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Inledning
Falu kommun planerar för ett nytt bostadsområde i Källviken. Länsstyrelsen
har då krävt att en arkeologisk utredning görs i samband med planarbetet (dnr
431-8510-07). Utredningen har gjorts av Dalarnas museum sommaren 2007.
Det planerade bostadsområdet i Källviken ligger 3 km söder om Falu centrum (figur 1). Området ligger på gården Stora Källvikens marker norr om den
relativt nybyggda Källviksvägen. Planområdet innefattar norra delen av Stora
Källvikens åkermark och skogsmarken norr och väster därom. Det sträcker
sig upp till golfbanan. Utredningsområdet (UO) är 0,75 km2 stort.
Inom området fanns inga kända fornlämningar när arbetet inleddes, däremot är Källvikens gård registrerad som nr 202 i Stora Kopparbergs socken

FALUN

Gruvan

Främby
Runn
Gruvriset

UTREDNINGSOMRÅDE

Stora Källviken

Figur 1. Utdrag ur fastighetskartan. Utredningsområdet är markerat med svart. Skala 1:50 000.
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Figur 2.Utdrag ur fastighetskartan med registrerade fornlämningar markerade. Det fanns inga kända
fornlämningar inom det med svart markerade utredningsområdet. Skala 1:10 000.

(figur 2). Väster om utredningsområdet är några gränsrösen registrerade, raä
190 och 191 och norr om UO platsen för en borttagen högliknande lämning,
raä 105. I Källviken har det också hittats en trindyxa, men det är oklart exakt
var (figur 3).
I anslutning till det aktuella området har museet tidigare gjort en kulturhistorisk utredning med anledning av den planerade ombyggnaden av järnvägen
mellan Falun och Borlänge. De föreslagna järnvägskorridorerna gick alla söder
om det aktuella utredningsområdet, men utredningen var översiktlig och
gjordes över ett större område. Den bestod av kartanalyser och en översiktlig
bedömning av landskapsvärden (Carlsson & Sandberg 2004).
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Syfte
Utredningens syfte är att klargöra förekomsten av
fasta fornlämningar inom utredningsområdet och i
vilken omfattning de berörs av arbetsföretaget. Den
skall också ge ett tillfredställande underlag för bedömning av inriktning och omfattning på fortsatta
arkeologiska åtgärder.

Metod
Utredningen har bestått av kompletterande arkiv- och
kartstudier samt en fältinventering. Den i utredningsplanen föreslagna provgropsgrävningen genomfördes
inte.
Arkivstudierna har innefattat en genomgång av
Riksantikvarieämbetets fornminnesregister (FMIS),
Dalarnas museums arkiv, Institutet för språk och
folkminnens ortnamnsdatabas (SOFI), Lantmäteriets
forskningsarkiv i Gävle samt det regional lantmäteriarkivet i Falun.

Kartanalys

Figur 3. Trindyxan, nummer
10 i Dalarnas museums föremålssamling, har hittats i
Källviken. Den skänktes till
Dala Fornsal 1864.

Kartanalysen har syftat till att klargöra områdets
markanvändning och fysiska struktur under de senare århundradena. Utifrån denna kan bedömningar
sedan göras om mänskliga aktiviteter och markutnyttjande under äldre tid.
Kartanalysen underlättar också tolkningen av landskapet vid fornminnesinventeringen.
Kartstudierna har berört delar av Stora Källviken, Nedre Gruvriset och
Samuelsdal. Kartmaterialet har bestått av en översiktlig karta från 1714
(St Kopparberg 23), Nedre Gruvriset delning av hemskog 1733 (U22-23:1),
avmätning av bostället Samuelsdal 1783 (U22-23:2) och laga skifte av skogsmark som även inkluderar avmätning av inägor 1842 (U22-23:3) samt Stora
Källviken avmätning och gränsbestämning 1820 (U22-51:1). Två översiktliga
kartor, Tabula Geographica 1640 (U5) och en geografisk avritning från 1655
(U22-1:2) har också använts.
Kartstudierna har innefattat framställningen av historiska kartöverlägg för
1700-talets respektive 1800-talets landskap och en agrarhistorisk analys. Kartorna har excerperats och rektifieras digitalt mot fastighetskartan i ArcView.
Därefter har en skriftlig analys gjorts.

Fältinventering
Inventeringen genomfördes under ett par dagar i slutet av juli och början av
augusti 2007. Hela planområdet genomströvades med främst analysen av
det historiska kartmaterialet som vägledning. För positionsbestämning och
inläggning användes GPS. Noggrannheten kan således uppskattas till ±7 m,
men var vanligtvis mer precis. Lämningarna har beskrivits verbalt.
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Figur 4. På Tabula Geographica från 1640 har fem täktekarlsgårdar markerats i Källviken och tolv
bergfrälsegårdar i Gruvriset (U5).

Historik
Gårdarna i Källviken liksom Gruvriset var bergsmansgårdar. Gruvriset nämns
första gången 1441 (DD94) då Jöns i Gruvriset bevittnar ett gåvobrev för gården
Ljusdal i Aspeboda. Källvikens äldsta belägg är från 1406 (DD64) då ”hagun
j kællowik” är nämndeman vid tinget. Källviken nämns också i ett fastebrev
från 1491 (DD943) då Elina i Ornäs bytte bort en täkt i Källviken till Peder på
Rankhyttan mot två öresland jord (knappt 2 tunnlad) som han ägde i Ornäs.
Jorden i Källviken var uppenbarligen värdefullare än den i Ornäs för Elina
fick årsväxten på åkern, 3 lass hö och 17 alnar tyg (importerat linne) i mellanskillnad. Täkten i Källviken kallades ”aarbegges eng”.
Enligt SOFI finns ett belägg för Lilla Källviken från 1441. Samuelsdals
äldsta belägg är från 1783.
Av Gustav Vasas registratur framgår det att två gårdar i Källviken tillhört
prebenda Animarum. De indrogs till kronan 1541 (Boëthius 1965:64, 400).
Det finns också uppgifter från 1500-talet att det kolades för kronobruket på
Källviksskogen, 1545 kolades minst fyra milor (Boëthius 1965:353).
I Älvsborgs lösen nämns åtta personer under Källviken, sex män och två
kvinnor, de flesta var inte speciellt förmögna (1571).
Tabula Geographica visar 1640 fem täktekarlsgårdar i Källviken (figur 4)
och den geografiska avritningen från 1655 fyra gårdar. Den äldre kartan har
en geometri som överrensstämmer relativt bra med dagens kartor medan den
från 1655 är sämre. Gårdsplatserna överensstämmer således inte helt mellan
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kartorna. Platserna går inte heller att spåra i senare kartor. Det tycks dock
ha legat en eller två gårdar i det område där nuvarande gård ligger. Resterande två till tre gårdar har legat högre upp i skogen. Den ena sannolikt där
Källviksbacken ligger och de två övriga i skogen strax norr om åkermarken,
kanske kan den ena vara Lilla Källviken.
Ortnamnen skall troligen tydas så som det låter än i dag, källan vid viken
och småskogen vid gruvan (Ståhl 1960:51, 59). Namnet Källviken kan således
vara mycket gammalt, men ett problem är att vi inte vet vad det är för källa
som avses. Det bör ha varit en då välkänd och omtalad källa som man eventuellt färdades förbi, kanske på vattnet. Gruvriset bör däremot inte ha fått sitt
namn förrän efter det att gruvan börjat brytas och mycket av skogen huggits
ner för gruvdriften, så att det bara var ungskog kvar.

Kartanalys
1700-talets landskap
Stora Källvikens gård låg då liksom nu en bit söder om utredningsområdet,
Lilla Källvikens gård norr därom och Gruvrisets bebyggelse väster om UO.
Stora Källvikens gård var omgiven av täkter (figur 5). Norr om dem, men
på samma sida vägen, fanns en hage med vacker tallskog. Väster om vägen,
själva vägen är inte utsatt men markeras av hägnader, låg Prästtäkten och
norr om den Mats Anders Täkt och Litzle hagen, båda till del bevuxna med
tallskog.
Lilla Källvikens gård låg i anslutning till en beteshage. Söder om den låg
gårdens täkter och längst i söder ytterligare en hage. Mellan Stora och Lilla
Källviken var utmarken beväxt med tall. På utmarken fanns på Gruvrisets
mark Myrtäkten och väster om den en hage. Öster om Lilla Källviken fanns
en hage på utmarken. Den kallades Skomaretäkten.
Täkterna har markerats som åkermark på kartorna, men det är endast delar
av dem som brukats som åker. Det är dessutom troligt att täkterna brukades i
lindbruk, dvs att endast delar av den odlingsbara marken brukades som åker,
resten brukades som äng.
Gränsen mellan Gruvriset och Stora Källviken var markerad med rösen.

1800-talets landskap
Bebyggelsen i Stora Källviken låg i början av 1800-talet kvar medan Lilla Källviken och Gruvrisets två östliga gårdsplatser har övergivits mellan karteringstillfällena (figur 6). Åkermarken redovisas då mer i detalj. Den är på många
ställen rätt omfattande och väldikad. Det tyder på att lindbruket övergivits och
förmodligen har ett modernare cirkulationsbruk införts. Troligen motsvarar
1800-talets åkermark 1700-talets åker- och ängsmark. Hägnadssystemet är i
stort detsamma som tidigare. Det bör betyda att den rumsliga organisationen
vad gäller inmark – utmark inte ändrats nämnvärt även om gårdar flyttats
eller övergivits. Lilla Källvikens mark låg förmodligen under Samuelsdal och
den gamla gårdsplatsen användes som hage. Hagarna i Källviken fanns kvar.
Flera byggnader redovisas på odlingsmarken, det är troligen lador. Vägarna
är också mer konsekvent utritade. En anledning till att Stora Källviken karterades 1820 var den tvistiga skogmarken mellan Källviken och Gruvriset.
Senare drogs också en ny gräns, närmare Källviken än den som redovisades
på 1700-talet.
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Figur 5. 1700-talets kulturlandskap tolkat utifrån kartmaterialet. Det har bestått av en översiktlig
karta från 1714 och delningen av Gruvrisets hemskog 1733. I bakgrunden syns fastighetskartan. Skala
1:10 000.

Utredningsområdet
Utredningsområdet brukades på 1700-talet till övervägande del som utmark. I
södra delen gick en väg mellan Källviken och Gruvriset, i öster en väg norrut
genom Stora Källvikens inägomark. Mellan dessa fanns Mats Anders tägt
och Litzelhagen. På delar av täkten växte vacker tallskog, förmodligen i den
10
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Figur 6. 1800-talets kulturlandskap tolkat utifrån kartmaterrialet. Det har utgjorts av avmätningen
av Källviken 1820 och laga skiftet av Gruvrisets skog 1842. I bakgrunden syns fastghetskartan. Skala
1:10 000.

norra delen, medan den södra förmodligen odlades i lindbruk. Söder och
öster om Källviksvägen ingick en del av Källvikstäkten och en hage bevuxen
med vacker tallskog i dagens utredningsområdet. I norr fanns södra delen
av Lilla Källvikens mark, men de odlade ytorna låg förmodligen norr om
utredningsområdet. I väster ligger halva Myrtäkten tillhörande Gruvriset
inom utredningsområdet. Den odlades förmodligen främst i anslutning till
Arkeologisk utredning i Källviken
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bäcken. I Nordost sticker en liten bit av Skommaretäkten in i utredningsområdet. Den nyttjades i början av 1700-talet som hage. På gränsen mellan Stora
Källviken och Gruvriset fanns flera rösen som markerade bygränsen, ett av
dem benämndes Dahlborgs röse. Inom Gruvrisets område hade skogsmarken
skiftats och lottgränserna markerats.
Fram till 1800-talet har det skett vissa förändringar. Den största förändringen är dock att kartorna visar de enskilda åkrarnas konturer. De flesta
av dem är då omgärdade av diken och man kan tänka sig att åkerarealen
har ökat betydligt, att lindbruket övergivits och ängsmarken dikats ut. Lilla
Källviken har försvunnit som egen enhet och ingick på 1800-talet i Samuelsdal. Detta har förmodligen inneburit förändringar i brukningen men främst
inom enheten och inte direkt i utredningsområdet. Per Engrens täkt (tidigare Skomaretägten) har odlats upp och nyodlingar har gjorts i den tidigare
skogsmarken väster därom, i övre kanten av utredningsområdet. Vägarnas
sträckning redovisades.

Inventeringsresultat
Vid inventeringen noterades ett antal enskilda lämningar och sammanhållna
miljöer som är i olika grad bevarandevärda. Vid bedömningen och redovisningen har varje enskild lämning bedömts för att sedan om möjligt inordnats
i ett område. Även varje område har bedömts för sig. Bedömningen av både
enskild lämning och område utgår från tre nivåer. Nedan behandlas områdena
översiktligt, en med detaljerad redogörelse finns i bilaga 1.
De enskilda lämningar som benämns Fast fornlämning bedöms som lagskyddade fasta fornlämningar enligt Kulturminneslagen (KML 1988) 2 kap. Alla
typer av markingrepp inom dessa lämningar är tillståndspliktiga. Urvalskriterierna har varit de fysiska lämningarnas ålder och karaktär. Riksantikvarieämbetets lista med lämningstyper och antikvarisk praxis har varit styrande.
Fornlämning är en lämning som enligt RAÄ fornlämningslista ej bedöms som
fast fornlämning men som ändock på grund av ålder och/eller karaktär är
skyddsvärd. Övrig kulturhistorisk lämning är kulturhistorisk intressant, men
det kan inte läggas några bevarandesynpunkter på den utifrån KML.
På områdesnivån har Fornlämningsområde samma definition som Fast fornlämning (se ovan). De bedöms som lagskyddade fasta fornlämningar enligt
Kulturminneslagen 2 kap. Alla typer av markingrepp inom dessa områden är
tillståndspliktiga. Urvalskriterierna har varit de fysiska lämningarnas ålder och
karaktär samt ett väl bibehållet kulturlandskap. Riksantikvarieämbetets lista
med lämningstyper och antikvarisk praxis har varit styrande. Bevarandevärt
kulturområde har ett stort bevarandevärde. Lämningarna speglar ett väl bibehållet kulturlandskap. På Observationsvärt område läggs inga bevarandesynpunkter utifrån KML, men de är ändå intressanta utifrån ett kulturhistoriskt
perspektiv.
Vid inventeringen noterades sammanlagt 71 lämningar inom planområdet:
28 röjningsrösen, 17 hägnader/hägnadssystem, 7 husgrunder, 5 färdvägar,
4 gränsmärken, 3 terrasseringar, 2 stensatta bäckar, 2 gruvhål med tillhörande skrotstensvarpar, 2 källare och 1 stenröjd yta. Med utgångspunkt från
lämningarna så kunde tio områden avgränsas (figur 6). De flesta områdena
innehåller jordbrukslämningar av lite olika karaktär som hägnadssystem och
röjningsrösen, några stenmurar och husgrunder samt ett område gruvhål och
skrotstensvarpar. Se vidare bilaga 1 och 2.
12
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Figur 6. Utredningsområdet med delområdena A–J markerade. Skala 1:10 000.

Område A ligger i planområdets västra del och är en del av Myrtäkten som
hörde till Nedre Gruvriset. I området ingår fossil åkermark, röjningsrösen,
färdväg och gammal betesmark/åkermark (4, 4:1, 4:2, 4:3). Att området har
varit brukat syns tydligt då det är beväxt med gräs och unga björkar. En gräsbeväxt men tydlig väg går in i området från öster och en bäck rinner genom
området från nordväst till sydöst. Flera röjningsrösen finns inom området.
Området var på 1714 års karta angivet som myrtäkt, vilket avser åkermark.
Det är markerat som åker på ekonomiska kartan från 1965. Även den lilla
vägen som leder in i området är utsatt på kartan. Området är lättillgängligt
och lämningarna tydliga.
Bevarandevärt kulturområde: Området har varit brukat sedan åtminstone
början av 1700-talet. Där finns många tydliga lämningar från den agrara tiden. Området är lättillgängligt, tydligt och med ett vackert kulturlandskap.
Röjningsrösena är fast fornlämning.

Arkeologisk utredning i Källviken
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Figur 8. Den mäktiga stenmuren/röjningsröset (19) längs åkerns västra kant, i bakgrunden syns
åkermarken. Foto: Eva Carlsson.

Område B ligger i västra kanten av Mats Anders täkt och består av skogsmark
med en färdväg, bäck/dike och en stensamling (3, 5, 5:1). Att området har varit
brukat syns tydligt på granar med tvådelade stammar, ängsliknande gläntor
och mycket lövskog uppblandad med barrskog. En bäck/dike, väst-öst, är
områdets begränsning åt norr. Troligen avvattnade bäcken/diket betesmarken.
Väster om bäcken/diket är ett slybeväxt område med en stensamling i mitten
och stenar i ytterkanten. En färdväg mot Gruvriset utgör begränsningen mot
väster. Lämningarna från den agrara tiden är inte så tydliga och området
har främst brukats som ängs- och betesmark, vilket inte ger så tydliga spår
i landskapet.
Observationsvärt kulturområde: Området ligger i Mats Anders täkt som finns
belagd sedan början av 1700-talet. Gruvrisvägen är äldre än 1700-talet och är
ännu i bruk. Lämningarna från den agrara tiden är inte så tydliga och området
har brukats extensivt vilket inte ger så tydliga spår i landskapet. Stensamlingen
bör beaktas om ingrepp ska ske.
Strax öster om område A är område C som består av hägnadssystem i form av
stenmur, färdväg och husgrund (7:1, 7:2, 8). Längs en väg finns förutom täkter
och stensamlingar en utrasad eller slarvigt lagd stenmur. Ett trettiotal meter
in på vägen finns en stor stensamling med ett eventuellt spismursröse. Vägen
finns utsatt på ekonomiska kartan, 1965, och orienteringskartan från 1978 och
går mot Samuelsdal och Källtorp. Efter cirka 300 meter övergår vägen att bli
en stig. Både på 1640 och 1655 års kartor är det markerat en gård ungefär vid
vändplanen eller längs vägen. Det kan indikera att vägen och husgrunden är
gamla och att muren är en äldre enkel stenmur. Sträckningen överrensstämmer dock i stort med 1800-talets bygräns.
Observationsvärt kulturområde: Enligt kartmaterialet kan lämningarna i området vara av äldre karaktär. Husgrunden bör beaktas om ingrepp ska ske.

14
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Figur 9. Vid ett av gruvhålen har stora mängder jord och sten grävts bort för att komma åt fast berg,
kalas jordrymning (37). Foto: Eva Carlsson.

I område D, som ligger utmed odlingsmarkens östra sida, ingår ett röjningsröse
och ett dike (12:1, 12:2). Längs med hela östra åkerkanten av den forna Mats
Anders täkt finns uppkastad sten av blandat material, troligen från åkern samt
dikesgrävning. Ett tydligt avgränsat röjningsröse liggande på en höjd ovanför
åkern i den norra delen. Åkern finns med på 1820 års karta, men även på den
översiktliga 1700-talskartan. Odlingsmarken kan således ha nyttjats långt
innan 1700-talet. Röjningsröset ger ett äldre intryck medan den uppkastade
stenen från dikesgrävning och åker troligen kommer från modernare tid.
Observationsvärt kulturområde: Området har varit brukat sedan åtminstone
början av 1700-talet. Röjningsröset och dikesgrävningen är tydliga lämningar
från den långa agrara tiden med kontinuitet ända in i nutid. Röjningsröset är
fast fornlämning, resten övrig kulturhistorisk lämning
Område E är den västra kanten av och impediment i det som kallas Mats
Anders täkt. I området ingår betad skogsmark, diken, röjningsrösen, hägnadssystem i form av stenmurar, färdväg, husgrund och källare (11, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 26). Längs med hela västra åkerkanten på Mats Anders täkt finns
ett radband med röjningsrösen av varierande storlek, utseende och ålder. I
söder finns ett längre röse med kallmurad sida mot åkern och två öppningar
varav den ena kan vara en grund till en lada och den andra en uppfartsväg
från åkern. Fortsättningen söderut har inte en lika tydlig kallmurad kant men
ändock en kraftig förhöjning mot åkern. En trolig källare med öppningen mot
åkern finns i den södra delen. Även de två impedimenten ute i åkern är fulla
av röjningssten. I sydväst finns en stenmur som går längs med den gamla
Gruvrisvägen och markerar gränsen mellan inägomark och utmark.
Mats Anders täkt kan ha brukats sedan medeltiden. Förut brukades även
området närmast Källviksvägen som åkermark, men har nu börjat växa igen.
Idag är det en ängsliknande miljö och ung lövskog. Ett par lador finns utmärkta
på 1820 års karta, eventuellt har grunder av ett par av dessa återfunnits. Området har varit brukat åtminstone sedan början av 1700-talet. Röjningsrösena
Arkeologisk utredning i Källviken
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är tydliga lämningar från den långa agrara tiden med kontinuitet in i nutid.
Området har tydliga agrara lämningar och ett vackert kulturlandskap.
Fornlämningsområde: Området har varit brukat sedan åtminstone början
av 1700-talet, men troligen redan under medeltiden. Röjningsrösena och murarna är tydliga lämningar från den långa agrara tiden med kontinuitet ända
in i nutid. Området är tydligt och med ett vackert kulturlandskap. Flertalet
röjningsrösen och muren är fast fornlämning.
I område F, som ligger söder om Hinsnorsvägen i planområdets södra del,
ingår hägnadssystem i form av stenmurar, husgrund, jordkällare, gropar, terrasseringar, bro och äldre trädgårdar (13, 27 och 50). På den södra sidan av
Hinsnorsvägen är det ett flertal tomter som är avgränsade med stenmurar. På
två av tomterna finns det fortfarande hus men på den tredje, och i väster liggande, är endast en husgrund och jordkällare kvar. På den sistnämnda tomten
växer det rikligt med trädgårdsväxter. Längst i väster har marken varit betad
och mot kanten på Lårmans täkt finns röjningssten uppkastad från åkern. Norr
om Hinsnorsvägen finns en tomt (Stora Källviken 1:3) med ett bostadshus och
tre uthus. I sydvästra fastighetsgränsen mot skogsmarken finns en stenmur.
På ekonomiska kartan (1965) är alla fastigheterna markerade som tomter. Och
på fastigheten Stora Källviken 1:10 finns det inritat två bostadshus och fyra
uthus. På Stora Källviken 1:31 finns det ett bostadshus och ett uthus och på
1:83 endast ett bostadshus. Det stämmer med Orienteringskartan från 1978
där enbart bostadshusen är med. Ett par av stenmurarna ligger i de moderna
fastighetsgränserna mellan Stora Källviken 1:10, 1:31 och 1:83. Troligen var
delar av bebyggelsen uppförd i slutet på 1800-talet eller i början av 1900-talet.
Som det befintliga huset på Stora Källviken 1:3 medan de andra två husen som
står kvar, åtminstone exteriört, troligen är från mitten av 1900-talet. Området
är lättillgängligt och med ett tydligt och vackert kulturlandskap.
Bevarandevärt kulturområde: Området har varit bebyggt med egnahem
sedan slutet av 1800-talet eller början av 1900-talet. Där finns många tydliga
lämningar från trädgårdseran. Området är lättillgängligt, tydligt och med ett
vackert kulturlandskap.
Område G ligger i planområdets nordöstliga del, strax söder om Lilla Källviken och Skomaretäkten. I området ingår färdväg, hägnadssystem i form
av stenmurar, stensatt bäck, fördämning, husgrund och röjningsröse (28, 31,
35, 41, 42, 54, 55, 59). Utgångspunkten i området är den gamla Faluvägen
från korsningen nya Källviksvägen upp till Lilla Källviken samt avstickaren,
numera kallad Triangelvägen. Den södra delen heter Hinsnorsvägen och den
norra Gamla Källviksvägen. På kartan från 1820 nämns vägen som ”Väg till
Fahlun”. På flera ställen efter vägen finns vackra och vällagda stenmurar.
Där Triangelvägen möter Gamla Källviksvägen finns en stensatt bäck, en
eventuell fördämning samt en mindre husgrund som kan vara resterna efter
en skvaltkvarn eller liknande. På den norra delen av vägen, den som idag
heter Gamla Källviksvägen, finns på båda sidor mycket vällagda stenmurar.
Eftersom vägen är äldre än 1700-tal så kan även murarna och den eventuella
skvaltkvarnen vara av äldre datum. Men bebyggelsen är av senare datum
varför murarna troligen tillkom i samband med bostadsbebyggelsen omkring
förra sekelskiftet.
Bevarandevärt kulturlämning: Vägen är äldre än 1700-talet och är ännu i bruk
och tillsammans med vackra stenmurar och en eventuell skvaltkvarn finns
det en kontinuitet till nutiden.
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I område H, i planområdets östra del mellan Nya Källviksvägen och Hinsnorsvägen, ingår hägnadssystem i form av stenmurar, färdväg, stenröjda
ytor och husgrunder (29, 30, 32, 34, 51, 52, 53, 58). Mellan nya Källviksvägen
och Hinsnorsvägen finns ett stråk av husgrunder samt i väster stenröjda ytor.
Området används för tillfället som hästhage men det har under senare tid legat på gårdarnas ”baksida” varför skrot och massor har dumpats. Eventuella
rester av historiskt åkerbruk samt husgrunderna är tydliga lämningar från
den långa agrara tiden med kontinuitet in i nutid.
Bevarandevärt kulturområde: Eventuella rester av historiskt åkerbruk samt
husgrunderna är tydliga lämningar från den långa agrara tiden med kontinuitet in i nutid.
Område I ligger öster om Mats Anders täkt och nordväst om Hinsnorsvägen. I
området ingår två gruvhål med skrotstensvarpar, en kojgrund och flera mindre
skärpningar (37, 38, 39, 40). De är resterna av prospektering efter användbar
malm, men troligen var resultatet magert varför projektet har lagts ner. Området visar på den tid och kraft som lades ner på att finna brytvärd malm.
Området är lättillgängligt och med tydliga lämningar efter gruvbrytning.
Bevarandevärt kulturområde: Området visar på den tid och kraft som lades
ner på att finna brytvärd malm. Området är lättillgängligt, tydligt och med en
vacker skog. Kojgrunden är fast fornlämning och gruvhålen fornlämning.
Område J består av den södra delen av Lilla Källvikens åkermark. I området
ingår röjningsrösen, diken och en bro (44, 45, 46, 47, 48, 49, 56). Runt om hela
åkern finns det röjningsrösen av varierande storlek och utseende. Ställvis är
det mer uppkastad sten av blandat material är regelrätta röjningsrösen. En
stenlagd bro finns över en bäck och mellan två åkrar. Området odlades förmodligen upp efter mitten av 1700-talet. Röjningsrösena är tydliga lämningar
från den agrara tiden med kontinuitet in i nutid.
Bevarandevärt kulturområde: Området har varit odlat sedan slutet av 1700talet. Röjningsrösena är tydliga lämningar från den långa agrara tiden med
kontinuitet ända in i nutid. Röjningsrösena är fornlämningar.
Fornlämningsbilden speglar planområdets karaktär av att vara i utkanten av
en bys inägor och i gränsområdet mellan flera byar/gårdar. Röjningsrösen
dominerar i den södra delen av området, den del som består av åkrar tillhöriga Stora Källviken. Utmarken karaktäriseras av betad skog och ett par
gränsrösen.
Hägnadssystemen hör dels samman med äldre färdvägar och åkermark
men är till största delen resultatet av den bebyggelseetablering som skedde
längs med Hinsnorsvägen omkring förra sekelskiftet. Även flertalet av husgrunderna och terrasseringarna hör till denna period.
Färdvägarna i området har troligen en längre historia. Dels korsar vägen
från Gruvriset till Hinsnoret den sydvästra delen av området. Dels så går
Gamla Faluvägen från Hinsnoret upp mot Falun i östra delen av området.
Även spår av gruvdrift i form av två gruvhål med skrotstensvarpar och ett
flertal mindre skärpningar kunde konstateras.
Lämningarna är länken mellan nutida landskap och den dåtida etableringen
av bebyggelse, jordbruk och kommunikationer inom planområdet.
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Konsekvenser
Bergsmansgårdenarna längs Runns västra strand ligger som väl avskiljda
enheter omslutna av skog. Småskaligheten gör miljön extra sårbar. En av dem
är Källvikens gård. Den har ett mycket gynnsamt läge för jordbruk, eftersom
den ligger på en av de få sedimentjordarna i Kopparbergets närhet. Det är
inte omöjligt att den har förhistoriskt ursprung. Strukturerna i landskapet är
ålderdomliga och relativt välbevarade trots den befintliga järnvägen. Området
har bedömts ha stora upplevelse och pedagogiska värden samt även stora
vetenskapliga värden (Carlsson& Sandberg 2004).
Utredningsområdet består till stora delar av tallskog och i söder och öster
finns det åkrar, ängar och bebyggelse. Skogen genomkorsas av stigar, gamla
vägar och motionsspår. Skogen ser på många håll ut som gammal betesmark
med lövträd, ängsliknande gläntor beväxta med gräs och blåbärsris, speciellt
i närheten av de nuvarande åkrarna. Höjdpartierna är glest beväxta med tall
och renlav. I hela området är det mycket sten och stora flyttblock. Stenmängden ger sig även tillkänna i närheten av åkrarna. Alla åkrar har röjningssten
uppkastad längs med åkerkanterna. Inne bland bebyggelsen finns det ett
flertal långa stenmurar, en del mycket vackert lagda och andra mera enkelt
staplade. Flera av miljöerna är väsentliga för upplevelsen och förståelsen av
utredningsområdets historia.
De lagskyddade fasta fornlämningarna inom planområdet utgörs främst
av röjningsrösen, gränsmarkeringar och en stenmur. Det är främst kulturmiljön i västra kanten av Mats Anders täkt som är känsliga för exploateringar,
ett område som förmodligen odlades långt ner i medeltid. Fornlämningarna
omsluts av ett fornlämningsområde som kan sträcka sig långt utanför den
synliga lämningen. Det ska förutom att säkra under mark dolda lämningar
också beakta förståelsen och upplevelsen av fornlämningen. På flera ställen
ligger dessutom fornlämningar grupperade tillsammans. Där blir samhörigheten viktig och området emellan kan innehålla ytterligare lämningar. Fornlämningsområdenas storlek och tillstånd till intrång i detsamma, avgränsas
och beslutas av Länsstyrelsen Dalarnas Kulturmiljöenhet.
De två gruvhålen och rösena i nordöstra delen klassas som fornlämningar.
De utgör kulturhistoriskt värdefulla miljöer och länsstyrelsen kan ha synpunkter på bevarandet.
Många stenmurar och färdvägarna klassas som övriga kulturhistoriska
lämningar och har inte samma lagskydd, men är på många sätt väsentliga för
upplevelsen och förståelsen av områdets historia. Det är inte minst aktuellt
då området genom nybyggnationer är stadd i stark förändring. De kulturhistoriska lämningarna bör om möjligt lämnas orörda och/eller integreras i den
nya bebyggelsen och vägnätet. En förtätning av bebyggelsen mellan Hinsnorsvägen och Nya Källviksvägen bör göras med stor varsamhet och med hänsyn
till de vällagda och för området karaktärristiska stenmurarna.
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Sammanfattning
Inför den planerade exploateringen av en del av Stora Källviken och Gruvrisets
marker beslutade länsstyrelsen om en arkeologisk utredning. Den gjorde av
Dalarnas museum sommaren 2007. Den bestod av kompletterande arkiv- och
kartstudier samt en fältinventering.
Källvikens gård är en bergsmansgård vid Runns västra strand. Den ligger
i ett av de få sedimentjordsområden som finns runt Kopparberget, ett gynnsamt läge för jordbruk.
Källvikens äldsta belägg är från 1406. Där fanns minst två gårdar, men
troligen fyra-fem, vid medeltiden slut. Två hade skänkts till kyrkan och drogs
därefter in till kronan. Fyra till fem gårdar fanns ännu på 1600-talet.
Kartanalyser har gjorts av 1700- och 1800-talets landskap. På 1700-talet fanns
endast Stora och Lilla Källvikens gårdar kvar. Gårdarna omgavs av täkter och
hagar. Täkterna odlades i lindbruk. Vid karteringen i början av 1800-talet hade
gården Lilla Källviken försvunnit och markerna låg under Samuelsdal. 1800talskarteringen över Stora Källviken är mycket mer detaljerad än 1700-talets
och visar väldikade åkrar, men i mycket är den rumsliga organisationen intakt.
Hagarna är kvar, vägarna utritade men sträckningen bör vara densamma. Viss
nyodling hade skett i utredningsområdets nordöstra del.
Utredningsområdet består till stora delear av tallskog, i söder och öster finns
åkrar, ängar och bebyggelse. Vid inventeringen noterades 71 lämningar. Det
var främst odlingslämningar, äldre vägsträckningar, gränsmärken, gruvlämningar och stenmurar och husgrunder. De senare kan kopplas till egnahemsbebyggelsen från sekelskiftet 1900 och framåt. De flesta lämningarna redovisas
områdesvis. Lämningarna har delats in i tre olika nivåer, fast fornlämning,
fornlämning och övrig kulturhistorisk lämning. Det är främst röjningsrösena,
gränsmärkena och gruvhålen som har bedömts vara fast fornlämning.
Karaktäristiska lämningar för området är således rösen och murar i anslutning till Mats Anders täkt, strukturerna kan mycket väl vara medeltida.
Vägsträckningarna torde också vara mycket gamla. De flesta gränsrösen har
ingen funktion idag, men åldern är svår att avgöra. Ägandeförhållandena på
skogsmarken har dock ofta varit oklara. Gruvlämningarna utgör ett karaktäristiskt område liksom stenmurar och husgrunder som hör samman med
1900-talsbebyggelsen.
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Inventeringen

Bilaga 1

Inventeringsresultaten redovisas i huvudsak områdesvis (A-J) och därefternågra enstaka lämningar, främst gränsmärken. De enskilda lämningarna har
delats in i fast fornlämning (röd), fornlämning (orange) och övrig kulturhistorisk lämning (gul).

Område A
I området ingår fossil åkermark, röjningsrösen, färdväg och gammal betesmark/åkermark (figur 11). Att området tydligt har brukats framgår av att
det är beväxt med gräs och unga björkar. En gräsbeväxt men tydlig väg går
in i området från öster och en bäck rinner genom området från nordväst till
sydöst. Flera röjningsrösen finns inom området.
Området var på 1714 års karta angivet som myrtäkt, vilket avser åkermark.
Området är markerat som åker på ekonomiska kartan från 1965. Även den
lilla vägen som leder in i området är utsatt på kartan.

Inv nr 4

Fossil åkermark

X 6717514 Y 1489946

Område med bland annat fossil åkermark, röjningsrösen, färdväg och betesmark/åkermark.
Det ligger i västra delen av utredningsområdet invid en bäck som rinner
österut. Området är begränsat åt norr av Gruvrisvägen (3), åt sydväst av nya
Källviksvägen, västerut av en väg och sydöst av skogsmark och bäck. Det
innehåller odlingsspår.
Ett röjningsröse (4:1) är belägen på södra sidan av infarten till området
strax intill vägen till Gruvriset. Röjningsröset är cirka 3 m långt och cirka 1 m
högt och består av större sten. Fast fornlämning.
Norr om röjningsröset går en gräsbeväxt väg (4:2) in i området och följer
bäcken västerut. Områdena omkring vägen är beväxta med ungbjörk och gräs.
Övrig kulturhistorisk lämning.

Figur 11. Område A, Myrtäkten, och område C. Röjningsrösena är fast fornlämning, husgrunden
fornlämning, medan övriga bedömts vara övrig kulturhistorisk lämning. Skala 1:4 000.
Arkeologisk utredning i Källviken
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Cirka 100 m upp längs vägen och en bit norr om vägen ligger 7 stycken
större röjningsrösen samt ett par mindre (4:3). De stora rösena är cirka 15–20
m i diam. Fast fornlämning.

Område B
I området ingår betad skogsmark, bäck/dike och en stensamling (figur 12).
Att området har varit brukat syns tydligt på granar med tvådelade stammar,
ängsliknande gläntor och mycket lövskog uppblandad med barrskog. En
bäck/dike, väst-öst, är områdets begränsning åt norr. Troligen avvattnade
bäcken/diket Myrtäkten. Väster om bäcken/diket är ett slybeväxt område
med en stensamling i mitten och stenar i ytterkanten. På 1714 års karta är
området del av Mats Anders täkt. Längs områdets västra kant går gamla
Gruvrisvägen.

Inv nr 3

Färdväg

X 6717527 Y 1489894

Går från nordvästra hörnet av undersökningsområdet till södra delen. Vägen
är en gammal väg från Gruvriset till Källviken och finns utritad på 1733 års
karta, men är äldre. Längs med hela vägen finns det täkter och stensamlingar.
Troligen från sentida underhåll av vägen. Övrig kulturhistorisk lämning.

Inv nr 5

Hagmark

X 6717450 Y 1490175 (stensamling)

Område med betad skog, dike och stensamling. Det ligger nordöst om gamla
vägen från Gruvriset (3), sydväst om bäck och i västra delen av Mats Anders
täkt. Till stensamlingen går man in rakt norrut från Gruvrisvägen vid en liten
plan med utspridd bilskrot.
Området är beväxt med granar med tvådelade stammar, ängsliknande
gläntor och mycket lövskog uppblandad med barrskog.
En bäck/dike, väst-öst, är områdets begränsning åt norr. Bäcken/diket är
cirka 0,3 m brett och 0,3 m djupt. Enligt kartan så går den bäck som rinner
genom område A över vägen och sedan ner mot Mats Anders täkts västligaste
punkt. Den dikesliknande fåran som är i område B kan vara bäcken, men så
här års är den torrlagd. Bäcken/diket går in i ett slybeväxt område, cirka 10
m i diam., med en stensamling i mitten och stenar i ytterkanten (5:1). Tre
större träd växer ibland stenarna förutom slyn, marken är täckt av ruttnande
mindre stammar och kvistar. Det kan vara rester efter en husgrund eller ett
röjningsröse. Övrig kulturhistorisk lämning.

Område C
I området ingår hägnadssystem i form av stenmur, färdväg, husgrund och
stensamling (figur 11).
Längs en väg finns förutom täkter och stensamlingar en utrasad eller slarvigt lagd stenmur. Ett trettiotal meter in på vägen finns en stor stensamling
med ett eventuellt spismursröse. Vid vägens slut finns ytterligare en stensamling. Vägen finns utsatt på ekonomiska kartan, 1965, och orienteringskartan
från 1978 och går mot Samuelsdal och Källtorp. Efter cirka 300 meter övergår
vägen att bli en stig. Både på 1640 och 1655 års kartor är det markerat en gård
ungefär vid vändplanen eller längs vägen. Det kan indikera att husgrunden
är gammal. Murens, en äldre enkel stenmur, och vägen sträckning stämmer
i stort med 1800-talets bygräns.
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Inv nr 7

Hägnadssystem och färdväg

Ett par meter söder om vägen (4:2) går en skogsväg (7:1) in rakt åt nordöst.
Vägen slutar cirka 300 m in med en liten gräsbeväxt vändplan. Längs med
vägens östra sida är flera täkter och stensamlingar och stundtals övergår stensamlingarna till en eventuellt utrasad eller slarvigt lagd stenmur (7:2). Maximalt är muren 1 m hög och 1 m bred. Muren ligger ungefär i den sträckning
som bygränsen hade vid mitten av 1800-talet. Norr om vägen är det tallmo
med renlavar medan söder om vägen övergår skogen mer åt blåbärsris och
mossa. Övrig kulturhistorisk lämning.

Inv nr 8

Husgrund

X 6717521 Y 1489974

Husgrund, historisk tid. Den ligger cirka 3 m nordväst om skogsväg, cirka 30
m från vägen från Gruvriset.
En cirka 7 m i diam. stora stensamling med ett eventuellt spismursröse i
nordväst. Stensamlingen är cirka 1 m hög och består av sten, 0,4–1 m stora.
Stensamlingen är beväxt med ungbjörk och sly. Det finns ingen byggnad
markerad där på de historiska kartorna. Fornlämning.

Område D
I området ingår röjningsröse och dikesgrävning (figur 12). Längs med hela
östra åkerkanten av Mats Anders täkt finns uppkastad sten av blandat material.
Troligen från åkern samt dikesgrävning. Ett tydligt avgränsat röjningsröse
finns i den norra delen.
Åkern finns med på 1820 års karta och den är markerad som inägomark
1714. Röjningsröset ger ett äldre intryck medan den uppkastade stenen från
dikesgrävning och åker troligen kommer från modern tid.

Inv nr 12

Röjningsrösen

X 6717552 Y 1490389

Röjningsröset låg cirka 5 m öster om östra åkerkanten, 1 m öster om gammalt
åkerhak (Mats Anders täkt).
Ett svagt välvt, oregelbundet röjningsröse (12:1), cirka 5x10 m i diam., östvästlig riktning. Materialet består av 0,3–0,7 m stora rundade och skarpkantiga
stenar. Ligger i en västsluttning med omgivande tallar. Fast fornlämning.
Cirka 10 m söder om nr 12:1 återfinns röjningssten strax ovanför och
längs med åkerhaket i det glappet som blir mellan nya och gamla åkerhaket.
Längs med hela östra åkerkanten av Mats Anders täkt finns uppkastad sten
av blandat material (12:2). Troligen från åkern samt dikesgrävning. Övrig
kulturhistorisk lämning.

Område E
I området ingår betad skogsmark, diken, röjningsrösen, hägnadssystem i form
av stenmurar, färdväg, husgrund och källare (figur 12).
Längs med hela västra åkerkanten på Mats Anders täkt finns ett radband
med röjningsrösen av varierande storlek, utseende och ålder. I söder finns ett
längre röse med kallmurad sida mot åkern och två öppningar varav den ena
kan vara en grund till en lada och den andra en uppfartsväg från åkern. Fortsättningen söderut har inte en lika tydlig kallmurad kant men ändock en kraftig
förhöjning mot åkern. En trolig källare med öppningen mot åkern finns i den
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södra delen. Även de två impedimenten ute i åkern är fulla av röjningssten. I
sydväst finns en stenmur som går längs med den gamla Gruvrisvägen.
På 1714 års karta är området markerat som inägomark och på 1820-tals
kartan som åkermark. På ekonomiska kartan (1965) är området markerat som
åkermark. Att marken varit brukad syns tydligt än idag med ängsliknande
miljö och ung lövskog. Även ett par lador finns utmärkta på 1820 års karta,
eventuellt har grunder efter ett par av dessa återfunnits.

Inv nr 11

Röjningsröse

X 6717605 Y 1490346

Röjningsröset ligger cirka 3 m norr om åkerhak, längst i norr på Mats Anders
täkt. Det är flackt, oregelbundet, cirka 8x6 m i diam., nord-sydlig riktning.
Materialet består av 0,1–0,5 m stora rundade stenar. Ligger i en svag södersluttning, beväxt med en tall. Fast fornlämning.

Inv nr 15

Röjningsröse

X 6717520 Y 1490323

Röjningsröset ligger cirka 2 m väster om västra åkerkanten på Mats Anders
täkt. Ett kraftigt, oregelbundet röse, cirka 6x12 m i diam., öst-västlig riktning
och cirka 1 m högt. Materialet består av 0,3–1 m stora stenar, rundade och
skarpkantiga med borrhål. På grund av borrhålen har det övre materialet
en sentida historia men i botten kan det finnas ett äldre skede. Fast fornlämning.

Inv nr 16

Röjningsröse

X 6717512 Y 1490316

Röset ligger cirka 5 m söder om nr 15. Ett kraftigt, oregelbundet röse, cirka
5 m i diam. Materialet består av cirka 1 m stora rundade och skarpkantade
stenar med borrhål. Borrhålsdiametern är 2,5 cm. På grund av borrhålen har
det övre materialet en sentida historia men i botten kan det finnas ett äldre
skede. Fast fornlämning.

Inv nr 17

Röjningsröse

X 6717509 Y 1490326

Cirka 2 m väster om västra åkerkanten på Mats Anders täkt ligger ett kraftigt,
oregelbundet röse, cirka 10 m i diam. och cirka 1 m högt. Röset är överväxt
med mossa. Fast fornlämning.

Inv nr 18

Röjningsröseområde

Cirka 2 m väster om västra åkerkanten och ut på ett impediment i Mats Anders täkt.
Ett stort och oregelbundet område med röjningssten. Materialet består av
rundade men företrädesvis skarpkantiga större stenar, en del med borrhål. På
grund av borrhålen har det övre materialet en sentida historia men i botten
kan det finnas ett äldre skede. Längst ute på spetsen av impedimentet finns
ett gult rör med texten PP, 3109, 054.
Enligt 1820 års karta fanns det en lada längst ute på impedimentet men
ingen grund kunde skönjas i mängden av sten. Fast fornlämning.
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Figur 12. Område B, D och E ligger inom det område som tidigare kallades Mats Anders täkt..
Röjningsrösena är fast fornlämning. Skala 1:4 000.

Inv nr 19

Röjningsröse

X 6717283 Y 1490309

Röset ligger längs med åkerkanten på Mats Anders täkt i nnv-ssö riktning.
Strax öster om vägen till Gruvriset (3).
Röset är totalt cirka 51 m långt, cirka 6 m bred och mot åkerhaket har
det en cirka 1,5 m hög kallmurad kant. Åt skogen flackar röset ut och slutar
jämns med marken. På två ställen är det öppningar (cirka 3 m breda) i röset,
den södra ser ut som en uppfart från åkermarken till skogen. Den norra öppningen kanske snarare är en grund till en lada. Den delen som ligger längst
i norr är cirka 24 m lång, mittdelen cirka 15 m och den södra cirka 6 m lång.
Fast fornlämning.

Inv nr 20

Hägnadssystem och röjningsrösen

Hägnaden börjar 3 m väster om västra åkerkanten på Mats Anders täkt. Den
utgörs av en cirka 11 m lång mur (20:1), öst-västlig riktning. Och cirka 1 m hög
bestående av blandat material. Muren slutar (avgrävd?) vid en äldre delvis
gräsbeväxt väg, Gruvrisvägen (3). I den nordliga delen av muren är nyare
material påfört. Muren markerar gränsen mellan åkermark och betesmark,
ingen hägnad är dock markerad där i de äldre kartorna. Övrig kulturhistorisk
lämning.

Arkeologisk utredning i Källviken

25

Längs den östra sidan av den gräsbeväxta Gruvrisvägen (3), som slutar
i diket på nya Källviksvägen, är en mur (20:2). Muren fortsätter utefter nya
Källviksvägen i cirka 50 meter. Efter de 50 metrarna finns det en jordvall med
sten längsmed nya Källviksvägen. Kan vara rester av den gamla muren som
har hamnat precis i gränsen vid vägbygget. Totalt är muren cirka 125 m lång
och cirka 1 m hög. Den markerar gränsen inägomark/utmark. Gränsen har
funnits åtminstone sedan 1700-talet, men är troligen äldre. Muren är troligen
rest av en gärdesgård av falu-typ. Fast fornlämning.
Söder om den 11 m långa muren ligger det i cirka 80 m längs åkerkanten
mindre, rundade röjningssten, 0,1–0,4 m stora. I början av röjningsområdet
(20:3) bildar stenarna en uppbyggd kant mot åkern. Cirka 40 m söder om den
11 m långa muren så finns det en trolig källare med mynning mot åkern. Den
syns som en försänkning ibland stenarna, cirka 9x3 m stor och cirka 0,7 m
djup. Efter de 80 metrarna ligger det lite stenmaterial i åkerkanten ytterligare
ett par meter. Fast fornlämning
Ute i åkern på två impediment finns det större röjningsrösen (20:4, 20:5).
Fast fornlämning.
Enligt 1820 års karta ska det ha funnits ett hus ute på åkern med det är ej
synligt idag.

Inv nr 26

Röjningsröse

Det ligger ett röjningsröse cirka 5 m söder om åkerhak på Mats Anders täkt.
Det cirka 5 m i diam. stora röset består av småsten, även ett par större stenar
kan skönjas. Området är beväxt med lövsly och i utkanten hallonsnår. Enligt
1820 års karta ska det stått två hus (lador) ungefär på denna plats. Då var
platsen ett impediment som stack ut i åkern. Men idag har den södra delen
av åkern lagts igen varför impedimentets norra sida istället är åkerns södra
kant. Fast fornlämning.

Område F
I området ingår hägnadssystem i form av stenmurar, husgrund, jordkällare,
gropar, terrasseringar, bro och övergivna trädgårdar (figur 13).
På den södra sidan av Hinsnorsvägen är ett flertal tomter avgränsade med
stenmurar. På två av tomterna finns det fortfarande hus men på den tredje,
och i väster liggande, är endast en husgrund och jordkällare kvar. På den
sistnämnda tomten växer det rikligt med trädgårdsväxter. Längst i väster har
marken varit betad och mot kanten på Lårmans täkt (1800-talskartan) finns
röjningssten uppkastad från åkern.
Norr om Hinsnorsvägen finns en tomt (Stora Källviken 1:3) med ett bostadshus och tre uthus. I sydvästra fastighetsgränsen mot skogsmarken finns
en stenmur.
På ekonomiska kartan (1965) är alla fastigheterna avstyckade och marken
markerad som trädgård. Och på fastigheten Stora Källviken 1:10 finns det
inritat två bostadshus och fyra uthus. På Stora Källviken 1:31 finns det ett
bostadshus och ett uthus och på 1:83 endast ett bostadshus. Det stämmer
med Orienteringskartan från 1978 där enbart bostadshusen är med. Ett par av
stenmurarna ligger i de moderna fastighetsgränserna mellan Stora Källviken
1:10, 1:31 och 1:83. Troligen uppfördes delar av bebyggelsen i slutet på 1800talet eller i början av 1900-talet. Det befintliga huset på Stora Källviken 1:3 har
sekelskifteskaraktär medan de andra två husen som står kvar exteriört ser ut
att vara från mitten av 1900-talet.
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Figur 13. Område F med bebyggelse och fina stenmurar från förra sekelskiftet, skala 1:2 000.

Inv nr 13

Hägnad (stenmur)

Stenmur längs med fastigheten Stora Källviken 1:3 sydvästra sida och ända
ut till Hinsnorsvägen. Muren är cirka 50 m lång, cirka 1,5 m bred och cirka
1,5 m hög. Stenmuren ligger i den sydvästra befintliga fastighetsgränsen till
fastigheten Stora Källviken 1:3. Bebyggelsen är troligen från slutet av 1800talet eller början av 1900-talet. Övrig kulturhistorisk lämning.

Inv nr 27

Hägnadssystem m.m.

Hägnadssystem, husgrund, jordkällare, gropar, terrasseringar, uppfartsbro
samt övergivna trädgårdar. Lämningarna ligger inom fastigheterna Stora
Källviken 1:10, 1:31 och 1:83, mellan Hinsnorsvägen och nya Källviksvägen.
Tomterna är avgränsade med murar (27:1–6, 27:8) mellan 0,5 och 1,5 m
höga och cirka 1 m breda. Till största delen är murarna vällagda med stenar,
0,2–0,5 m stora, ibland kan kopparslagg synas i den övre ytan. Ett par av murarna inne på tomterna består av endast ett varv oregelbundet lagd sten.
Inne på Stora Källviken 1:10 finns en stensatt jordkällare (27:10) bestående
av stora kvaderhuggna stenar. Dörrhålet är riktad mot sydväst och dörren finns
kvar. Källaren ligger i sydvästra kanten av en terrass. I mitten av terrassen
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(27:11) upp mot Hinsnorsvägen ligger ett 20-tal stora stenar, 0,5–1,5 m stora.
Eventuellt är de resterna efter en husgrund (27:12). Två gropar (27:13, 27:14),
cirka 3x1,5 m stora och 1,5 m djupa med vall på den ena sidan återfinns i sydvästra delen av tomten. Okänt vilken funktion de haft eller vad de är resterna
av. Inom tomten växer det fingerborgsblomma, liljekonvaljer, plymspirea, hallon, fruktträd, lupiner, borstnejlikor, flox, ormbunkar, midsommarblomster,
malva, syrener, fläder, akleja, ek, en, någon sorts trädgårdsblåklocka, vresros,
krusbär, lövträd samt en mycket beskuren björk som snarare blivit en sorts
krypbjörk (mycket märklig).
Inne på Stora Källviken 1:31 finns ett ovårdat fritidshus med en del trädgårdsväxter. På ekonomiska kartan finns även ett uthus inritat på tomten.
Även Stora Källviken 1:83 är bebyggt med ett fritids- eller bostadshus.
Nedanför huset finns en terrassering (27:7). Nedanför denna mot nya Källviksvägen är dels en terrassering (27:9) och en större stensamling som utgår
från terrasseringen. Eventuellt kan terrasseringen vara en del av en husgrund,
ladugård, och stensamlingen vara fundament till en uppfartsbro. Utifrån
stenhögen går en låg stenmur (27:8), cirka 30 m åt söder, och följer nya Källviksvägen ner mot Stora Källviken. Terrassen och stenfundamentet är beväxt
med hallonsnår, lupiner och krusbär. Övrig kulturhistorisk lämning.

Inv nr 50

Röjningsröse

En sträng med röjningssten ligger längs med den nordöstra åkerkanten av
Lårmans täkt (1820 års karta). Mer eller mindre mycket sten längs med hela
kanten. Det har utgjort gräns mellan odlingsmark och hagmark sedan åtminstone början av 1700-talet. Möjligen kommer en del sten från modernare
dikesgrävning. Övrig kulturhistorisk lämning

Område G
I området ingår färdväg, hägnadssystem i form av stenmurar, stensatt bäck,
fördämning, husgrund och röjningsröse (figur 14).
Utgångspunkt för området är den gamla Faluvägen från korsningen nya
Källviksvägen upp till Lilla Källviken samt avstickaren, numera kallad, Triangelvägen. Den södra delen av Faluvägen heter idag Hinsnorsvägen och
den norra Gamla Källviksvägen. På kartan från 1820 nämns vägen som ”Väg
till Fahlun”. På flera ställen efter vägen finns vackra och vällagda stenmurar,
speciellt i norra delen. Där Triangelvägen möter Gamla Källviksvägen finns
en stensatt bäck, en eventuell fördämning samt en mindre husgrund som kan
vara resterna efter en skvaltkvarn eller liknande.
Eftersom vägen är äldre än 1700-tal så kan även murarna och den eventuella skvaltkvarnen vara av äldre datum. Men bebyggelsen är av senare datum
varför murarna troligen tillkom i samband med egnahemsområdet omkring
förra sekelskiftet.

Inv nr 28

Hägnadssystem (stenmurar)

Längs med den östra sidan av Gamla Källviksvägen (54) ovanför Triangelvägen går en cirka 80 m lång, cirka 1,5 m bred och cirka 1 m hög stenmur (28:1).
Den slutar i ett syren- och hallonsnår. Muren är delvis beväxt med kärleksört.
Enligt ekonomiska kartan (1965) gränsar muren till trädgårdar på den östra
sidan. Enligt 1714 års karta fanns det en täkt/hage på den östra sidan av vägen, Skomartäkten.
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Figur 14. Område G, stenmurar och bebyggelse längs gamla Faluvägen. Skala 1:2 000.

Längs med den västra sidan av vägen finns en cirka 63 m lång, 1,5 m hög
och 1,5 m bred mycket vällagd stenmur (28:2). En öppning, cirka 4 m bred,
finns ungefär mitt på muren. Muren slutar vid tomten vid Lilla Källviken
(Nedre Gruvriset 13:3). Enligt ekonomiska kartan, liksom idag, gränsar muren
till åkermark på den västra sidan.
Eftersom vägen är äldre än 1700-tal så kan även murarna vara av äldre
datum eller samtida med åkrarna och/eller bebyggelsen. Övrig kulturhistorisk
lämning.
Arkeologisk utredning i Källviken

29

Inv nr 31

Hägnadssystem och röjningsröse (stenmur)

Stenmurarna går runt Stora Källviken 1:15 och 1:28. Stenmur (31:1) går längs
med Hinsnorsvägen. Muren är cirka 100 m lång, cirka 3 m bred och cirka 1,5 m
hög och har två öppningar. Delen längst i söder är delvis raserad och inte lika
välgjord som den nordligare delen. I södra änden viker muren av mot väst och
fortsätter cirka 28 m och slutar i ett större stenröse. Där muren slutar finns flera
mindre stenrösen (röjningsrösen, 31:2), skrot och ett dike. Diket viker senare
av mot norr och är troligen någon sorts fastighetsgräns. I gränsen mot Stora
Källviken 1:20 fortsätter muren in mot väst. Enligt ekonomiska kartan (1965)
omgärdar muren tomter. Muren går i den nutida fastighetsgränsen mellan
Stora Källviken 1:15, 1:28 och 1:29. Övrig kulturhistorisk lämning.

Inv nr 35

Hägnadssystem (stenmurar)

Längsmed östra sidan av Gamla Källviksvägen och på Stora Källviken 1:34
västra sida.
På vägens östra sida finns en stenmur, cirka 36 m lång, cirka 0,3 m bred och
cirka 0,5 m hög. Stenmuren gränsar till tomtmark enligt ekonomiska kartan
(1965). Muren går i fastighetsgränsen samt avgränsar tomten mot vägen. Övrig
kulturhistorisk lämning.

Inv nr 41

Husgrund m.m.

X 6717914 Y 1490777

Stensatt bäck, fördämning och husgrund, historisk tid. Bäcken går mellan
fastigheterna Stora Källviken 1:26 och 1:25.
Från Gamla Källviksvägen och cirka 23 m österut är bäcken stensatt (41:1).
Bäcken är cirka 0,8 m djup och cirka 0,7 m bred. Stensättningen slutar mot
ett cementrör som leder vattnet under en väg till nästa åker. Cirka 2 m efter
cementröret är ett par stenar lagda ute i bäcken som resterna efter en fördämning (41:2). Strax före fördämningen direkt söder om bäcken är en 3x3 m
stor stengrund (41:3) bestående av upp till 1 meter stora stenar. Grundstenar
saknades på sidan mot bäcken. I grunden var det blött. Kan vara resterna efter
en skvaltkvarn eller något liknande.
Bäcken, åkern och området öster om åkern, längs med bäcken, har nyligen
blivit röjt från sly och högt gräs. Fornlämning.

Inv nr 42

Röjningsröse

X 6717893 Y 1490804

Röset ligger cirka 6 m söder om Triangelvägen och ett par meter norr om
bäcken. Det är cirka 1 m högt och 5x6 m stort bestående av skarpkantiga
stenar upp till 1 m stora. Området hade nyligen blivit röjt från sly och högt
gräs. Fornlämning

Inv nr 54

Färdväg

Gamla Faluvägen från korsningen av nya Källviksvägen upp till Lilla Källviken
och Samuelsdal. Den södra delen heter idag Hinsnorsvägen och den norra
Gamla Källviksvägen. På kartan från 1820 nämns vägen som ”Väg till Fahlun”
men vägen bör vara betydligt äldre. Övrig kulturhistorisk lämning.

Inv nr 55

Hägnad (stenmur)

Västra sidan av Gamla Källviksvägen, i gränsen mot Stora Källviken 1:27.
Övrig kulturhistorisk lämning.
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Figur 15. Område H med stenmurar och husgrunder samt område I med spår av gruvbrytning. Skala
1:2 000.

Inv nr 59

Färdväg

Från Gamla Faluvägen till Källviken går en väg som idag kallas Triangelvägen.
Den finns utsatt på 1820 års karta men är troligen äldre. Övrig kulturhistorisk
lämning.

Område H
I området ingår hägnadssystem i form av stenmurar, färdväg, stenröjda ytor
och husgrunder (figur 15).
Mellan nya Källviksvägen och Hinsnorsvägen finns ett stråk av husgrunder samt i väster stenröjda ytor. Området används för tillfället som hästhage
men det har under senare tid legat på gårdarnas ”baksida” varför skrot och
massor har dumpats.

Inv nr 29

Dike, stensamling

Rakt söderut från Hinsnorsvägen i en hag- eller ängsmark (området är markerat som åkermark på ekonomiska kartan, 1965).
Ett grunt dike (29:1) beväxt med al och björksly går från Hinsnorsvägen
ner mot östra hörnet av Stora Källviken 1:103.
I västra hörnet av hag- eller ängsmarken ett område, cirka 15 m i diam., med
mycket utspridd sten, 0,2–1 m stora (29:2). Övrig kulturhistorisk lämning.
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Inv nr 30

Hägnad (stenmur)

Längs med Stora Källviken 1:19 östra sida finns en cirka 50 m lång och cirka
1 m bred stenmur. Enligt ekonomiska kartan (1965) gränsar muren till trädgårdsmark på båda sidorna. Muren går i den nutida fastighetsgränsen mellan
Stora Källviken 1:19 och 1:17. Övrig kulturhistorisk lämning.

Inv nr 32

Färdväg

Från Hinsnorsvägen mitt emot Stora Källviken 1:15 och 1:28 går det ner en väg
mot Stora Källviken. Vägen är belagd med kopparslagg. Vägen finns med på
ekonomiska kartan (1965), orienteringskartan (1978) och topografiska kartan
(1995). Övrig kulturhistorisk lämning.

Inv nr 34

Husgrund, historisk tid

På baksidan av Stora Källviken 1:16 och 1:103 ligger en husgrund cirka 8x10 m
stor. Den södra sidan är cirka 0,5 m hög. Ett betongfundament är gjutet ovanpå
grunden, cirka 2x3 m i diam. Vid den södra sidan är en smörjgrop anlagd av
stålbalkar. Grunden beväxt med en björk och lövsly. Öster om grunden är ett
större område med sten och skrot beväxt med lövträd. Enligt ekonomiska kartan (1965) ligger denna grund inom en tomt. Övrig kulturhistorisk lämning.

Inv nr 51

Husgrund, historisk tid

På Stora Källviken 1:17 strax nedanför 1:16 ligger en husgrund, cirka 6 m
i diam. Jord påförd och beväxt med högt gräs. Endast den västra sidan av
grunden synlig. Övrig kulturhistorisk lämning.

Inv nr 52

Husgrund, historisk tid

På Stora Källviken 1:30 finns en husgrund cirka 4x2 m stor, bestående av stenar
större än 0,8 m. Grunden är cirka 1 m hög. Jordmassor har tippats över stora
delar av grunden så endast sydvästra hörnet är synligt. Övrig kulturhistorisk
lämning.

Inv nr 53

Varpsten

På Stora Källviken 1:17 ligger större varpsten inom ett 9x5 m stort område.
Cirka 0,8 m högt bestående av 0,3–0,8 m stora stenar. Åt väster, söder och öster
är en kallmurad kant, innanför kanten är området fyllt av stenar.

Inv nr 58

Stenröjda ytor

Mellan nya Källviksvägen och lokalvägen (32) inom Stora Källviken 1:30 finns
ett område med stenröjda ytor och stensamlingar. I den norra delen har det
dumpats massor (se nr 52) och även resten av området bär spår efter aktiviteter
av olika slag. Varför det är svårt att tolka lämningarna, men området kan vara
reminiscenser av ett historiskt åkerbruk. Fornlämning.

Område I
I området ingår gruvhål, skrotstensvarp, kojgrund och skärpningar (figur
15).
Väster om Hinsnorsvägen är ett större område med två gruvhål och ett
flertal mindre skärpningar samt en kojgrund. Då ett av gruvhålen har spår
efter sprängning så kan inte området betraktas som fast fornlämning.

32

Dalarnas museum – arkeologisk rapport

Inv nr 37

Gruvhål och skrotstensvarp/jordrymning

X 6717609 Y 1490625

På skogsmarken tillhörig Stora Källviken 1:29, rakt väster om Hinsnorsvägen,
ligger ett gruvhålet i en östsluttning.
Det är totalt cirka 25 m i diam., oregelbundet och ett par meter djupt,
med skrotstensvarpar runt om men speciellt i den östra delen. Hålet har en
öppning åt sydöst. Troligen har man sökt (prospekterat) efter användbar
malm i berggrunden men man var tvungen att ta bort stora jordmassor först,
så kallad jordrymning. Endast en liten bit av berg i dagen kunde skönjas.
Fornlämning.

Inv nr 38

Husgrund, historisk tid (kojgrund)

X 6717503 Y 1490648

På skogsmarken tillhörig Stora Källviken 1:29, rakt väster om Hinsnorsvägen
ligger en kojgrund.
På den västra sidan av ett cirka 2 m stort flyttblock är en låg grund lagd med
0,2–0,3 m stora stenar i ett varv. Grunden är cirka 1x1,5 m stor, ö-v riktning.
Stenarna är knappt synliga i mossan. Den östra gaveln består av flyttblockets
vertikala sida. I mitten av grunden ligger en övermossad plan sten. På platsen
växer det renlav och tallskog. Kolningar i området omtalades på 1500-talet.
Fast fornlämning.

Inv nr 39

Gruvhål och skrotsten (skärpningar)

Ett större område med ett flertal mindre skärpningar, skrotsten och skarpkantiga stenar. Området ligger i en sydsluttning. Området är för övrigt stenigt
så det är svårt att tolka eventuella aktiviteter. Men det är troligen rester efter
prospektering efter malm. Fornlämning.

Inv nr 40

Gruvhål och skrotstensvarp

X 6717706 Y 1490555

På skogsmarken tillhörig Stora Källviken 1:29, rakt väster om Hinsnorsvägen
finns ett gruvhål. Det är ett par meter djupt, cirka 65 m långt, öst-västlig riktning, och cirka 10 m brett. Ger sken av att vara en ravin med nästan vertikala
bergssidor. Ytorna har tydliga tecken på att vara sprängda bland annat är ett
borrhål synligt. En del skrotsten kan skönjas i området runt omkring gruvhålet. Gruvhålet är beväxt med björk, tall och blåbärsris. Troligen har man
sökt (prospekterat) efter användbar malm i berggrunden men att resultatet
var magert varför projektet har lagts ner.
Då inga spår av äldre brytningsteknik syntes i gruvhålet kan det inte betraktas som fast fornlämning. Fornlämning.

Område J
I området ingår röjningsrösen, diken och en bro (figur 16).
Runt om hela åkern finns det röjningsrösen av varierande storlek och utseende. Ställvis är det mer uppkastad sten av blandat material är regelrätta
röjningsrösen. En stenlagd bro finns över en bäck och mellan två åkrar. Området är uppodlat efter mitten av 1700-talet.

Inv nr 44

Röjningsrösen och dike

Längsmed den nordöstra, sydöstra, sydvästra och nordvästra åkerkanten är
ett dike (44:1) grävt. På skogssidan av diket är en vall bestående av jord och
Arkeologisk utredning i Källviken
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Figur 16. Område J, odlingslämningar från 1800-talet. Skala 1:2 000.

stenar upp till 2 m stora. Vallen är som högst längs med den sydvästra kanten,
upp till 1 m hög. Diket har samma sträckning som 1800-talets hägnad. Övrig
kulturhistorisk lämning.
I öster går ett impediment in i åkern. På den udden finns ett gigantiskt
flyttblock och norr om det ett röjningsröse (44:2) bestående av rundade stenar,
upp till 1 m stora. Röset är delat i två delar, med en kil in mot mitten utan
sten. Fornlämning.

Inv nr 45

Röjningsrösen

X 6717984 Y 1490597

Vid den nordligaste åkerkanten, på ett impediment som går in i åkern ligger
ett flertal röjningsrösen bestående av en del skarpkantiga stenar. De är upp
till 3 m stora. Även en bit ut i åker ligger det större stenar. Fornlämning.

Inv nr 46

Röjningsröse

Mitt ute i åkern, på ett impediment, längs med den sydliga sidan av en bäck
finns sten utspritt i ett mindre område, beväxt med sly och högt gräs. Fornlämning.

Inv nr 47

Bro, övrig och stensatt bäck

Mitt ute i åkern finns en stensatt övergång över en bäck. Stenarna är cirka 2
m långa, upp till 1 m tjocka och 1 m breda. Ytorna är plana varför de måste
har varit huggna. Minst tre stenar lagda kant i kant. Den del av bäcken som
är norr om bron är delvis stensatt på den södra sidan. Övrig kulturhistorisk
lämning.

Inv nr 48

Röjningsröse

Vid den södra åkerkanten, strax söder om byggnad ligger ett röse. Det är
cirka 5 m i diam. och cirka 1 m högt. Beväxt med mossa och unga rönnar.
Fornlämning.
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Inv nr 49

Röjningsröse

Strax söder om det ställe där bäcken lämnar åkern och fortsätter in i skogen
finns på den östra sidan av åkern ett mindre område med sten i åkerkanten.
Röset består av sten upp till 1 m stora och är beväxt med mossa, unggran,
ungtall och blåbärsris. Fornlämning.

Inv nr 56

Röjningssten

Längs med den nordöstra åkerkanten. Mer eller mindre mycket sten ligger
längs med hela kanten. Möjligen kommer en del sten från dikesgrävning.
Övrig kulturhistorisk lämning.

Enstaka lämningar
Nedan redovisas de enstaka inventeringsfynd som gjordes men som inte kan
hänföras till något område (karta bilaga 2).

Inv nr 21

Terrassering och täkter

X 6717725 Y 1489891

Cirka 40 m norr om vägkors, öster om nyanlagd väg, som går till ett område
med dumpmassor, med en bred stig intill ligger 2–3 täkter på östra sidan av
vägen. Strax norr om täkterna är en plan, oregelbunden yta, cirka 10 m i diam.
Beväxt med renlav och unga tallar. Nedanför den plana ytan är en eventuell
terrassering, cirka 10 m lång och cirka 1 m hög. I kanten finns större stenar.
Övrig kulturhistorisk lämning.

Inv nr 23

Gränsmärke

X 6717990 Y 1490183

Längst i nordväst, på en höjd mellan golfbanan och en trolig före detta ledningsgata och motionsspår står ett cirka 1 m stort, kvadratiskt röse. Det består
av ett 20-tal stenar, mindre än 0,5 m stora. Tre stenar står på högkant och är
riktade i nnö-ssv. Röset står inte i någon från kartmaterialet känd gräns. Det
markerar således en gräns som inte längre har en administrativ funktion men
som är ett minne av ett historiskt landskap. Fast fornlämning.

Inv nr 25

Gränsmärken

X 6717788 Y 1490098

Tre stycken rösen i nv-sö riktning ligger på nordöstra sidan av en liten höjd.
Röset längst i sydöst är cirka 0,5 m i diam., cirka 0,3 m högt och består av fem
synliga stenar, cirka 0,3 m stora. Röset i mitten är cirka 1 m i diam., cirka 0,5 m
hög och består av åtta synliga stenar, 0,2–0,7 m stora. Röset längst i nordväst
är cirka 1 m i diam., cirka 0,5 m högt och består av flera stenar varav en är
1,5 m i diam. resten är omkring 0,5 m stora. En av stenarna står på högkant.
Materialet i alla rösena är blandat, både rundade och skarpkantiga stenar. I
röset längst i nordväst står en röd stolpe med texten: pp, 4274, AVST. 4. 24 M.
Cirka 4 m sydsydväst om stolpen är ett rör i en sten.
Gränsmärket kan eventuellt vara det Dahlborgs röse som finns utmärkt på
1733 års karta. Och som kan placeras ungefär i det område som gränsmärket
återfanns. Det markerade gränsen mellan Gruvriset och Källviken, gränsdragningen ändrades på 1800-talet. Det markerar således en gräns som inte
längre har en administrativ funktion men som är ett minne av ett historiskt
landskap. Fast fornlämning.
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Inv nr 36

Vall

X 6717782 Y 1490700

Inne i skogsmarken på Stora Källviken 1:29, rakt väster om Hinsnorsvägen,
finns en cirka 5 m lång, 2–3 m bred och maximalt 1 m hög u-formad vall.
Bestående av en del synliga stenar. Beväxt med mossa och små tallar. Övrig
kulturhistorisk lämning

Inv nr 43

Gränsmärke

X 6717902 Y 1490647

En trekantig sten, 0,2x0,35 m stor, placerad på högkant på ett stenblock, 1,2–1,5
m stort och cirka 0,4 m högt. Stenen är riktad i nord-sydlig riktning. Cirka 22
m nordväst om gränsröset är ett gult järnrör. Läget passar in på en gräns mellan Källviken och Samuelsdal som finns med på 1820 års karta. Den markerar
således en gräns som inte längre har en administrativ funktion men som är
ett minne av ett historiskt landskap. Fast fornlämning

Inv nr 57

Gränsmärke

Ett cirka 2 m i diam., stort och 0,7 m högt stenröse bestående av 0,2–0,6 m
stora stenar. En plan sten stående på högkant i mitten av röset pekande åt
nö-sv. Ligger i närheten av en gräns som tillkom vid storskiftet på 1800-talet
och fortfarande existerar. Övrig kulturhistorisk lämning.
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Bilaga 2

Utredningsområdet med alla lämningar markerade. Skala 1:6 000.
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Bilaga 3
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