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Figur 1. Karta över Glanshammarstrakten med den aktuella utredningsplatsen markerad 
med rött. Skala 1:250 000.
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Sammanfattning
Arkeologgruppen AB fick i uppdrag av Länsstyrelsen i Örebro län att utföra 
en arkeologisk utredning etapp 2 inom fastigheterna Glanshammar 7:2 och 
7:3, Glanshammars socken, Närke, i samband med kommunens detaljplane-
arbete för området.

Vid den arkeologiska utredningen framkom lämningar efter en äldre 
vägbank som löpt mellan Gamla Arbogavägen, vid Glanshammars kyrka 
och byn Eldvalla. Vägen var uppbyggd med upp till 0,4 meter stora stenar 
i botten och över detta en vägyta av sand och grus. Vägen utgör en övrig 
kultur historisk lämning.

Inledning
Inför ny detaljplan för del av Glanshammars tätort i Örebro kommun har 
Arkeologgruppen AB genomfört en utredning etapp 2 inom fastigheterna 
Glanshammar 7:2 och 7:3. Fältarbetet utfördes den 3 och 4 oktober 2018 av 
Helmut Bergold och Johnny Rönngren. Uppdragsgivare var Länsstyrelsen i 
Örebro län och kostnadsansvaret bars av Örebro kommun. Den arkeologiska 
rapporten har utformats av Johnny Rönngren och Annica Ramström.

Arkeologgruppen AB rapport 2019:11

5



Figur 2. Karta över tätorten Glanshammar med de aktuella utredningsytorna markerade med 
svart skraffering. Skala 1:8 000.
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Bakgrund och kulturmiljö
Omkring 12 kilometer nordöst om Örebro centrum ligger tätorten Glans
hammar. Det aktuella utredningsområdet är beläget mitt emot den medeltida 
kyrkan i Glanshammar, på andra sida Gamla Arbogavägen, vilken i äldre tider 
förband städerna Örebro och Arboga. Före tätortens tillväxt under 1900tal 
omgavs kyrkan av åker och ängsmark samt enstaka byggnader knutna till 
kyrkan i form av församlingshem, klockare och prästbostad (Rikets allmänna 
kartverk akt J1127322).

Glanshammars by, som före laga skiftet var en radby, är belägen på en 
höjd omkring 300 meter nordväst om kyrkan.

I det historiska kartmaterialet från tiden före laga skifte 1827–1828, nytt-
jades marken inom utredningsområdet som tre ytmässigt mindre åkertäppor. 
En av dessa åkertäppor är en utjord hörande till byn Eldvalla och belägen inom 
det södra utredningsområdet. Där finns även en hussymbol vilken, grundad 
på placeringen, är tolkad som en ängslada. De andra två täpporna benämns 
Glansbergstäppans linda och Glansbergstäppans åker och är belägna inom 
det norra utredningsområdet. På storskifteskartan återfinns en hussymbol 
inom en särhägnad mellan de båda Glansbergstäpporna (Lantmäteri styrelsen 
akt 18gla67). Huset återfinns på ett fotografi från okänt år (se figur 3). Med 
stor sannolikhet rör det sig om ett torp benämnt Glansbergstäppan som med 

Figur 3. Den tvåvåningsbyggnad som in på 1900-talet stod strax utanför det 
norra undersökningsområdet. Årtalet för fotot är inte känt.  
Foto: Riksantikvarie ämbetet, Kulturmiljöbild.
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åren byggts ut. Från husförhörslängder och historiskt kartmaterial från Glans-
hammars by, är det inte möjligt att utläsa de olika torpens egennamn, då de 
endast benämns som torp eller backstugor i arkivmaterialet. Byggnaden på 
bilden kan också härröra från en av de från Glanshammars by, vid laga skiftet 
på 1850talet, utflyttade gårdarna, där mangårdsbyggnaden fått byggningsyta 
där torpet tidigare stått.

På storskifteskartan återfinns också en äldre väg som leder från Glans-
hammars kyrka till byn Eldvalla (Lantmäteristyrelsen akt 18gla67). Vägen 
ligger inom det nu aktuella utredningsområdet.

Tidigare undersökningar
I Glanshammarstrakten har ett flertal arkeologiska arbeten utförts de se-
naste åren. De har främst varit kopplade till infrastrukturella projekt såsom 
en gångoch cykelväg och en ledning för vatten och avlopp. Arbetena, som 
berört begränsade korridorer, har resulterat i flera utredningar och för
undersökningar som visat på att Glanshammarsområdet har en obruten kon-
tinuitet av bosättning och bebyggelse alltsedan vattnets avtagande omkring 
4000 f.Kr. fram till idag.

I tätorten Glanshammar har endast en undersökning genomförts under 
senare år och den berörde ett område intill silvergruvan i Glanshammar, 
RAÄnr Glanshammar 64:1. Vid undersökningen framkom aktiviteter kopp-
lade till gruvdriften (Appelgren 2011).
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Figur 4. Karta över utredningsområdet på rektifierad karta från år 1827. Skala 1:1 000.
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Syfte och frågeställningar
Syftet med den arkeologiska utredningen var att fastställa om fornlämning  
skulle beröras inom detaljplaneområdet. Ytterligare ett syfte var att resulta-
ten från den arkeologiska utredningen skulle utgöra ett fullgott underlags-
material i den fortsatta besluts och planeringsprocessen.

Metod
Inom de båda utredningsytorna fanns ett flertal så kallade skyddsvärda träd, 
vars rötter inte fick skadas under arbetets gång. Schaktens placerades där-
med med hänsyn till detta.

Schaktningen genomfördes med grävmaskin skiktvis ned till steril botten. 
Samtliga schakt och anläggningar mättes in med RTKGPS och beskrevs. Den 
täta vegetationen försvårade inmätningen av schakten och vissa schakt har 
bearbetats digitalt i efterhand varvid det korrekta läget för schakten kan ha 
en avvikelse på upp till 0,5 meter i förhållande till korrekt läge i terrängen.

Figur 5. Helmut Bergold schaktar inom den södra utredningsytan.
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Resultat
I samband med fältarbetet grävdes totalt 10 schakt om sammanlagt 240 kva
drat meter uppdelat på en nordlig och en sydlig yta. Anledningen var att det 
mellan ytorna fanns en bebyggd tomt som inte skulle ingå i den arkeo logiska 
utredningen.

I det norra utredningsområdet, inom fastigheten Glanshammar 7:2, gräv-
des sju schakt. Samtliga schakt hade en likartad stratigrafi. Under 0,05 meter 
grästorv fanns ett 0,3 meter tjockt matjordslager, vilket i sin tur överlagrade 
en undergrund av sandig morän. I schakt S5 och S6 påträffades tegelkross, 
spik och enstaka glas och keramikskärvor i matjordslagret. Fynden datera-
des till sent 1800tal och tidigt 1900tal. De tillvaratogs inte.

I det södra utredningsområdet, fastigheten Glanshammar 7:3, domine-
rades utredningsområdet av en höjd, med berg i dagen. I de lägre delarna 
av ytan drogs tre schakt, vilka uppvisade samma stratigrafiska sekvens som 
det norra utredningsområdet. I schakt S10 påträffades rester efter en äldre 
vägbank (A11). Vägbanken var 3 meter bred och 0,4 meter hög. Den var upp-
byggd med i botten lagda naturstenar, upp till 0,4 meter stora, vilka täcktes 
av en tät grus och sandpackning som utgjorde vägbeläggningen.
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Figur 6. Schaktplan med de tio schakten S1-10 och vägbanken A11. Skala 1:1 000.
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Tolkning
Det historiska kartmaterialet visar att det inom det norra utrednings området 
funnits bebyggelse under 1820talet. Bebyggelsen har inte kunnat följas i hus-
förhörslängder på grund av bristen på egennamn i kartmaterial och kyrk-
liga arkivalier, men återfinns på ett äldre fotografi från platsen. De fynd som 
återfanns i den norra delens schakt S5 och S6 faller väl ut med platsen för 
bebyggelsen, även om den utifrån fotografiet bör ha legat utanför undersök-
ningsområdet. Gamla Arbogavägen har i tätorten Glanshammar delvis fått en 
ny sträckning i modern tid i och med byggandet av butik och parkeringsplats. 
För att inte röra kyrkomiljön gjordes nydragning av vägen längre söderut, 
ungefär i den sträckning där huset på bilden legat (se figur 3).

Vägbanken som påträffades i schakt S10 är en del av en äldre vägsträck-
ning som löpt i nordsydlig riktning mellan Glanshammar och Eldvalla by. 
Vägen återfinns på storskifteskartan från år 1827 (Lantmäteristyrelsen 
akt 18gla67). Vägen utgör en övrig kulturhistorisk lämning enligt Riks
antikvarieämbetets lämningstypslista trots att den är varaktigt övergiven 
och äldre än år 1850. Detta med anledning av att den inte har ingått i det all-
männa vägnätet, varit en fädbodväg eller en kvarnstig.

Utvärdering av resultaten  
i förhållande till undersökningsplanen

Utredningens syfte var att fastställa om fornlämningar berördes av den 
aktuella exploateringen och att så långt möjligt beskriva dessa. Om det inom 
ramen för utredningens etapp 2, var möjligt att avgränsa fornlämningen 
skulle detta göras.

Utredningen har fastställt att inga fornlämningar finns inom den aktuella 
exploateringsytan. Däremot påträffades en övrig kulturhistorisk lämning i 
form av en äldre vägbank.

Arkeologgruppen AB föreslår inga ytterligare arkeologiska åtgärder 
inom fastigheterna.
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Bilagor

Bilaga 1. Schakttabell
Samtliga schakt grävdes med en skopbredd om 1,5 meter om inget annat anges.

Schaktnr Längd/m Djup/m Beskrivning

1 11 0,2 Under 0,05 meter tjock grästorv fanns en steril av sandig 
morän.

2 6 0,2 Under 0,05 meter tjock grästorv fanns en steril botten av 
grå lera.

3 7x2,5 0,3 Under 0,05 meter grästorv fanns ett 0,25–0,3 meter tjockt 
lager av matjord. Under matjorden fanns den sterila botten 
av grå lera innehållande plogspår.

4 8 0,4 Under 0,05 meter grästorv med botten av steril lera.

5 13 0,4-0,5 Under 0,05 meter grästorv och 0,3 meter matjord fanns en 
steril botten av sandig morän.

6 12 0,4 Under 0,05 meter grästorv och 0,3 meter matjord fanns en 
steril botten av sandig morän.

7 14 0,3 Under 0,05 meter grästorv och 0,25 meter matjord fanns en 
steril botten av sandig morän.

8 8 0,2 Under 0,05 meter grästorv fanns en steril botten av silt.

9 15 0,3 Under 0,05 meter grästorv och 0,1 meter matjord fanns en 
steril botten av sandig morän.

10 15 0,4 Under 0,05 meter grästorv och 0,3 meter matjord fanns en 
steril botten av sandig morän.  
I schaktet fanns en vägbank uppbyggd med sten i botten 
och gruslager som täckte stenen.
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