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Omslagsbild: Utredningsområdet med kraftledningen berör jordbruksmarker och moränmarker med berghällar. 

Rikligt med odlingsrösen har funnits och finns ännu kvar i jordbruksmarkerna, som också kan ha överplöjda 

förhistoriska boplatser, järnframställningsplatser m.m. Foto mot SV: Lennart Klang 2020. 
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Sammanfattning 
Svenska kraftnät har anlitat LK Konsult för att göra en arkeologisk utredning i syfte att 

undersöka om fornminnen berörs inom ett planerat område för rivning av de två 220 kV-

ledningarna RL1 S8 Hallsberg–Tälle och RL1 S9 Hallsberg–Älberg i Hallsbergs och Kumla 

kommuner, Örebro län. Utredningen omfattar en ca 8 km lång och ca 200 m bred korridor där 

kraftledningarna ligger bredvid varandra från Odensvi och österut inom större delen av 

sträckan. I östra delen går den ena kraftledningen till Tälle och den andra till Älberg. 

Utredningsområdets sammanlagda yta är ca 150 hektar.   

 

Uppdraget utfördes med förberedelser under oktober 2019 till maj 2020 samt steg 1-utredning 

i fält i maj med rapportering i juni 2020. Denna rapport redovisar steg 1-utredningens resultat.  

 

Utredningsområdet består av varierande markslag, från bergig, kuperad morän- och skogs-

mark till flack jordbruksmark på nivåer från ca 70 m till 120 m över havet. Området, under 

högsta kustlinjen, steg upp ur havet för ca 9 000 – 11 000 år sedan.  

 

Syftet med utredningen var att undersöka om fornminnen förekommer som är möjliga att 

identifiera i ett utredningssteg 1. Resultatet avser ligga till grund för Svenska kraftnäts 

fortsatta planering av rivningsarbetet. Svenska kraftnät kommer att samråda i enlighet med 

kulturmiljölagen med Länsstyrelsen i Örebro län om eventuella behov av ytterligare 

arkeologiska insatser och om behov av skyddsåtgärder för fornminnen.  

 

Fältförberedelser omfattade bl.a. arkiv- och litteraturstudier för att analysera landskapets 

förutsättningar för fornminnen. Fältarbetet utfördes som noggrann okulär granskning av 

markerna inklusive talrika provstick med sond.   

 

Före fältarbetet redovisade Fornsök 22 lokaler i och inom 50 m från utredningsområdet. 

Dessa lokaler har besökts för kontroll av deras innehåll och för att se om de inom 50 m från 

utredningsområdet belägna lokalerna skulle kunna ha en tidigare oregistrerad fortsättning in i 

utredningskorridoren. Därtill har ett drygt 40-tal ej tidigare registrerade lokaler i Fornsök 

identifierats och beskrivits. Ursprungligen var tanken att mer i detalj föreslå steg 2-områden, 

men det visade sig vid fältarbetet att det finns ett så stort antal möjliga sådana i åkermark där 

förhistoriska fornlämningar kan förekomma, att den frågan behöver analyseras mer med 

ledning av en preciserad plan för hur mark behöver användas för rivningen av kraft-

ledningarna. Ytterligare en anledning är att Fornsök redovisar andra pågående arkeologiska 

utredningar i utredningskorridorens östra del. Resultatet av dessa var inte kända vid fältarbetet 

i maj 2020 och behöver klargöras innan ytterligare utrednings- och undersökningsbehov kan 

föreslås eller beslutas.  

 

Fältarbetet visar att rivningen av kraftledningarna bör kunna göras utan att registrerade forn-

lämningar kommer till skada eller i enstaka fall kommer att påverkas i begränsad omfattning. 

Fördjupad utredning i ett steg 2 eller antikvarisk kontroll bedöms eventuellt kunna bli aktuellt 

för vissa platser där grävning kring stolpar görs, även om inga fornlämningsindikationer kan 

noteras på dessa platser vid steg 1-utredning. Frågan avgörs av länsstyrelsen.  

 

På två fornlämningslokaler står stolpar. Enstaka andra stolpar står nära fornlämningar, 

troligen inom lagskyddade fornlämningsområden. I dessa fall ska Svenska kraftnät ansöka 

enligt kulturmiljölagen om tillstånd att göra ingrepp i marken till länsstyrelsen, som har att 

fatta beslut om vilka arkeologiska åtgärder som krävs före rivningen.   
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Inledning 

Uppdraget 
Svenska kraftnäts beslut, att anlita LK Konsult för en arkeologisk utredning utmed ett stråk 

med kraftledningarna RL1 S8 Hallsberg–Tälle och RL1 S9 Hallsberg–Älberg i Hallsbergs och 

Kumla kommuner, har som bakgrund att kraftledningsstolparna ska rivas och maskiner 

kommer att köra i kraftledningskorridorerna i samband med rivningen, varefter marken ska 

återställas (Svenska kraftnät 2019a och 2019b).  

 

Utredningsresultatet ska ligga till grund för Svenska kraftnäts planering för skydd av forn-

minnen så de inte kommer till skada eller påverkas så lite som möjligt, och för länsstyrelse-

beslut om hur berörda fornlämningar ska hanteras enligt kulturmiljölagen. Uppdraget för-

bereddes med en inledande arkeologisk förstudie (Klang 2020a) och en projektplan (2020b). 

Förstudien redovisar arkeologiska förutsättningar, vilka också redovisas i denna rapport. 

Projektplanen redovisar bemannings-, tid-, leverans- och budgetplan för utredningens steg 1.   

 

Projektledare för det arkeologiska uppdraget är Lennart Klang, som genomförde fältarbetet 

och skrev denna rapport. Vid fältförberedelserna och rapportgranskning har Elise Hovanta 

och Niklas Groop, Stigfinnaren Arkeologi och kulturhistoria AB, deltagit. Niklas Groop 

deltog även i fältarbetet och i kart- och GIS-arbeten för denna rapport. 

 

Utredningsområdet geografiska sammanhang redovisas översiktligt på figur 1, figur 2, figur 3, 

figur 4 och figur 5 samt preciserat på figur 6. 

 

   
Figur 1. Sverigekarta med utredningsområdet markerat med turkos symbol ca 2,5 mil sydväst om Örebro. Karta 

Fornsök. Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet.   
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Figur 2. Översiktskarta med befintlig luftledning RL1 S8, i Hallsbergs kommun.  

Karta: Copyright © Svenska kraftnät.   

 

 
Figur 3. Översiktskarta med befintlig luftledning RL1 S9, i Hallsbergs och Kumla kommuner.  

Karta: Copyright © Svenska kraftnät.   
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Figur 4. Översiktskarta med sockenindelning och markering av utredningsområdets mellersta del vid Östansjö. 

Utredningsområdet hör till socknarna Viby och Hardemo, varav Viby historiskt hörde till Grimstens härad och 

Hardemo till Hardemo härad. Karta Fornsök. Bakgrundskarta Copyright© Lantmäteriet.   
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Figur 5. Översiktskarta med kända fornminnen enligt Fornsök i maj 2020. Röda symboler är fornlämningar, 

blåa symboler övriga kulturhistoriska lämningar och gråa anger ingen antikvarisk bedömning, allt enligt 

Fornsök. Utredningsområdet är kraftledningskorridoren från Odensvi i väster via Tystinge till Tälle och Älberg 

(jfr figur 2 och figur 3). Karta Fornsök. Bakgrundskarta Copyright© Lantmäteriet.   

 

 

Utredningsområdet 
Utredningsområdet är en ca 8 km lång och ca 200 m bred korridor från Odensvi i väster till 

Älberg i öster med mindre förgreningar till Tälle i öster (figur 6). Det gränsar till tätorten 

Östansjö och går genom övergångsbygden mellan Närkeslättens jordbrukslandskap i norr och 

ett bergs- och skogsområde i söder (figur 7).  

 

Huvuddelen av korridoren har historiskt hört till Viby socken i Grimstens härad, medan en 

mindre del i öster har hört till Hardemo socken i Hardemo härad (figur 4, Viberud 1961 s 101, 

Waldén 1955 s 423). I dag hör större delen av korridoren till Hallsbergs kommun och en 

mindre del till Kumla kommun (figur 2 och figur 3).   
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Figur 6. Utredningskorridoren med markeringar av kända fornminnesplatser enligt Fornsök i maj 2020 i och 

inom 50 m från utredningsområdet. Röda objekt är enligt Fornsök bedömda som fornlämningar. Med orange 

redovisas möjliga fornlämningar. Blåa objekt är övriga kulturhistoriska lämningar och gråa är ej antikvariskt 

bedömda, allt enligt Fornsök. Bearbetning Niklas Groop. Bakgrundskarta Copyright© Lantmäteriet.   

 

 
Figur 7. Utredningskorridoren och fornminnen enligt figur 6 på den ekonomiska kartan från 1955. Vid denna tid 

bestod större delen av utredningskorridoren av åkermark. Kartan visar att registrerade fornminnen förekommer 

i mellanliggande skogsmarker och sällan i åkermarken. Bearbetning Niklas Groop. Bakgrundskarta Copyright© 

Lantmäteriet.   
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Före denna arkeologiska utredning var 22 fornminneslokaler kända enligt Fornsök i och inom 

50 m från utredningsområdet. Dessa redovisas med ID-nummer på figur 8, figur 9 och figur 

10 samt i Tabell 1:    

 Fem lokaler har bedömts som fornlämningar (en stenåldersboplats, en stensättning, två 

kolningsgropar och en lägenhetsbebyggelse).  

 Sex lokaler har bedömts som möjliga fornlämningar (tre bebyggda 

bytomter/gårdstomter, två lägenhetsbebyggelser med husgrunder efter torp samt en 

husgrund, också efter torp eller liknande).  

 Nio lokaler har bedömts som övriga kulturhistoriska lämningar (två kolbottnar, två 

röjningsröseområden efter fossila åkrar samt fem platser med enstaka röjningsrösen). 

 Två lokaler saknar antikvarisk bedömning (en avrättningsplats och en 

lägenhetsbebyggelse).  

 

Redovisningen i Fornsök visar att flera osäkerheter har funnits om såväl antikvarisk 

bedömning som beskrivningar av lämningar vid tidigare dokumentation och registrering. För 

flera av lokalerna anges att ”Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, 

vara felaktig eller inaktuell”. I några fall har tidigare upprättade beskrivningar inte tagits med 

under rubrik ”Beskrivning” utan får eftersökas under rubrik ”Dokument och bilder” där 

scannade beskrivningar från handskrivna fältanteckningar i inventeringsböcker redovisas.   

 

 
Figur 8. ID-nummer för fornminneslokaler i östra delen enligt Fornsök före utredningen: Rött objekt  

= fornlämning, orange objekt = möjlig fornlämning, blått objekt = övrig kulturhistorisk lämning,  

grått objekt = ingen antikvarisk bedömning. Bearbetning Niklas Groop. Karta Fornsök.  

Bakgrundskarta Copyright© Lantmäteriet.   
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Figur 9. ID-nummer för fornminneslokaler i mellersta delen enligt Fornsök före utredningen:  

Rött objekt = fornlämning, orange objekt = möjlig fornlämning. Bearbetning Niklas Groop.  

Karta Fornsök. Bakgrundskarta Copyright© Lantmäteriet.   

 

 
Figur 10. ID-nummer för fornminneslokaler i västra delen enligt Fornsök före utredningen: Rött objekt  

= fornlämning, orange objekt = möjlig fornlämning, blått objekt = övrig kulturhistorisk lämning.  

Bearbetning Niklas Groop. Karta Fornsök. Bakgrundskarta Copyright© Lantmäteriet.    
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Tabell 1. Lämningsnummer, beskrivning och antikvarisk bedömning enligt Fornsök före utredningen. 

Lämnings-
nummer 

Lämningtyp Beskrivning Antikvarisk 
bedömning 

L1981:4778 Fossil åker Röjningsröseområde, ca 550x50-10 m 
st (NNÖ-SSV). I SV-delen är rösena 
oregelbundna, ca 4-6 m st och 0,2-0,5 
m h, uppbyggda av ca 0,2-0,7 m st 
stenar och delvis övertorvade (Dnr 326-
348-2003). 

Övrig kulturhistorisk 
lämning 

L1980:5101 Lägenhetsbebyggelse Lämningar efter torp, ca 90x75 m (NV-
SÖ), bestående av 3 husgrunder, 1 
jordkällare, röjningsrösen, stenmurar 
och odlingsytor.  
Husgrund med spisröse, 8x5 m st, 
syllstensgrund. 
Jordkällare, 5x3 m st, murad med välvt 
tak. 
Husgrund, 3x3 m st, syllstensgrund. 
Placerad mot stenmur. 
Husgrund, 8x3 m st, syllstensgrund. 
Ligger nära bergssida. 
Inom området finns ett par mindre 
odlingsytor, några mindre röjningsrösen 
och flera utrasade stenmurar. I form av 
en klyfta i berget finns rester av en 
körväg, stenröjd. N och eventuellt Ö om 
finns fossil åkermark. 
På platsen finns en skylt uppsatt av 
Viby Hembygdsförening där det står att 
torpet var i bruk mellan 1831-1912. 
Namn: Haget. 
(RAÄ dnr 321-42-2010) 

Möjlig fornlämning 

L1979:1650 Bytomt/gårdstomt Enligt Häradsekonomiska kartan 
Breslätts bytomt, ca 150x90 m (NNÖ-
SSV). 

Möjlig fornlämning 

L1979:2216 Bytomt/gårdstomt Enligt Häradsekonimiska karta 
Hinderstors gårdstomt, ca 255x45-125 
m (N-S). 

Möjlig fornlämning 

L1979:2753 Fossil åker Röjningsröseområde, 45x40 m (NNÖ-
SSV), bestående av minst 5 
röjningsrösen. Dessa är 3-8 m diam 
och 0,3-0,4 m h, av 0,05-1 m st stenar, 
vanligen 0,15-0,6 m st. Påträffad vid 
arkeologisk utredning år 2018 (RAÄ 
dnr. RAÄ-2018-3201). 

Övrig kulturhistorisk 
lämning 

L1979:2774 Lägenhetsbebyggelse Torp, 65x10 m (NV-SÖ), utbredning 
enligt karta från 1850. Torpet är belagt 
på storskifteskarta från 1792. Inga 
lämningar är synliga ovan mark. 
Påträffad vid arkeologisk utredning år 
2018 (RAÄ dnr. RAÄ-2018-3201). 

Ingen antikvarisk 
bedömning 

L2018:925 Bytomt/gårdstomt Gårdstomt, 55x40 m (VNV-ÖSÖ), 
utbredning enligt karta över Perstorp 
från 1825. Äldsta belägg för Perstorp är 
från 1622. 

Möjlig fornlämning 

L1980:4730 Stensättning Stensättning, rund, ca 6 m diam och 0.3 
m h. Övertorvad med talrika stenar 
synliga i ytan, 0,1-0,3 m st. Läget är 
mycket bra.   

Fornlämning 
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L1980:4635 Avrättningsplats Enligt uppgift gammal avrättningsplats.   Ingen antikvarisk 
bedömning 

L1980:5100 Lägenhetsbebyggelse Bebyggelselämning, nu närmast en 
rektangulär upphöjning, 8x5 m och 0,2 
m h. Övertorvad. 
Sannolikt illa åtgången i samband med 
kraftledningsbygge. 

Möjlig fornlämning 

L1980:5769 Kolningsanläggning Kolbotten, rektangulär, ca 6x4 m st och 
0,2-0,4 m h. Runtom är en ränna, ca 1 
m br och 0,5 m dj. Förefaller väl tömd 
på träkol. Övertorvad och trädbeväxt. 
(Dnr 326-348-2003). 

Övrig kulturhistorisk 
lämning 

L1979:2754 Husgrund, historisk tid Husgrund, 3,5x3,5 m och 0,3 m h (N-
S), bestående av syllstensrader av 
0,25-0,5 m st stenar. I S raden är en 
1,5x0,6 m st sten. I SV hörnet är ett 
spismursröse, 2x1,5 m och 0,4 m h, av 
0,3-0,4 m st stenar. Påträffad vid 
arkeologisk utredning år 2018 (RAÄ 
dnr. RAÄ-2018-3201). 

Möjlig fornlämning 

L1979:2996 Kolningsanläggning Kolningsgrop, rektangulär, 4x3 m (Ö-V) 
och 0,8 m dj. Utanför kanten är en vall, 
1,5 m br och 0,2-0,3 m h, synlig i N och 
S. (RAÄ-2018-3201). 

Fornlämning 

L1979:2998 Kolningsanläggning Kolningsgrop, antydan till kvadratisk 
form, 3x3 m (NÖ-SV) och 0,8 m dj. 
Sondning i botten resuterade i ett 0,4 m 
tj sotigt sandlager med fnyk av kol i 
botten. Hjulspår tangerar objektet i V. 
(RAÄ-2018-3201). 

Fornlämning 

L1980:9187 Röjningsröse Röjningsröse, ovalt, ca 4x2,5 m st och 
0,5 m h, av upp till minst 0,6 m st 
stenar. Ansluter i SV till en stenmur. 
Påträffad vid frivillig utredning utan 
KML-beslut år 2008. (Raä dnr: 3.4.2-
4743-2011). 

Övrig kulturhistorisk 
lämning 

L1980:9598 Lägenhetsbebyggelse Soldattorp. Husgrund helt dold av snö 
vid besiktningstillfället. Markerad med 
stolpe med aluminiumskylt med text: 
Åsberget soldatboställe - 45. Första 
brukare soldat Jonas A Åsberg f 1778, 
Ingrid Nilsdotter f 1772. Sista brukare 
Gustav Lindgren f 1812, d 1898, Anna 
S Olsdotter f 1821, d 1908. Viby 
Hembygdsförening. Återfinns på karta 
Viby sn Odensvi nr 1-2 Storskifte på 
inägor år 1761. (RAÄ dnr 3.4.2-76-
2014). 

Fornlämning 

L1980:9609 Boplats Boplats, ca 20 m (ÖNÖ-VSV). Vid 
arkeologisk utredning etapp 2 2012 
framkom fynd av 1 slipad egg av 
tunnackig flintyxa, 1 flintavslag, 2 
kvartsavslag och 1 kvartskärna. (RAÄ 
dnr 3.4.2- 1823-2013, 3.4.2-76-2014) 

Fornlämning 

L1979:2952 Röjningsröse Röjningsröse, ovalt, 7x4 m (NÖ-SV) 
och 0,6 m h, övermossad/övertorvad 
med 0,15-0,3 m st stenar synliga i ytan. 
Mindre stenröjd yta i SÖ, möjligen efter 
anläggande av luftledning. (RAÄ-2018-
3201) 

Övrig kulturhistorisk 
lämning 
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L1979:2991 Kolningsanläggning Kolbotten efter resmila, osäker form, 
troligen rund, 4,5 m diam och 0,3 m h. 
Utanför kanten är 3 stybbgropar, 2x1,5 
m och 0,3-0,4 m dj. (RAÄ-2018-3201) 

Övrig kulturhistorisk 
lämning 

L1979:2997 Röjningsröse Röjningsrösen, antal 2, ovalt, 3 m diam 
och 0,4 m h och ovalt, 4,5-3 m (Ö-V) 
och 0,35 m h. Övertorvade med i ytan 
enstaka 0,15-0,25 m st stenar. (RAÄ-
2018-3201) 

Övrig kulturhistorisk 
lämning 

L1979:2999 Röjningsröse Röjningsröse, runt, 2,5 m diam och 0,3 
m h, övertorvat med i ytan enstaka 
0,15-0,2 m st stenar. (RAÄ-2018-3201) 

Övrig kulturhistorisk 
lämning 

L1979:3000 Röjningsröse Röjningsrösen, antal 3, runda, 2,5-3,5 
m diam och 0,3-0,5 m h, av 0,1-0,5 m st 
stenar. En är ojämn i ytan, möjligen 
sönderkörd eller naturbildning. (RAÄ-
2018-3201) 

Övrig kulturhistorisk 
lämning 

 

 

Rapportering 
Denna rapports utformning följer Riksantikvarieämbetets styrdokument för arkeologiska 

rapporter (Riksantikvarieämbetet 2015), med anpassning efter utredningens art.   

 

Fältarbetet utfördes 2020-05-07–2020-05-22, varefter ett första planeringsunderlag färdig-

ställdes och rapporterades 2020-06-05 som en resultatredovisning med registrerade forn-

minnen i en objekttabell, på illustrationskartor och i shapefiler. Denna rapport skrevs därefter 

under juni 2020, varvid objekttabellen och kartorna korrekturlästes och infogades i denna 

rapport med smärre rättelser och kompletteringar till följd av korrekturläsningen. 

 

Rapportering till Riksantikvarieämbetets kulturmiljöregister (KMR) bör göras efter att 

länsstyrelsen tagit ställning till rapporten och dess antikvariska bedömningar relaterade till 

gällande regler och utgångspunkter i kulturmiljölagen (KML), Riksantikvarieämbetets 

aktuella styrdokument och länsstyrelsen synpunkter. Införda lämningar i KMR blir då 

redovisade i Fornsök med ID-nummer som ges av Riksantikvarieämbetet. 

 

 

Syfte   
Uppdraget ska resultera i en arkeologisk utredning av god kvalitet som ska vara vägledande 

för Svenska kraftnäts planering och kunna ligga till grund för länsstyrelsens prövning enligt 

kulturmiljölagen (KML). 

 

Syftet var att i fält undersöka om fornminnen förekommer i utredningsområdet, möjliga att 

identifiera i ett utredningssteg 1, samt ge underlag till en bedömning av behov att fördjupa 

utredningen i ett steg 2. Steg 1-utredningen ska 

 

 undersöka om kända och okända fornminnen kan identifieras  

 redovisa skick och status för berörda fornminnen (fornlämningar och övriga 

kulturhistoriska lämningar) samt beskriva och göra antikvariska bedömningar enligt 

KML och Riksantikvarieämbetets styrdokument  

 redovisa positioner för fornminnen med handhållen GPS 

 ge underlag till att bedöma behovet av fortsatta arkeologiska arbeten för projektet   
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Metod 
Arbetet inleddes med förberedande käll- och arkivstudier. Förutom genomgång av kända 

fornminnen och laserscannade terrängskuggningskartor i Fornsök omfattade förberedelserna 

genomgång av bland annat:  

 

 Skogsstyrelsens inventering Skog & Historia   

 Kartor enligt Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) 

 Historiska kartor i Lantmäteriets digitala arkiv 

 Fyndmaterial vid Statens Historiska Museum i Stockholm   

 Riksintresseområden för kulturmiljövården 

 Regionala och kommunala kulturmiljöprogram  

 Litteratur och ett urval relevanta rapporter  

 

Utredningen utfördes i fält med gängse metoder och med en täckningsgrad som bedömdes 

tillräcklig för att uppnå syftet. Ingen systematisk kontroll gjordes utanför korridoren, men om 

fornminnen ändå upptäcktes utanför men i nära anslutning till korridoren registrerades även 

dessa.  

 

Rutiner enligt Riksantikvarieämbetets anvisningar för uppdragsarkeologi följdes vid 

registrering, beskrivning och bedömning av fornminnen. Kontakt togs med sagespersoner som 

bedömdes kunna ha viktig information om fornminnen i utredningsområdet. Fornminnen 

(dvs. fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar) eftersöktes i terrängen, 

registrerades och bedömdes antikvariskt. Koordinatsättning gjordes med handhållen GPS. 

Jordsond användes för att bedöma jordlager och om stenar under/i markytan kunde tillhöra 

fornlämning. Fotodokumentation utfördes. 

 

Jordsond borrades ner mycket selektivt under markytan för hand för att se om kol, skörbränd 

sten, brända ben, järnslagg eller annat fyndmaterial kunde identifieras på t.ex. överplöjda 

boplatser.  

 

Alla stolpplatser kontrollerades särskilt med inriktning att se om indikationer kunde tyda på 

att stolparna placerats på fornlämning. Detta gjordes okulärt för att se om t.ex. fyndmaterial, 

slagg eller skörbrända stenar kunde iakttas vid stolpfundamenten.  

 

Några få villatomter som berörs av utredningskorridoren, t.ex. vid Breslätt, har endast 

kontrollerats mycket översiktligt. De vid Breslätt har anlagts på tidigare industrimark som kan 

ses på den ekonomiska kartan från 1955 och nu har välansade, utplanade gräsmattor. Likaså har 

utredningen endast bedömt inhägnade stationsområden vid ändpunkterna för utrednings-

korridoren mycket översiktligt genom att se markerna från utsidan av inhägnaderna. 

 

Resultat av denna arkeologiska steg 1-utredning bör analyseras och projektering planeras mer 

i detalj innan eventuella fortsatta arkeologiska insatser övervägs. Rapporteringen utformas så 

att länsstyrelsen kan göra en bedömning av påverkan på kulturarvet och för eventuella 

nödvändiga tillstånd och beslut enligt KML. De principer som legat till grund för de 

antikvariska bedömningarna i utredningen redovisas. Eventuella skyddsåtgärder för att bevara 

fornminnen föreslås och beskrivs kortfattat.  
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Ingen särskild fyndstrategi upprättades eftersom eventuella påträffade föremål i marken i ett 

första skede skulle ligga kvar och möjligen tas till vara senare i den arkeologiska uppdrags-

processen. 

  

 

Fornminnesmiljö 
Den kända fornminnesmiljön före utredningen framgår av figur 5. Platser med fornminnen 

redovisas i Fornsök som röda, blåa och gråa objekt där de röda objekten bedömts antikvariskt 

som fornlämningar och de blåa som övriga kulturhistoriska lämningar eller möjliga 

fornlämningar. De gråa saknar antikvarisk bedömning eller är borttagna fornminnen. 

Fornminnesplatserna finns beskrivna i Fornsök, där det framgår när och i vilket sammanhang 

registreringen och de tidigare antikvariska bedömningarna gjordes.  

 

De fornminnen som före utredningen redovisas i och i nära anslutning till utrednings-

korridoren och ovan i Tabell 1 består till stor del av röjningsrösen och bebyggelselämningar. 

Röjningsrösen redovisas både som ensamliggande eller enstaka och som delar av övergivna 

äldre åkrar, s.k. fossila åkrar eller sammanförda till områden med fossil åkermark. 

Bebyggelselämningarna består av torp och gårdar. Därtill kommer en förhistorisk grav (s.k. 

stensättning), en förhistorisk boplats, en avrättningsplats och fyra kolningsanläggningar. 

Kolningsanläggningar består enligt Fornsök av två kolningsgropar samt lämningar efter en 

resmila och en liggmila.    

 

I omgivningarna finns fler objekt av samma karaktär som i utredningskorridoren och därtill 

bland annat gravfält, domarringar, fornborgar och järnframställningsplatser från förhistorisk 

tid samt hyttområden, gruvhål, andra industriella fornminnen, vägmärken m.m. från historisk 

tid. Fornlämningsbilden ser helt olika ut vid en jämförelse mellan jordbruksbygderna och 

skogsbygderna söderut. Såväl gravfält med högar och stensättningar som enstaka gravar från 

järnåldern är vanliga i jordbruksbygderna, tillsammans med ortnamn som bedöms för-

historiska med kontinuitet in i historisk tid (Hellberg 1967, Klang 1984a, 1984b). Den 

strukturen saknas eller förekommer sporadiskt i skogsbygderna, där enstaka stensättningar har 

äldre järnålderskaraktär och förekommer med karaktäristiska ortnamn för medeltida 

kolonisation med möjlig start under vikingatiden (Magnusson 1984, Calissendorff & Larsson 

1998). Hyttområden är karaktäristiska fornlämningscentra i skogsbygderna men saknas i 

jordbruksbygderna.  

 

Inom både jordbruksbygden och skogbygden förekommer stenåldersboplatser, både sådana 

som kan förknippas med jakt och fiske och sådana som mer kan antas höra ihop med jord-

brukets framväxt, som allmänt brukar anses ha inletts för ca 6 000 år sedan. Dessförinnan var 

det jakten och fisket som vägledde bosättningarna. Kunskapen om ett stort antal boplatser 

med rikt fyndmaterial från såväl jägarstenålder som bondestenålder, bronsålder och järnålder i 

närområdet är till stor del ett resultat av undersökningar i åkermark där väg E20 byggdes 

(Damell 2017b s 63ff) en dryg kilometer nordväst om utredningsområdet vid Odensvi.  

 

Spår efter gammal odling förekommer både i jordbruksbygden och i skogsbygden. Ett stort 

antal röjningsrösen i skogarna har varit kända alltsedan fornforskningens äldsta tid (t.ex. 

Hofberg 1868 s 48). Historiska kartor från de senaste århundradena visar att nutidens sten-

befriade odlingsmarker också har haft rikligt med odlingsrösen. Undersökningar har visat att 

skogens röjningsrösen och åkrarnas odlingsrösen har varierande dateringar, ofta från medel-

tiden, men även från järnåldern och tidigare, och i flera fall från de yngsta uppodlingarna av 
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bönder och torpare de senaste århundradena. Stenröjning kan antas ha förekommit där 

jordbruket behövt odlingsmark oavsett tidsperiod, som en första stenröjning och därefter som 

återkommande mer intensiv stenröjning på både samma platser och nya platser. 

 

Gårdar och torp redovisas på de historiska kartorna. I Fornsök redovisas bebyggelse-

lämningar där gårdar och torp har funnits, men också bebyggda by- och gårdstomter. 

  

Järnhanteringen under järnålder i jordbruksbygden baserades på sjö- och myrmalm samt 

eroderad malm i bäckar (Hansson 1989 s 76f). Stråket med socknarna Hardemo och Viby 

framstår som det troligen mest frekventa förhistoriska järnframställningsområdet i Närke (jfr 

a.a. s 79, Karlsson 2002). I Viby har ett flertal blästerugnar dokumenterats från huvudsakligen 

mellersta och yngre järnåldern (ca 400-1000 e.Kr.), och den äldsta järnhanteringen till ca 925-

811 f. Kr. dvs. till bronsålder (Damell 2017b s 67ff). Bronsåldersdateringen hör till de allra 

äldsta dateringarna för järnhantering i Skandinavien. Tillsammans med en koncentration av 

liknande karaktär strax norr om Vättern bildar den förhistoriska järnhanteringen i Viby och 

Hardemo något av ett förstadium till den bergshantering som sedermera utvecklades med 

tyngdpunkt i Lerbäcks bergslag.  

 

Utredningsområdets närmaste hyttområde, i Lerbäcks bergslag och socken, är Västra Å vid 

Åsbro (Fornsök L1981:4548) ca 5 km söder om utredningsområdet. En hytta anlades där år 

1643 (Waldén 1947 s 132). Den ersattes av en masugn år 1777, varefter verksamheten lades 

ner år 1847 (a.a. s 132ff). Ytterligare minst tre hyttområden har funnits inom ca 1 mil från 

utredningsområdet; Klockarhyttan ca 2 km söder om Åsbro (Fornsök L1981:3859), Snav-

lunda masugn (Fornsök L1980:4169) och Esperuds kronomasugn vid Skyllberg (Fornsök 

L1981:4523). Vid Skyllberg fanns en av de fyra hyttorna som omnämns i Lerbäcks bergslag 

redan år 1346 (Skyllberg 1998 s 157). I anslutning till dessa fyra hyttområden har tre 

hammarområden funnits (a.a. s 23) och i omgivningarna talrika gruvor och ännu fler kol-

bottnar. Gruvor, med oklar eller varierande åldrar alltsedan medeltiden, ligger till stor del i 

Lerbäcks socken, men åtminstone ett 10-tal finns registrerade i Viby socken. Antalet kol-

bottnar kan antas vara tusentals inom 1-2 mil runt om bruken, varav ett mindre antal är 

registrerade i Fornsök. 

 

 

Naturgeografiska förutsättningar 

Utredningsområdets landskap ligger ca 70-120 m över havet, dvs. under högsta kustlinjen 

som här återfinns ca 140 m över havet (SNA 1994). Av landhöjningen steg utredningsområdet 

upp ur havet vid tiden för mellan ca 11 000 till 10 000 år sedan (figur 11) förutom i den något 

lägre terrängen i öster där landet steg ur havet för mellan 10 000 och 9 000 år sedan (figur 

12). 

 

Enligt den geologiska kartan (SGU Kartvisaren) är jordarterna varierande men består till stor 

del av svallgrus och postglacial sand, särskilt i östra halvan, där även mindre stråk med lera, 

isälvssediment och kärrtorv förekommer (figur 13). I västra halvan av utredningsområdet 

förekommer svallgrus och den postglaciala sanden omväxlande med stråk av moränmark och 

berg i dagen (figur 14).  

 

Jordarterna har av landhöjningen utsatts för vågors verksamhet i forna strandkanter med 

resultat att sand och finsediment svallats ur och sedimenterat i lugnvatten. Finsediment har då 

både blivit kvar i moränmarken och omfördelats. Resultatet har blivit olika nyanser av morän, 
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mer sandig i vissa stråk, mer uppblandad med mjäla och mo i andra stråk och mer eller 

mindre stenig/blockig i andra delar. Vågornas verksamhet har skapat ett stort antal strand-

vallar i ett stråk mellan Breslätt och Perstorp (figur 15). 

 

För fornminnesinventering ger jordarterna goda ledtrådar till var fornminnen av olika slag kan 

förekomma. Ofta skapar sandmarker och sandig moränmark de bästa förutsättningarna för 

fornminnen, men den varierande jordartsstrukturen ger intressanta möjligheter därutöver att 

bedöma hur de olikartade markerna har använts genom årtusendena. När utredningsområdet 

var en del av en forntida skärgård för ca 10 000 år sedan kan det ha funnits topografiskt 

gynnsamma skyddade vikar för bosättningar. Veterligen har dock inga så gamla boplatser 

registrerats i närheten av utredningsområdet, eftersom de äldsta kända i Viby socken anses 

vara ca 6 000 – 7 000 år gamla (Damell 2017a s 58). Troligen är detta en inventerings- och 

kunskapslucka eftersom de första människorna allmänt anses ha koloniserat landet nära inpå 

inlandsisens retirerande.  

 

 
Figur 11. Strandlinjen för 10 000 år sedan enligt SGU Kartgenerator. Vid denna tid har större delen av 

utredningskorridoren lyfts upp ur havet, med ett antal uppgrundade tillfälliga strandlägen som följd. Dessa kan 

ha varit attraktiva boplatslägen innan de förlorade strandkontakten. Kartbearbetning: Niklas Groop. 
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Figur 12. Strandlinjen för 9 000 år sedan enligt SGU Kartgenerator. Vid denna tid var utredningskorridoren i 

sin helhet uppgrundad. Längst i nordost hade en grund sjö bildats, som kan ha lockat till bosättningar. 

Bearbetning: Niklas Groop.  

 

 
Figur 13. Jordarter i utredningsområdet består enligt SGU till stor del av svallgrus och postglacial sand (röd-

brunt med gula prickar). Därtill förekommer morän (gråblått), berg (rött), lera (gult), isälvssediment (grönt) 

samt kärrtorv (grått). Röda prickar i svallgrus markerar strandvallar.  

Karta: SGU Kartvisaren jordarter 1:25 000 - 1:100 000.  
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Figur 14. Jordarterna i västra delen av utredningsområdet är omväxlande med inslag av berg.  

Karta: SGU Kartvisaren jordarter 1:25 000 - 1:100 000.  

 

  
Figur 15. Jordarter i östra delen av utredningsområdet domineras av sandig mark och svallgrus med ett stort 

antal strandvallar mellan Breslätt och Perstorp (röda prickar), tillkomna av vågornas verksamhet vid hårt väder 

när landet steg ur havet. Karta: SGU Kartvisaren jordarter 1:25 000 - 1:100 000.  
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Antikvarisk bakgrund 
Riksantikvarieämbetets fornminnesinventering  

Örebro län fornminnesinventerades av Riksantikvarieämbetet vid mitten 1950-talet och 

därefter som en revidering från början av 1980-talet till 1993 (Jensen 1997). Dessa 

inventeringar byggde på tidigare uppteckningar, gjorda arkeologiska undersökningar och nya 

erfarenheter i samband med framväxande riksgiltig inventeringsmetodik sedan 1930-talet 

(Selinge 1988).   

 

Inventeringarna styrdes av 1942 års fornminneslag fram till år 1988, då en ny kulturminneslag 

ersatte fornminneslagen. Kulturminneslagen förändrades i sin tur genom nya regler och 

namnbyte till kulturmiljölagen år 2014. Ökad kunskap med tiden, framväxande praxis inom 

antikvarisk fornminnesverksamhet och förändrad lagstiftning har påverkat förutsättningarna 

och ambitionerna vid fornminnesinventering. Länge var ett fokus att registrera förhistoriska 

gravar och andra förhistoriska objekt (jfr Hallberg 1961 och Ekelund 1965), vilket på 1980-

talet kompletterades med en alltmer bred redovisning av fornminnen av olika slag, exempelvis 

boplatser, fossila odlingsspår, bebyggelselämningar och bergshistoriska lämningar.   

 

Större delen av den nu aktuella kraftledningskorridoren ingick i ett större område som 

revideringsinventerades år 1980 med 11 arkeologer som säsongsanställda inventerare inom 

varsina delområden under ledning av platsledarna Gert Magnusson och Lars Z Larsson 

(Jönsson 1980). Arbetsområdet följde lantmäteriets indelning i rikets nät och utgivning av den 

ekonomiska kartan, vilket innebar att en nordlig gräns för arbetsområdet följde en kartblads-

gräns som gick strax norr om Östansjö. Huvuddelen av 1980 års arbetsområde berörde 

skogsmarken söderut mot Askersund, men större delen av Viby socken ingick i arbets-

området. Kartblad norr om gränsen revideringsinventerades 1981, då arbetet var inriktat på 

fullåkersbygden med bland annat Kumla och Hardemo men även sträckte sig upp mot Örebro 

och in i skogsbygden norr om Örebro (Jönsson 1981). Vid 1981 års inventering i Örebro län 

deltog 22 arkeologer under ledning av platsledarna Kjell Edvinger, Lennart Klang och Gert 

Magnusson, av vilka Kjell Edvinger var ansvarig för och granskade inventeringsresultat i 

resterande del av Viby socken och Lennart Klang i Hardemo socken (a.a.). 

 

Under 1980 och 1981 var täckningsgraden i genomsnitt 1,2 km
2
 per anställningsdag för de 

säsongsanställda arkeologerna, vilket innebär att de i regel sökte efter fornminnen inom ca 

1,5-2 km
2
 per arbetsdag. Dessa täckningsgrader innebar att nya markområden dagligen valdes 

ut av arkeologerna för terrängrekognoscering, samtidigt som andra markområden valdes bort. 

Prioriteringar gjordes utifrån tidigare anteckningar, ortsbefolkningens tips, aktuellt kunskaps-

läge inom arkeologi, aktuella riktlinjer för fornminnesinventering och inventerarens egen 

analytiska förmåga. I jordbruksbygden medgav tiden att i princip all mark utom åkermark 

kunde kontrolleras. I skogbygden kontrollerades markerna mer selektivt. 

 

Inventeringsresultatet 1980-1981 sammanställdes i fyra uppsatser, varav två fokuserade på 

skogsbygden (Magnusson 1983 och 1984) och två på jordbruksbygden (Klang 1984a, 1984b). 

Uppsatserna om jordbruksbygden redovisade problem med bortodling och annan förstörelse 

av fornlämningar, särskilt gravar, och inkluderade undersökningar i kunskapsuppbyggande 

syfte av röjningsrösen inom ramen för inventeringen. Bortodlingsproblematiken var en 

fördjupning av insikter som var en följd av förstagångsinventeringen vid mitten av 1950-talet 

(Ekelund 1965). Undersökningarna av röjningsrösen visade att C14-dateringar ofta gav 

medeltida och yngre dateringar som belyser när markerna användes, men inte alltid att tydliga 

besked kunde ges om när stenröjningen inleddes. Exempelvis visade undersökningarna att 

röjningsrösen kunde ha insjunkningar i mittpartiet och helt sakna kolfragment i undersökta 
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schakt. Tolkningen blev då att stenar slängts upp mot trädstammar eller stubbar vid en 

tidpunkt som inte kunde fastställas (Klang 1984b s 47ff och s 57). Röjningsrösen och 

röjningsröseområden räknades som övriga kulturhistoriska lämningar oavsett dateringar och 

registrerades selektivt.   

 

Undersökningarna av röjningsrösen vid denna tid var en inledning på en längre process med 

överväganden kring fornlämningsbegreppet för denna typ av fornminnen. Vid fortsatta 

undersökningar i Småland under 1980-talet och i samband med den nya kulturminneslagen 

från 1988 blev slutsatsen att mer generellt se röjningsröseområdena som fornlämningar med 

fossila åkrar. 

 

Vissa typer av fornminnen ingick inte i inventeringsarbetet eftersom fornlämningar enligt sin 

tids fornlämningsbegrepp prioriterades och övriga kulturhistoriska lämningar endast 

registrerades om särskilda skäl kunde motivera det. Sådana skäl kunde vara att fornminnen 

hade namn som redovisades på den ekonomiska kartan eller att de hade egenskaper som 

gjorde att man kunde anta att de i en nära framtid skulle komma att ges ändrad status från 

övriga kulturhistoriska lämningar till fornlämningar.   
  
Skog & Historia 

Skogsstyrelsens nationella kulturmiljöprojekt ”Skog & Historia” bedrevs under en 10-

årsperiod i slutet av 1990-talet till ca 2007 i valda delar av landets skogsmarker (Skogs-

styrelsen). Projektet syftade till att registrera tidigare oregistrerade fornlämningar och övriga 

kulturhistoriska lämningar i produktiv skogsmark, att informera om regler och lämplig hänsyn 

till kulturlämningar i samband med skogsbruk samt att öka medvetenheten om lämningarna 

hos ortsbor, markägare och andra aktörer inom skogsnäringen och kommunerna. Det är något 

oklart exakt vilka arealer som faktiskt har inventerats och vilka som valts bort vid fältarbetet, 

men projektet har registrerat lämningar på ett stort antal platser i Örebro län.  

 

Resultatet av Skog & Historia-inventeringarna redovisades i Skogsstyrelsens databas Kotten 

och på Skogsstyrelsens webbsidor ”Skogens pärlor”. Arbete med att överföra redovisningen 

till Fornsök efter kvalitetssäkring och granskningsinsatser av antikvariskt sakkunniga 

arkeologer har tagit lång tid och har inte kunnat slutföras på grund av det mycket stora antal 

fornminnen som blev registrerade. Huvudsakligen har fornminnen registrerats som inte 

prioriterades vid Riksantikvarieämbetets fornminnesinventering, t.ex. röjningsrösen, enstaka 

husgrunder, stenbrott och kolbottnar (jfr figur 16). 

 

Övriga registreringar av fornminnen 

Nyregistreringar av tidigare okända fornminnen görs efter Riksantikvarieämbetets och Skogs-

styrelsens areellt inriktade inventeringar i särskilt avgränsade projekt, t.ex. arkeologiska 

utredningar i samband med exploateringar. Sådana är i regel mycket noggranna inom 

begränsade arealer. Det förekommer även projekt som görs i kunskapsuppbyggande syfte 

selektivt inom större arealer och för att registrera vissa typer av fornminnen som tidigare inte 

ingått i inventeringsarbetena. Exempel på det sistnämnda är att ett stort antal bebyggda by- 

och gårdstomter förefaller ha registrerats byråmässigt under senare år med ledning av 

historiska kartor.  

 

Ett stort antal arkeologiska utredningar och undersökningar i samband med exploaterings-

planering berör utredningsområdet och dess närområde. Resultaten har i regel införts i Forn-

sök, men det kan finnas fornminnesobjekt som av olika skäl ännu inte införts, t.ex. för att det 
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dragit ut på tiden att färdigställa projekten eller för att det varit oklart vem som ansvarar för 

införandet (jfr Björklund 2016 s 11). 

 

Utredningsarealer som införts i Fornsök redovisas på figur 17. Uppenbarligen saknas flera 

utredningsarealer vilket kan förklaras med att denna redovisning nyligen blivit möjlig i 

Fornsök och att flera utredningar som gjordes innan ännu inte har kunnat redovisas. T.ex. är 

utrednings- och undersökningsarealer för uppdragsarkeologiska arbeten på 1990-talet med 

anledning av byggandet av väg E20 ofullständigt redovisade, men resultaten är omnämnda 

kortfattat i Fornsök. I stråket mellan Vretstorp och Lybby, med bland annat Frotorp vid 

Odensvi, har ett flertal boplatser, husgrunder från järnålder, järnframställningsplatser och 

odlingsspår kommit fram (Damell 2017b s 63ff). I huvudsak har dessa lämningar från 

jägarstenålder till historisk tid kommit fram när man grävt i åkermark. 

 

Två större projekt som tidigare berört utredningsområdet är Sydvästlänken från Odensvi 

(Ternström & Nilsson 2011, Bondesson m.fl. 2013 och Carlsson 2017) och Dubbelspår 

Stenkumla-Hallsberg (Björklund 2016 och 2018). Det senare och möjligen ytterligare något 

projekt pågår i östra delen av utredningsområdet med bland annat redovisade grävda sök-

schakt i Fornsök. Dessa sökschakt enligt Fornsök berör eller finns nära objekten L1979:2774, 

L1979:2991, L1980:4635 och L1980:5769. De omnämns i objekttabellen Bilaga 1 och i 

resultatredovisningen längre fram i denna rapport. 

 

 
Figur 16. Skogsstyrelsens aktuella redovisning av fornminnesobjekt som inte införts i Fornsök. Objekt redo-

visade i projektet Skog & Historia saknas i utredningsområdet. Ett flertal objekt finns norr om Hallsberg, främst 

röjningsrösen, husgrunder och stenbrott. Liknande objekt finns också norr om Odensvi och i enstaka fall i 

skogsmarken söder om utredningsområdet. Karta Skogsstyrelsen 2020-04-29. Bearbetning: Niklas Groop. 

Bakgrundskarta © Lantmäteriet. 
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Figur 17. Avslutade och pågående arkeologiska utredningar och kunskapsuppbyggnadsprojekt enligt Fornsök i 

början av maj 2020 redovisas med rödskrafferade ytor. I utredningsområdets östra del förefaller fyra eller fem 

arkeologiska utredningar beröra samma yta. Tre redovisas som pågående i Fornsök, en som avslutad och en 

som importerad. Bakgrundskarta © Lantmäteriet. 
 

 

Resultat från den arkeologiska utredningen Dubbelspår Stenkumla-Hallsberg redovisar bland 

annat objekt vid Äspsätter inom projektet Skog & Historia, vilka inte längre finns kvar på 

Skogsstyrelsens karta (figur 16) och inte heller redovisas i Fornsök. Troligen har dessa objekt 

dömts ut av granskande behörig arkeolog. Ett av Skog & Historia-objekten i korridoren för 

denna utredning (SoH 35840) har bedömts som täktgrop och getts bedömningen Ej forn-

lämning och lämningstyp Fornlämningsliknande lämning (Björklund 2018). Detta redovisas 

som objekt 304 på figur 18. Ytterligare ett objekt i korridoren för denna utredning, nr 306 på 

figur 18, en stenmur, saknas i Fornsök. Övriga objekt enligt figur 18 i korridoren för denna 

utredning finns redovisade i Fornsök.   
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Figur 18. Arkeologiska objekt redovisade vid arkeologisk utredning steg 1 för Dubbelspår Stenkumla-Hallsberg. 

Efter Björklund 2018 s 15. 
 

 

KML och Fornsök  

För fornlämningar gäller kulturmiljölagen (KML) från 2014. Lagen fastslår att alla forn-

lämningar är lagskyddade, vilket innebär att de inte får skadas, övertäckas eller beröras på 

annat sätt fysiskt. Detta gäller även fornlämningar som ännu inte har upptäckts. Ett skydds-

område runt omkring varje fornlämning, i lagtexten benämnt fornlämningsområde, har samma 

lagskydd som själva fornlämningen. Fornlämnings- och skyddsområden fastställs av läns-

styrelsen. Till länsstyrelsen ansöker man om tillstånd att använda mark där fornlämningar 

berörs eller kan komma att beröras vid exploatering. Tillstånd ges om fornlämning inte är 

omistlig och om exploateringen bedöms samhällsnyttig. Villkoret är att exploatören bekostar 

de arkeologiska arbeten som behöver göras för att kunna använda marken i fråga.    

 

De övriga kulturhistoriska lämningarna har enligt dagens praxis inte lagskydd som forn-

lämningar. Ingrepp i dessa lämningar eller i deras närhet är därmed inte tillståndspliktiga enligt 

KML oavsett hur det kulturhistoriska värdet bedöms. Dock anger portalparagrafen i KML att 

största möjliga hänsyn ska visas de övriga kulturhistoriska lämningarna, vilket även anges i 

t.ex. skogsvårdslagens och väglagens hänsynsparagrafer. Man kan förmoda att dessa övriga 

kulturhistoriska lämningar i viss utsträckning kan komma att bedömas som fornlämningar i 

framtiden och då få ett starkare lagskydd. Vid exploateringsplanering är det i regel lämpligt att 
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beakta alla fornminnen som har registrerats och om möjligt bedöma såväl fornlämningars som 

övriga kulturhistoriska lämningars kulturhistoriska värde, för att i första hand undersöka förut-

sättningarna att bevara eller, om det inte är möjligt, dokumentera på lämpligt sätt för att 

tillvarata kunskapsvärden före borttagande. Om lämningar eller deras närmiljö tas bort kan 

viktiga kunskapsvärden tillvaratas, men knappast upplevelsevärden eller bruksvärden knutna 

till fornminnet eller fornminnesplatsen i fråga.  

 

De fornminnen som i Fornsök bedöms antikvariskt som möjliga fornlämningar avser sådana 

objekt, där det vid registreringstillfället inte kunde avgöras om de är fornlämningar, övriga 

kulturhistoriska lämningar eller naturbildningar, eller för att de nya reglerna i KML från 2014 

gör att en ny bedömning kan bli aktuell för objekt som bedömts enligt tidigare lagstiftning. 

Möjliga fornlämningar undersöks vid behov för att fastställa fornlämningsstatusfrågan. 

Vanligen innebär det ett fördjupat fältarbete med hjälp av grävning i marken eller i det 

svårbedömda objektet för att t.ex. avgöra om en grop eller en stensamling är naturbildning, 

fornlämning eller övrig kulturhistorisk lämning. Alternativt kan en ombedömning göras av nya 

riktlinjer kopplade till den nya kulturmiljölagen och framväxande praxis. 

 

Enligt de nya reglerna i KML är en lämning som tillkommit före år 1850 fornlämning, om den 

uppfyller tre s.k. rekvisit; att den tillkommit av människors verksamhet, att den är varaktigt 

övergiven och att den speglar brukningssätt, traditioner eller tekniker som inte förekommer i 

dagens läge. Lämningar som tillkommit 1850 och senare bedöms generellt som övriga 

kulturhistoriska lämningar, men kan av länsstyrelsen i vissa speciella fall fornlämnings-

förklaras genom särskilda beslut (Riksantikvarieämbetet 2014b).  

 

Regeln i KML om tillkomst före år 1850 skapar problem för antikvariska bedömningar av 

fornminnen från 1800-talet (jfr Riksantikvarieämbetet 2018). Detta problem gäller i stor 

utsträckning kolbottnar där det i det enskilda fallet är närmast omöjligt att fastställa årtal för 

tillkomsten. Av detta skäl rekommenderar Riksantikvarieämbetet att kolbottnar generellt ska 

bedömas som övriga kulturhistoriska lämningar, om inte särskilda förhållanden kan motivera 

fornlämningsbedömning. Denna rekommendation förefaller dock vara under omprövning, 

bland annat efter att kriterier för vilka kolbottnar som bör bedömas som fornlämningar har 

föreslagits (Klang 2018 s 83ff) och godkänts av länsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet i 

anslutning till Robertsfors bruk i Västerbotten, som var i bruk ca 1750-1890. Även om 

medvetenheten om kolbottnars generella dateringar är välkända i anslutning till historiskt 

kända järnbruk, och i relation till kulturmiljölagens regler om tillkomst före år 1850, 

förekommer ofta en arkeologisk fixering vid C14-dateringar av enskilda kolbottnar för 

antikvariska bedömningar (t.ex. Hennius 2019). Med hänsyn till kunskapsläget och felkällor 

vid C14-dateringar framstår denna fixering som svårbegriplig. 
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Den arkeologiska utredningen 

Resultat av fältförberedelserna 
Vid genomgången av Skogsstyrelsens webbsida Skogens pärlor identifierades inga forn-

minnen i utredningsområdet.   

 

Den kontroll som gjordes av fyndmaterial vid Statens Historiska museum (SHM) resulterade i 

att inga kända forntida föremål förefaller ha tillvaratagits i utredningsområdet. Stenålders-

föremål finns registrerade inom bland annat Äspsätter i Hardemo socken (en skafthålsyxa av 

sten, inventarienummer 10859, och en trindyxa av sten med inventarienummer 10947) och 

Övre Odensvi i Viby socken (stor pilspets av flinta, inventarienummer 14027).  

 

I litteraturen och i arkeologiska rapporter omnämns fler fornfynd, t.ex. bronsåldersarmringar 

från Odensvi (Damell 2017b s 67), men inga som med säkerhet kan knytas till utrednings-

korridoren. Litteraturen uppger att på 1950-talet fanns ”en ansenlig samling stenföremål” från 

Viby socken på Örebro läns museum, att Statens Historiska museum hade ett 80-tal sten- och 

bronsåldersföremål från socknen och att rikligt med stenyxor och liknande förvarades i 

gårdarna (Viberud 1961 s 77).   

 

Vid kontakt med länsstyrelsen meddelades att inget känt regionalt tipsregister om oregistrerade 

fornminnen finns i länet (Länsstyrelsen i Örebro län 2020). 

  

Storskifteskartor och laga skifteskartor på Lantmäteriets webbsida kontrollerades för byarna 

Breslätt, Handberga, Odensvi, Skrubby, Tystinge, Ybby och Äspsätter. Därtill kontrollerades 

den häradsekonomiska kartan, generalstabkartan och 1950-talets ekonomiska kartor. Rikligt 

med objekt av intresse för fornminnesinventering identifierades, av vilka några av särskild 

betydelse för utredningen redovisas i objekttabellen i Bilaga 1. 

  

Genomgången av relevant litteratur och rapporter gav ett stort antal upplysningar om 

fornminnesobjekt med anknytning till utredningen, vilka i regel också återfinns i Fornsök. 

Upplysningar som berör objekt i utredningskorridoren har förts in i objekttabellen i Bilaga 1.   

 

För Viby socken har två ambitiösa hembygdsböcker tagits fram med flera upplysningar av 

intresse för denna utredning, varav en nyligen utkommen. Bland annat omnämns i bägge 

böckerna en ”Odensvigruva” som ska ha varit i bruk till 1849, men det framgår inte var den har 

legat (Viberud 1961 s 21, Lenander 2017 s 18). Ingen gruva finns enligt Fornsök i Odensvi-

området. Vidare uppges att avrättningsplatsen vid Sumpen (Fornsök L1980:4635) användes år 

1837 (Lenander 2017 s 180). En avrättning på denna plats 1837 bekräftas av dödboken för 

Viby socken detta år, som också uppger att den halshuggna ”blef på platsen nedgräfd” 

(ArkivDigital). 

 

Hardemo socken har en gedigen hembygdsbok (Waldén 1955) med upplysningar som i 

huvudsak excerperats vid Riksantikvarieämbetets fornminnesinventering och tillförts Fornsök. 

Intressanta upplysningar finns om avrättningsplatsen Fornsök L1980:4635, vilka inte kommit 

med vid inventeringarna 1955 och 1980. Det ska ha funnits flera avrättningsplatser i när-

området (a.a. s 430), bland annat Fornsök L1982:9741 i Kumla härad. Exakta platser är inte 

helt enkelt att fastställa, men de kartor från 1600-talet som Waldén redovisar kan tyda på att 

avrättningsplatsen Fornsök L1980:4635 i utredningsområdet fanns vid denna tid.    
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Kumlabygden har en av landets mest ambitiösa hembygdsbokserier som gör en del utblickar 

utanför Kumla av intresse för bebyggelseutvecklingen i utredningsområdet om t.ex. fornminnen 

(Lindqvist 1963), ortnamn (Hellberg 1967) och befolkningens relation till markerna 

(Hannerberg 1977), men inga speciella objekt i utredningskorridoren omnämns. 

 

Den aktuella kraftledningen berör inte riksintressen för kulturmiljövård (Riksantikvarieämbetet 

1990 och 2013, Tyréns 2016). I kommunala kulturmiljöprogram framhålls odlingslandskapet 

med fornminnen och byggnader i stråket Odensvi-Skrubby-Tystinge-Breslätt (Hallsbergs 

kommun U.å., objekt 33b). Denna kulturmiljö hotas inte av planerade åtgärder i utrednings-

korridoren. I kulturmiljöprogram för Kumla kommun framhålls landskapets värden och ett stort 

antal byggnader, men inga i utredningsområdet (Kumla kommun 2014). Inga objekt av intresse 

för arkeologisk utredning utöver kända i Fornsök redovisas i de kommunala programmen. 

 

Resultat av fältarbetet  
Vid fältarbetet identifierades och registrerades 64 fornminneslokaler. Två eventuella steg 2-

områden och två objekt som slogs ihop med en annan lokal finns också med i objekttabellen 

(Bilaga 1) och Tabell 2, som därför redovisar 68 objekt. Objekten redovisas på kartor i Bilaga 

2. Redovisningen i Bilaga 1 och Bilaga 2 följer Riksantikvarieämbetets styrdokument och 

avser ligga till grund för redovisning i Fornsök.    

 

Redovisningen av lokaler, lämningstyper och antikvariska bedömningar följer KML, aktuella 

styrdokument (Riksantikvarieämbetet 2014a och 2014b) och identifierade behov för kraft-

ledningsprojektet. I Bilaga 1 görs en mer utförlig redovisning med beskrivningar och foton 

jämfört med Tabell 2.   

 

 

 

Tabell 2. Registrerade lokaler i och nära intill utredningsområdet. För beskrivningar hänvisas till Bilaga 1. 

ID-nr Lämningstyp Antikvarisk bedömning 2020 

Fornsök:   
L1979:1650 
RAÄ Viby 
socken 368 

Bytomt/gårdstomt Breslätts gamla tomt berörs inte, ligger utanför utredningsområdet.   

Fornsök:   
L1979:2216 
RAÄ Hardemo 
socken 196 

Bytomt/gårdstomt Hinderstorps gamla tomt berörs inte av utredningsområdet. 

Fornsök:   
L1979:2753 
RAÄ Viby 
socken 455 

Fossil åker Övrig kulturhistorisk lämning. 

Fornsök:   
L1979:2754 
RAÄ Viby 
socken 456 

Husgrund, historisk tid Husgrunden berörs inte av utredningsområdet. 

Fornsök:   
L1979:2774 
RAÄ Hardemo 
socken 226 

Lägenhetsbebyggelse Möjlig fornlämning. 

Fornsök:   
L1979:2952 
RAÄ Viby 
socken 427 

Fossil åker Övrig kulturhistorisk lämning. 

Fornsök:   
L1979:2991 
RAÄ Viby 
socken 438 

Kolningsanläggning Möjlig fornlämning. 
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Fornsök:   
L1979:2996 
RAÄ Viby 
socken 439 

Kolningsanläggning Berörs inte av utredningsområdet. 

Fornsök:   
L1979:2997 
RAÄ Viby 
socken 440 

Röjningsröse Berörs inte av utredningsområdet. 

Fornsök:   
L1979:2998 
RAÄ Viby 
socken 441 

Kolningsanläggning Berörs inte av utredningsområdet. 

Fornsök:   
L1979:2999 
RAÄ Viby 
socken 442 

Naturbildning Utgår i Fornsök? 

Fornsök:   
L1979:3000 
RAÄ Viby 
socken 443 

Övrigt Övrig kulturhistorisk lämning. 

Fornsök:   
L1980:4635 
RAÄ Viby 
socken 130:1 

Avrättningsplats Fornlämning. 

Fornsök:   
L1980:4730 
RAÄ Viby 
socken 46:1 

Stensättning Borttagen fornlämning? 

Fornsök:   
L1980:5100 
RAÄ Viby 
socken 174:1 

Lägenhetsbebyggelse Fornlämning. 

Fornsök:   
L1980:5101 
RAÄ Viby 
socken 175:1 

Lägenhetsbebyggelse Berörs inte av utredningsområdet. 

Fornsök:   
L1980:5769 
RAÄ Viby 
socken 246:1 

Kolningsanläggning Möjlig fornlämning. 

Fornsök:   
L1980:9187 
RAÄ Viby 
socken 273 

Röjningsröse Berörs inte av utredningsområdet 2020. 

Fornsök:   
L1980:9598 
RAÄ Viby 
socken 284 

Lägenhetsbebyggelse Fornlämning. 

Fornsök:   
L1980:9609 
RAÄ Viby 
socken 279 

Boplats Berörs inte av utredningsområdet. 

Fornsök:   
L1981:4778 
RAÄ Hardemo 
socken 144:1 

Fossil åker Fornlämning. 

Fornsök:   
L2018:925 
RAÄ Viby 
socken 46:1 

Bytomt/gårdstomt Berörs inte av utredningsområdet. 

LK2020:1 
Område med fossil 
åkermark 

Möjlig fornlämning. 

LK2020:2 Lägenhetsbebyggelse Möjlig fornlämning. 

LK2020:3 Hägnad Övrig kulturhistorisk lämning. 

LK2020:4 Röjningsröse Övrig kulturhistorisk lämning. 

LK2020:5 Brott/täkt Anmäls inte till Fornsök. 

LK2020:6 Gruvhål Möjlig fornlämning. 
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LK2020:7 Husgrund, historisk tid Tillförs Fornsök L1980:5100. 

LK2020:8 Brott/täkt Övrig kulturhistorisk lämning. 

LK2020:9 Röjningsröse Övrig kulturhistorisk lämning. 

LK2020:10 Möjligt steg 2-område - 

LK2020:11 Husgrund, historisk tid Övrig kulturhistorisk lämning. 

LK2020:12 Utgår Tillförs LK2020:10. 

LK2020:13 Röjningsröse Anmäls inte till Fornsök. 

LK2020:14 Röjningsröse Anmäls inte till Fornsök. 

LK2020:15 Röjningsröse Anmäls inte till Fornsök. 

LK2020:16 Fyndplats Övrig kulturhistorisk lämning. 

LK2020:17 Husgrund, historisk tid Övrig kulturhistorisk lämning. 

LK2020:18 Röjningsröse Anmäls inte till Fornsök. 

LK2020:19 Röjningsröse Anmäls inte till Fornsök. 

LK2020:20 Röjningsröse Anmäls inte till Fornsök. 

LK2020:21 Fyndplats Övrig kulturhistorisk lämning. 

LK2020:22 Hägnad Anmäls inte till Fornsök. 

LK2020:23 Hägnad Anmäls inte till Fornsök. 

LK2020:24 Fossil åker Övrig kulturhistorisk lämning. 

LK2020:25 Färdväg Övrig kulturhistorisk lämning. 

LK2020:26 Hägnad Ingår i LK2020:28 vid registrering till Fornsök. 

LK2020:27 Brott/täkt Anmäls inte till Fornsök. 

LK2020:28 

Fossil åker,  
troligen med gravfält 
eller enstaka 
stensättningar/rösen 

Fornlämning. 

LK2020:29 Hägnad Ingår i LK2020:28 vid registrering till Fornsök. 

LK2020:30 Fossil åker Övrig kulturhistorisk lämning. 

LK2020:31 Fossil åker Övrig kulturhistorisk lämning. 

LK2020:32 Röjningsröse Övrig kulturhistorisk lämning. 

LK2020:33 Röjningsröse Anmäls inte till Fornsök. 

LK2020:34 Fossil åker Övrig kulturhistorisk lämning. 

LK2020:35 Kolningsanläggning Möjlig fornlämning. 

LK2020:36 Kolningsanläggning Möjlig fornlämning. 

LK2020:37 Kolningsanläggning Möjlig fornlämning. 
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LK2020:38 Hägnad Anmäls inte till Fornsök. 

LK2020:39 Hägnad Anmäls inte till Fornsök. 

LK2020:40 Hägnad Anmäls inte till Fornsök. 

LK2020:41 Kolningsanläggning Möjlig fornlämning. 

LK2020:42 Fossil åker Möjlig fornlämning. 

LK2020:43 Hägnad Övrig kulturhistorisk lämning. 

LK2020:44 Hägnad Anmäls inte till Fornsök. 

LK2020:45 Möjligt steg 2-område - 

LK2020:46 Lägenhetsbebyggelse Ingen antikvarisk bedömning (bortodlad?). 

 

 

I Tabell 2 och Bilaga 1 har 15 objekt bedömts som fornlämningar eller möjliga fornlämningar. 

Därtill kommer den tidigare fornlämningsredovisade stensättningen Fornsök L1980:4730, 

som nu saknar fornlämningskaraktär (kan vara tidigare felbedömd eller en borttagen grav) och 

några objekt som kan vara fornlämningar men inte bedöms vid denna utredning då de ligger 

utanför utredningsområdet. 

 

De möjliga fornlämningarna bör i första hand bedömas som fornlämningar i relation till 

gällande kulturmiljölag, men rubriceras som ”möjliga fornlämningar” för att frågan hanteras 

på lite olika sätt från länsstyrelse till länsstyrelse, som enligt lagstiftningen har tolknings-

företräde. Tolkningsföreträdet gäller även för övriga objekt i Tabell 2. 

 

De tidigare registrerade lämningarna 

Av de 22 tidigare registrerade lämningarna i Fornsök visar en jämförelse mellan Tabell 1 och 

Tabell 2 att justeringar och ombedömningar behöver göras för de flesta av lokalerna.  

 

 Av de fem lokaler som tidigare redovisats som fornlämningar visade det sig att de 

två kolningsgroparna (L1979:2996 och L1979:2998) var korrekt lägesbestämda 

utanför utredningsområdet och att stenåldersboplatsen (L1980:9609) saknade 

topografiska förutsättningar att beröra utredningsområdet.  

Ett av de två fornlämningsobjekten i utredningskorridoren, en stensättning, visade 

sig sakna fornlämningskaraktär och kan därför vara antingen en tidigare felbedömd 

fornlämningsliknande bildning eller en borttagen fornlämning utan anteckning om det 

i Fornsök (L1980:4730).  

Det andra fornlämningsobjektet i utredningskorridoren, en lägenhetsbebyggelse, 

visade sig sakna beskrivning (L1980:9598). Enligt Fornsök berodde det på att 

husgrunden var helt snötäckt vid besiktningstillfället, men att en skylt uppsatt av 

hembygdsföreningen och en historisk karta visade att ett soldattorp funnits på platsen 

på 1700-talet. Nu vid denna utredning upprättades beskrivning och objektet fick ny 

geometri. Den antikvariska bedömningen kunde bekräftas. 

 Av de sex lokalerna med möjliga fornlämningar enligt Fornsök visade sig fem ligga 

utanför utredningsområdet. Tre av dem, bebyggda gårdstomter, har överförts från 

historiska kartor utan fältarbete till Fornsök och saknade beskrivning. En av dessa 

lokaler, Breslätts bytomt (L1979:1650), visade sig ha fått felaktig geometri i 
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utredningsområdet. Historiska kartor visar att den gamla tomten i allt väsentligt ligger 

utanför utredningsområdet.  

Av de två resterande möjliga fornlämningarna utanför utredningsområdet hade en 

husgrund från historisk tid (L1979:2754) beskrivning och korrekt lägesbestämning i 

Fornsök. Den andra, en lägenhetsbebyggelse (L1980:5101), hade beskrivning och en 

geometri som bör justeras. Redovisningen i Fornsök visar inte om bebyggelsens 

husgrunder finns i eller utanför utredningskorridoren, men vid fältarbetet för denna 

utredning visade det sig att de ligger utanför. 

Den möjliga fornlämningen i utredningskorridoren (L1980:5100) hade en 

summarisk beskrivning och geometri som punktobjekt. Den ligger i kraftlednings-

korridoren och fick nu geometri som ytobjekt, beskrivning och ändrad bedömning till 

fornlämning.   

 Av de nio lokaler som enligt Fornsök bedöms som Övriga kulturhistoriska 

lämningar visade sig två i sin helhet ligga utanför utredningsområdet (L1979:2997 

och L1980:9187). En lokal med fossil åker (L1979:2753) ligger huvudsakligen utanför 

utredningsområdet och kan vara ofullständigt beskriven, vilket nu inte kontrollerades 

fullständigt. Fem lokaler i utredningsområdet visade sig behöva revideras. Dessa 

består av röjningsrösen och kolbottnar, vilka uppenbarligen uppfattats som svåra att 

hantera antikvariskt och arkeologiskt. En av lokalerna, ett område med röjnings-

rösen, bedöms nu ha fornlämningskaraktär som fossil åker (L1981:4778). Denna har 

nyligen utsatts för flera grävningar i röjningsrösen, troligen arkeologiska under-

sökningar (ännu utan redovisning i Fornsök), som ger lämningarna ett skadat intryck.  

De tre lokalerna med röjningsrösen i utredningskorridoren visade sig vara 

tveksamt bedömda. En lokal, redovisad som 1 röjningsröse troligen efter anläggande 

av luftledning (L1979:2952), visade sig ha 6 röjningsrösen efter vad som enligt RAÄ:s 

styrdokument kan redovisas som fossil åker. En annan lokal med 1 röjningsröse 

(L1979:2999), bedöms nu som naturbildning, och den tredje lokalen, med 3 röjnings-

rösen (L1979:3000), visade sig ha oklar relation till åkerbruk och skulle därför kunna 

redovisas som ”Övrig” i Fornsök. 

De två kolbottnarna (L1979:2991 och L1980:5769), visade sig bägge vara lämningar 

efter liggmilor med nyligen grävda gropar som inte återställts, troligen efter 

arkeologiska undersökningar i C14-daterande syfte. Den ena var tidigare felbedömd 

som resmila (L1979:2991). I väntan på eventuella dateringar bör de tills vidare 

bedömas som möjliga fornlämningar, och om C14-dateringar inte görs är det mest 

sannolika att de bedöms som fornlämningar. 

 De två lokalerna som i Fornsök redovisas som Ingen antikvarisk bedömning bör 

bägge bedömas som fornlämningar eller i ena fallet alternativt som möjlig forn-

lämning. Den ena lokalen, en avrättningsplats (L1980:4635), har i Fornsök upp-

fattats ha oklar historia, men historiska kartor, arkiv och litteratur ger tydlig klarhet om 

fornlämningsstatus och lokalens geometri. På platsen ligger sökschakt öppna, troligen 

efter arkeologisk undersökning, men det är oklart om det är lämningar efter avrättning 

eller en eventuell underliggande stenåldersboplats som eftersökts. 

Den andra lokalen i Fornsök med Ingen antikvarisk bedömning (L1979:2774) uppges 

sakna lämningar ”synliga ovan mark”, men är redovisad som torp på kartor från 1700- 

och 1800-talen. Arkeologiska sökschakt ligger öppna efter pågående arkeologisk 

utredning inom ett område som är påverkat av landsväg och odling, men inte där en 

källargrund finns bevarad. Denna har i tidigare arkeologisk utredning bedömts som 

täktgrop (Björklund 2018), och verkar inte ha berörts av arkeologiska sökschakt. Det 

mest sannolika är att källargrunden härrör från torpet, vilket skulle ge fornlämnings-
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status, om det inte kan visas att den skulle vara sekundärt anlagd efter torpets 

övergivande. 

 

Sammanfattningsvis visar sammanställningen av hur de tidigare registrerade lämningarna i 

utredningsområdet hanterats i Fornsök, att i princip samtliga behöver uppdateras med nya 

antikvariska bedömningar, beskrivningar eller geometrier. 

 

De nyregistrerade lämningarna 

Av de 46 nyregistrerade lokalerna bedöms nio som fornlämning eller möjliga fornlämningar, 

15 som övriga kulturhistoriska lämningar och en som ingen antikvarisk bedömning. Dessa 25 

lokaler bör tillföras Fornsök. Därtill har fyra lokaler registrerats som bör slås samman med 

någon av dessa 25 lokaler.  

 

Resterande 17 lokaler består av två preliminära steg 2-områden och 15 lokaler som inte 

föreslås tillföras Fornsök, men som är bra att känna till och i flera fall ta hänsyn till vid 

rivningen av kraftledningarna. 

 

 En lokal (LK2020:28) har klar fornlämningskaraktär med både röjningsrösen efter 

fossil åker och möjligen förhistoriska gravar. Området har sannolikt stenröjts i mer 

än ett tidsskede. De möjliga gravarna är svårbedömda bland röjningsrösena, men 

behöver inte fastställas för kraftledningens rivning eftersom de ligger utanför 

kraftledningsgatan om maskinkörning kan undvikas där de förekommer. Röjnings-

rösena i kraftledningsgatan bör gå att undvika vid rivningen, eventuellt bör de karteras 

eller inhägnas i terrängen, alternativt är det möjligt att komma fram ändå med maskin i 

nödvändig omfattning.  

 Åtta lokaler som redovisas som Möjliga fornlämningar utgörs av 1 område med fossil 

åkermark, 1 fossil åker, 1 lägenhetsbebyggelse, 1 gruvhål och 4 kolbottnar efter 

liggmilor. Det mest sannolika är att dessa ska bedömas som fornlämningar enligt 

kulturmiljölagen och Riksantikvarieämbetets styrdokument, men fornlämnings-

kriterier, okända vid denna utredning, kan finnas i länsstyrelsens tillämpning. 

Området med fossil åkermark (LK2020:1) har svårbedömd ålder och saknar s.k. 

hackerörskaraktär av att röjningsrösen lagts upp bredvid och inte i odlingsytor. 

Fornlämningsstatusfrågan behöver inte utredas fullständigt för rivningen av 

kraftledningen eftersom lokalen ligger utanför kraftledningsgatan och har ett 

terrängläge som inte bedöms behöva användas för transporter till och från 

kraftledningsstolparna.  

Den fossila åkern (LK2020:42) hör till torpet Åsberg, som bedöms som fornlämning 

(Fornsök L1980:9598), vilket gör att även den övergivna åkermarken intill kan 

bedömas som fornlämning. Alternativt bedöms den som Övrig kulturhistorisk lämning 

av att den ursprungliga strukturen kan ha förändrats av fortsatt odling och annan 

markanvändning efter torpets övergivande.  

Lägenhetsbebyggelsen (LK2020:2) har sentida karaktär och behöver en närmare 

analys av historiska kartor och kanske andra historiska källor för att klarlägga 

tillkomsttid, något som dock inte bedöms behövligt för rivningen av kraftledningarna. 

Gruvhålet (LK2020:6) har i intilliggande gråbergsvarp sentida cement som försvårar 

åldersbedömningen. I litteraturen finns en uppgift om en gruva år 1849, som kan vara 

denna. Några meter från varpet finns cementfundament från en tidigare kraftledning, 

vilket kan vara en indikation på att cement i varpet kan ha dumpats sekundärt.  

De fyra nyregistrerade kolbottnarna efter liggmilor ligger i samma område som de 

tidigare registrerade och har samma karaktär som dessa. De ligger i ett område som 
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har studerats noggrant vid tidigare arkeologiska utredningar, inom ett område 

redovisat som Möjlig fornlämning vid en steg 1-utredning (Björklund 2018, se figur 

18). Bedömningen Möjlig fornlämning vid den tidigare utredningen bör ha avsett 

boplatslämningar. Talrika sökschakt i området, troligtvis efter en pågående utredning 

steg 2, kunde noteras vid fältarbetet för denna utredning. Resultatet av det pågående 

steg 2 var inte känt när denna utrednings fältarbete utfördes i maj 2020, men 

anmärkningsvärt vore om kolbottnarna inte registrerades vid steg 2-insatserna. 

 De övriga kulturhistoriska lämningarna enligt Tabell 2 och Bilaga 1 utgörs av 4 

lokaler med fossil åker och röjningsrösen, 3 lokaler med enstaka röjningsröse, 2 

hägnader, 2 husgrunder från historisk tid, 2 fyndplatser och 1 färdväg. En av lokalerna, 

en fyndplats för stenåldersföremål (LK2020:16), ligger utanför utredningsområdet 

men tagits med för att den möjligen kan indikera en boplats, som kan sträcka sig in i 

utredningsområdet. Den frågan kan utredas i ett steg 2, men av topografiska skäl kan 

en eventuell boplats här troligen inte sträcka sig till kraftledningsstolpar eller till mark 

som kan bedömas behöva tas i anspråk för körning med maskin till stolparna vid 

rivningen.  

Den andra fyndplatsen är en slaggförekomst (LK2020:21), troligen efter en smedja. 

En närmare undersökning av lokalen kan resultera i fornlämningsbedömning, om 

smedjan kan lokaliseras och bedömas vara från tiden före 1850 eller slaggen kan 

dateras till tidsskedet före 1850. En sådan fördjupningsinsats förefaller inte motiverad 

i samband med rivningen av kraftledningen. 

De fyra lokalerna med fossila åkrar är egentligen röjningsröselokaler med 

ofullständigt stenröjda intilliggande marker utan framträdande odlingsspår men som 

ändå kan ha använts för odlingsförsök och/eller ängsbruk. Sammanlagt ett 50-tal 

röjningsrösen har registrerats på dessa lokaler, som redovisas i enlighet med 

Riksantikvarieämbetets styrdokument som fossila åkrar, men alternativt skulle kunna 

redovisas som enstaka röjningsrösen enligt samma styrdokument. De tre lokalerna 

med vardera 1 röjningsröse har liknande bakgrund som de fyra lokalerna med 

fossila åkrar. 

De två husgrunderna från historisk tid har varit eller hört till torp eller liknande i 

närheten av befintlig bebyggelse. 

Färdvägen hör enligt historiska kartor till Breslätt under 1900-talet eller senare delen 

av 1800-talet. Vägsträckningen var tidigare en annan enligt historiska kartor. 

 De 15 lokalerna som inte registreras i Fornsök består av hägnader (stenmurar), 

röjningsrösen (odlingsrösen i moderna åkrar som ligger i träda eller nyligen har slyat 

igen) samt stenbrott och täkter (som nyligen använts och kanske fortfarande kan 

användas till husbehov). Av dessa är flertalet stenmurar värda att ta hänsyn till så att 

de bevaras intakta och inte skadas. Röjningsrösena och täkterna/stenbrotten som inte 

registreras i Fornsök bedöms sakna skyddsvärde. De har tagits med vid utredningen 

för att säkerställa att det vid rivningsarbetet finns en dokumentation som visar att 

särskilda skydds- och bevarandeåtgärder inte behöver vidtas i dessa fall. 

 

Steg 2-områdena 

De två preliminära steg 2-områdena redovisar befintliga åkermarker (LK2020:10 och 

LK2020:45), men saknar avgränsning och andra iakttagelser än att det i den ena åkerns närhet 

finns rödfärgning i en bäck och i den andra åkerns närhet finns en förhistorisk järn-

framställningsplats och en tidigare registrerad stensättning. Fler steg 2-områden, där man 

skulle kunna leta efter överplöjda fornlämningar, valdes bort att redovisa vid fältarbetet. 

Orsaken var att det förekommer ett stort antal sådana platser som behöver en mer ingående 

analys av steg 2-behov i relation till planerade markarbeten. Dessutom förefaller steg 2-
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utredningar pågå i utredningsområdets östra del. Dessa behöver utvärderas före vidare 

åtgärder. 

 

Stolpfundamenten 

Samtliga fundament till befintliga stolpar studerades så noggrant som möjligt utan grävning 

med spade eller maskin, men genom sondning och okulära iakttagelser (figur 19). Inga 

fyndindikationer på att de placerats på fornlämningar kunde noteras. De tre stolpar som står 

på fornlämning (avrättningsplatsen L1980:4635 och den fossila åkermarken LK2020:28) 

undantogs från sondning, men okulärt noterades inga fynd som föremål, slagg, skörbrända 

stenar, benknotor etc. på dessa platser.  

 

I utredningskorridoren kunde också ett antal fundament till tidigare nedmonterad kraftledning 

noteras (figur 20). Också dessa platser kontrollerades så noggrant som omständigheterna 

medgav inom en steg 1-utredning. Inga som noterades kunde bedömas vara placerade på 

fornlämning. Vid det registrerade gruvhålet och dess gråbergsvarp (LK2020:6) finns 

fundament så nära att skyddsåtgärder kan övervägas. 

 

 
Figur 19. Två av alla stolpfundament som kontrollerades. Foto nära Älberg, mot SSO: Lennart Klang. 
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Figur 20. Två fundament efter tidigare nedmonterad kraftledning. Dessa kontrollerades med avseende på om de 

kan bedömas belägna på fornlämning. I bakgrunden gruvhålet LK2020:6. Foto mot SSO: Lennart Klang. 
 

 

Inhägnade otillgängliga områden och oregistrerade lämningar 

Vid kraftledningarnas ändstationer kontrollerades inte inhägnade marker noggrant vid 

utredningen. Dessa kunde ses genom inhägnaderna (figur 21). Här kan det vara aktuellt med 

kompletterande arkeologi, om rivningsarbetet berör dessa marker.   

 

I övrigt förekommer diverse spår i utredningskorridoren från sentida aktiviteter, vilka inte 

bedömdes behövliga att registrera vid arkeologisk utredning. Vanligen rör det sig om flyttade 

stenar i samband med odling och bebyggelse, nedlagda åkrar, stigar och brukningsvägar, 

ingrävningar för täkter m.m.  

 

I utredningskorridoren vid Breslätt förekommer flera sådana spår, som också kan ses på den 

ekonomiska kartan från 1955. Bland annat ser man en träindustri från 1900-talet och 

ekonomibyggnader till en jordbruksgård på den ekonomiska kartan, men inga av dessa har 

sådana bevarade lämningar eller sådan känd historia som kan anses motivera registrering vid 

arkeologisk utredning eller särskilda skyddsåtgärder vid rivningen av kraftledningen (figur 

22). 
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Figur 21. Inhägnat område dit kraftledningen går i Tälle. Foto mot OSO: Lennart Klang. 
 

 
Figur 22. Vid Breslätt har stora block lagts upp och bredvid ett av dessa ligger en cementtrappa. Trappan och 

troligen även blocken härrör antagligen från en byggnad som kan ses på den ekonomiska kartan från 1955. Foto 

mot N: Lennart Klang. 
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Arkivhandlingar 

Inga originalhandlingar som har betydelse för förståelsen av utredningens genomförande och 

resultat föreligger. Denna rapport bedöms innehålla alla relevanta upplysningar som 

framkommit vid utredningen.   

 

Inga fornfynd har tillvaratagits för konservering och hantering i övrigt före fyndfördelning till 

anvisat arkiv. Fältanteckningar och datafiler med GPS-koordinater förvaras hos LK Konsult.   

 

 

Utvärdering 
Utredningen har genomförts enligt upprättad projektplan. Utredningens syften har uppnåtts; 

utredningsområdet har undersökts med avseende på identifiering av fornminnen i en om-

fattning som bedöms rimlig inom en steg 1-utredning, skick och status för berörda forn-

minnen enligt KML och Riksantikvarieämbetets styrdokument för beskrivningar och 

antikvariska bedömningar har redovisats, positioner för fornminnen har redovisats med hand-

hållen GPS och underlag till eventuell fortsatt arkeologisk utredning i ett steg 2 har berörts.  

 

De objekt som påträffades och registrerades bör beaktas i den fortsatta projekteringen i 

enlighet med Svenska kraftnäts intentioner och länsstyrelsens synpunkter. Med ledning av 

redovisade fornminnesobjekt bör det vara möjligt att planera projektets fortsättning så att 

objekten inte skadas eller berörs så lite som möjligt.  

 

Utredningen kunde genomföras utifrån beprövad vetenskaplig erfarenhet och antikvarisk 

sakkunskap, både allmänt och med hjälp av erfarenhet av arkeologiska fältarbeten i när-

liggande områden med liknande karaktär som utredningsområdet.   

 

Fotodokumentationen ger en god uppfattning om landskapet och vegetationen i utrednings-

området. 

 

 

Behov av ytterligare antikvariska åtgärder 
Vald ambitionsnivå och utredningsresultatet gör att inga ytterligare antikvariska åtgärder 

bedöms behövliga i utredningsområdet för att klarlägga områdets fornminnesstruktur enligt 

vad man kan identifiera i en steg 1-utredning. 

 

Det förefaller också troligt att ett arkeologiskt utredningssteg 2 inte behövs genomgående, 

eftersom inga indikationer på att stolpar är placerade på okända fornlämningar kunde 

identifieras i steg 1 och att körning med maskin till stolparna vid rivningsarbetet veterligen 

inte innebär grävning i marken. Frågan får avgöras av länsstyrelsen med ledning av denna 

rapport och detaljerade planer för rivningsarbetet. Eftersom inga indikationer kunde noteras 

föreslås inte specifika platser för steg 2-undersökningar kring ett urval stolpar, men det går 

inte att komma ifrån det faktum att förhistoriska boplatser och andra fornlämningar finns 

gömda i markerna, särskilt i åkermarker, på många platser i landskapet. Om länsstyrelsen 

bedömer fördjupade arkeologiska åtgärder behövliga kan antikvarisk kontroll vid borttagande 

av vissa stolpar vara ett alternativ till steg 2-utredning. Man kan konstatera att om stolpar är 

placerade på okulärt osynliga fornlämningar är dessa redan skadade, och att varsam rivning på 

begränsad yta i så fall knappast förvärrar skadorna påtagligt. Men det kan finnas arkeologisk 

intressant information att ta tillvara. 
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Befintliga stolpar berör två fornlämningar enligt utredningsresultatet, avrättningsplatsen 

L1980:4635 och det nyregistrerade röjningsröseområdet (med möjliga gravar) LK2020:28. I 

dessa fall bör länsstyrelsen besluta om åtgärder efter ansökan om tillstånd att gräva på dessa 

platser för att riva kraftledningsstolparna. I röjningsröseområdet finns goda förutsättningar att 

ta sig fram mellan röjningsrösena utan att skada dessa. De möjliga gravarna ligger norr om 

kraftledningsgatan och berörs inte om tillfartsväg till stolparna undviks från nordväst och i 

stället planeras under kraftledningen. 

 

Ytterligare ett fåtal objekt kan bedömas ha fornlämningsområden som berörs av rivningen. 

Skyddsområden kan behövas för dessa objekt. Detta gäller främst gruvhålet (LK2020:6) och 

fossil åker (LK2020:42) vid ett torp. Även i dessa fall bör länsstyrelsen göra en bedömning 

enligt KML om vad som krävs. Som stolpar och stolpfundament är placerade vid dessa 

fornminnesobjekt förefaller det möjligt, utifrån fornminnenas art och betydelse samt 

terrängens struktur, att genomföra rivningen utan att fornminnena hotas eller kommer till 

skada.   

 

Den på ett litet krönparti tidigare registrerade stensättningen L1980:4730 bedöms som 

borttagen eller naturbildning med möjligen påfört material, t.ex. kvickrot. Om den är 

borttagen finns en liten sannolikhet för att något av antikvarisk värde ändå kan finnas kvar, 

varför länsstyrelsen bör ta ställning till hur detta objekt bör hanteras. Om fornlämningsstatus 

ska kvarstå står stolpar i tillhörande fornlämningsområde, men som vägar och platsens terräng 

ser ut bedöms det möjligt att varsamt ta ner stolparna utan att beröra krönpartiet.   

 

Det kan aldrig helt uteslutas att fornfynd finns gömda/deponerade/tappade i terrängen där inga 

indikationer syns på marken vid en steg 1-utredning och även kan förbli oupptäckta vid steg 

2-utredningar. Om sådana kommer fram vid grävning ska länsstyrelsen kontaktas och fortsatt 

grävning på platsen avbrytas i väntan på besked från länsstyrelsen.  
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Bilaga 1. Objekttabell med fotodokumentation   
De nyregistrerade objekten har ännu inte Fornsöks-ID, men de som bör få det markeras med 

”Fornsök:” i denna bilaga.  

ID-nr Lämningstyp 
2020 

Beskrivning  
med tillhörande information och foto 

Antikvarisk 
bedömning  
2020 

 
Fornsök:   
L1979:1650 
 
 
RAÄ Viby socken 
368 
 
  

 
Bytomt/gårdstomt 

 
Tidigare beskrivning (från 2018) och bedömning enligt 
Fornsök:  
Enligt Häradsekonomiska kartan Breslätts bytomt, ca 150x90 
m (NNÖ-SSV). Möjlig fornlämning.  
Antikvarisk kommentar: Enligt ortnamnsregistret omnämns 
Breslätt i Viby socken för första gången 1520. Bedöms som 
bevakningsobjekt då byn i dag fortfarande är bebyggd. 
  

Granskning 2020-05-12 (NG, LK): 
Skadestatus: - 
Undersökningsstatus: - 
 
Beskrivning: Bebyggd gårdstomt med ungefärlig utsträckning i 
Fornsök enligt den ekonomiska kartan från 1955. Numera 
borttagna byggnader enligt ekonomiska kartan, bland annat en 
ladugård utanför det angivna området i Fornsök, saknar tydliga 
husgrunder.  
 
Denna gårdstomt enligt Fornsök finns inte på 
häradsekonomiska kartan och storskifteskartan. Enligt dessa 
äldre kartor låg den gamla gårdstomten ca 100 m SV om 
gårdstomten som redovisas i Fornsök.  
 
I utredningsområdet har byggnader enligt den ekonomska 
kartan tillkommit sent i bebyggelseutvecklingen (1900-tal och 
senare delen av 1800-talet). Äldre bebyggelse bör ha funnits 
där gården ligger enligt de äldre kartorna. 
 
Terräng: Svagt NNV-sluttande moränmark. Gårds- och 
hagmark. 
 
Referenser:  
1) Rikets allmänna kartverks arkiv: J133-9F9a57/1955. 
Ekonomiska kartan. 
2) Rikets allmänna kartverks arkiv: Viby J112-64-14/1864. 
Häradsekonomiska kartan. 
3) Lantmäterimyndigheternas arkiv: 18-VIB-41/1770. Delning. 
 
Åtgärdsförslag: Rivning av kraftledningen berör inte Breslätts 
gamla tomt. Inga särskilda skyddsåtgärder föreslås för 
gårdstomten enligt Fornsök. 
 

 
Utdrag ur den ekonomiska kartan Östansjö J133-9F9a57  
från1955 med utredningskorridoren 2020. Redovisningen i 
Fornsök visar huvudsakligen en ungefärlig sentida gårdsplats. 
Breslätts gamla tomt låg längre mot SV. Bearbetning: Niklas 
Groop. 
 

 
- 
 
(Geometrin bör 
justeras i Fornsök 
och ersättas med 
läget för Breslätts 
gamla tomt, 
utanför 
utredningsområdet 
2020) 
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Utdrag ur den häradsekonomiska kartan. Redovisningen i 
Fornsök (orange) visar en ungefärlig sentida gårdsplats. Röda 
markeringar är lokaler antecknade vid den arkeologiska 
utredningen. Breslätts gamla tomt ligger utanför 
utredningsområdet. Bearbetning: Niklas Groop. 
 

 
Fornsök:   
L1979:2216 
 
 
RAÄ Hardemo 
socken 196 
 
  

 
Bytomt/gårdstomt 

 
Tidigare beskrivning (från 2018) och bedömning enligt 
Fornsök:  
Enligt Häradsekonomiska karta Hinderstorps gårdstomt, ca 
255x45-125 m (N-S). Möjlig fornlämning. 
Antikvarisk kommentar: Enligt ortnamnsregistret omnämns 
Hinderstorp i Hardemo socken för första gången 1615. Bedöms 
som bevakningsobjekt då byn i dag fortfarande är bebyggd. 
 

Granskning 2020-05-15 (NG, LK): 
Skadestatus: - 
Undersökningsstatus: - 
 
Beskrivning: Berörs inte i utredningsområdet 2020. 
 

 
- 

 
Fornsök:   
L1979:2753 
 
 
RAÄ Viby socken 
455 
 
   

 
Fossil åker 

 
Tidigare beskrivning (från 2018) och bedömning enligt 
Fornsök:  
Röjningsröseområde, 45x40 m (NNÖ-SSV), bestående av 
minst 5 röjningsrösen. Dessa är 3-8 m diam och 0,3-0,4 m h, 
av 0,05-1 m st stenar, vanligen 0,15-0,6 m st. Påträffad vid 
arkeologisk utredning år 2018 (RAÄ dnr. RAÄ-2018-3201). 
Övrig kulturhistorisk lämning. Antikvarisk kommentar: 
Bedöms ej vara av ålderdomlig hackerörstyp. (RAÄ dnr. RAÄ-
2018-3201). 
 

Granskning 2020-05-14 (NG, LK): 
Skadestatus: Välbevarad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Röjningsröseområde med minst 7 röjningsrösen, 
varav 5 enligt beskrivningen ovan från 2018 och två i 
utredningsområdet 2020. Dessa gör att området med 
röjningsrösen kan utökas några meter mot Ö in i 
utredningsområdet 2020. En sådan marginellt justering i 
bedöms sakna betydelse för redovisningen i Fornsök. 
Röjningsröseområdets innehåll och begräsning mot V, utanför 
utredningsområdet 2020, utreddes inte 2020. 
 
Odlingsspår av antikvariskt intresse har inte iakttagits i 
utredningsområdet. Röjningsrösena kan vara ditkörda och 
tippade i mark som inte varit åker, alternativt vara stenröjning 
för tillfällig odling och ängsbruk. 
 
Terräng: Ö-sluttande och flack moränmark. Skogsmark 
(barrskog och sly). 
 
Åtgärdsförslag: Inga. 
 

 
Övrig kultur-
historisk lämning  
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Utdrag ur den ekonomiska kartan Östansjö J133-9F9a57  
från1955 med utredningskorridorens västra gräns 2020. 
Redovisningen i Fornsök och inmätta röjningsrösen 2020 som 
röda objekt. Bearbetning: Niklas Groop. 
 

 
Foto mot V: Lennart Klang 2020. 
 

 
Fornsök:   
L1979:2754 
 
 
RAÄ Viby socken 
456 
 
  
 
   

 
Husgrund, 
historisk tid 

 
Tidigare beskrivning (från 2018) och bedömning enligt 
Fornsök:  
Husgrund, 3,5x3,5 m och 0,3 m h (N-S), bestående av 
syllstensrader av 0,25-0,5 m st stenar. I S raden är en 1,5x0,6 
m st sten. I SV hörnet är ett spismursröse, 2x1,5 m och 0,4 m 
h, av 0,3-0,4 m st stenar. Påträffad vid arkeologisk utredning år 
2018 (RAÄ dnr. RAÄ-2018-3201). Möjlig fornlämning. 
Antikvarisk kommentar: Skriftliga uppgifter och kartbelägg 
saknas. Husgrunden kan mycket väl vara en 
lägenhetsbebyggelse från före 1850. (RAÄ dnr. RAÄ-2018-
3201) 

 

Granskning 2020-05-15 (NG, LK): 
Skadestatus: - 
Undersökningsstatus: - 
 
Beskrivning: Korrekt lägesbestämd husgrund utanför 
utredningsområdet. Förutom husgrunden kan 2-3 gropar, 
också utanför utredningsområdet, tillhöra bebyggelsen. 
 

 
- 

 
Fornsök:   
L1979:2774 
 
 
RAÄ Hardemo 
socken 226 
 
  
  

 
Lägenhets-
bebyggelse 

 
Tidigare beskrivning (från 2018) och bedömning enligt 
Fornsök:  
Torp, 65x10 m (NV-SÖ), utbredning enligt karta från 1850. 
Torpet är belagt på storskifteskarta från 1792. Inga lämningar 
är synliga ovan mark. Påträffad vid arkeologisk utredning år 
2018 (RAÄ dnr. RAÄ-2018-3201). Ingen antikvarisk 
bedömning. 

 

Granskning 2020-05-15 (NG, LK): 
Skadestatus: Skadad. 
Undersökningsstatus: Delundersökt. 

 
Möjlig fornlämning 
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Beskrivning: Bebyggelselämningar efter torp, bestående av 
en källargrund och troligtvis borttagna lämningar inom ca 
65x30 m (NV-SO). 
 
Källargrunden, 7x6 m (N-S), består av ett utrymme, 3x3 m och 
1 m djupt, med några inrasade stenar 0,2-0,4 m stora. Utmed 
långsidorna omgivande vall, 2 m bred och 0,5 m hög. I S en 
öppning 1,5 m bred. Framför öppningen en tidigare 
brukningsväg. 
 
Källargrunden ligger SV om landsvägen och bör tillhöra 
torpbebyggelse NO om samma väg enligt Fornsök. Där torpet 
legat enligt Fornsök ca 15 m NO om källargrunden saknas 
husgrunder. Marken påverkad av sökschakt för pågående 
arkeologisk utredning, enligt Fornsök beslutad av länsstyrelsen 
i Örebro 2019.    
  
Terräng: V-sluttning och på liten moränrygg (NNV-SSO). Sly i 
sluttningen, öppen gräsmark uppe på moränryggen. 
 
Skadebeskrivning: Oklar skadeomfattning av befintlig 
landsväg, sentida markanvändning och arkeologiska 
sökschakt. 
 
Referenser:  
1) Rikets allmänna kartverks arkiv: J133-9F9a57/1955. 
Ekonomiska kartan. 
2) Rikets allmänna kartverks arkiv: Viby J112-64-14/1864. 
Häradsekonomiska kartan. 
3) Lantmäterimyndigheternas arkiv: 18-VIB-41/1770. Delning. 
 
Åtgärdsförslag: Inga. 
 

 
Foto mot NO: Lennart Klang 2020. 
 

 
Fornsök:   
L1979:2952 
 
 
RAÄ Viby socken 
427 
 
  
  

 
Fossil åker 

 
Tidigare beskrivning (från 2018) och bedömning enligt 
Fornsök:  
Röjningsröse, ovalt, 7x4 m (NÖ-SV) och 0,6 m h, 
övermossad/övertorvad med 0,15-0,3 m st stenar synliga i 
ytan. Mindre stenröjd yta i SÖ, möjligen efter anläggande av 
luftledning. (RAÄ-2018-3201). Övrig kulturhistorisk lämning. 

 

Granskning 2020-05-14 (NG, LK): 
Skadestatus: Välbevarad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Område med röjningsrösen, 40x20 m (ONO-
VSV). Två är ovala, 5x3 och 7x4 m stora och 0,4-0,6 m höga, 
fyra är orgelbundet rundade, ca 4 m i diameter och 0,3-0,6 m 
höga, av 0,1-0,3 m stora stenar.  
 
Inga synliga odlingsspår i omgivande marker. Möjligen kan 
stenröjningen gjorts för tillfällig odling och ängsbruk. 
  
Terräng: Flack moränmark, något sluttande mot NNV. Sly. 
 
Åtgärdsförslag: Inga. 
 

 
Övrig kultur-
historisk lämning 
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Foto mot SO: Lennart Klang 2020. 
 

 
Fornsök:   
L1979:2991 
 
 
RAÄ Viby socken 
438 
 
  
  
 

 
Kolnings-
anläggning 

 
Tidigare beskrivning (från 2018) och bedömning enligt 
Fornsök:  
Kolbotten efter resmila, osäker form, troligen rund, 4,5 m diam 
och 0,3 m h. Utanför kanten är 3 stybbgropar, 2x1,5 m och 0,3-
0,4 m dj. (RAÄ-2018-3201). Övrig kulturhistorisk lämning. 

 

Granskning 2020-05-14 (NG, LK):  
Skadestatus: Välbevarad. 
Undersökningsstatus: Delundersökt. 
 
Beskrivning: Kolbotten efter liggmila, ca 7x4 m (VNV-OSO) 
och 0,2 m hög. Svagt sluttande mot VNV. Omedelbart utanför i 
NV och SV är stybbrännor 1 m breda och intill 0,3 m djupa. I V 
är en stybbgrop 2x1 m (N-S) och 0,2 m djup. 2 m S om 
kolbottnen är en stybbgrop 2,5x1 m (VNV-OSO) och 0,3 m 
djup. På kolbottnen är en nyligen grävd grop 0,8x0,4 m (N-S) 
och 0,2 m djup med uppgrävt material intill. Gropen troligen 
resultat av en arkeologisk delundersökning. 
  
Terräng: Liten flack sänka i sandig mark. Lövsly i 
kraftledningsgata. 
 
Åtgärdsförslag: Skyddas mot påverkan.   
 

 
Foto mot NO: Lennart Klang 2020. 
 

 
Möjlig fornlämning 

 
Fornsök:   
L1979:2996 
 
 
RAÄ Viby socken 
439 
 
  
  
 

 
Kolnings-
anläggning 

 
Tidigare beskrivning (från 2018) och bedömning enligt 
Fornsök:  
Kolningsgrop, rektangulär, 4x3 m (Ö-V) och 0,8 m dj. Utanför 
kanten är en vall, 1,5 m br och 0,2-0,3 m h, synlig i N och S. 
(RAÄ-2018-3201). Fornlämning. 

 

Granskning 2020-05-14 (NG, LK): 
Skadestatus: - 
Undersökningsstatus: - 
 
Beskrivning: Korrekt lägesbestämd utanför 
utredningsområdet. 
 

 
- 
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Fornsök:   
L1979:2997 
 
 
RAÄ Viby socken 
440 
 
  
  
 

 
Röjningsröse 

 
Tidigare beskrivning (från 2018) och bedömning enligt 
Fornsök:  
Röjningsrösen, antal 2, ovalt, 3 m diam och 0,4 m h och ovalt, 
4,5-3 m (Ö-V) och 0,35 m h. Övertorvade med i ytan enstaka 
0,15-0,25 m st stenar. (RAÄ-2018-3201). Övrig kulturhistorisk 
lämning. 

 

Granskning 2020-05-13 (LK): 
Skadestatus: - 
Undersökningsstatus: - 
 
Beskrivning: Korrekt lägesbestämda utanför 
utredningsområdet. Oklar karaktär, ingen synlig odlingsmark 
intill. 
 

 
- 

 
Fornsök:   
L1979:2998 
 
 
RAÄ Viby socken 
441 
 
  
 

 
Kolnings-
anläggning 

 
Tidigare beskrivning (från 2018) och bedömning enligt 
Fornsök:  
Kolningsgrop, antydan till kvadratisk form, 3x3 m (NÖ-SV) och 
0,8 m dj. Sondning i botten resuterade i ett 0,4 m tj sotigt 
sandlager med fnyk av kol i botten. Hjulspår tangerar objektet i 
V. (RAÄ-2018-3201). Fornlämning. 

 

Granskning 2020-05-14 (NG, LK): 
Skadestatus: - 
Undersökningsstatus: - 
 
Beskrivning: Korrekt lägesbestämd utanför 
utredningsområdet. 
 

 
- 

 
Fornsök:   
L1979:2999 
 
 
RAÄ Viby socken 
442 
 
  
  
 

 
Naturbildning 

 
Tidigare beskrivning (från 2018) och bedömning enligt 
Fornsök:  
Röjningsröse, runt, 2,5 m diam och 0,3 m h, övertorvat med i 
ytan enstaka 0,15-0,2 m st stenar. (RAÄ-2018-3201). Övrig 
kulturhistorisk lämning. 

 

Granskning 2020-05-13 (NG, LK): 
Skadestatus: - 
Undersökningsstatus: - 
 
Beskrivning: På angiven plats har en naturbildning mått enligt 
ovan intill risbelamrad mark efter avverkning.  
 
Terräng: Svagt N-sluttande moränmark. Skogsmark, avverkad. 
 
Åtgärdsförslag: Inga. 
 

 
Foto mot N: Lennart Klang 2020. 
 

 
Utgår i Fornsök? 

 
Fornsök:   
L1979:3000 
 
 
RAÄ Viby socken 
443 

 
Övrigt 

 
Tidigare beskrivning (från 2018) och bedömning enligt 
Fornsök:  
Röjningsrösen, antal 3, runda, 2,5-3,5 m diam och 0,3-0,5 m h, 
av 0,1-0,5 m st stenar. En är ojämn i ytan, möjligen sönderkörd 
eller naturbildning. (RAÄ-2018-3201). Övrig kulturhistorisk 
lämning. 

 
Övrig kultur-
historisk lämning  
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Granskning 2020-05-13 (NG, LK): 
Skadestatus: Välbevarad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Stensamlingar vid liten sänka i stenig 
moränmark. Sänkan är ca 10 m i diameter med stenig sank 
botten och steniga intilliggande markytor. Stensamlingarna 
enligt tidigare beskrivning kan vara resultat av täktplanering. 
Alternativt har stenar körts och tippats där de inte kan ligga i 
vägen för planerat ängsbruk eller tillfällig odling i närheten. 
   
Terräng: NO-sluttande stenig moränmark. Granskog. 
 
Åtgärdsförslag: Inga. 
 

 
Foto mot Ö: Lennart Klang 2020. 
 

 
Fornsök:   
L1980:4635 
 
 
RAÄ Viby socken 
130:1 
 
  
 

 
Avrättningsplats 

 
Tidigare beskrivning (från 1980 och 1955) och bedömning 
enligt Fornsök: 
Enligt uppgift gammal avrättningsplats. Ingen antikvarisk 
bedömning.  

 

Granskning 2020-05-14 (NG, LK): 
Skadestatus: Lätt skadad. 
Undersökningsstatus: Delundersökt. 
 
Beskrivning: Avrättningsplats, enligt historiska kartor ca 60x60 
m (N-S), bestående av sandig mark utan speciella iakttagna 
lämningar. Centralt i området höjer sig sandmarken något, 
troligen skedde avrättningarna där med åskådare runt omkring. 
Några sentida gropar (för täkter och borttagna stolpar) samt 
yliga skador av nyligen utförd sökschaktning för arkeologisk 
utredning kan ses, varav sökschaktningen på förmodad 
åskådarplats och inte där avrättningarna i första hand kan 
förmodas ha utförts.  
 
Två informationsskyltar av Viby hembygdsförening anger att 
detta är avrättningsplatsen för Grimstens härad och att den 
sista av 10 avrättningar ägde rum 1861. Enligt 
hembygdsföreningen fanns avrättningsplatsen år 1819. Enligt 
Viberud 1961 halshöggs en person här år 1837. Enligt 
dödboken för Viby socken år 1837 ska han ha begravts på 
denna avrättningsplats. 
 
Enligt Waldén 1955 finns en gemensam avrättningsplats för 
Grimstens och Hardemo härader umgefär vid denna plats, 
redovisad på kartor från 1674 och 1688.   
  
Terräng: Flack och svagt ONO-sluttande sandig mark. 
Lövskog under kraftledning. 
 
Skadebeskrivning: Schaktningen är resultat av arkeologisk 
steg 2-utredning, enligt Fornsök beslutad av länsstyrelsen i 
Örebro. 
 
Referenser:  
1) Rikets allmänna kartverks arkiv: Tomta J112-64-15/1864-67. 
Häradsekonomiska kartan. 
2) Waldén 1955: Hardemo sockenkrönika, s 430. 
3) Viberud 1961. Vibyboken, s 108. 
4) ArkivDigital.1837 års dödbok för Viby socken.  

 
Fornlämning 
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Åtgärdsförslag: Varsam rivningen av kraftledning med så lite 
påverkan och körning på platsen som möjligt. Tillstånd av 
länsstyrelsen före markarbeten. 
 

 
Foto mot S: Lennart Klang 2020. 
 

 
Fornsök:   
L1980:4730 
 
 
RAÄ Viby socken 
46:1 
 
  
  
 

 
Stensättning 

 
Tidigare beskrivning (från 1980 och 1955) och bedömning 
enligt Fornsök:  
Stensättning, rund, ca 6 m diam och 0.3 m h. Övertorvad med 
talrika stenar synliga i ytan, 0,1-0,3 m st. Läget är mycket bra. 
Fornlämning. 

 

Granskning 2020-05-11 (NG, LK): 
Skadestatus: Skadad? 
Undersökningsstatus: Undersökt? 
 
Beskrivning: Stensättningen enligt 1955 och 1980 års 
beskrivning framstår 2020 som en stensättningsliknande 
bildning eller lämning, ca 6 m i diameter och 0,1 m hög. Inga 
synliga stenar i ytan, som är tuvig på berghäll. Möjligen har en 
stensättning enligt 1955 års fornminnesinventering tagits bort. 
Alternativt har kvickrot eller liknande lagts upp från åkrar, eller 
så är tuvbildningen naturlig, dvs. att objektet tidigare skulle ha 
felbedömts.  
 
Vid 1955 års inventering gjordes tillägget ”osäker fornlämning”, 
vilket ströks 1980 med tillägget ”Läget är mycket bra”. 
 
Omedelbart Ö om bildningen/lämningen ligger två 
oregelbundna dumphögar, ca 4 m i diameter och 0,5 m höga 
av jord (tillkomna i samband med kraftledningsbygget eller 
arkeologisk undersökning?). Upplagd röjningssten finns mellan 
kraftledningar ca 20-25 m Ö om stensättningens position. 
 
Antikvarisk kommentar: Det kan inte helt uteslutas att 1955 
års bedömning har blivit felaktig, vilket indikeras av 
anteckningen ”osäker fornlämning” vid det årets 
inventeringstillfälle. Dock bör bedömningen i första hand vara 
tillförlitlig med hänsyn till beskrivningen av talrika stenar i ytan. I 
så fall har stensättningen tagits bort. Tillägget vid 1980 års 
inventering ”Läget är mycket bra” kan tyda på att osäkerhet 
kvarstod och att eventuellt borttagande då redan var ett faktum. 
 
En arkeologisk undersökning kan eventuellt avgöra om en 
stensättning funnits på platsen, men en sådan behövs inte för 
rivningen av kraftledningen, om markarbeten undantar 
berghällkrönet. 
  
Terräng: Krön av liten bergsklack. Impediment i åker. 
 
Orientering: 8 m VSV om kraftledningsstolpe. 
 
Åtgärdsförslag: Undvik körning och påverkan på 
berghällkrönet. Tillstånd av länsstyrelsen före markarbeten. 
 

 
Borttagen 
fornlämning? 
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Foto mot VSV: Lennart Klang 2020. 

    

 
Fornsök:   
L1980:5100 
 
 
RAÄ Viby socken 
174:1 
 
  
  
 

 
Lägenhets-
bebyggelse 

 
Tidigare beskrivning (från 1980) och bedömning enligt 
Fornsök:  
Bebyggelselämning, nu närmast en rektangulär upphöjning 8x5 
m och 0,2 m h. Övertorvad. Sannolikt illa åtgången i samband 
med kraftledningsbygge. Namn: Åsbergstorp. Möjlig 
fornlämning. 

 

Granskning 2020-05-08 (NG, LK): 
Skadestatus: Skadad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Bebyggelselämningar efter torp, ca 30-40 m i 
diameter, bestående av två husgrunder och markytor av oklar 
karaktär. 
 
En husgrund efter bostad är ca 8x5 m (Ö-V). Ställvis stenfot 
intill 0,3 m hög av 0,3-0,6 m långa stenar. I Ö spisröse 3 m i 
diameter och 0,8 m högt av stenar och jord. Tegelrester i 
husgrunden. 
 
En husgrund efter uthus, i områdets sydligaste del, är 3,5x2 m 
(Ö-V). Stenfot 0,2 m hög av 0,2-0,5 m stora övermossade 
stenar med i V ingång, 0,8 m bred. 
 
Mellan husgrunderna tegelfragment och röjningssten av oklar 
karaktär. Odlingsmark intill bebyggelselämningarna verkar till 
största delen ha försvunnit vid täkter. Endast fragment återstår 
av tidigare odlingsmark. 
 
Hussymbol på historisk karta från 1802, med åkermark 
huvudsakligen N om byggnaden, i mark som till stor del 
förstörts av täktområde. 
 
Orientering: I kraftledningsgata. Husgrunden efter bostad 5 m 
S om täktområde. 
 
Namn: Åsbergstorp. 
 
Terräng: Svag NV-sluttning av moränmark. Sly under 
kraftledning och skogsmark i S. 
 
Skadebeskrivning: Täkter kring husgrunden efter bostad har 
påverkat torpet. Bebyggelselämningar kan ha försvunnit vid 
täkterna. 
 
Referenser: Lantmäteristyrelsens arkiv: Odensvi S68-
88:3/1802. Storskifte. 
 
Åtgärdsförslag: Undvik körning och påverkan på 
husgrunderna. Tillstånd av länsstyrelsen före markarbeten. 
 

 
Fornlämning   
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Foto husgrund efter bostad, mot Ö: Lennart Klang 2020. 
 

 
Foto husgrund efter uthus, mot V: Lennart Klang 2020. 
 

 
Fornsök:   
L1980:5101 
 
 
RAÄ Viby socken 
175:1 
 
  
  
 

 
Lägenhets-
bebyggelse 

 
Tidigare beskrivning (från 2009 och 1980) och bedömning 
enligt Fornsök:  
Lämningar efter torp, ca 90x75 m (NV-SÖ), bestående av 3 
husgrunder, 1 jordkällare, röjningsrösen, stenmurar och 
odlingsytor.  
Husgrund med spisröse, 8x5 m st, syllstensgrund. 
Jordkällare, 5x3 m st, murad med välvt tak. 
Husgrund, 3x3 m st, syllstensgrund. Placerad mot stenmur. 
Husgrund, 8x3 m st, syllstensgrund. Ligger nära bergssida. 
Inom området finns ett par mindre odlingsytor, några mindre 
röjningsrösen och flera utrasade stenmurar. I form av en klyfta i 
berget finns rester av en körväg, stenröjd. N och eventuellt Ö 
om finns fossil åkermark. 
På platsen finns en skylt uppsatt av Viby Hembygdsförening 
där det står att torpet var i bruk mellan 1831-1912. Namn: 
Haget. Möjlig fornlämning. 

 

Granskning 2020-05-07 (NG, LK): 
Skadestatus: - 
Undersökningsstatus: - 
 
Beskrivning: Husgrundsområdet ligger i sin helhet utanför 
utredningsområdet 2020. Området i Fornsök innefattar även 
tidigare odlingsmark, som också ligger utanför. 
 

 

- 

 
Fornsök:   
L1980:5769 
 
 
RAÄ Viby socken 
246:1 
 
  
  
 

 
Kolnings-
anläggning 

 
Tidigare beskrivning (från 2003) och bedömning enligt 
Fornsök:  
Kolbotten, rektangulär, ca 6x4 m st och 0,2-0,4 m h. Runtom är 
en ränna, ca 1 m br och 0,5 m dj. Förefaller väl tömd på träkol. 
Övertorvad och trädbeväxt. Dnr 306-348-2003. Övrig 
kulturhistorisk lämning. 

 

Granskning 2020-05-14 (LK): 
Skadestatus: Lätt skadad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 

 
Möjlig fornlämning 
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Beskrivning: Kolbotten efter liggmila, rektangulär, ca 6,5x5 m 
(N-S) och 0,4 m hög. Tendens till ställvis rundad avgränsning. 
Svagt sluttande mot S. Omedelbart utanför är en stybbränna 1-
2 m bred och 0,2 m djup, med korta uppehåll för enstaka 
bryggor. Stybbrännan är delvis rundad kring kolbottnen. En 
troligen arkeologisk provgrop i kolbottnen är 0,3x0,3 m stor och 
0,2 m djup. Arkeologiska sökschakt i nära omgivningar, enligt 
Fornsök beslutade av länsstyrelsen i Örebro. 
  
Terräng: Svagt N-sluttande sandmark. Kraftledningsgata.  
 
Skadebeskrivning: Provgropen ligger öppen. 
 
Åtgärdsförslag: Inga. 
 

 
Foto mot ONO: Lennart Klang 2020. 

    

 
Fornsök:   
L1980:9187 
 
 
RAÄ Viby socken 
273 
 
  
  
 

 
Röjningsröse 

 
Tidigare beskrivning (från 2011) och bedömning enligt 
Fornsök:  
Röjningsröse, ovalt, ca 4x2,5 m st och 0,5 m h, av upp till minst 
0,6 m st stenar. Ansluter i SV till en stenmur. Påträffad vid 
frivillig utredning utan KML-beslut år 2008. (Raä dnr: 3.4.2-
4743-2011). Övrig kulturhistorisk lämning. 

 

Granskning 2020-05-08 (NG, LK): 
Skadestatus: - 
Undersökningsstatus: - 
 
Beskrivning: Korrekt lägesbestämd utanför utredningsområdet 
2020. Inga lämningar med anknytning till detta objekt i 
utredningsområdet 2020. 
 

 
- 

 
Fornsök:   
L1980:9598 
 
 
RAÄ Viby socken 
284 
 
  
  
 

 
Lägenhets-
bebyggelse 

 
Tidigare beskrivning (från 2012) och bedömning enligt 
Fornsök:  
Soldattorp. Husgrund helt dold av snö vid besiktningstillfället. 
Markerad med stolpe med aluminiumskylt med text: Åsberget 
soldatboställe - 45. Första brukare soldat Jonas A Åsberg f 
1778, Ingrid Nilsdotter f 1772. Sista brukare Gustav Lindgren f 
1821, d 1908. Viby Hembygdsförening. Återfinns på karta Viby 
sn Odensvi nr 1-2 Storskifte på inägor år 1761. (RAÄ dnr 3.4.2-
76-2014). Antikvarisk kommentar: Husgrunden för Viby 
174:1 ligger i korsande ledningsgata en bit bort men avser 
även den Åsberget. Namn: Åsberget soldatboställe och 
Åsbergstorp. Fornlämning. 

 

Granskning 2020-05-07 (NG, LK): 
Skadestatus: Skadad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Område med bebyggelselämningar efter 
soldattorp, ca 30 m i diameter, bestående av 1 husgrund, 1 
källargrund och en stenmur.  
 
Husgrunden har oklar begränsning, är ca 6x4 m (NNO-SSV). 
Spisröse, 3 m i diameter och 0,5 m högt av stenar och tegel. 
Skylt enligt tidigare beskrivning. 
 

 
Fornlämning 
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Källargrunden, 5x5 m (Ö-V), har i V ingång, 1 m bred, till 
utymme, 3x3 m, som omges av kallmurade lodräta väggar intill 
1 m höga och av en vall, 1 m bred och intill 0,7 m hög. 
 
Stenmuren är ca 15 m lång (NNV-SSO), 1 m bred och 0,5 m 
hög av 0,2-0,8 m stora stenar. Den har varit gräns mellan 
bebyggelsen och åkermark i SV. 
 
Täkter vid husgrunden kan har tagit bort uthusgrunder. 
Tälktområdet ligger ca 10 m S om husgrunden efter torpets 
bostad. 
 
Ett gränsmärke i befintlig gräns består av en kantställd häll i 
välbyggt postament. 
 
Namn: Åsberg enligt häradskartan.   
  
Terräng: Avsats i NV-sluttande moränmark nedanför 
bergsklack i SO. Sly. 
 
Skadebeskrivning: Täkter vid husgrunden. 
 
Åtgärdsförslag: Skyddas mot påverkan.   
 

 
Foto soldattorpet mot N: Lennart Klang 2020. 

   

 
Foto källargrunden mot V: Lennart Klang 2020. 
 

 

 
Fornsök:   
L1980:9609 
 
 
RAÄ Viby socken 
279 
 
  
  
 

 
Boplats 

 
Tidigare beskrivning (från 2018) och bedömning enligt 
Fornsök:  
Boplats, ca 20 m (ÖNÖ-VSV). Vid arkeologisk utredning etapp 
2 2012 framkom fynd av 1 slipad egg av tunnackig flintyxa, 1 
flintavslag, 2 kvartsavslag och 1 kvartskärna. (RAÄ dnr 3.4.2- 
1823-2013, 3.4.2-76-2014). Fornlämning. 

 

Granskning 2020-05-08 (NG, LK): 
Skadestatus: - 
Undersökningsstatus: - 
 

 
- 
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Beskrivning: Boplatsen berör inte utredningsområdet enligt 
topografiska förhållanden, tidigare dokumentation och 
besikning 2020. 
 

 
Fornsök:   
L1981:4778 
 
 
RAÄ Hardemo 
socken 144:1 
 
  
 

 
Fossil åker 

 
Tidigare beskrivning (från 2003) och bedömning enligt 
Fornsök:  
Röjningsröseområde, ca 550x50x100 m st (NNÖ-SSV). I SV-
delen är rösena oregelbundna, ca 4-6 m st och 0,2-0,5 m h, 
uppbyggda av ca 0,2-0,7 m st stenar och delvis övertorvade 
(Dnr 326-348-2003). Övrig kulturhistorisk lämning. 

 

Granskning 2020-05-15 (NG, LK): 
Skadestatus: Skadad. 
Undersökningsstatus: Delundersökt? 
 
Beskrivning: I och nära utredningsområdet är ett 10-tal 
röjningsrösen ca 5 m i diameter och 0,4 m höga av 0,1-0,3 m 
stora stenar jämte några få större. I några har grävning nyligen 
utförts, troligen arkeologiska provgropar. Marker mellan 
röjningsrösena är jämna efter gammal odling, som i Ö avslutas 
med en terrasskant ca 0,5 m hög. Hackerörskaraktär inom 
utredningsområdet. Ängsmark och ingen åkermark på 
historiska kartor, vilket bör tolkas som att odlingsmarken är 
gammal. 
 
Antikvarisk kommentar: Endast en mindre del av 
röjningsröseområdet bedömt vid utredningen 2020. Denna del 
har fornlämningskaraktär. 
 
Terräng: Ö-sluttande moränmark. Lövskog, hagmarkskaraktär. 
 
Skadebeskrivning: Gropar efter grävning ligger öppna, är inte 
återställda. 
 
Referenser:  
1) Rikets allmänna kartverks arkiv. Tomta J112-64-15/1864-67. 
Häradsekonomiska kartan. 
2) Lantmäterimyndigheternas arkiv: 18-HAR-57/1821. 
Storskifteskarta. 
 
Åtgärdsförslag: Skyddas mot påverkan. Topografiskt ligger 
området så till att påverkan vid rivning av kraftledningen 
knappast kan bli aktuell. 
 

 
Foto mot NV: Lennart Klang 2020. 

 
Fornlämning   

    

 
Fornsök:   
L2018:925 
 
 
RAÄ Viby socken 
46:1 
 
  
  
 

 
Bytomt/gårdstomt 

 
Tidigare beskrivning (från 2018) och bedömning enligt 
Fornsök:  
Gårdstomt, 55x40 m (VNV-ÖSÖ), utbredning enligt karta över 
Perstorp från 1825. Äldsta belägg för Perstorp är från 1622. 
Möjlig fornlämning. 

 

Granskning 2020-05-15 (NG, LK): 
Skadestatus: - 
Undersökningsstatus: - 
 
Beskrivning: Ligger utanför utredningsområdet och kommer 
inte att beröras av kraftledningsrivningen. 
 

 
- 
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Fornsök:   
 
 
Internt ID: 
LK2020:01 
  
 

 
Område med 
fossil åkermark 

 

Granskning 2020-05-07 (NG, LK): 
Skadestatus: Ej skadad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Område med 2-3 oregelbundna odlingsytor och 
ca 10 röjningsrösen, ca 90x40 m (NO-SV).  
 
En odlingsyta, i NO, är svagt skålformig, stenröjd och ca 40x30 
m (NNO-SSV). Den övergår i SV i en svagt välvd odlingsyta, ca 
20 m i diameter, med enstaka kvarvarande block. 5 m 
ytterligare mot SV, efter mellanliggande oröjd mark, är en svagt 
välvd odlingsyta ca 30x20 m (Ö-V). I kanterna, särskilt i N-V, är 
röjningsrösena 1-6 m i diameter och 0,1-0,4 m höga av 0,2-0,4 
m stora stenar jämte enstaka större stenar, varav några hör till 
den steniga/blockiga moränmarken. Odlingsytorna begränsas 
av stenig/blockig moränmark och sank mark. 
 
Antikvarisk kommentar: Den fossila åkermarken saknar 
ålderdomlig struktur (som t.ex. hackerörsområden) av att 
odlingssten har lagts vid sidan om odlingsytorna såsom är 
vanligt vid recent odling. Denna odling har oklar ålder. 
  
Terräng: Tämligen svagt SV-sluttande moränmark. 
Skogsmark, mest gran, något löv. 
 
Åtgärdsförslag: Undvik påverkan. För kraftledningsrivningen 
bedöms ingen närmare utredning i steg 2 behövas för att 
klargöra fornlämningsstatus. 
 

 
Foto mot NO: Lennart Klang 2020. 
 

 
Foto mot NO: Lennart Klang 2020. 
 

 
Möjlig fornlämning 

 
Fornsök:   
  
 
Internt ID: 
LK2020:02 
  
 

 
Lägenhets-
bebyggelse 

 

Granskning 2020-05-07 (NG, LK): 
Skadestatus: Ej skadad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Område med bebyggelselämningar efter torp, ca 
40x25 m (N-S), bestående av 1 husgrund efter bostad, 1 
uthusgrund, 1 källare och 1 stenmur.   
 
Husgrunden efter bostadshus, ca 10x5 m (NV-SO), har stenfot 
av gråstenar och cement, spisröse med tegelstenar och delvis 
kvarvarande timmerväggar. I NO gammalt timmerupplag. 
 

 
Möjlig fornlämning 
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Uthusgrunden, 7x5 m (NO-SV), har stenfot, 0,2-0,4 m hög av 
0,3-1 m långa stenar. I husgrunden taktegel och gott om skräp. 
Trolig utbyggnad ca 10 m mot NV av enstaka grundstenar och 
betongplattor. 
 
Källaren, 5x4 m (NO-SV), har kallmurat jordtäckt takvalv, 
kallmurade invändiga lodräta väggar och ingång i SV. 
 
Stenmuren, 12x1,3 m (NO-SV) och 0,5 m hög av 0,2-0,6 m 
stora stenar i vällagd kallmur, är troligen tomtgräns. 
 
Odlingsmark intill ca 100 m V-SV om husgrunderna har sentida 
karaktär utan bevarade äldre strukturer. 
 
Ett torp på storskifteskartan från 1761 redovisas ungefär på 
denna plats. Oklart om torpet finns här på laga skifteskartan. 
 
Antikvarisk kommentar: En närmare studie behövs för att 
klargöra om det är denna plats som indikeras på 
storskifteskartan. 
 
Terräng: SV-sluttning av stenig/blockig moränmark. Lövskog. 
 
Namn: Odenstorp. 
 
Referens:  
1) Lantmäterimyndigheternas arkiv: 18-VIB-168/1853. Laga 
skifte. 
2) Lantmäteristyrelsens arkiv: Viby socken Odensvi nr 1-
2/1761. Storskifte på inägor. 
 
Åtgärdsförslag: Undvik påverkan. 
 

 
Foto mot Ö: Lennart Klang 2020. 
 

 
Fornsök:   
  
 
Internt ID: 
LK2020:03 
  
 

 
Hägnad 

 

Granskning 2020-05-07 (LK): 
Skadestatus: Ej skadad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Stenmur, ca 40 m lång (VNV-OSO), intill 3 m 
bred och 1 m hög av 0,1-0,8 m stora stenar jämte jordfasta 
block. Oklar funktion i stenig mark. 
  
Antikvarisk kommentar: Redovisning i Fornsök kan motiveras 
av läget i en miljö mellan husgrunder och fossil åkermark. 
 
Terräng: V-sluttande moränmark. I V kraftledningsgata med 
sly och i Ö skogsmark, mest gran. 
 
Åtgärdsförslag: Undvik påverkan. 
 

 
Övrig kultur-
historisk lämning 
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Foto mot V: Lennart Klang 2020. 
 

 
Fornsök:   
  
 
Internt ID: 
LK2020:04 
  
 

 
Röjningsröse 

 

Granskning 2020-05-07 (NG, LK): 
Skadestatus: Ej skadad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Röjningsröse, oregelbundet, 3 m i diameter och 
0,5 m högt av 0,2-0,4 m stora stenar vid block, 3 m stort och 
1,8 m högt. 
  
Terräng: Tämligen flack moränmark. Skogsmark, avverkad. 
 
Åtgärdsförslag: Inga. 
 

 
Foto mot NNV: Lennart Klang 2020. 
 

 
Övrig kultur-
historisk lämning 

 
Internt ID: 
LK2020:05 
  
 

 
Brott/täkt 

 

Granskning 2020-06-07 (NG, LK): 
Skadestatus: - 
Undersökningsstatus: - 
 
Beskrivning: Stenbrott och stentäkt, ca 60x30 m (NNO-SSV) 
med kvarliggande skrotstenar. Många förefaller vara 
naturbildade och många förefaller vara resultat av 
slagning/krossning utan borrhål. Två granitblock har borrhål, 2-
3 cm i diameter. Sentida karaktär, hör sannolikt ihop med 
andra täkter i närområdet. Bedöms sakna eller ha lågt 
antikvariskt värde.  
  
Terräng: Småkuperad häll- och moränmark. Skogsmark, 
avverkad. 
 
Åtgärdsförslag: Inga. 
 

 
Anmäls inte till 
Fornsök 
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Foto mot N: Lennart Klang 2020. 
 

 
Fornsök:   
  
 
Internt ID: 
LK2020:06 
  
 

 
Gruvhål 

 

Granskning 2020-05-08 (NG, LK): 
Skadestatus: Ej skadad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Gruvhål, 5 m i diameter och 1 m djupt. 
Bottenplanet är 4 m i diameter. I S lodrät bergvägg, 2 m hög, 
med borrhål, 3,5 cm. I N är bergväggen 0,5 m hög. Vid kanten i 
N är ett gråbergsvarp 6x4 m (Ö-V) och 0,5 m högt av i regel 
0,2-0,5 m stora skarpkantiga stenar och cementklumpar. 5 
staketfundament kring gruvhålet.  
 
4 betongfundament intill ca 25 m NV om gruvhålet är spår efter 
tidigare kraftledning. I nära omgivningar har stenbrott och 
täkter varit vanliga. 
 
Antikvarisk kommentar: En Odensvigruva uppges av 
Lenander 2017 ha varit i bruk till 1849, men det är oklart om 
det är denna som avses. Befintliga cementklumpar i 
gråbergsvarpet antyder yngre datering, men kan vara 
sekundära. Bör utredas mer vid behov. 
  
Terräng: NNO-sluttande hällmark. Under kraftledning. 
 
Referens: Lenander, Anne-Marie. 2017. Nya Vibyboken s 18. 
 
Åtgärdsförslag: Undvik påverkan. Tillstånd av länsstyrelsen 
före markarbeten. 
  

 
Foto mot NNO: Lennart Klang 2020. 
 

 
Möjlig fornlämning 

 
Fornsök:   
  
Internt ID: 
LK2020:07 

 
Husgrund, 
historisk tid  

 

Granskning 2020-05-08 (NG, LK): 
Skadestatus: - 
Undersökningsstatus: - 
 

 
Tillförs Fornsök 
L1980:5100 
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Beskrivning: Husgrund efter uthus, se L1980:5100. 
  
Terräng: Se L1980:5100. 
 
Åtgärdsförslag: se L1980:5100. 
 

 
Fornsök:   
  
 
Internt ID: 
LK2020:08 
  
 

 
Brott/täkt 

 

Granskning 2020-05-08 (NG, LK): 
Skadestatus: Ej skadad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Stenbrott inom ca 20 m i diameter, bestående av 
lodrät bergvägg i Ö, ca 5 m hög, och framför bergväggen 
kvarliggande bortsprängda block, intill 3 m stora. Borrhål 2,5 
cm i diameter. 
  
Terräng: Bergshöjd. Gles skogsmark. 
 
Åtgärdsförslag: Inga. 
 

 
Foto mot ONO: Lennart Klang 2020. 
 

 
Övrig kultur-
historisk lämning 

 
Fornsök:   
  
 
Internt ID: 
LK2020:09 
  
 

 
Röjningsröse 

 

Granskning 2020-05-08 (NG, LK): 
Skadestatus: Ej skadad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Röjningsröse, oregelbundet, 5-6 m i diameter 
och 0,5 m högt av 0,2-0,5 m stora stenar jämte enstaka större 
stenar och/eller jorfasta block. Ingen synlig åkeryta intill. 
  
Terräng: Liten flack moränhöjd med låga berghällar. 
 
Åtgärdsförslag: Inga. 
 

 
Foto mot SO: Lennart Klang 2020. 
 

 
Övrig kultur-
historisk lämning 

 
Internt ID: 
LK2020:10 
 

 
Steg 2-område? 

 

Granskning 2020-05-08 (NG, LK): 
Skadestatus: - 
Undersökningsstatus: - 

 
- 
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Beskrivning: Rödfärgning i dike vid väg under och intill 
kraftledning. Inga iakttagna indikationer på järnmalm eller slagg 
i närliggande harvad åker. Marker med grässvål omöjliga att 
bedöma närmare i steg 1 skulle kunna ha förhistoriska 
boplatser, främst SO om kraftledningen. 
  
Terräng: Svagt N-sluttande delvis sandig moränmark. 
Åkermark. 
 
Åtgärdsförslag: Samråd med länsstyrelsen efter precisering 
av hur mark kommer att påverkas. 
 

 
Foto mot N: Lennart Klang 2020. 
 

 
Fornsök:   
  
 
Internt ID: 
LK2020:11 
 

 
Husgrund, 
historisk tid 

 

Granskning 2020-05-08 (NG, LK): 
Skadestatus: Ej skadad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Husgrund efter ekonomibyggnad, ca 4,5x4 m (N-
S) med möjlig utbyggnad mot V i oklar omfattning. Stenfot 0,2-
1 m hög av 0,3-1,5 m långa stenar och cement. 
 
Omedelbart S om husgrunden leder en brukningsväg till 
befintlig torpbyggnad i Ö. 
  
Terräng: N-sluttande övergångsmark mellan berg i S och 
moränmark med finsediment i N. Lövsly. 
 
Åtgärdsförslag: Undvik påverkan. 
 

 
Foto mot NV: Lennart Klang 2020. 
 

 
Övrig kultur-
historisk lämning 

 
Internt ID: 
LK2020:12 

 
Utgår 

 

Granskning 2020-05-08 (NG, LK): 
Skadestatus: -. 
Undersökningsstatus: -. 
 
Beskrivning: Se LK2020:10.  
  

 
- 

 
Internt ID: 
LK2020:13 
 

 
Röjningsröse  

 

Granskning 2020-05-11 (NG, LK): 
Skadestatus: Ej skadad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 

 
Anmäls inte till 
Fornsök 
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Beskrivning: Röjningsröse av 0,2-0,4 m stor stenar jämte 
jordfasta block intill 1,5 m stora. Röjningsröset härrör från 
nedlagd åker, brukad på 1900-talet. Bedöms sakna eller ha 
lågt antikvariskt värde.  
  
Terräng: Svagt SV-sluttande moränmark. Lövskog. 
 
Åtgärdsförslag: Inga. 
 

 
Foto mot SV: Lennart Klang 2020. 
 

 
Internt ID: 
LK2020:14 
 

 
Röjningsröse 

 

Granskning 2020-05-11 (NG, LK): 
Skadestatus: Ej skadad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Röjningsröse, ca 4 m i diameter och 0,5 m högt 
av 0,2-0,7 m stora stenar upplagda på ett block, 4 m i diameter 
och 0,5 m högt. 2 m SV om kraftledningsstolpe. Hör till nedlagd 
åker utan äldre strukturer. Bedöms sakna eller ha lågt 
antikvariskt värde.  
  
Terräng: Svagt SV-sluttande moränmark. Lövskog. 
 
Åtgärdsförslag: Inga. 
 

 
Foto mot NO: Lennart Klang 2020. 
 

 
Anmäls inte till 
Fornsök 

 
Internt ID: 
LK2020:15 
 

 
Röjningsröse 

 

Granskning 2020-05-11 (NG, LK): 
Skadestatus: Ej skadad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Röjningssten upplagda på ett block, ca 4 m i 
diameter och 0,4 m högt. Stenarna är 0,2-0,3 m. Hör till 
nedlagd åker utan äldre strukturer. Bedöms sakna eller ha lågt 
antikvariskt värde.  
  
Terräng: Flack moränmark. Tidigare åkerfält. 
 
Åtgärdsförslag: Inga. 
 

 
Anmäls inte till 
Fornsök 
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Foto mot V: Lennart Klang 2020. 
 

 
Fornsök:   
  
 
Internt ID: 
LK2020:16 
 

 
Fyndplats 

 

Granskning 2020-05-11 (NG, LK): 
Skadestatus: Oklart. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Fyndplats för båtyxa, möjlig vävtyngd och 
svårbestämt föremål. Påträffats vid åkerarbete för några år 
sedan och förvaras i närbelägen bostad. Båtyxan har gått av i 
skafthålet ocr nu ca 1 dm lång. Den tillvaratagna delen har 
eggen kvar och framför brottet genom det ursprungliga 
skafthålet har man gjort ett nytt skafthå, ca 1 cm i diameter.l  
 
Antikvarisk kommentar: Bör undersökas närmare vid behov 
(inte aktuellt för kraftledningsrivningen) för att se om detta om 
fynden indikerar boplats eller grav. 
  
Terräng: Tämligen flack moränmark med finsediment. Tidigare 
åker. 
 
Åtgärdsförslag: Inga. Fyndplatsen ligger utanför mark som 
berörs av kraftledningsrivningen. 
 

 
Foto mot ONO: Lennart Klang 2020. 
 

 
Foto: Lennart Klang 2020. 
 

 
Övrig kultur-
historisk lämning 
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Fornsök:   
  
 
Internt ID: 
LK2020:17 
 

 
Husgrund, 
historisk tid 

 

Granskning 2020-05-11 (NG, LK): 
Skadestatus: Ej skadad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Källargrund, 5x4 m (ONO-VSV), bestående av 
ett utrymme, 4x1,5 m (ONO-VSV) som omges av en vall, 1,5-2 
m bred och 0,2-0,7 m hög, med i VSV öppning, 1,5 m bred. 
Mot ONO möjlig fortsättning med en grop, 3-4 m i diameter och 
0,3 m djup, och några tegelstenar. 
 
20-25 m VSV om källargrunden förekommer gott om 
tegelrester som lagts upp när vägdike anlades. Tegelfragment 
syns även i vägen. Kan indikera borttagen husgrund. 
  
Terräng: Avsats och sluttningar av moränmark mellan berg i S 
och åkrar i N. 
 
Orientering: 5 m SSO om väg. 
 
Åtgärdsförslag: Inga. 
 

 
Foto mot N: Lennart Klang 2020. 
 

 
Övrig kultur-
historisk lämning 

 
Internt ID: 
LK2020:18 
 

 
Röjningssten 

 

Granskning 2020-05-11 (NG, LK): 
Skadestatus: - 
Undersökningsstatus: - 
 
Beskrivning: Område med enstaka röjningsrösen i och vid 
sentida åkrar utan bevarade äldre strukturer. Bedöms sakna 
eller ha lågt antikvariskt värde.  
  
Terräng: Svag N-sluttning mot befintlig åker. Sly och lövskog. 
 
Åtgärdsförslag: Inga. 
 

 
Foto mot NV: Lennart Klang 2020. 
 

 
Anmäls inte till 
Fornsök 

 
Internt ID: 
LK2020:19 
 

 
Röjningsröse 

 

Granskning 2020-05-11 (NG, LK): 
Skadestatus: Ej skadad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 

 
Anmäls inte till 
Fornsök 
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Beskrivning: Röjningsröse, 3 m i diameter och 0,2 m högt av 
0,1-0,2 m stora stenar jämte några få intill 0,5 m stora. I stenig 
hagmark utan synliga odlingsspår i anslutning till modern åker. 
Ytterligare enstaka röjningsrösen av liknande karaktär i 
området. Sentida karaktär. Troligen efter uppodling av 
ängsmark under 1800-talet. Bedöms sakna eller ha lågt 
antikvariskt värde.  
  
Terräng: Svag NV-sluttning av moränmark. Lövskog. 
 
Åtgärdsförslag: Inga. 
 

 
Foto mot NO: Lennart Klang 2020. 
 

 
Internt ID: 
LK2020:20 
 

 
Röjningsröse 

 

Granskning 2020-05-11 (NG, LK): 
Skadestatus: Ej skadad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Röjningsröse, oregelbundet, 4 m i diameter och 
0,5 m högt av 0,1-0,5 m stora stenar. Utkört från närliggade 
åker. Bedöms sakna eller ha lågt antikvariskt värde.  
  
Terräng: Svag V-sluttning nedanför åkerterrass. Lövskog. 
 
Orientering: 7 m S om vägbank. 
 
Åtgärdsförslag: Inga. 
 

 
Foto mot S: Lennart Klang 2020. 
 

 
Anmäls inte till 
Fornsök 

 
Fornsök:   
  
 
Internt ID: 
LK2020:21 
 

 
Fyndplats 

 

Granskning 2020-05-12 (NG, LK): 
Skadestatus: Ej skadad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Slaggförekomst, oklar utbredning och 
omfattning. Inom ca 15 m i diameter påträffas fyra slaggbitar 
och mörkfärgad jord i markskador. Slaggbitarna är 3-10 cm 
stora, troligen smidesslagg. En slaggbit kan vara bottenskålla.   
 
Ytterligare en slaggbit av smideskaraktär påträffas i 
röjningsröse ca 25 m mot Ö vid en plats där en byggnad funnits 
enligt den ekonomiska kartan från 1955. 
 

 
Övrig kultur-
historisk lämning 
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Antikvarisk kommentar: Om en smedja kan konstateras i 
anslutning till slaggförekomsten kan den komma att bedömas 
som fornlämning. 
  
Terräng: NNV-sluttning av moränmark ner mot sank mark med 
liten vattenspegel. Öppen fårbetad hagmark. 
 
Åtgärdsförslag: Inga. Slaggens terrängläge gör det osannolikt 
att platsen påverkas av kraftledningens rivning. 
 

 
Foto mot N: Lennart Klang 2020. 
 

 
Foto smidesslagg i mörkfärgad jord: Lennart Klang 2020. 
 

 
Internt ID: 
LK2020:22 
 

 
Hägnad 

 

Granskning 2020-05-12 (NG, LK): 
Skadestatus: Skadad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Stenmur, ca 180 m lång (VNV-OSO), 1,5 m bred 
och intill 1 m hög av 0,1-0,4 m stora stenar jämte några större 
stenar. Ställvis byggd med inåtlutande yttersida. Gles 
stenförekomst under kraftledningen. 2-3 öppningar är ca 5 m 
breda. Ägogräns i tidigare ängsmark. Bevarandevärd. 
  
Terräng: Tämligen flack moränmark. Hagmarkskaraktär. 
 
Åtgärdsförslag: Bör skyddas så mycket som möjligt vid 
rivningen av kraftledningen. 
 

 
Foto mot S: Lennart Klang 2020. 
 

 
Anmäls inte till 
Fornsök 
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Internt ID: 
LK2020:23 
 

 
Hägnad 

 

Granskning 2020-05-12 (NG, LK): 
Skadestatus: Ej skadad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Stenmur, ca 90 m lång (VNV-OSO), 1,5-2 m 
bred och 0,5-1 m hög av 0,1-0,6 m stora stenar. Ägogräns i 
tidigare ängsmark. 
  
Terräng: Flack, svagt VNV-sluttande moränmark med 
finsediment. Lövskog, hagmarkskaraktär. Bevarandevärd. 
 
Mellan denna hägnad och hägnaden LK2020:22 är några 
dumphögar upplagda. 
 
Åtgärdsförslag: Bör skyddas så mycket som möjligt vid 
rivningen av kraftledningen. 
 

 
Foto mot N: Lennart Klang 2020. 
 

 
Anmäls inte till 
Fornsök 

 
Fornsök:   
  
 
Internt ID: 
LK2020:24 
 

 
Fossil åker 

 

Granskning 2020-05-12 (NG, LK): 
Skadestatus: Ej skadad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Område med ca 10-15 röjningsrösen inom ca 
100x50 m (Ö-V) i sentida nyligen övergiven odlingsmark utan 
spår efter äldre bevarade markstrukturer. Röjningsrösena är 2-
5 m i diameter och intill 0,3 m höga av 0,1-1 m stora stenar. 
Sentida karaktär i mark som historiskt varit ängsmark och 
omvandlades till åkermark troligen under sent 1800-tal.   
 
Området är preliminärt redovisat under och intill 
kraftledningsgatan. Ytterligare enstaka glest liggande 
röjningsrösen finns längre mot N och NV. 
  
Terräng: Flack moränmark. Lövskog.  
 
Orientering: Under och intill kraftledning. 
 
Åtgärdsförslag: Undvik påverkan om möjligt, alternativt 
varsam körning inom området vid rivning av kraftledningarna. 
 

 
Foto mot Ö: Lennart Klang 2020. 
 

 
Övrig kultur-
historisk lämning 
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Fornsök:   
  
 
Internt ID: 
LK2020:25 
 

 
Färdväg 

 

Granskning 2020-05-12 (NG, LK): 
Skadestatus: Skadad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Färdväg, oklar ursprunglig längd, slutar i N i dike 
och villabebyggelse och ansluter i S till befintlig väg. Inom ca 
100 m (N-S till NV-SO) består den av en välbyggd vägbank, 4 
m bred och vanligen ca 0,5 m hög. Helt övergiven. Tidigare 
landsväg genom Breslätt enligt den ekonomiska kartan. Enligt 
äldre historiska kartor kan färdvägen ursprungligen ha haft en 
rakare sträckning till Breslätt, som i så fall byggdes om till den 
nu registrerade mer svängda färdvägen. 
  
Terräng: Svagt N-sluttande moränmark. Hagmarkskaraktär. 
 
Referenser:  
1) Rikets allmänna kartverks arkiv: J133-9F9a57/1955. 
Ekonomiska kartan. 
2) Rikets allmänna kartverks arkiv: Viby J112-64-14/1864. 
Häradsekonomiska kartan. 
3) Lantmäterimyndigheternas arkiv: 18-VIB-41. Delning 1770. 
 
Åtgärdsförslag: Bör bevaras, kan vid behov användas som 
arbetsväg men vägens struktur bör behållas och inte köras 
sönder. 
 

 
Foto mot NNV: Lennart Klang 2020. 
 

 
Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 

 
Fornsök:   
  
 
Internt ID: 
LK2020:26 
 

 
Hägnad 

 

Granskning 2020-05-12 (NG, LK): 
Skadestatus: Ej skadad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Stenvall, ca 20 m lång (NO-SV), 4 m bred och 1 
m hög av 0,1-0,4 m stora stenar jämte några större stenar. 
  
Terräng: NNV-sluttning av moränmark. Lövskog. 
 
Åtgärdsförslag: Undvik påverkan. Tillstånd av länsstyrelsen 
före markarbeten. 
 

 
Foto mot NNO: Lennart Klang 2020. 
 

 
Redovisas i 
Fornsök inom 
LK2020:28 
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Internt ID: 
LK2020:27 
 

 
Brott/täkt 

 

Granskning 2020-05-12 (NG, LK): 
Skadestatus: - 
Undersökningsstatus: - 
 
Beskrivning: Område med täkter och stensamlingar, varav 
flertalet som resultat av täkterna. Möjligen har stenröjning från 
åkrar också tippats i området. Ingen åkermark synlig nära intill. 
Eventuella odlingsmarker med samtida stenröjning före 
täkterna bedöms förstörda eller möjligen fragmentariskt 
bevarade. Bedöms sakna eller ha lågt antikvariskt värde.  
  
Terräng: V-sluttande moränmark. Gran- och lövskog. 
 
Åtgärdsförslag: Inga. 
 

 
Foto mot ONO: Lennart Klang 2020. 
 

 
Anmäls inte till 
Fornsök 

 
Fornsök:   
  
 
Internt ID: 
LK2020:28 
 

 
Fossil åker med 
möjligt gravfält  

 

Granskning 2020-05-13 (NG, LK): 
Skadestatus: Ej påtagligt skadad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Område med röjningsrösen och möjliga inslag av 
gravar, ca 120x120 m (N-S). I områden förekommer ett 40-tal 
röjningsrösen, varav flertalet tydliga resultat av stenröjning vid 
odling. Dessa är i regel 3-7 m i diameter och 0,4-0,7 m höga av 
0,1-0,3 m stora stenar. I NV förekommer 5-6 objekt som kan 
vara gravar vilka kan ha påförts röjningssten i oklar omfattning.  
 
De möjliga gravarna är röseliknande stensättningar eller rösen. 
Den mest troliga röseliknande stensättningen är rund, 8-9 m i 
diameter och 0,8 m hög med skålformigt mittparti, 4-5 m i 
diameter och 0,2 m djupt. Fyllning av i regel 0,1-0,2 m stora 
stenar, några är upp till 0,5 m stora. Nära mitten är en rundad 
sten 0,5 m stor. I Ö tendens till kantkedja, 0,3 m hög av 0,4-0,7 
m långa stenar (varav någon kan vara jordfast). I kanten i övrigt 
förekommer intill 0,6 m stora stenar. I NV skyttevärn antagligen 
efter barn som lekt krig. Odlingssten förefaller sekundärt påförd 
i kanten. 
 
Ytterligare ca 5 objekt i NV kan vara gravar. Dessa är i 
huvudsak regelbundet runda, 4,5-7 m i diameter och 0,5-0,7 m 
höga. Stenarna är 0,1-0,5 m stora, i regel 0,1-0,2 m stora. 
Skålformiga mittpartier, 2-3 m i diameter och 0,1-0,2 m djupa. 
Enstaka jordfasta block är upp till 1,5 m i diameter och 0,3 m 
höga. Odlingssten förefaller ha påförts i oklar omfattning. 
 
Där de möjliga gravarna ligger är avståndet mellan dem 2-3 m 
eller mer. I övrigt är avståndet mellan röjningsrösen i området 
5-25 m. Inga gamla odlingsspår i form av hak eller 
terrasskanter har iakttagits, men jämna markytor tyder på 
gammal odling med årder eller hacka. Historiska kartor anger 
skogsmark eller hagmark. 1770 års karta indikerar 
odlingsrösen efter övergiven åker i området. Under 
kraftledningen har objekten klar röjningsrösekaraktär. 
 
Grävning har nyligen utförts i enstaka röjningsrösen. Flera är 
risbelamrade eller tätt slybeväxta. 
  

 
Fornlämning 
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Terräng: Svagt N-sluttande moränmark med liten förhöjning på 
vilken det största objektet anlagts. Lövslyskog. 
 
Referenser:  
1) Rikets allmänna kartverks arkiv: J133-9F9a57/1955. 
Ekonomiska kartan. 
2) Rikets allmänna kartverks arkiv: Viby J112-64-14/1864. 
Häradsekonomiska kartan. 
3) Lantmäterimyndigheternas arkiv: 18-VIB-41. Delning 1770. 
 
Åtgärdsförslag: De möjliga gravarna ligger så till i förhållande 
till kraftledningen att de inte behöver beröras vid 
kraftledningsrivningen. Under kraftledningarna finns 
förutsättningar att varsamt riva och undvika röjningsrösen. Kan 
studeras närmare i ett arkeologiskt utredningssteg 2 och 
avgränsas i olika delområden, med olika skyddsbedömningar 
för området under kraftledningen och området längre mot NV. 
Tillstånd av länsstyrelsen före markarbeten. 
 

 
1770 års karta över Breslätt med utredningskorridoren och 
inmätta objekt. Med grått visas åkrar 1770. 1770 års karta har 
ett antal objekt både i och utanför åkrarna, vilka delvis möjligen 
kan vara karterade s.k. hackerör, dvs. sedan länge övergivna 
odlingsrösen. Kartbearbetning: Niklas Groop. 
 

 
Inringade med blått två objekt som kan bedömas som gravar, 
varav det nordöstra på bild nedan och särskilt beskrivet ovan. 
Det med blått inringade objektet i sydväst kan vara ett 
gravröse. Ytterligare möjliga gravar ligger främst mellan och 
nordväst om de inringade. Karta: Niklas Groop 2020. 
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Trolig röseliknande stensättning. Foto mot VSV: Lennart Klang 
2020. 
 

 
Fornsök:   
  
 
Internt ID: 
LK2020:29 
 

 
Hägnad 

 

Granskning 2020-05-13 (NG, LK): 
Skadestatus: Ej skadad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Stenvall, ca 130 m lång (N-S), 4 m bred och intill 
1 m hög av huvudsakligen 0,1-0,2 m stora stenar. Under 
kraftledningen en öppning, 3 m bred. I S delvis karaktär av 
röjningsrösen i rad, intill 1,5 m höga. I ägogräns. 
 
Ö om stenvallen enstaka röjningsrösen i mark som saknar 
odlingsspår. 
 
Antikvarisk kommentar: Sekundärt byggd som ägogräns, 
troligen i hackerörsområde. 
  
Terräng: Svag NNV-sluttning av moränmark. Lövskog och sly. 
 
Åtgärdsförslag: Bör skyddas vid rivningen av kraftledningen 
så att skador minimeras. Tillstånd av länsstyrelsen före 
markarbeten. 
 

 
Foto mot N: Lennart Klang 2020. 
 

 
Redovisas i 
Fornsök inom 
LK2020:28 

 
Fornsök:   
  
 
Internt ID: 
LK2020:30 
 

 
Fossil åker 

 

Granskning 2020-05-13 (NG, LK): 
Skadestatus: Ej skadad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Område med ca 10 röjningsrösen, vanligen ca 3 
m i diameter och 0,5 m höga av 0,1-0,2 m stora stenar. 
Mellanliggande marker saknar odlingsspår och är ofullständigt 
stenröjda.  
 
Kan vara inledd stenröjning som inte fullgjordes till åkermark 
utan blev äng, alternativt kan åkermark prövats tillfälligt före 
ängsfunktionen. 
  
Terräng: Avsats och svag N-sluttning av moränmark. Glänta i 
lövskog. 
 
Åtgärdsförslag: Inga. 
 

 
Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 
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Foto mot V: Lennart Klang 2020. 
 

 
Fornsök:   
  
 
Internt ID: 
LK2020:31 
 

 
Fossil åker 

 

Granskning 2020-05-13 (NG, LK): 
Skadestatus: Ej skadad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Område med ca 7 röjningsrösen, 2-3 m i 
diameter och 0,3-0,7 m höga av 0,1-0,2 m stora stenar, 
enstaka större. I ofullständigt stenröjd mark utan odlingsspår.  
  
Kan vara inledd stenröjning som inte fullgjordes till åkermark 
utan blev äng, alternativt var åkermark tillfällig före 
ängsfunktionen. 
 
Terräng: Flack moränmark. Blandskog, tät vegetation. 
 
Åtgärdsförslag: Inga. 
 

 
Foto mot V: Lennart Klang 2020. 
 

 
Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 

 
Fornsök:   
  
 
Internt ID: 
LK2020:32 
 

 
Röjningsröse 

 

Granskning 2020-05-13 (NG, LK): 
Skadestatus: Ej skadad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Röjningsröse, 3 m i diameter och 0,2 m högt av 
0,1-0,3 m stora stenar. Intilligande mark har ängskaraktär utan 
synliga odlingsspår. 
 
Orientering: 6 m V om kraftledningsstolpe. 
  
Terräng: Svag NNV-sluttning av moränmark.  
 
Åtgärdsförslag: Inga. 
 

 
Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 
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Foto mot ONO: Lennart Klang 2020. 
 

 
Internt ID: 
LK2020:33 
 

 
Röjningsröse 

 

Granskning 2020-05-13 (NG, LK): 
Skadestatus: Ej skadad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Några röjningsstenar har lagts upp ca 14 m S 
om LK2020:32 inom ca 4x2 m (Ö-V), under kraftledning. 
Stenarna är 0,1-0,3 m stora. Bedöms sakna eller ha lågt 
antikvariskt värde.  
  
Terräng: Flack moränmark. Ängskaraktär. 
 
Åtgärdsförslag: Inga. 
 

 
Anmäls inte till 
Fornsök 

 
Fornsök:   
  
 
Internt ID: 
LK2020:34 
 

 
Fossil åker 

 

Granskning 2020-05-13 (NG, LK): 
Skadestatus: Ej skadad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Område med ca 15 röjningsrösen, 4-5 m i 
diameter och 0,2-0,8 m höga av 0,1-0,2 m stora stenar. Inga 
odlingsspår i mellanliggande marker. Möjligen har 
odlingsförsök gjorts, alternativt har stenröjningen med 
ängsmark att göra. 
  
Terräng: Svagt N-sluttande moränmark. Blandskog. 
 
Åtgärdsförslag: Inga. 
 

 
Foto mot S: Lennart Klang 2020. 
 

 
Övrig kultur-
historisk lämning 

 
Fornsök:   
  
 
Internt ID: 
LK2020:35 
 

 
Kolnings-
anläggning 

 

Granskning 2020-05-14 (NG, LK): 
Skadestatus: Lätt skadad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Kolbotten efter liggmila, rektangulär, ca 7x4 m 
(NNO-SSV) och 0,3 m hög. Svagt sluttande mot NNO. 
Omedelbart utanför ställvis stybbränna eller stybbgropar, 1-2 m 
breda och intill 0,2 m djupa. 

 
Möjlig fornlämning 
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Terräng: Avsats i svagt NO-sluttande sandig mark. 
 
Skadebeskrivning: Markberedning i kanten. 
 
Åtgärdsförslag: Inga. 
 

 
Foto mot Ö: Lennart Klang 2020. 
 

 
Fornsök:   
  
 
Internt ID: 
LK2020:36 
 

 
Kolnings-
anläggning 

 

Granskning 2020-05-14 (NG, LK): 
Skadestatus: Ej skadad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Kolbotten efter liggmila, rektangulär, ca 6x4 m 
(VNV-OSO) och 0,4 m hög. Svagt sluttande mot OSO. 
Omedelbart utanför är en stybbränna 1 m bred och 0,1-0,3 m 
djup.   
  
Terräng: Liten avsats i svagt N-sluttande sandig mark. 
Skogsmark vid slutavverkningsyta. 
 
Åtgärdsförslag: Inga.  
 

 
Foto mot SO: Lennart Klang 2020. 
 

 
Möjlig fornlämning 

 
Fornsök:   
  
 
Internt ID: 
LK2020:37 
 

 
Kolnings-
anläggning 

 

Granskning 2020-05-14 (NG, LK): 
Skadestatus: Lätt skadad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Kolbotten efter liggmila, rektangulär, ca 6x4 m 
(NO-SV) och 0,2 m hög. Svagt sluttande mot SV. Omedelbart 
utanför är en stybbränna 1-2 m bred och 0,1-0,2 m djup 
(saknas ställvis). Markberedningsspår och rotvälta på 
kolbottnen. 
  
Terräng: Liten avsats i N-sluttande sandig mark. Skogsmark, 
avverkad. 
 
Åtgärdsförslag: Inga  
 

 
Möjlig fornlämning 
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Foto mot ONO: Lennart Klang 2020. 
 

 
Internt ID: 
LK2020:38 
 

 
Hägnad 

 

Granskning 2020-05-15 (NG, LK): 
Skadestatus: Ej skadad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Stenmur, 20 m lång (Ö-V), 1-1,5 m bred och ca 1 
m hög av i regel 0,2-0,6 m stora stenar. Fastighetsgräns som 
fortsätter i Ö med ett dike. Fornlämningsband uppsatta sedan 
tidigare, förmodligen vid arkeologisk utredning. Bevarandevärd. 
  
Terräng: Liten moränhöjd och sluttning mot Ö. Skogsmark. 
 
Åtgärdsförslag: Inga. 
 

 
Foto mot Ö: Lennart Klang 2020. 
 

 
Anmäls inte till 
Fornsök 

 
Internt ID: 
LK2020:39 
 

 
Hägnad 

 

Granskning 2020-05-15 (NG, LK): 
Skadestatus: Ej skadad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Stenmur, 50 m lång (Ö-V), 1 m bred och 1 m hög 
av i regel 0,2-0,8 m stora stenar. Mycket välbyggd. Troligen 
fastighetsgräns. Bevarandevärd. 
 
På moränhöjden i anslutning till stenmuren förekommer några 
få stensamlingar och stenrader i sten- och blockrik mark utan 
odlingspår.  
  
Terräng: Moränhöjd med stenig/blockig mark. Lövskog. 
 
Åtgärdsförslag: Inga. 
 

 
Foto mot Ö: Lennart Klang 2020. 
 

 
Anmäls inte till 
Fornsök 
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Internt ID: 
LK2020:40 
 

 
Hägnad 

 

Granskning 2020-05-15 (NG, LK): 
Skadestatus: Ej skadad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Stenvall, ca 80 m lång (N-S), 1,5 m bred och 0,5 
m hög av i regel 0,4-1 m stora stenar. Gräns för recent odling i 
V. Fortsättning med upplagda stenar intill recent åker finns mot 
öster och i söder. Bedöms sakna eller ha lågt antikvariskt 
värde.  
 
En brukningsväg har gått parallellt med och omedelbart Ö om 
stenvallen. 
  
Terräng: NV-sluttning av moränhöjd med stenig/blockig mark. 
Lövsly. 
 
Åtgärdsförslag: Inga. 
 

 
Foto mot VSV: Lennart Klang 2020. 
 

 
Anmäls inte till 
Fornsök 

 
Fornsök:   
  
 
Internt ID: 
LK2020:41 
 

 
Kolnings-
anläggning 

 

Granskning 2020-05-15 (LK): 
Skadestatus: Lätt skadad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Kolbotten efter liggmila, rektangulär, ca 6x5 m 
(NNV-SSO) och 0,3 m hög. Svagt sluttande mot NNV. 
Omedelbart utanför ställvis stybbränna, 1-2 m bred och 0,1-0,2 
m djup.   
  
Terräng: Svagt VNV-sluttande sandig mark. Avverkad skog 
med kvarstående frötallar. 
 
Skadebeskrivning: Markberedning. 
 
Åtgärdsförslag: Inga. 
 

 
Foto mot NNV: Lennart Klang 2020. 
 

 
Möjlig fornlämning 

 
Fornsök:   
  
 
Internt ID: 
LK2020:42 

 
Fossil åker 

 

Granskning 2020-05-15 (NG, LK): 
Skadestatus: Skadad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 

 
Möjlig fornlämning 
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 Beskrivning: Övergiven åkermark tillhörig torpet Åsberg 
(L1980:9598), nu bestående av två fossila åkrar med 
mellanliggande täkt. De två kvarvarande åkerytorna är 
oregelbundna, ca 30-50 m i diameter, med enstaka 
röjningsrösen, 1,5-3 m i diameter och intill 0,4 m höga av 0,2-
0,5 m stora stenar. Åkerytan i V begränsas i NV av terrasskant, 
0,5-0,7 m hög och är skadad av skogstraktorväg. Åkern i Ö 
begränsas ställvis av enstaka stenmurar, 8-15 m långa, 1 m 
breda och 0,5 m höga av 0,2-0,7 m stora stenar, och enstaka 
röjningsrösen. 
 
Antikvarisk kommentar: Odlingsytorna är karaktäristiska för 
sentida odling och tillhörande stenröjning, men kan bedömas 
som fornlämning av sambandet med soldattorpet L1980:9598.  
  
Terräng: Svagt NV och V-sluttande moränmark nedanför 
bergsklack. Sly. 
 
Skadebeskrivning: Täkten har skadat och troligen tagit bort 
del av åkermarken till torpet. En skogstraktorväg har skadat en 
odlingsyta. 
 
Åtgärdsförslag: Skyddas mot påverkan. Tillstånd av 
länsstyrelsen före markarbeten. 
 

 
Foto mot SO: Lennart Klang 2020. 
 

 
Fornsök:   
  
 
Internt ID: 
LK2020:43 
 

 
Hägnad 

 

Granskning 2020-05-07 (NG, LK): 
Skadestatus: Ej skadad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Stenmur, ca 50 m lång (ONO-VSV), 1,5 m bred 
och intill 1 m hög av i regel 0,2-0,5 m stora stenar.  
 
Antikvarisk kommentar: Har tidigare delvis redovisats inom 
L1980:5101. L1980:5101 bör avse bebyggelselämningar vid 
torpet Haget. Denna stenmur hör till torpets inägor och har 
troligen avgränsat betesmark utanför inägan. 
 
Terräng: Flack moränmark nedanför och NO om brant berg 
(stenmuren). Avverkad skogsmark med sly. 
  
Åtgärdsförslag: Inga. 
 

 
Övrig kultur-
historisk lämning 
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Foto mot V: Lennart Klang 2020. 
 

 
Internt ID: 
LK2020:44 
 

 
Hägnad 

 

Granskning 2020-05-11 (NG, LK): 
Skadestatus: - 
Undersökningsstatus: - 
 
Beskrivning: Stenmur, ca 70 m lång (ONO-VSV), intill 3 m 
bred och 1 m hög av 0,2-1 m stora stenar. I fastighetsgräns, 
delvis under kraftledning. Tunnar ut mot V. Stenar har tillförts 
när åkrar intill nyligen brukades. Bedöms sakna eller ha lågt 
antikvariskt värde.  
 
Terräng: Tämligen flack moränmark. Nyligen nedlagda 
åkerfält. 
 
Åtgärdsförslag: Inga. 
 

 
Foto mot V: Lennart Klang 2020. 
 

 
Anmäls inte till 
Fornsök 

 
Internt ID: 
LK2020:45 
 

 
Steg 2-område? 

 

Granskning 2020-05-11 (NG, LK): 
Skadestatus: - 
Undersökningsstatus: - 
 
Beskrivning: Åkermark ca 50-150 m Ö om tidigare registrerad 
stensättning (L1980:4730) och 200 m S om fyndplats för slagg 
av förhistorisk karaktär (L1980:5337) med datering till vendeltid 
enligt Hansson 1989 s 124. Inga iakttagna indikationer i bäck 
genom utredningsområdet eller i närbelägna harvade åkrar. 
Förutom närhet till förhistorisk slagg förekommer topografiskt 
bra förhistoriska boplatslägen i åkrarna, också utan iakttagna 
boplatsindikationer vid fältarbetet.  
 
Terräng: Flack och sluttande sandig moränmark mot N, NO 
och NV. Åkermark. 
 
Referens: Hansson, Pär. 1989. Samhälle och järn i Sverige 
under järnåldern och äldre medeltid. Exemplet Närke. Societas 
Archaeologica Upsaliensis. Aun 13. 
 

 
- 
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Åtgärdsförslag: Samråd med länsstyrelsen efter precisering 
av hur mark kommer att påverkas. 
 

 
Foto mot S: Lennart Klang 2020. 
 

 
Internt ID: 
LK2020:46 
 

 
Lägenhets-
bebyggelse 

 

Granskning 2020-05-11 (NG, LK): 
Skadestatus: Bortodlad? 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Torpställe enligt historiska kartor över Skrubby. 
Inga synlig lämningar vid utredningstillfället 2020. Platsen 
består av åkermark. 
 
Enligt storskifteskartan redovisar littera H ”Hustomtslyckan vid 
Majtorpet där skräddaren bor”. Enskiftekartan redovisar platsen 
som ”forna Majtorpet”. 
 
Antikvarisk kommentar: Platsen är antikvarisk bedömd i fält. 
Den antikvariska bedömningen ”ingen antikvarisk bedömning” 
följer Riksantikvarieämbetets terminologi och avser att inga 
lämningar kunnat iakttagas som arkeologiskt bekräftar torpet. 
 
Namn: Majtorpet. 
 
Terräng: Tämligen flack och något V-sluttande sandig 
moränmark. Åkermark. 
 
Referenser:  
1) Lantmäteristyrelsens arkiv: Viby socken Skrubby nr 1-
3/1769. Storskifte. 
2) Lantmäteristyrelsens arkiv: Viby socken Skrubby nr 1-
3/1826. Enskifte. 

Åtgärdsförslag: Inga. 
 

 
Utdrag ur storskifteskartan. Bearbetning med 
utredningsområdet: Niklas Groop. 
 

 
Ingen antikvarisk 
bedömning 
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Foto mot V: Lennart Klang 2020. 
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Bilaga 2. Kartor med fornminnen och stolpar   
Kartorna i Bilaga 2 är framtagna av Niklas Groop på grundval av Bilaga 1 och inmätningar vid det 

arkeologiska fältarbetet. Därtill baseras redovisning av stolpar och inventerade äldre fundament av 

underlag som tillhandahålls av Mia Borgström, AFRY. De äldre fundamenten är inventerade av 

naturvärdesinventerare vid AFRY. 
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