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Sammanfattning 
SAU har under 2014 genomfört en arkeologisk utredning etapp 2 av sex möjliga 
förhistoriska boplatslägen i Kränglan vid Örebros norra infart. Fältarbetet bestod i 
provrutsgrävning och sökschaktning. På två av lokalerna kunde det konstateras 
förekomst av förhistoriskt fyndmaterial. Materialet bestod av bearbetad kvarts och 
ett flintavslag. Lokalerna tolkas preliminärt, utifrån fyndmaterialet och topografin, 
som två boplatser eller aktivitetsytor från yngre stenåldern. Lokalerna har under 
neolitikum legat på öar eller kustnära höjdryggar i det innersta av den dåtida 
Östersjön. 

Figur 1. Utdrag ur Terrängkartan med undersökningsområdet markerat. ©Lantmäteriet 
Gävle. Medgivande MS2007/04080. Skala 1:50 ooo. 
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Bilaga 2. Fyndlista 

Fnr Material Sakord Antal Vikt Notering 

1 Kvarts Bearbetat 1 2,5 Avslag. Rutfynd. 

2 Kvarts Bearbetat 1 3,2 Avslagsfragment. Rutfynd 

3 Kvarts Bearbetat 1 3,6 Avslag. Lösfynd i markskada 

4 Kvarts Bearbetat 1 1,8 Avslagsfragment. Lösfynd i 
markskada. 

5 Kvarts Bearbetat 1 1,3 Avslagsfragment. Lösfynd i 
markskada. 

6 Kvarts Bearbetat 3 9,9 1 Avslag, 2 avslagsfragment. 
Rensfynd i schakt 

7 Flinta Bearbetat 1 0,9 Avslag med slipspår. Rutfynd. 

8 Kvarts Bearbetat 1 0,3 Avslagsfragment. Rutfynd 

Bilaga 3. Schaktlista 

Snr Area (m2
) Djup (m) Jordart Notering 

265 17 0,10 Sandig morängrus 

280 9 0,10 Sandig morängrus F6 

293 9 0,10 Sandig morängrus 

20 

Lokal 

Objekt3 

Objekt 3 

Objekt3 

Objekt 3 

Objekt3 

Objekt3 

Objekt4 

Objekt4 

Inledning 

På uppdrag av Länsstyrelsen i Örebro genomförde SAU under en höstvecka 2014 
en arkeologisk utredning etapp 2 inom fastigheten Olaus Petri 3:84, Örebro 
kommun. Anledningen till utredningen var att Örebro kommun planerade att 
upplåta delar av fastigheten till nya bostads- och industriområden. Vid en tidigare 
arkeologisk utredning, etapp 1 hade sex stycken platser identifierats som möjliga 
lägen för stenåldersboplatser (Andersson 2015a); områden som i etapp 2 skulle 
undersökas vidare. Sammanlagt uppgick utredningsområdena till drygt 7000 m2 

och låg uteslutande i skogsmark. 

Syftet med utredning var att klargöra om det inom de sex undersökningsområden 
förekom fornlämningar och därigenom bidra till kommunen och Länsstyrelsens 
fortsatta arbete med planeringsunderlag för området. 
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Figur 2. De sex utredningsområdena blåmarkerade tillsammans med den kända 
fornlämningsbilden enligt FMIS. Kränglan 1 utgör den gropkeramiska boplatsen som 
konstaterades redan vid utredningen, etapp 1 (Andersson 2015a, 2015b). 
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Antikvarisk bakgrund 

Topografi, fornlämningsmiljö och tidigare undersökningar 

De aktuella utredningsområdena ligger i den södra delen av skogsområdet 
Kränglan som är en del av ett större skogs- och bergsområde på gränsen mellan 
Närke och Västmanland. Området präglas av moränhöjder och låglänta 
kärrmarker. Höjdpartierna domineras av sandig morän som är relativt block- och 
stenrik, medan de låglänta partierna består av mer siltiga och leriga jordar. 
Utredningsområdena ligger mellan 32 - 38 mö h. Ser man till SGU:s befintliga 
strandnivåmodeller betyder det att de har varit strandbundna under den yngre 
stenåldern. 

När det gäller den kända fornlämningsmiljön i närområdet finns två grop
keramiska boplatser registrerade sedan tidigare. Inom Örebro 210:1 har en halv 
skifferspets hittats av en privatperson vilket föranledde att arkeologer var där och 
undersökte platsen 1998 och konstaterade förekomst av slagen sten, skärvsten och 
fynd av gropkeramik (von Hackwitz 2009: 96). Den andra gropkeramiska lokalen, 
Kränglan 1, framkom i samband med den arkeologiska utredningen, etapp 1 som 
föregick den nu aktuella utredningen. Vid fältinventeringen påträffades då 
dekorerad keramik och en lerfigur i en markskada (Andersson 2015a). Kränglan 1 
förundersöktes hösten 2014; en undersökning som kunde bekräfta att det rörde 
sig om en mindre gropkeramisk boplats med ett fyndmaterial bestående av 
keramik, bearbetad sten (kvarts, flinta och skiffer), samt fragment av brända ben 
(Andersson 2015b). I keramikmaterialet finns dekorelement som typologiskt hör 
hemma i Fagervik 111, vilket tyder på att lokalen bör dateras till mellanneolitikum 
A (ca 3350-2900 f Kr). 

I området finns också noterat lösfynd som kan härledas till perioden 
senneolitikum - äldre bronsålder. En skafthålsyxa har hittats strax söder om 
Örebro 210:1. Fyndplatsen (Örebro 209:1) ligger inom utredningsområde objekt 
2. Dessutom framkom ett antal bronsföremål (bl a en kantyxa) vid anläggandet av 
en skjutbana sydöst om de aktuella utredningsområdena (Andersson 2015a). 
Fynden antyder att det har funnits bosättningar i området i övergången mellan 
stenåldern och bronsåldern, men var exakt dessa boplatser har legat är ej känt. Vid 
fältinventeringen i samband med den inledande utredningen kunde inte några 
tydliga lägen för den typen av boplaster identifieras inom utredningsområdet. 

Längre österut domineras fornlämningsbilden mestadels av lämningar efter 
historiska bebyggelser, exempelvis torplämningen Örebro 389. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Objekttabell 

Nr 

2/ 
Örebro 
209:1 

3 

4 

5 

7 

8 

Beskrivning 

Boplatsläge, ca 40 x 35 m (Ö-V), beläget I en 
sluttning mot öster. Slltig sandmark beväxt 
med tät blandskog. 32 - 34 m ö h. Tidigare 
har ett lösfynd av en skafthålsyxa gjorts i 
området. Området undersöktes med ca 15 

provrutor. Inga fomlämnlngslndlkatloner. 

Boplats, 45 x 20 m (NV-SO). Vid provruts
grävning och sökschaktning framkom fynd 
av slagen kvarts samt skärvsten. Boplatsen 
är belägen på en block- och stenrik 
moränhöjd. 36 - 38 m ö h. Fornlämningen är 
delvis påverkad av körskador. Preliminärt 
daterad till neolitikum 
Boplats 40 x 20 m (N-S). Vid 
provrutsgrävnlng framkom fynd av slagen 
flinta och kvarts. Boplatsen är belägen på 
en moränhöjd 35 - 37 m ö h. Preliminärt 
daterad till neolitikum. 
Boplatsläge, 30-25 m (N-S), beläget i en öst
sluttning. Blockrik moränmark med inslag 
av mer sandiga ytor. 34 - 37 m ö h. 
Undersökt med ca 15 provstick. Inga 
fornlämningsindikationer. 
Boplatsläge, 15 x 10 m (N-S), beläget I väst
sluttning. Blockrik moränmark med inslag 
av fickor med flnsand. 36 - 38 m ö h. 
Undersökt med ca 10 provrutor. Inga 
fomlämningsindikatloner. 
Boplatsläge, 25 x 10 m (NV-SO), beläget i en 
nordvästsluttning. Blockrik och stenig mark 
med inslag av ytor med finsand. 37 - 39 m ö 
h. Undersökt med ca 10 provrutor. Inga 
fornlämningsindikationer. 

Statusförslag 

Övrig kulturhistorisk 
lämning 

Fast fornlämning 

Fast fornlämning 

Ej fornlämning. 

Ej fornlämning. 

Ej fornlämning. 

Kommentar 

Fyndplatsen för 
en skafthålsyxa 
står kvar. Bör 
sökschaktas för 
att definitivt 
avfärda att Inga 
ytterligare 
lämningar finns 
inom området. 
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Undersökningen 

Metod och genomförande 

Utredningsgrävningen genomfördes genom handgrävda provrutor (0,25 x 0,25 m) 
och torrsållning med handsåll. Val av metod baserades dels på syftet med 
utredningen; att konstatera om det förekom fornlämningar inom 
utredningsområden, och dels att de förväntade fornlämningarna utgjordes av 
förhistoriska boplatser från stenåldern. I regel utgörs stenåldersboplatsers övre 
nivåer, under torven, av ett stratigrafiskt odifferentierat lager som främst 
innehåller fynd. Detta gör att provrutsgrävning och sållning är en effektiv metod 
för att bekräfta eventuell förekomst av fyndmaterial (t ex keramik, slagen sten, 
brända ben) och därigenom konstatera att det rör sig om en fornlämning. 

Efter samråd med Länsstyrelsen kom provrutsgrävningen att kompletteras med 
några maskingrävda sökschakt vid undersökandet av objekt 3. Maskingrävda 
sökschakt är ett bra komplement för att identifiera eventuella anläggningar, lager 
och även lösfynd. På det stora hela bedömdes dock provrutsgrävning vara 
tillräckligt för att uppfylla syftet med utredningen. Dessutom låg flera av lokalerna 
antingen i tät skog eller otillgängligt till, och var vid utredningstillfållet svåra att 
undersöka med grävmaskin. 

I uppdraget från Länsstyrelsen fastställdes att en förhållandevis stor del av ytorna 
skulle undersökas. Provrutorna kom därför att grävas ungefär var 8 -10 m2 inom 
respektive område. En förtätning av rutorna kunde i vissa fall vara motiverat för 
att säkerställa tolkningen av platsen. Målsättningen var att samtliga provrutor, 
schakt och eventuella fynd skulle mätas in med RTK-GPS. Mätförhållandena 
visade sig dock vid flera av lokalerna var mycket dåliga på grund av växtligheten. 
En bedömning gjordes att det mest tideffektiva var att i dessa fall prioritera 
fyndförande rutor och eventuella fornlämningsbegränsningar och i stället notera 
antalet grävda rutor inom utredningsområdena. All mätdata registrerades sedan i 
lntrasis för vidare bearbetning i GIS-miljö (ArcGIS). Konstaterades fornlämning 
gjordes en bedömning av dess läge och utbredning utifrån fyndförekomst samt 
topografi, och den nya fornlämningen mättes in och dokumenteras i text och bild. 

Figur 3. Provrutsgrävning med spade och 
handsåll var den grävmetodik som främst 
användes vid utredningen. Foto: Fredrik 
Andersson 
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Undersökningsresultat 

Utredning kunde konstatera att två av de sex utredningsområdena innehöll 
lämningar efter förhistoriska aktiviteter och bedömdes utgöra fornlämningar (se 
bilaga 1). I båda fallen, objekt 3 och objekt 4, rörde det sig om fynd av bearbetad 
sten som tolkades som spår efter förhistoriska boplatser eller aktivitetsytor. Vid 
undersökandet av de fyra andra lokalerna framkom inget som tyder på att det 
finns förhistoriska lämningar inom dessa områden. 

Objekt 2 

Objekt 2 utgjordes av ett möjligt boplatsläge i en ostsluttning, 32 -34 m ö h. 
Området var ca 900 m2 stort och beväxt med relativt tät blandskog. I området 
finns i FMIS registrerat ett lösfynd av en skafthålsyxa (Örebro 209:1). Yxan ska ha 
påträffats i ett traktorspår på en skogsväg. 

Området undersöktes med ca 15 provrutor. Inga fornlämningsindikationer 
framkom i samband med utredningsgrävningen. Resultatet tyder på att det i 
området inte finns lämningar efter någon strandnära tidig- eller mellanneolitisk 
boplats. Den typen av boplats borde ha lämnat ett fyndmaterial som skulle fångats 
upp av provrutorna. Dessutom var moränen i området relativt siltig, ett 
markförhållande som inte verkar ha premierats under den tidiga stenåldern. 
Noteringen om lösfyndet av skafthålsyxan kan dock tala för att det finns 
lämningar från senneoliti.kum eller äldre bronsåldern i närheten som inte 
nödvändigtvis har skapat ett fyndmaterial som enkelt fångas upp av provrutor. 
Därför borde även sökschakt grävas i området för att utesluta att det inte 
förekommer förhistoriska boplatslämningar inom området. Detta var dock inte 
möjligt vid utredningstillfållet på grund av den täta skogen. 

Figur 4. Niklas Stenbäck på den brukningsväg där skafthålsyxan (Örebro 209:1) möjligen 
har påträffats. Foto: Fredrik Andersson. 
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Alternativt skulle då lokalerna kunna utgöra olika kronologiska faser under den 
yngre stenåldern och där möjligheten att studera utnyttjande av ett kustlandskap 
under ett historiskt skeende där frågor kring bofasthet, försörjningsekonomi och 
kulturelltillhörighet ställs på sin spets. Kunskapspotentialen för de nyupptäckta 
lokalerna får därför anses vara hög, framför allt i relation till varandra och i ett 
vidare regionalt sammanhang. 

31 m O h1ca J250 f Kr) 

Figur 14. Kartor över Kränglanområdet med kända neolitiska lokaler under två olika faser 
utifrån SGU:s strandlinjemodell. Stämmer strandlinjekronologin kan de olika lokalerna 
representera olika kronologiska skeenden under neolitikum. 

17 



Slutsatser och utvärdering 

Resultatet av utredningen etapp 2 i Kränglan blev således två nya 
fornlämningslokaler. De kännetecknas båda av att verka vara ytmässigt ganska 
små och bestå av ett relativt begränsat fyndmaterial av bearbetad sten (kvarts och 
flinta). Fornlämningarna avgränsades preliminärt utifrån fyndspridningen och till 
viss del naturgeografin. Lokalerna verkar inte ligga i typiska boplatslägen från 
stenåldern, vilket försvårar en tydlig topografisk avgränsning. Avsaknaden av 
keramikfynd tyder också på att det inte rör sig om typiska neolitiska boplatser 
utan lokaler som kan utgöra någon form av tillfälliga aktivitetsplatser för t ex 
bearbetning av stenverktyg eller råmaterialinsamling. En fornlämningskategori 
som utgör ett relativt outforskat område och kunskap saknas om var i landskapet 
de återfinns eller om det finns topografiska kriterier att gå på för att kunna 
återfinna spåren efter dem. 

Vad gäller de boplatslägen där det inte kunde konstateras några tecken på 
förhistoriska aktiviteter är det naturligtvis svårt att säga varför dessa platser inte 
verkar ha brukats under förhistorien; i alla fall inte på ett sätt som efterlämnat sig 
materiella spår. En anledning kan vara att moränen på dessa platser var till viss del 
mycket sten- och blockrik. Men så såg marken ut även vid de lokaler där 
förhistoriskt material togs tillvara. De fyndtomma områdena låg mer indraget i 
förhållande till havsbandet i det neolitiska landskapet, vilket kanske haft betydelse 
för landskapsutnyttjandet. En annan tanke kan vara att det är de geologiska 
förutsättningarna som skiljer platserna åt, till exempel när det gäller förekomsten 
av råmaterial såsom kvarts. 

När det gäller utvärdering av själva genomförandet av utredningen så kan en 
diskussion kring metodval vara befogad. När det gäller undersökandet av 
boplatslägen från stenåldern står valet ofta mellan handgrävda rutor eller 
sökschakt. En kombination av dessa är naturligtvis kanske det mest önskvärda 
men är inte alltid praktiskt genomförbart eller ekonomiskt motiverat. Metodvalet 
med handgrävda provrutor får anses ha gett ett bra utfall vid den aktuella 
utredningen och metoden tillåter att stora områden kan undersökas även om den 
sammanhängande ytan blir begränsad. 

Om metoden ska vara lyckosam förutsätter den dock att den undersökta 
förhistoriska aktiviteten har lämnat spår efter sig i form av ett fyndmaterial. Till 
exempel är frågan vad lösfyndet av en skafthålsyxa vid objekt 2 representerar för 
typ av lämning. Är det ett boplats-, grav- eller depåfynd? Utredningen har kunnat 
konstatera att det sannolikt inte finns någon tidig- eller mellanneolitisk boplats i 
området kring fyndplatsen . Men andra typer av lämningar kan inte uteslutas och 
när det gäller de senneolitikums eller äldsta bronsålderns boplatsers läge i 
landskapet och vilka för spår de lämnar efter sig är lite känt i dagsläget. Därför är 
det önskvärt att rutgrävningen kompletteras med sökschakt innan området släpps 
för exploatering. 

Med de två nya fomlämningslokalerna finns nu sammanlagt fyra troligtvis 
neolitiska lokaler kända inom ett begränsat område i Kränglan. Lokalerna kan 
representera en neolitisk miljö med olika aktivitetsområden där möjligheten att 
studera landskapsutnyttjande under en period där nytt land stiger upp ur havet 
och tas i anspråk. Ser man till strandlinjekurvorna skulle objekt 3 teoretisk kunna 
vara en del i en tidigneolitisk fas (fig 14). En period som är relativt okänd i 
området. 
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Figur 5. Plan över objekt 2 mot en bakgrundskarta med höjdnivåer skapad utifrån 
Lantmäteriets laserdata. 

Objekt 3 

Boplatsläget objekt 3 låg i sträckningen för den planerade förlängningen av 
Skottvägen och området hade därför avverkats. Platsen låg ca 200 m sydväst om 
den gropkeramiska lokalen objekt 1 som påträffats i samma vägsträckning vid 
utredningen etapp 1. Området låg på en moränhöjd med sluttningar åt sydväst 
och nordost på 36 - 38 m ö h. Vid etapp 1-utredningen hade platsen identifierats 
som ett möjligt förhistoriskt boplatsläge i en västsluttning. Det då inmätta 
boplatsläget var drygt 700 m2 stort. 

Vid utredningen etapp 2 grävdes 19 provrutor. I två av rutorna framkom fynd av 
bearbetad kvarts. Dessutom påträffades ytterligare tre kvartsfynd i markskador 
efter avverkningen. Fynden kom sporadiskt inom ett ca 200 m2 stort område och 
delvis högre upp på moränhöjden än det från början uppfattade boplatsläget. 
Inget annat fyndmaterial framkom som t ex keramik vilket gav intrycket av att 
detta var en annan typ av lämningen än den intilliggande gropkeramiska 
lämningen. För att få ett bättre underlag för att kunna bedöma vad det rörde sig 
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om för lämningen bestämdes i samråd med länsstyrelsen att några maskingrävda 
sökschakt skulle komplettera provrutorna för att få upp en större yta att 
undersöka. Tre schakt grävdes i anslutning till de fynd som hade gjorts, och ytorna 
rensades med fyllhammare och skärslev. I ett av schakten tillvaratogs ytterligare 
tre bitar slagen kvarts. Inga anläggningar eller andra strukturer framkom dock. 

Fornlämningen är inte begränsad men en preliminär avgränsning gjordes utifrån 
fyndsp.ridningen och topografin. Fornlämningsområdet kom att uppgå till ca 800 
m2 och den verkar vara ganska begränsad både till innehåll och till yta. Men dess 
läge runt 37 mö här intressant för har boplatsen va.rit strandnära kan en datering 
ligga i övergången mellan tidigneolitikum och mellanneolitikum då platsen legat på 
en ö i dåvarande Östersjön. En alternativ tolkning är att platsen är samtida med de 
gropkeramiska aktiviteterna i området och kan ha utgjort en aktivitetsyta för till 
exempel redskapstillverkning. 
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Figur 6. Plan över fynd och schakt och en preliminär utbredning för den nya fornlämningen 
objekt 3 mot en bakgrundskarta med höjdnivåer skapad utifrån Lantmäteriets laserdata. 
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Objekt 7 var beläget i en västsluttning, 36 - 38 m ö h. Vid utredningen etapp 1 
hade det identifierats som ett möjligt läge för en liten neolitisk boplats eller 
aktivitetsyta. Området var ca 85 m2 stort och låg i blockrik moränmark med inslag 
av sandfickor. Vid utredningen etapp 2 grävdes ca 10 provrutor utan att några 
fornlämningsindikationer kunde registreras. 

Boplatsläget objekt 8 låg i en nordvästsluttning 37 - 39 m ö h. Terrängen 
utgjordes även här av blockrik och stenig morän med mindre ytor av finsand. 
Området var drygt 150 m2 och undersöktes med ca tio provrutor. Inga 
fornlämningsindikationer kunde konstateras. 

Figur 13. Emilie Svenman sållar vid provrutsgrävning av objekt 7 • 
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Objekt 5, objekt 7 och objekt 8 

Vid undersökandet av de tre återstående områdena framkom inga indikationer på 
förhistoriska lämningar. Dessa områden bedöms därmed att de ej behöver 
undersökas vidare och kan utgå i den fortsatta antikvariska processen. 

Objekt 5 utgjordes av ett möjligt boplatsläge beläget i en östsluttning, 34 - 37 mö 
h. Undersökningsområdet hade vi den första utredningen begränsats till ca 550 m 2 

och utgjordes av mestadels blockrik stenig moränmark med inslag av mer 
sandigare ytor. Området undersöktes med ca 15 provrutor. 
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Figur 12. Plan över områdena objekt 5, 7 och 8 mot en bakgrundskarta med höjdnivåer 
skapad utifrån Lantmäteriets laserdata. Utredningen kunde inte konstatera några 
förhistoriska lämningar inom dessa områden. 

14 

513900 

Figur 7. Den nyregistrerade boplatsen objekt 3 låg på en morän höjd i sträckningen för den 
planerade förlängningen av Skottvägen. Foto mot öster: Fredrik Andersson. 

Figur 8. De samanlagt sju bitar av bearbetad kvarts som togs tillvara från objekt 3. 
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Objekt 4 

Objekt 4 identifierades vid den inledande inventeringen som ett möjligt 
boplatsläge längs en höjdrygg 400 - 600 m sydväst om de andra kända 
stenålderslokalerna i området. Boplatsläget låg i blockrik skogsmark och hade 
uppskattats till ca 4800 m2

• Ett antal skyttevärn fanns inom området och den 
nordöstra delen av området uppvisade tecken på att vara stört, möjligen 
urschaktat med påförda massor av lerjord. 

Vid utredningen etapp 2 grävdes cirka 30 provtutor fördelade över 
undersökningsområdet. Fynd av bearbetad sten framkom i två av proviutorna. 
Det rörde sig om ett avslagsfragment i kvarts samt en bit slagen flinta med 
slipspår, förmodligen från en slipad yxa. Fynden gjordes i närheten av varandra i 
områdets centrala delar och tolkades som spåren efter en förhistorisk boplats eller 
aktivitetsyta. Trots det begränsade fyndmaterialet bedöms lämningen utgöra en 
fornlämning framför allt på grnnd av att flintfyndet med största sannolikhet är 
förhistoriskt. 

En preliminär avgränsning av fornlämning gjordes utifrån fyndförekomst och 
naturgeografin. Fynden gjordes i ett område med giusig sand och mindre blockrik 
terräng som hade en begränsning längs höjdryggen. En bedömning gjordes att 
det är inom detta område boplatsens utbredning bör återfinnas. Boplatsens 
utbredning uppskattades därför till att vara högst 600 m2

• 

Figur 9. Jenni Lucenius går vidare till nästa provruta vid undersökandet av objekt 4. Foto: 
Fredrik Andersson. 
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Figur 10. Plan över fynd och en preliminär utbredning för den nya fornlämningen objekt 4 
mot en bakgrundskarta med höjdnivåer skapad utifrån Lantmäteriets laserdata. 

Även denna fornlämning verkar vara förhållandevis fyndfattig men med ett 
intressant läge. Ser man till höjdkurvorna så kan även denna lokal, om den har 
varit strandbunden, ligga i övergången mellan tidigneolitikum och 
mellanneolitikum. Ett avslag från en slipad flintyxa pekar också åt en datering till 
yngre stenåldern. Stämmer dateringen har lokalen legat på en ö lite innanför de 
kända gropkeramiska lokalerna i Kränglan. 

Figur 11. De två fynd av bearbetad flinta 
och kvarts som framkom vid objekt 4 

13 


