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Figur 1. Karta över Örebro med omnejd. Rinkaby är markerad med en svart ring. 
Skala 1:250 000.
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SAMMANFATTNING
Arkeologgruppen har, på Länsstyrelsens i Örebro uppdrag, genomfört en 
arkeologisk utredning etapp 1 inför anläggande av nya vatten- och avloppsled-
ningar vid Rinkaby i Örebro kommun. Utredningen omfattade en lednings-
sträckning om fyra kilometer genom och i närområdet till Rinkaby tätort.

Uppdraget innebar att en kart- och arkivstudie skulle göras över tidigare 
utredningar inom Rinkaby samt att området skulle inventeras för att ge ett 
underlag för fortsatt utredning. Vid kartstudier över Rinkaby bytomt har det 
framgått att den utbredning som den har i Fornsök inte stämmer med det 
äldre kartmaterialet. På en storskifteskarta från år 1759 och häradskartan från 
åren 1864–1867, syns byn ha sträckt sig från Glanshammarsvägen i norr ned 
till den södra gränsen av i Fornsök registrerad yta, samt också en tomt belägen 
väster om Äsplundavägen.

Inventeringen gav till resultat att delarna söder om tidigare utredd mark 
behöver utredas med schaktgrävning i en etapp 2. Även området norr om 
Rinkaby där en ledning ska dras längs bebyggelsen utmed Mejstavägen be-
höver utredas.

INLEDNING
Arkeologgruppen har, på Länsstyrelsens i Örebro uppdrag (beslut 2022-10-27), 
genomfört en arkeologisk utredning etapp 1 inför anläggande av nya vatten- 
och avloppsledningar vid Rinkaby i Örebro kommun. Utredningen omfat-
tade en ledningssträckning om fyra kilometer inom och i närområdet till 
Rinkaby tätort.

På grund av att flera utredningar och förundersökningar har genomförts 
i Rinkaby, är situationen komplicerad vad gäller vilka områden som redan är 
utredda eller förundersökta och vilka som ännu ej har berörts av arkeologiska 
arbeten. Följande rapport försöker därför reda ut situationen. I tillägg har en 
inventering gjorts.
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Figur 2. Området kring Rinkaby. Skala 1:50 000.
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BAKGRUND OCH KULTURMILJÖ
Rinkaby ligger på en moränås som sträcker sig i nord-sydlig riktning. I dag är 
stora delar uppodlad åkermark men området inrymmer även en relativt om-
fattande villabebyggelse och delar av den gamla Rinkaby bytomt.

I Rinkaby har fornfynd och fornlämningar med dateringar från neolitikum 
till historisk tid påträffats. Bland annat finns lösfynd av stenyxor och boplats-
lämningar finns från folkvandringstid och vendeltid (Karlenby & Vinoy 2019; 
Vinoy 2022).

Kyrkan har medeltida ursprung, möjligen med början i 1100-tal (Esbjörn-
son 2000:116f). Namnet Rinkaby antyder också att en betydande plats har fun-
nits här. Rinkern (Rinkr) var en krigare som man anser har fungerat i en för-
historisk försvarsorganisation (Calissendorff & Larsson 1998).

SYFTE, MÅLGRUPPER 
OCH AMBITIONSNIVÅ
Syftet med en arkeologisk utredning är att ta reda på om fornlämningar be-
rörs av ett planerat arbetsföretag. Utredningen ska preliminärt avgränsa ny-
upptäckta fornlämningar inom utredningsområdet. I detta fall genomfördes 
endast en etapp 1-inventering. Utredningen ämnade till att först och främst 
avgöra vilka områden som har varit föremål för arkeologisk utredning eller 
förundersökning men också att identifiera bra lägen inom de delar av led-
ningssträckningen som ännu inte utretts. Genom de många uppdrag som 
gjorts inom området var det svårt att avgöra vad som gjorts och vad som kunde 
behöva göras ytterligare.

Resultaten från utredningen ska kunna användas vid Länsstyrelsens fort-
satta tillståndsprövning och utgöra underlag inför eventuella kommande 
arkeologiska åtgärder. Resultaten ska också kunna användas som underlag i 
företagarens planering.

Utredningens målgrupper är främst Länsstyrelsen och Örebro kommun. 
Resultaten kan även komma att användas av undersökare när en undersök-
ningsplan för en arkeologisk utredning etapp 2, en förundersökning eller en 
undersökning ska upprättas.

Undersökningsplanens ambitionsnivå har anpassats så att resultatet kan 
användas som ett fullgott underlag inför kommande samhällsplanering och 
arkeologiska undersökningar.
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Figur 3. Utredningsområdet med aktuella utredningsytor från tidigare arkeologi i Rinkaby och läm-
ningar registrerade i Fornsök. Skala 1:10 000.
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METOD OCH GENOMFÖRANDE
En utredning etapp 1 innehåller två olika insatser:

• kart- och arkivstudier, samt litteraturstudier
• fältinventering

Som Länsstyrelsen mycket riktigt påpekat i förfrågningsunderlaget, har den 
första punkten redan genomförts flera gånger, men har inte riktats direkt mot 
Rinkaby bytomt. Det visade sig att de äldre kartorna ger en annan bild av byns 
utbredning än den som ges i Fornsök. Nya resultat har framkommit vid studiet 
av kartorna. I övrigt har tidigare kart- och arkivstudier i huvudsak varit ett 
stöd i bedömningen av vilka platser som kan vara intressanta att utrednings-
gräva, det vill säga de ytor som ligger utanför redan utredda och förundersökta 
områden. De tidigare kart-, arkiv- och litteraturstudierna står att återfinna i 
de rapporter som redovisas i referenslistan.

Vid inventeringen i fält besiktigade vi de sträckningar som låg utanför ti-
digare utredda ytor. Då tog vi särskild hänsyn till topografiska förutsättningar 
som höjder eller terrasser samt lägre partier som var sanka eller före detta 
sank- och myrmarker, som dikats ut i senare tid. Norrlägen har till viss del 
valts att tas bort ur urvalet av lämpliga platser, men då i kombination med lågt 
(sankt) läge.

Arkeologgruppen AB rapport 2023:05
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RESULTAT

En genomgång av tidigare 
utredningar och förundersökningar
Stora delar av Rinkaby med koncentration längs med Glanshammarsvägen har 
nyligen varit föremål för arkeologiska insatser. Den första utredningen gjor-
des år 2014 och gällde bygget av en cykelväg mellan Myrö och Glanshammar. 
Först genomfördes en utredning etapp 1 (Ramström 2014) och senare samma 
år grävdes schakt vid en utredning etapp 2 (Karlenby 2014). På flera platser 
längs den utredningen påträffades fornlämningar, men inom det parti som 
kommer att beröras av nuvarande planer på vatten och avlopp fanns inga syn-
liga tecken på fornlämningar.

Därefter följde en utredning och en förundersökning inför en mer om-
fattande vatten- och avloppsledning till Glanshammar (Karlenby 2018; Vinoy 
& Karlenby 2019). Under 2019 utreddes också en yta vid förskolan i Rinkaby 
utan några påträffade lämningar (Vinoy 2019). Våren 2022 utreddes ett om-
råde i östra Rinkaby inom fastigheten Rinkaby 3:13 varvid en järnåldersboplats 
påträffades (Vinoy 2022).

Det historiska kartmaterialet
Vid en sökning i Lantmäteriets digitala arkiv på sökordet Rinkaby i socknen 
med samma namn, får man ett ganska blandat resultat. En tidig karta från 
1600-talet visar sig vara över Myrö, en annan tidig karta från år 1659 kan över 
huvud taget inte liknas vid Rinkaby. Två kartor ger dock tydliga referenser till 
platsen. Det rör sig främst om en karta över Rinkaby by från år 1687, upprättad 
av Thoring, där det framgår att byn hade fyra gårdslägen (Lm Rinkaby socken, 
Klockaregården nr 1). Tomterna är relativt schematiskt återgivna, men det 
verkar som om de fyra gårdarna legat på var sin sida om vägen ner mot Äsp-
lunda. Den sydvästra gårdsytan är något förskjuten åt väster och möjligen har 

Figur 4. Vy över norra delen av Rinkaby. Fotot är taget från kyrkogården mot 
öster. Den här delen av byn ingår inte i den registrerade bytomten, men även här 
har gårdar legat i historisk tid. Gården längst till vänster har flyttats ut från byn.
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Figur 5. Utsnitt ur karta över Rinkaby från år 1687. Den har upprättats på grund 
av att den välborne Carl Bååt har bytt till sig två gårdar i Rinkaby från konungen 
och staten. De fyra markerade gårdarna verkar närmast schematiskt avbildade; 
det verkar som om det viktiga här först och främst har varit att visa vilka gårdar 
bytet gäller.

Figur 6. Storskifteskarta från år 1759 (Lm 18-rin-11). De versala bokstäverna 
A-B-D-E-F-G-H motsvarar bebyggelsen i Rinkabys tre gårdar. Väster om vägen 
finns ett bebyggelseläge ( I ). Det intill belägna M utgör odlingsmark.
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Figur 7. Utsnitt ur häradskartan från åren 1864–1867. Här kan man se flera 
bebyggelselägen längs med Äsplundavägen upp mot Glanshammarsvägen, 
faktiskt motsvarande dem på 1759 års karta. Två gårdar har flyttats ut från 
byn men tomterna verkar fortsatt vara i bruk.

vägen vid denna tid inte haft exakt samma sträckning som idag. Något exakt 
läge kan inte bestämmas från den här kartan utan korrekt rektifiering, något 
som inte ryms inom detta projekt.
Om man istället studerar storskifteskartan över Rinkaby från år 1759 (Lm 18-
rin-11) har det vid denna tid funnits tre gårdar i byn med två till tre brukare per 
gård, det vill säga nio bebyggelseenheter. Inga hus är utritade, men gårdarna 
har markerats med lägen A–M (C och M är olika odlingsytor) som dels mot-
svarar de två gårdarna inom lämningsytan, dels en gård väster om Äsplunda-
vägen. Längst i norr finns Norra gården med två brukare A, B; C är en åkeryta; 
D, E, F utgör Östra gården och G, H den södra. Väster om vägen fanns en be-
byggelse vid I, den gården ligger kvar än idag.

Lämning 1981:8689, den i Fornsök registrerade bytomten, har upprättats 
utifrån en karta från år 1852 (enligt Fornsök). Det är okänt vilken karta det 
gäller. Det finns ett aktnummer angivet i inventeringsboken (S59-20:2), men 
det ger ingen träff bland Lantmäteriets historiska kartor. Det rör sig inte om 
Häradsekonomiska kartan, som är från åren 1864–1867. Där kan man emeller-
tid se flera gårdar ända från Glanshammarsvägen ned längs Äsplundavägen 
(Häradsekonomiska kartan 1864–67: Örebro, 73–21).
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Fältinventeringens resultat
Efter att alla ytor som omfattades av de olika utrednings- och förundersök-
ningsområdena inom Rinkaby hade värderats, genomfördes en inventering i 
fält. Då bedömdes övriga ytor okulärt. Etapp 1 innebär att inga markingrepp 
görs. Vid inventeringstillfället var inga åkerytor inom utredningsområdet 
plöjda eller harvade, utan var grästäckta, vilket inte möjliggjorde avsökning 
efter eventuellt upplöjda föremålsfynd, härdar eller skärvsten med mera. Där 
behövs utredningsgrävas för att fånga upp eventuellt under mark bevarade 
spår av fornlämningar (enligt ovan uppräknade lämningstyper). De ytor som 
inte uppfyllde kriterierna ”lämpligt läge” eller ”synlig lämning” kunde uteslu-
tas från en eventuell fortsatt utredning etapp 2. Lägen som inte är lämpligt 
läge gäller främst ytor som är lågt belägna i förhållande till omgivande terräng. 
Som exempel tas området längst i väster där ledningen ska gå fram i ett läge 
som före sjösänkningen legat i eller väldigt nära vatten (se figur 10).

Andra ytor som betraktas som osannolika fornlämningsplatser är åker-
kanten i norrläge söder om bytomten och österut. Området ligger lågt och är 
kraftigt utdikat.

Särskilt intressanta lägen har vi bland annat i den norra delen längs vägen 
mot Mejsta, där boplatslämningar påträffades i samband med undersökningar 
för vatten- och avloppsledningen (Karlenby 2018; Vinoy & Karlenby 2019). Ett 
av områdets mest lovande lägen är beläget sydväst om kyrkogården (se figur 
8). Det är beläget på en av de högsta punkterna i byn och alldeles invid kyrkan. 
Det är tänkbart att det kan vara ett läge för ett långhus eller en hallbyggnad.

Som framgår av det äldre kartmaterialet finns anledning att ompröva byns 
utbredning och därmed blir passagen längs med byns västra gräns viktig att 
utredningsgräva (se figur 4).

I den östra delen av utredningsområdet ligger ett före detta småskaligt jord-
bruksområde med torpbebygglse. Det utgör också utmärkt läge för förhistorisk 
bebyggelse; inte minst kan det ha varit ett attraktivt läge för stenåldersboplat-
ser. Därför bör det också schaktningsgrävas (se figur 9).

Figur 8. En plan yta väster om kyrkogården i höjdläge i Rinkaby. Platsen tillsam-
mans med parkeringen utanför kyrkan utgör det bästa läget i byn för en järn-
åldersbebyggelse. Den avgränsas i söder och väster av stora stenrösen. Foto 
från nordöst.
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Tolkning:
SITUATIONEN INFÖR ETAPP 2
Ungefär hälften av ytan har utretts vid tidigare arkeologiska insatser och be-
höver inte utredas igen. Resten av ytan, främst i den södra delen, behöver del-
vis utredas. I figur 10 redovisas de olika kategorierna redan utrett, bör utredas, 
mindre lämpliga lägen (utreds ej) och den lilla sträckan genom L2022:4578, där 
förundersökningen bör genomföras innan kommunens arbeten påbörjas. Den 
ytan ingår alltså inte i utredningen utan bör genomföras separat.

En stor förändring med denna etapp 1 var att en betydande omregistrering 
av bytomtens utbredning behöver göras och att det kommer att få avgörande 
betydelse för förståelsen av byns karaktär.

Figur 9. Vy över utredningsområdets östra del vid Sandtorp, Ekbacken och Kol-
botorp. Området har ett antal äldre torpgårdar, men har exploaterats under de 
senaste 20 åren med villabebyggelse. Det kan vara ett lämpligt läge för stenål-
dersbosättningar eller gravar.
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Figur 10. Länsstyrelsens karta kompletterad med bedömning av vilka områden som kommer att 
behöva ingå i etapp 2. Röd färg = Utredningsgrävas eller schaktningsövervakas; Lila = Kan utredas 
i samband med FU (431-10398-2022); Grön färg = mindre lämpliga lägen, lågt liggande i norrläge, 
kraftigt dikat. Skala 1:10 000.
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Figur 11. Detalj av utredningsytan inom fastigheten Rinkaby 3:13/fornlämning 2022:4578. Detta 
område är redan utredningsgrävt och ska förundersökas under våren 2023. Här bör möjlighet ges 
för undersökningens slutförande innan arbetena på vatten- och avloppsledningen kan påbörjas. 
Skala 1:1 000.
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UTVÄRDERING AV RESULTATEN 
i förhållande till undersökningsplanen

Syftet ämnade till att först och främst avgöra vilka områden som har varit före-
mål för arkeologisk utredning eller förundersökning men också att identifiera 
bra lägen inom de delar av ledningssträckningen som ännu inte utretts. Det på 
grund av att det genom de många uppdrag som tidigare gjorts inom området 
var svårt att avgöra vad som gjorts och vad som kan behöva göras ytterligare.

Resultaten från utredningen ska kunna användas vid Länsstyrelsens fort-
satta tillståndsprövning och utgöra underlag inför eventuella kommande 
arkeologiska åtgärder. Resultaten ska också kunna användas som underlag i 
företagarens planering.

En sammanställning av tidigare arkeologiska aktiviteter har genomförts och 
en bedömning har gjorts av ytterligare utredningsinsatser i form av schakt-
ning. Efter en genomgång av de historiska kartorna har det framgått att by-
tomten till Rinkaby måste ha varit större än vad som registrerats i Fornsök. Det 
har visat sig att fler gårdslägen under historien har funnits och att det måste 
ske en omregistrering i Fornsök.

Fastighet Rinkaby 3:13 har som nämnts ovan varit föremål för en utredning 
under år 2022 och kommer att förundersökas under våren 2023. Det innebär 
att det bör finnas en planering mellan Arkeologgruppen AB, Länsstyrelsen och 
Örebro kommun, så att vi får möjlighet att undersöka boplatsen innan kom-
munens arbeten kommer igång.

I övrigt anser Arkeologgruppen att resultatet av utredningen etapp 1 har 
gett ett resultat som motsvarar vad som efterfrågades i undersökningsplanen.
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TEKNISKA OCH 
ADMINISTRATIVA UPPGIFTER

Län Örebro

Kommun Örebro

Landskap Närke

Socken Rinkaby

Fastighet Rinkaby 2:28 med flera

Lämningsnummer 1981:8689; 1981:8940; 1981:9283; 
1981:9482; 2019:1181; 2022:4578

Lämningstyp Bytomt, fyndplats stenyxor, lägenhetsbebyggelse, fynd-
plats stenyxa, boplatslämning övrig, boplatslämning övrig

Datering Stenålder, järnålder, medeltid, historisk tid

Typ av undersökning Utredning etapp 1

Länsstyrelsens beslutsdatum 2022-10-27

Länsstyrelsens diarienummer 431-8823-2022

Ärendenummer i Fornreg

Arkeologgruppens projektnummer P22071

Projektledning Leif Karlenby

Personal Leif Karlenby, Ebba Knabe

Underkonsulter –

Undersökningstid 22-12-28

Undersökt yta Inventering

Undersökt volym Inventering

Inmätningsteknik Manuell

Koordinatsystem SWEREF 99TM

Läge och koordinater Rinkaby 10F 5e 

X6575018, Y519397; SWEREF 99TM

Höjdsystem RH 2000

Arkiv Inget arkivmaterial utöver det digitala (se nedan) 
har framställts vid denna utredning.

Digitalt arkiv Digitala kartor med fastighetskartan som bakgrund och med 
fornlämningar enligt Fornreg utprickade. Fotografier. I väntan 
på fördelning förvaras materialet hos Arkeologgruppen AB

Fynd Inga fynd gjordes.
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arkeologi i Rinkaby och lämningar registrerade i Fornsök. Skala 1:10 000.

Figur 4. Vy över norra delen av Rinkaby. Fotot är taget från kyrkogården 
mot öster. Den här delen av byn ingår inte i den registrerade bytomten, 
men även här har gårdar legat i historisk tid. Gården längst till vänster har 
flyttats ut från byn.

Figur 5. Utsnitt ur karta över Rinkaby från år 1687. Den har upprättats på grund 
av att den välborne Carl Bååt har bytt till sig två gårdar i Rinkaby från 
konungen och staten. De fyra markerade gårdarna verkar närmast 
schematiskt avbildade; det verkar som om det viktiga här först och 
främst har varit att visa vilka gårdar bytet gäller.

Figur 6. Storskifteskarta från år 1759 (Lm 18-rin-11). De versala bokstäverna 
a-b-d-e-f -g-h motsvarar bebyggelsen i Rinkabys tre gårdar. Väster om 
vägen finns ett bebyggelselägen som utgör Klockargården (i). Det intill 
belägna m utgör odlingsmark.

Figur 7. Utsnitt ur häradskartan från åren 1864-1867. Här kan man se flera 
bebyggelselägen längs med Äsplundavägen upp mot Glanshammarsvägen, fak-
tiskt motsvarande dem på 1759 års karta. Två gårdar har flyttats ut från 
byn (Backa i nordväst och men tomterna verkar fortsatt vara i bruk.

Figur 8. En plan yta väster om kyrkogården i höjdläge i Rinkaby. Platsen 
tillsammans med parkeringen utanför kyrkan utgör det bästa läget i byn för 
en järnåldersbebyggelse. Den avgränsas i söder och väster av stora 
stenrösen. Foto från nordöst.

Figur 9. Vy över utredningsområdets östra del vid Sandtorp, Ekbacken och 
Kolbotorp. Området har ett antal äldre torpgårdar, men har exploaterats under 
de senaste 20 åren med villabebyggelse. Det kan vara ett lämpligt läge för 
stenåldersbosättningar eller gravar.

Figur 10. Länsstyrelsens karta kompletterad med bedömning av vilka 
områden som kommer att behöva ingå i etapp 2. Röd färg = Utredning-
sgrävas eller schaktningsövervakas; Lila = Kan utredas i samband med FU 
(431-10398-2022); Grön färg = mindre lämpliga lägen, lågt liggande i 
norrläge, kraftigt dikat. Skala 1:10 000.

Figur 11. Detalj av utredningsytan inom fastigheten Rinkaby 3:13/ fornlämning 
2022:4578. Detta område är redan utredningsgrävt och ska förundersökas 
under våren 2023. Här bör möjlighet ges för undersökningens slutförande 
innan arbetena på vatten- och avloppsledningen kan påbörjas. Skala 1:1 000.
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