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Bakgrund
Med anledning av Fortum Service, Hydropower Services planerade dambyggnadsarbeten vid
Älvestorp i Hällefors kommun, Örebro län har Arkeologikonsult fått i uppdrag att göra en
bedömning av de lämningar som kan komma i konflikt med planerade arbeten, enligt den karta
över arbetsområdets utbredning som tillhandahållits AK (2008-03-26).

Metod
Uppdraget omfattar följande moment:
•
•
•

Arkiv- litteratur och kartstudier gällande platsen och befintlig kulturmiljö (lämningar)
Okulär besiktning på plats med dokumentation och antikvarisk bedömning
Rapport med beskrivning samt rekommendationer avseende berörda kulturlämningar

Resultaten av uppdraget redovisas i föreliggande rapport. Om beställaren så önskar kan rapporten
även levereras i digital form.

Resultat
Arkiv- litteratur och kartstudier
En hytta i Älvstorp var i drift 1609-1633 enligt skriftliga källor men placeringen av denna hytta är
osäker. 1859-60 byggdes en ny hytta vid Elfvestorp samt en hammarsmedja (FMIS, Grythyttan
31:1-2; fig 1). Ytterligare en hytta fanns i området på en udde i Svartälven mellan 1633-1742
(Grythyttan 29:1; fig 1). Strax norr om Älvestorp på Högbornshöjden finns ett 100-tal gruvhål och
skärpningar i den 2,5 km långa fyndigheten. Dessa var i bruk under andra häften av 1800-talet fram
till 1907 (FMIS, Grythyttan 301.1; fig 1). Grythyttan 30:1 utgörs av ett hammarområde bestående
av 1 hammarruin, 1 klensmedjeruin, 1 husgrund och en stenskodd strankant. Anläggningen
byggdes 1859-1860 och var i drift fram till 1906 (FMIS Grythyttan 30:1; fig 1). I Älvestorp fanns
således vid denna tid hela järnframställningsprocessen med malmbrytning, järnutvinning, smide
och manufaktur. Senare hälften av 1800-talet var också en blomstringstid för Älvestorp. Hyttan
blåstes sista gången 1907 (Grythytte-krönikan 1994).
På en karta från 1705 finns en gård med uthus inritad på den plats där herrgården i Älvestorp står
idag (Geometrisk avmätning 1705). Inga lämningar finns på udden med det aktuella
undersökningsområdet. På Häradskartan från 1864-67 finns däremot ett flertal byggnader
markerade på det aktuella området med texten Quarn samt Stängj. sm (Häradsekonomiska kartan
1864-67). Vattnet passerade enligt kartan enbart förbi på södra sidan av udden.
Enligt FMIS berörs två objekt av den planerade ombyggnationen: Grythyttan 30:1 samt Grythyttan
378:1 (2 och 3). Grythyttan 30:1 (se beskrivning ovan) är klassade som fast fornlämning.
Grythyttan 378:1 utgörs av en grund efter en kraftstation vilken enligt uppgift är bygd efter 1906
och tämligen snabbt utbytt mot den nuvarande elkraftsanläggningen. Lämningen är klassad som
övrig kulturhistorisk lämning (FMIS, Grythyttan 378:1).
Enligt uppgifter från arkiv, litteratur och kartor utgörs lämningarna i anslutning till

dammbyggnaden vid Älvestorp av brukslämningar från slutet av 1800-talet och början på
1900-talet. Det finns inget i källorna som tyder på att äldre lämningar finns på platsen även om det
naturligtvis inte kan uteslutas.

Fältbesiktning
Dammvallen vid Älvestorp är belägen mellan sjöarna S Torrvarpen och Halvarsnoret i en krök av
Svartälven. Samhället Älvestorp är beläget på norra sidan av älven. Fornlämningsområdet med
hammaren (Grythyttan 30:1) var tidigare belägen på en udde men är idag avskuren av en
dammkanal.
Vid ett fältbesök på platsen 2008-06-04 konstaterades att marken i området var kraftigt överväxt
med träd, sly och annan hög växtlighet. Det var därmed svårt att identifiera de lämningar som
beskrivs i FMIS för Grythyttan 30:1. Den tydligaste strukturen som kunde identifieras var ruinen
efter klensmedjan (fig 4). Ruinen är markerad på fig 1. Enligt en inskription på smedjans NV gavel
är denna byggd 1876.

Figur 4. Klensmedja, Grythyttan 30:1, från norr. Foto: Arkeologikonsult.
10 m nordost om klensmedjan ska det enligt beskrivningen i FMIS ha funnits en hammarruin med
delvis bevarade väggar. Dessa lämningar kunde på grund av växtligheten inte återfinnas vid
fältbesöket. Troligtvis har de resterande väggarna rasat sedan inventeringen 1987. Inte heller kunde
den husgrund som ska ha legat mellan hammarruinen och klensmedjeruinen återfinnas. I
omgivningen påträffades däremot den stenskodda strandkanten. Flera lämningar än de som
beskrivs i FMIS kunde anas i terrängen och dessutom återfinnas på äldre kartmaterial.
Enligt begränsningen för arbetsområdet berörs endast den nordvästra delen av Grythyttan 30:1.
Det är i detta område som lämningarna efter hammarsmedjan är belägna. Den stående ruinen efter
klensmedjan är enligt kartan belägen utanför arbetsområdet.
Inom arbetsområdet återfinns också Grythyttan 378:1. Denna återfanns vid fältbesöket och
motsvarar väl beskrivningen i FMIS (fig 5).

Figur 5. Grund efter kraftstation, Grythyttan 378:1, från sydöst. Foto: Arkeologikonsult.

Värdering och rekommendationer
Värderingen av de båda lämningarna kommer att utgå från deras kunskapsvärde, upplevelsevärde
samt bruksvärde. Rekommendationerna för dessa lämningar kommer att utgå från hur den aktuella
exploateringen kan komma att påverka dessa värden.

Värdering Grythyttan 30:1
Kunskapsvärde: Miljön kring Älvestorp utgör ett representativt exempel på 1800-talets bruksmiljö
med lämningar efter gruvor, järnframställning och förädling av råvara och smide. Inom
fornlämningsområdet för Grythyttan 30:1 återfinns lämningar efter de två sistnämnda processerna.
Verksamheten i området har pågått från 1600-talet fram till 1900-talets början. Inom det aktuella
området synes verksamheten ha pågått från 1800-talets mitt.
De arkeologiska undersökningarna av en liknande plats, Kärvingeborns hytta och hammarsmedja i
samma socken, har visat att dessa miljöer är betydligt mer komplexa än vad de skriftliga källorna
antyder och att det finns ett vetenskapligt värde i att undersöka dessa platser (Bäck 2001).
Upplevelsevärde: På grund av den täta växtligheten är det inte möjligt att uppleva den äldre
kulturmiljön på platsen. Undantaget utgörs av ruinen efter klensmedjan som är synlig från vissa
väderstreck. Den visuella upplevelsen från den väg som sträcker sig förbi Älvestorp, och där det
flesta människor passerar lämningen, är emellertid begränsad.
Bruksvärde: Platsen kan upplevas som svårbesökt då området är igenvuxet och ingen information
finns i anslutning till lämningarna. Att området ändå brukas för friluftsliv visar skyltningen för en
kanot/båtled som går via en stig genom området ned till en sjösättningplats.

Värdering Grythyttan 378:1
Kunskapsvärde: Även om lämningen utgör en äldre generation av den nuvarande kraftstationen
kan den inte betraktas som unik eller särskilt representativ för det tidiga 1900-talets
kraftverksbyggen.
Upplevelsevärde: Lämningen består av en betongplatta med väggfragment och turbinrör och kan
inte betraktas som lättförståelig för allmänheten.
Bruksvärde: Platsen är belägen intill vattnet nedanför en brant och därmed svårtillgänglig för
besökande.

Rekommendationer Grythyttan 30:1
Vid en eventuell exploatering kommer fornlämningens nordvästra hörn, där lämningarna efter
hammarsmedjan är belägna, att påverkas (fig 1 och 2). I och med att upplevelsevärdet redan är lågt
för denna del av området är det inte motiverat att bevara lämningarna utifrån denna aspekt.
Lämningarnas kunskapsvärde skulle dessutom kunna öka vid en undersökning av platsen, även om
det bara rör sig om att ta fram och översiktligt dokumentera lämningen. En fortsatt brukning av
strömmen i industriellt syfte stärker dessutom den historiska kontinuiteten i området.
Frågan är hur exploateringen kommer att påverka ruinen efter spiksmedjan. Denna är belägen
utanför området men beroende på ombyggnationens omfattning kan denna komma att skymmas
av den nya dambyggnaden. Om åtgärder tas emot detta och viss uppröjning av området sker kan
däremot den visuella upplevelsen av lämningen öka i och med exploateringen. En
upplevelseförhöjande åtgärd kan också vara att sätta upp en skylt i området som beskriver platsens
historia.

Rekommendationer Grythyttan 378:1
Den kulturhistoriska lämningen ligger inom området för exploatering. Enligt bedömningen ovan
har lämningen inget högre kunskaps, - upplevelse- eller bruksvärde och ett bevarande utifrån dessa
värden är således inte motiverat.
Länsstyrelsen i Örebro län fattar beslut om eventuella antikvariska åtgärder.
Tabell: Rekommendationer
Raä nr

Antikvarisk bedömning

Rekommendation

Grythyttan
30:1

Fast fornlämning

Bevarandet av den del av lämningen som berörs av
exploatering anses inte motiverat utifrån dess kunskap,
upplevelse, - och brukningsvärde. Den del av
fornlämningen som berörs av exploatering bör
förundersökas i syfte att utröna dess kunskapsvärde.
Ruinen efter spiksmedjan som angränsar till
exploateringsområdet bör skyddas vid en exploatering och
dess visuella upplevelser bör bevaras alternativt förstärkas.

Grythyttan
378:1

Övrig kulturhistorisk
lämning

Bevarandet av lämningen anses inte motiverat utifrån dess
kunskap, upplevelse, - och brukningsvärde.
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