från 1920-30-talen.
Historik
Villaområdet i nordvästra Pålsboda har växt fram
på mark som ursprungligen hörde till gården Kärr.
Enligt 1864-71 års häradskarta fanns på platsen
endast ett par mindre stugor, samt ett husartorp.
Gården Kärr ägdes fram till en bit in på 1900-talet
av släkten Coyet. Trots att järnvägen drogs fram
och en station anlades redan på 1860-talet, kom
inte området att bebyggas nämnvärt förrän i början av 1900-talet. 1879 lät dock Pålsbodas äldsta
frikyrkoförsamling, baptistförsamlingen, uppföra

Kulturmiljö
Området ligger i sluttningen från Pålsbodaåsen,
på järnvägens norra sida, och sträcker sig från
Norra Bangatan i söder utmed Villagatan och upp
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mot Västergatan. Höjdnivån i området ligger mellan ca 80-90 meter över havet. Miljön utgörs av
en småskalig villabebyggelse från i huvudsak
1920-30-talen, med inslag av några sentida villor.
Bostadshusen består av mindre villor, vanligtvis i en våning och ofta med klassiserande drag.
Några tvåvåningshus förekommer också, varav
flera har tydliga funkisdrag. Färger, material och
takform varierar. Både putsade och panelklädda
fasader är vanliga, ofta i ljusa färger som gult,
rosa, beige, grått och vitt men även olika varianter av rött förekommer. Taken är företrädelsevis
sadeltak eller brutna sadeltak men här finns även
tälttak och valmade sadeltak. Tegelpannor är det
dominerande taktäckningsmaterialet men på
några tak förekommer även betongpannor och i
något fall plåt.

En del hus har genomgått förändringar som omoch tillbyggnader och byte av fasadmaterial m m.
Dock finns ännu flera relativt välbevarade villor
kvar i området. Tomterna är lummiga och här och
var finns även en del uthus bevarade.
I områdets nordöstra del ligger Elimkapellet, en
envåningsbyggnad med rödfärgad locklistpanel,
vita knutar och fönsterfoder samt stora spetsbågiga
fönster i samlingssalen. Intill ligger pastorsbostaden, en mindre envåningsbyggnad med rödfärgad
locklistpanel och vitmålade detaljer.
Villaområdet utgör med sin småskaliga karaktär och flera relativt välbevarade villor en kulturmiljö av mycket högt kulturhistoriskt värde.

23a Villamiljö, nordvästra Pålsboda
Socken/Församling: Sköllersta
Ekonomiskt kartblad: 095 94/9F 9e
Koordinater: X 6549530/Y 1472860

bör vid framtida renovering återställas till ett utseende så nära
husets ursprungliga utseende som möjligt.
- Trädgårdar och uthus bör underhållas på ett sådant sätt att
områdets karaktär bevaras.

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, småskaliga karaktär bevaras. Tillbyggnader och
eventuell ny bebyggelse bör anpassas till den befintliga vad
gäller byggnadens utformning, färg, material och placering.
Byggnader som kraftigt förändrats vid tidigare renoveringar

Värdefulla objekt och miljöer i andra inventeringar m m
I Kulturhistorisk byggnadsinventering (1979-80) ingår:
46 Sköllersta-Kärr 1:121, bostadshus
47 Sköllersta-Kärr 1:123, bostadshus
48 Sköllersta-Kärr 1:192, bostadshus
49 Sköllersta-Kärr 1:273, Elimkapellet, bostadshus, bod
50 Sköllersta-Kärr 1:284, bostadshus

miljö för järnvägens och de resandes behov. Här
fanns exempelvis godsmagasin och handelsbod.
1867 låter Gustav Adolf Coyet uppföra en
gästgiverigård i anslutning till stationen, på den
egna fastigheten Kärrs marker. Hit flyttades då
gästgiveriverksamheterna från både Sköllersta och
Svennevad. Mellan åren 1867 och 1936 hölls årliga marknader vid gästgiveriet samt uppe på åsen.
Utmed landsvägen söder om järnvägsstationen
uppfördes under 1800-talets slut några av samhällets tidiga bostadshus. Men det var först sedan
järnvägen till Örebro färdigställts 1901, som bostadsbyggandet kom att ta fart på allvar. Under
1910-20-talen avstyckades ett flertal tomter utmed dåvarande landsvägen söder om järnvägsstationen, mark som tillhörde gården Backa. Ett flertal bostadshus, många egnahem, uppfördes däref-

23b Högalidsgatan Södra Storgatan
Stationssamhälle, Villamiljö, Gästgiverimiljö,
Industrimiljö, Vägmiljö, Folkrörelsemiljö

Utmed den gamla landsvägens sträckning uppe på
åsens krön, strax söder om järnvägen, återfinns en
tidig bebyggelsemiljö med både bostäder och
industribyggnader.
Historik
I samband med Västra stambanans framdragande
år 1862 anlades en station med tillhörande stinsbostad på kaptensbostället Pålsbodas mark. Kring
stationen samlades snart en mindre bebyggelse127
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ter utmed landsvägens båda sidor. Den gamla
landsvägens sträckning har i flera steg förändrats,
bl a genom beredskapsarbeten under 1930-talet.
Den äldre vägsträckningen finns idag kvar i form
av Högalidsgatan och Smedjegatan. Fyllnadsmaterialet i den nya vägsträckningen sägs till större
delen utgöras av de omkringliggande markernas
stenmurar och odlingsrösen.
Vid Högalidsgatan uppförde Brödraförsamlingen,
numera Missionsförbundet, år 1907 ett kapell som
fick namnet Betania. Byggnaden var ett äldre hus
som flyttats till platsen från Sörby i Sköllersta
socken, där det fungerat som tingshus. Tidigare
hade församlingen haft sina möten i ett mindre
hus, söderut på Högalidsgatan, kallad Hyddan. Till
pastorsbostad inköptes och flyttades det gamla
ordenshuset, Skogshyddan, i Svennevad.
Utmed åsens västra sida anlades 1916 en skobands- och lästfabrik. Byggnaden uppfördes av
Gustav Behrn och i bottenvåningen inreddes en
biograf. 1923 övertogs byggnaden av en möbelfabrik, vilken drevs fram till 1939, då fabriken
brann. Den eldhärjade byggnaden restaurerades
1940 och kom därefter att inrymma Svenska
Häftstiftsfabriken fram till 1962, då fabriken flyttade till sina nybyggda lokaler vid Gambovägen.
Här uppfördes också under 1900-talets första årtionde en byggnad, som bl a kom att inrymma
charkuteributik, rökeri, affärslokaler och bostadslägenheter. Intill denna fanns en mindre byggnad
som genom åren inrymt flera olika verksamheter,

exempelvis Pålsbodas första mejeri, som startades
1898 av arrendatorn av Averby gård i Bo socken
samt ett tryckeri och ett café.
På Södra Storgatans västra sida, fanns fram till
1930-talet en valsullsfabrik och något längre norrut ett slakteri. På samma sida låg dessutom på
1930 talet BP’s bensinmack, vilken år 2000 är en
UNO-X-station. Norr om macken låg fram till
1960-talet Pålsboda elektriska kvarn. På åsens
östra sida fanns under 1930-40-talen Hallins åkeri
och längre norrut uppfördes 1963 en byggnad för
plåtslagerifirman Bruhns plåt.
Kulturmiljö
Högalidsgatan ligger på krönet av Pålsbodaåsen
och utgörs av den gamla landsvägens äldre sträckning. Områdets högsta parti ligger på åsens krön,
som når drygt 90 meter över havet. Nuvarande
riksväg 51 drar fram en bit längre ner i åsens västra sluttning och heter inom samhället Södra Storgatan. Området sträcker sig från vattentornet i
söder mot järnvägen i norr. I väster avgränsas området strax väster om Södra Storgatan, för att i
öster följa åsens kontur. Området inkluderar även
Svenska Häftstiftsfabrikens industribyggnad utmed Gambovägen.
På åsens krön i områdets södra del återfinner
vi Pålsboda vattentorn från 1965. Tornet har inte
längre någon egen vattentäkt utan får numera sitt
vatten från sjön Tisaren. Högalidsgatan kantas av

Utmed Södra Storgatan ligger
den gamla skobands- och lästfabriken. I bakgrunden skymtar
en byggnad som tidigare inrymde
charkuteri m m
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en småskalig villabebyggelse från i huvudsak
1900-talets första tre decennier men med både
äldre och yngre inslag. Som andra hus efter vattentornet ligger ett av åsens äldsta byggnader,
Hyddan, som enligt uppgift kan vara från 1800talets mitt eller ha en stomme från denna tid.
Bostadshusen är i huvudsak i en våning med
tegeltäckta sadeltak men även andra takmaterial
och former förekommer. Fasaderna är putsade i
ljusa färger som gult, grått och beige eller har träpaneler målade i rött eller ljusa oljefärger. De
flesta av byggnaderna utmed åsens krön är mer
eller mindre förändrade och tillbyggda. På tomterna finns i flera fall äldre bodar och uthus. Tomternas utplacering efter gatan är något oregelbunden, vilket kan tyda på att husen tillkommit vid
olika tidpunkter, samt fått anpassa sig efter vägens slingrande sträckning.
På åsens högsta del ligger den gamla missionskyrkan, en timmerbyggnad i en våning med ljusgråmålad locklistpanel. Väster om denna ligger
den fd pastorsbostaden. Från Södra Storgatan leder en bred kalkstenstrappa upp till den fd pastorsbostaden och Missionskyrkan. Alldeles invid
trappan står en gammal vattenreservoar i tegel,
vilken före det kommunala vattennätets tider försåg södra åsens fastigheter med vatten.
Utmed Södra Storgatan i söder ligger den
gamla skobands- och lästfabrikens byggnad, en
gråvitputsad byggnad i tre våningar. Norr om

denna återfinns den gamla charkuteributiken, en
rödputsad byggnad med vita detaljer med klassicerande drag. Byggnaden är i tre våningar med
utskjutande partier i två våningar på vardera gaveln. Ytterligare en bit norrut ligger en rödfärgad
byggnad i en våning från 1910-talet, vilken numera fungerar som bostad men tidigare inrymt bl a
Pålsbodas första mejeri. Längst i norr ligger den
gamla gästgiveribyggnaden, ett vinkelbyggt hus i
två våningar. Byggnaden är klädd med liggande
och stående träpanel som målats i rött med vita
knutar och fönsterfoder, samt har ett tegeltäckt
sadeltak.
I områdets nordöstra del ligger Svenska häftstiftsfabrikens fabriksbyggnad från 1960-talets
början. Fabrikslokalen är uppförd i tegel i en våning och har fortfarande kvar sina ursprungliga
skyltar.
Av stationsområdet finns idag inte mycket
kvar. Den smalspåriga banan är idag borta, uppriven 1962, liksom Pålsboda stationsbyggnad som
revs 1956. Sedan 1970-talet stannar inte längre
tågen i Pålsboda.
Kulturmiljön söder om järnvägen vittnar om
samhället Pålsbodas utveckling från ett litet stationssamhälle till en mindre industriort. Som helhet utgör området en miljö av högt kulturhistoriskt intresse.

bör vid framtida renovering återställas till ett utseende så
nära husets ursprungliga utseende som möjligt.
- Trädgårdar och uthus bör underhållas på ett sådant sätt att
områdets karaktär bevaras.
- Landsvägens gamla sträckning i form av Högalidsgatan bör
underhållas och dess stäckning bevaras. Rätning och breddning bör undvikas.

23b Högalidsgatan - Södra Storgatan
Socken/Församling: Sköllersta
Ekonomiskt kartblad: 095 94/9F 9e
Koordinater: X 6549060/Y 1473350
Riktlinjer
- 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, småskaliga karaktär bevaras. Tillbyggnader och
eventuell ny bebyggelse bör anpassas till den befintliga vad
gäller byggnadens utformning, färg, material och placering.
Byggnader som vid tidigare renoveringar kraftigt förändrats

Värdefulla objekt och miljöer i andra inventeringar m m
I Kulturhistorisk byggnadsinventering (1979-80) ingår:
43 Backa 1:20, bostadshus
45 Backa 2:2, fd gästgiveri
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hemman, Bännebo ett frälsehemman med några
underliggande torp, Forntomta ett halvt skattehemman med flera torp samt Joganbo ett halvt
frälsehemman. Med undantag av Joganbo, som
enbart storskiftades 1812, genomgick alla laga
skifte under mitten av 1800-talet.
En skola uppfördes i Joganbo 1867 och drevs
fram till 1960-talet. Därefter flyttades skolverksamheten till Pålsboda. Sköllersta baptistförsamling uppförde 1915 ett kapell vid Boängen. Kapellet brann ner 1923 men ersattes av ett nytt året
efter. I Hällebo fanns från 1890-talet och fram till
början av 1960-talet dessutom en affär. Två sågar
uppfördes i Hällebo och Joganbo under 1900talets första hälft. Sågen i Joganbo ersattes troligen under 1970-talet av en modernare anläggning.
Om man jämför 1864-71 års häradskarta med
fastighetskartan från år 2000, ser man att åkermarken har ökat något i området, främst på bekostnad av den tidigare ängsmarken. En del äldre
åkermark har dock tagits ur bruk. Ängsmarken i
området har nästan helt försvunnit, liksom ett
flertal av torpen.

24 Forntomta - Hällebo
Odlingslandskap, Bymiljö, Folkrörelsemiljö

Öster om Pålsboda, invid den sänkta Hällebosjön,
sträcker ett öppet och vackert kulturlandskap ut
sig kring de fem byarna Forntomta, Joganbo, Bo,
Hällebo och Bännebo.
Historik
Forntomta nämns i en handling redan 1411
(Fornatomptom). Namnet Forntomta, vilket ibland
även skrevs Tomta, skulle kunna tolkas som ’ödetomt’. Kanske försvann här en äldre bebyggelse i
samband med digerdöden under 1300-talet, för att
under senare medeltid åter bebyggas. Ansamlingen av namn på -bo, dvs Bo, Bännebo, Hällebo
och Joganbo, kan tyda på att det här från början
fanns ett antal bodar för tillfällig vistelse. Kanske
var det sjöbodar intill Hällebosjön, vilken efter
sänkning i samband med stambanans tillkomst,
kraftigt minskade i omfång. Den närliggande gården Ön låg alltså tidigare på en ö i denna sjö.
I 1556 års jordebok beskrivs Bo, Bännebo,
Forntomta, Hällebo och Joganbo som ensamgårdar. 1873 utgjordes Hällebo av ett halvt skattehemman, under vilket det låg några torp, varav ett
soldattorp. Bo bestod av ett fjärdedels skatte-

Kulturmiljö
Invid Hällebosjön, ungefär fyra kilometer nordost
om Pålsboda, öppnar sig skogen plötsligt i ett
öppet odlingslandskap. Området ligger på en nivå
mellan ca 85 och 100 meter över havet. Vid
Forntomta strålar vägarna från Testa och Skruke-

Odlingslandskapet vid Forntomta
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backen samman, för att sedan fortsätta mot sydost förbi Hällebo och Bännebo. Från Bo viker en
väg av åt sydväst mot Mörkasbo. I öster avgränsas området av Hällebosjön och den våtmark
som är kvar av Östansjösjön. Längst i söder gränsar området till västra stambanan.
Åkermarken dominerar i områdets norra del,
medan den vid Bo smalnar av och fortsätter som
ett band utmed vägen mot sydost. De flesta åkrarna är rensade från odlingsrösen och består
främst kring Forntomta, Joganbo och Bo av relativt stora och sammanhängande åkrar.
De kvarvarande odlingsrösena och stentipparna, samt de många och ståtliga stenmurarna
vittnar om det enorma arbete som lagts ner på att
röja odlingsmarken från sten. Några av åkerlapparna, som tillhört de nu försvunna torpen vid
Hällebo, brukas fortfarande i områdets sydvästra

del. Några fina hagmarker finns öster och nordost
om Joganbo, samt sydväst om Forntomta.
Den för skogsbygden typiska bebyggelsen består i huvudsak av faluröda träbyggnader, i en till
en och en halv våning, från 1800-talets senare del
och 1900-talets första årtionden. Undantag utgör
bl a den lite större gården Joganbo 1:5, vars manbyggnad från 1880-talet har en gulmålad träpanel.
I områdets mitt ligger Joganbo skola, en faluröd
byggnad med ett tvåvånigt mittparti, flankerat av
två tvärställda tillbyggnader i en våning. Skolbyggnaden var kring sekelskiftet 2000 tyvärr i
ganska dåligt skick. Strax söder om skolan återfinns Boängens kapell, en faluröd byggnad i en
våning, där rundbågade fönster markerar samlingssalen. I Hällebo finns även den fd handelsboden kvar, i form av en enkelstuga i en och en
halv våning (Sköllersta-Hällebo 1:7, 1:11).
j
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Spåren efter äldre torpbebyggelse finns på
Forntomtas ägor, strax norr om torpet Kristinelund samt sydväst om Hällebo. En äldre byggnadstomt av okänd ålder finns även ca 200 meter
väster om Joganbo.

Det öppna kulturlandskapet väster om Hällebosjön vittnar om en relativt lång tids markanvändning och utgör tillsammans med den för
skogsbygden relativt typiska bebyggelsen en kulturmiljö av högt kulturhistoriskt värde.

24 Forntomta - Joganbo
Socken/Församling: Sköllersta
Ekonomiskt kartblad: 105 05, 095 05/10F 0f, 9F 9f
Koordinater: X 6550970/Y 1477330

Värdefulla objekt och miljöer i andra inventeringar m m
I Kulturhistorisk byggnadsinventering (1979-80) ingår:
4 Sköllersta-Bo 1:6, bostadshus
5 Sköllersta-Bo 1:7, fd Boängens kapell, bod
20 Sköllersta-Hällebo 1:6 (tidigare Hällebo 1:3), Bostadshus, bod
21 Sköllersta-Hällebo 1:7, 1:11 (tidigare Hällebo 1:7), det
gamla bostadshuset ersatt med ett nytt 1982, 2 flygelbyggnader, undantagsstuga, ekonomilänga
23 Joganbo 1:2, bostadshus, bodar och ekonomilängor
24 Joganbo 1:4, 1:6, Joganbo fd skola, bod

Riktlinjer
- För att den värdefulla kulturmiljön ska bevaras krävs att
marken även i fortsättningen hävdas. Odlingslandskapets
äldre drag, som oregelbundna åkrar, diken, slingrande bäckar
och vägar bör bibehållas.
- 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 och inte förvanskas. Vid eventuell
ny bebyggelse ska stor hänsyn tas till den omkringliggande
miljön vad gäller byggnadens utformning, placering och
färgsättning.
- För att den artrika naturmiljön ska bevaras utmed väg 655
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.
- Torplämningarna 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 Ängs- och hagmarker i Örebro län (1995) ingår:
61:47 Forntomta
61:48 Joganbo
I Vägverkets åtgärdsprogram för artrika vägkanter (2000)
ingår:
Väg 655 (del av)
I Riksantikvarieämbetets fornlämningsregister ingår:
143 Lämningar efter sentida torpställe, Ol-Erstorpet
145 Lämningar efter sentida torpställe, Hällebo soldattorp
147 Lämningar efter sentida torpställe
158 Lämningar efter sentida torpställe
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