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Inledning
Dalarnas museum har utfört en arkeologisk utredning inför planerad breddning av väg 293, med ny gång- och cykelväg, mellan Ängesgårdarna och Falun
samt sträckan Ängesgårdarna - Dalälven (figur 1). Beslut om utredningen har
tagits av länsstyrelsen (dnr 431-10880-06) och uppdragsgivaren var Vägverket
Region Mitt.

Vägsträckan
Den aktuella vägsträckan mellan Ängesgårdarna i Borlänge kommun och
Ingarvet, Falun är 13,7 km lång. I sydväst går vägen genom Dalälvens och
Vallmoraåns dagångar på ca 155 m.ö.h. för att mot nordöst stiga upp till 200
m.ö.h. och löpa genom ett småskuret landskap med större bergshöjder genomskurna av mindre dalgångar och sjöar. Öster om Morbygden sänker sig
landskapet kraftigt ner mot Falun och Runnbäckenet.

Figur 1. Den aktuella 13,7 km långa vägsträckan mellan Dalälven och Ängesgårdarna i SV och Falun
i NO. Skala 1:100 000.
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Sträckningen berör jordregisterenheterna Bomsarvet, Ängesgårdarna,
Brusbro, Brusala, Smedsbo, Stråtenbo, Berggården, Morbygden, Kolarbacken,
Näverberg, Korsarvet, Önsbacken, Dammen, Korsgården, Harmsarvet, Gamla
Berget samt Falu stad.
I Vägverkets planer ingår att bredda vägen 1-2 meter på 70 km sträckorna
samt anlägga en gång- och cykelväg på de sträckor som saknar en sådan.
Arbetet inbegriper profilhöjningar och – sänkningar, kurvrätningar, nya
busshållplatser, trafikkontrollplats, upplagsplatser samt en ny cirkulationsplats. Bredden på det totala arbetsområdet varierar inom hela sträckan, men
kan komma att uppgå till 10 meter på var sida om länsvägen, plus 10 meter
för gång- och cykelvägen. Utöver detta område tillkommer upplagsplatser
m.m.

Syfte
Utredningens syfte är att utröna om det finns fasta fornlämningar inom vägarbetsområdet.
Lämningar efter t.ex. förhistoriska bosättningar, bergsmansbruket och spår
av äldre odlingsmönster ska kartläggas med utgångspunkt från äldre kartmaterial, övrigt relevant historiskt källmaterial samt de vid inventeringen och
sökschaktsgrävningen dokumenterade lämningarna.
Utredningens resultat skall utgöra underlag för länsstyrelsens vidare hantering av ärendet, dels för anpassning av vägbreddningen och gc-vägen i
fornlämningsmiljön, dels i frågor om ytterligare arkeologiska insatser är
motiverade.

Metod och utförande
Utredningen har bestått av fem arbetsmoment: arkivstudier, analys av äldre
kartmaterial, fördjupad fornminnesinventering, sökschaktsgrävning samt
kulturlandskapsanalys.
Syftet med arkivstudierna och kartanalysen har varit att ta fram de uppgifter som finns om kända fornlämningar, områdets fysiska strukturer och att
klargöra markanvändningen under de senare århundradena. Utifrån detta har
analogier och sannolikhetsbedömningar gjorts om mänskliga aktiviteter och
markutnyttjande under äldre tid. Den fördjupade fornminnesinventeringen
har till uppgift att i detalj belysa vilka fysiska spår och strukturer som finns
bevarade utmed de vägsträckningen, dock med undantag för de sträckningar
som tidigare varit föremål för arkeologiska utredningar. Sökschaktsgrävningen
utfördes på de sträckor där indikationer på fast fornlämning fanns och för att
klargöra osäkra fornlämnings- och bevarandeförhållanden. Avslutningsvis
tolkades kulturlandskapet i och vid vägkorridoren genom en sammanställning
och analys av fysiska lämningar och historiska källor.

Arkivstudier
Arkivstudierna innefattade förutom en sammanställning av uppgifter ur
fornminnesregistret också litteratursökning samt en genomgång av i första
hand Dalarnas museums och lantmäteriets arkiv. De delsträckor som tidigare
varit föremål för utredningar undantogs. Uppgifterna sammanställdes och
bildade underlag för följande utredningssteg.
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Kartanalys
Kartanalysen syftade till att klargöra markanvändning och fysiska strukturer i området närmast länsväg 293 under de senare århundradena. Utifrån
resultaten försökte vi sedan tolka markutnyttjande och mänskliga aktiviteter
under äldre tid.
Kartstudierna har sträckt sig över fyra socknar från Ingarvet i Falu stad
genom Stora Kopparbegs socken över gränsen mot Aspeboda och vidare
genom Stråtenbo och Smedsbo till Gebergärdet i Stora Tuna socken. Det har
betytt att underlagsmaterialets karaktär har skiftat lite längs sträckan. Området närmast Falun har ingått i en tidigare utredning (Carlsson & Sandberg
1998). För resterande del av Stora Kopparbergs socken har kartmaterialet
bestått av lagaskifteshandlingarna från 1941 (Stora Kopparberg 855 och 893),
en översiktlig karta från 1714 (Stora Kopparberg 23) och en geometrisk jordebokskarta över Morbygden från 1654 (LMV U2:1-2). Aspebodas kartmaterial
har bestått av laga skifteshandlingar från 1905 (U1-36:6) och sockenkartan
från 1805 (U1-1:1). Även där har material från en tidigare utredning använts
(Carlsson & Sandberg 1999). För delen genom Stora Tuna har materialet bestått av storskifteshandlingar och den geometriska jordeboken. Brusala har
här räknats till Stora Tuna. Gården karterades bl.a. 1645 (U2:126) och 1828
(U1-7:4), Ängesgårdarna 1645 (U2:131) och 1839, Bomsarvet 1645 (U2:125)
och 1839 (St Tuna 99) samt Gebergärdet 1645 (U2:124) och 1839 (St Tuna 95).
Tabula Geographica från 1640 (U5) ger en översiktlig bild av området.
Kartstudierna har begränsats till vägens närmaste omgivning och tyngdpunkten har lagts på 1600- och 1700-talets kartor. De har innefattat framställning
av ett historiskt kartöverlägg och en agrarhistorisk analys. Kartorna har
excerperats och rektifierats digitalt mot fastighetskartan i ArcView. Därefter
har en skriftlig analys gjorts.

Specialinventering
En fördjupad fornminnesinventering utfördes under perioden december -06
- april -07 inom en 20 meter bred korridor på var sida om befintlig väg inom
sträckorna Dalälven-Ängesgårdarna-Smedsbo( 0-2,5 km) samt Stråtenbo-Önsbacka (5,5-10,2 km), sammanlagt ca 8,5 km (figur 1 och 2). Övriga delsträckor
har tidigare varit föremål för specialinventering och dess resultat har använts
i föreliggande utredning. Därtill kommer ytor för upplagsplatser m.m. Den
sammanlagda inventeringsytan uppgick till ca 0,24 km2. Längst i NÖ, vid
Ingarvet, bedömdes inte en inventering kunna tillföra något, då marken på
vägens båda sidor till stora delar är utfylld och utjämnad.
Speciellt intressanta partier, utifrån uppgifter från arkiv- och kartstudierna
samt lokala geografiska/topografiska förhållanden intensivgranskades och
jordsond användes vid behov. Påträffade lämningar registrerades enligt
Fornminnesregistrets praxis och har inrapporterats till FMIS. I fält används
FMIS FältGis-system i en handdator, kopplad till en GPS. Noggrannheten
på inmätningen blir som sämst ±7 m. Som bakgrund i handdatorn användes
underlagsmaterialet från kartanalysen

Sökschaktsgrävning
Sökschaktsgrävning utfördes i början av maj månad på sju platser i västra
delen av vägsträckningen. Det var på sträckor som inte tidigare varit föremål
för utredning och förundersökning under senare år och där indikationer på
under mark dold fornlämning fanns. Sökschaktsgrävningen tillgick på sätt
att en grävmaskin skiktvis banade av jorden på mindre, utvalda ytor, ner till
Arkeologisk utredning Ängesgårdarna - Falun



Figur 2. Södra inventeringssträckan, Dalälven-Ängesgårdarna-Smedsbo (0-2,5 km). Utdrag ur
fastighetskartan. Skala 1:50 000.

steril marknivå. Påträffade äldre lämningar handrensades för bestämning
och dokumentation.
Totalt togs 27 sökschakt upp på sammanlagt 194 löpmeter och med en yta
av 270 m2. Samtliga sökschakt samt påträffade lämningar beskrevs och mättes
in med handhållen GPS, med en noggrannhet som sämst på ±7 m.

Kulturlandskapsanalys
En sammanvägning av främst kartmaterial och lämningar gjordes ute i fält.
Vid detta tillfälle valdes de ytor ut som skulle kontrolleras genom ovan beskrivna sökschaktsgrävning.
Avslutningsvis genomfördes en kulturlandskapsanalys av hela sträckan,
vilken skulle belysa utvecklingen och brukandet av landskapet.
Analysen inbegrep uppgiften att ge och motivera förslag på vidare arkeologiska åtgärder.

Kunskapsläget
Området är en del av det historiska Kopparbergslagen, förutom Ängesgårdarna som ligger i en mer renodlat odlingsbygd och hör till Stora Tuna socken.
Kopparbergslagen var i ekonomiskt hänseende det omland runt Falu gruva
där kopparen förädlades och där arbetsfolk och bergsmän bodde och bedrev
jordbruk. Området karaktäriseras av en mängd hyttplatser utmed bäckar och
åar, en spridd bebyggelsestruktur med bergsmansbebyggelse, ett småskaligt
odlingslandskap samt ett finmaskigt vägnät.
Väg 293 löper genom ett kulturlandskap med med rikligt bevarade
strukturer och lämningar från olika tider. Det rör sig om odlings- och bebyggelselämningar i form av stenröjda ytor, röjningsrösen, stenmurar, vägar,
vägmärken, stensträngar samt husgrunder från olika tider. Dessutom berör
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Figur 3. Norra inventeringssträckan, Stråtenbo-Önsbacken (5,5-10,2 km). Utdrag ur fastighetskartan.
Skala 1:50 000.

den planerade vägbreddningen bergsbrukslämningar, som hyttområden och
ett gruvområde samt något så ovanligt för trakten som en myrmalmstäkt vid
Mörtsjön i Aspeboda. I Ängesgårdarna och ner mot Bomsarvet vid vägens
närhet finns flera lösfynd och boplatser från stenåldern.
Dalarnas museum har sedan 1998 utfört flera arkeologiska utredningar
och undersökningar utmed väg 293. Framförallt har dessa föranletts av cykelvägsdragningar på sträckorna Ängesgårdarna (Burman 1999), SmedsboStråtenbo (Carlsson & Sandberg 1999, Sandberg & Samuelsson 2003) och
Korsarvet-Ingarvet (Carlsson & Sandberg 1998:8 samt DM arkiv, projekt 917
och 922). En utredning gjordes i samband med detaljplanearbete i Korsgården
- Korsarvet (Carlsson & Sandberg 1998:7). Schaktövervakningar har gjorts
med anledninga av ledningsdragningar i Stråtenbo (Lögdqvist 2003) och
längs med vägsträckan Skyttgruvan i väster in till Falun (Lögdqvist 2007 samt
DM arkiv, projekt 832, 834 och 1381). Strax väster om Mörtsjön och norr om
utredningskorridoren undersöktes en liten hög med rostad myrmalm 1988, en
märkvärdig lämning eftersom myrmalmshantering annars är okänd i denna
del av Kopparbergslagen. Högen daterades till 1100-1300-talet. Länsstyrelsens
diarienr för ovannämnda undersökningar är: 11.3912-1723-87, 220-1424-97,
220-7485-97, 220-9015-97, 220-10749-97, 220-2262-99, 220-6773-99, 220-3554-00,
220-4717-00, 220-7036-00, 220-7785-01 och 431-7466-07.
Tack vare dessa mindre undersökningar har vi fått en hel del ny kunskap
om kulturlandskapet och dess lämningar. Vi kan nu med betydligt större
säkerhet än tidigare se att grundstrukturerna i landskapet, såsom gårdarnas
placering, inägomarkens utbredning, gränser, hyttor och hyttströmmar samt
vägnät i huvudsak skapades under medeltidens lopp. Det rörde sig då huvudsakligen om ensamgårdar omslutna av utmarker.
Under 1500-1600-talet skedde en kraftig bebyggelseexpansion som innebar
en förtätning av bebyggelsen och en ägosplittring, men utan att den odlade
jorden nämnvärt utvidgades. Orsaken var att den odlingsbara marken är
Arkeologisk utredning Ängesgårdarna - Falun



begränsad och några större nyodlingar inte var möjlig. Denna befolkningsexpansion möjliggjordes givetvis av utkomstmöjligheterna från bergsbruket.
Odlingsmetoden dominerades av en extensiv form av åkrar med långa trädesperioder, sk. Lindbruk. Lindbruket var en anpassning till de magra jordarna
och behov av mycket bete till främst alla draghästar i området. Men givetvis
fanns även centralt vid gårdarna mer intensivt brukade och gödslade åkrar.
Även om Kopparbergslagens kulturlandskap i huvudsak formades under
medeltidens lopp har det en förhistoria. Flera dateringar av röjningsrösen
och terrasser visar att de började anläggas i slutet av järnåldern. Detta gäller
inte bara de centrala delarna nära Falu gruva, såsom Harmsarvet och Korsarvet, utan även i en by som Smedsbo. Kopparhyttornas placering utmed
vattendragen har ansets höra samman med introduseringen av vattendrivna
bälgar under 1200-talet. Flera av de större hyttplatserna har också en historia
ner i högmedeltid (se t.ex. Stråtenbo hyttområde, Lögdqvist 2003). Kopparframställningen dessförinnan var alltså inte beroende av vattenkraft, varför
de haft en annan lokalisering. Rent processtekniskt verkar faktiskt vare sig
stora förändringar eller innovationer ha inträffat under de vattendrivna kopparhyttornas 600-åriga historia.

Analys av äldre kartor
Dagens länsväg 293 har i stort samma sträckning som landsvägen haft under
många hundra år, dock med vissa justeringar som då betyder att nuvarande
väg kan gå över tidigare odlingsmark, hyttområde, bebyggelse m.m.
Falu stad
Området närmast Falun har genom århundradena präglats av gruv- och
hyttverksamheten. Där infarten till Ingarvsvägen finns idag låg tidigare Ingarvsdammen, ett vattenmagasin för att reglera vattenflödet till de nedströms
liggande hyttorna (figur 4). Väster om Dammen låg gårdarna i Ryckepung,
två bergsmansgårdar 1640 och tre i början av 1700-talet. Här har landskapet
förändrats kraftigt när Ingarvsdammen fyllts igen och en stor slamdamm
byggts på södra sidan om vägen.
Vägen slingrade sig förr västerut upp för backen och passerade Nedre
Gamla Bergets hyttor och någon gård innan det kom fram till klungan med
gårdar i Gamla Berget. Nuvarande väg passerar över en av hyttorna och en
vändrost, så som de låg på 1800-talet. Hyttan låg på samma plats i början av
1700-talet och förmodligen långt tidigare. Hyttplatsen är således gammal och
rostar m.m. finns förmodligen över ett större område även om de inte redovisas på någon karta. Tidigare fanns där en tredje hytta och ovanför hyttorna
har det legat en damm.
Gamla Berget
Gamla Bergets äldsta belägg är från 1406. 1640 fanns där 9 bergsmansgårdar
och i början av 1700-talet 13 gårdar (figur 4). Vägen gjorde en liten sväng åt
söder jämfört med nuvarande väg, vägstumpen finns kvar. De flesta gårdarna
låg i en klunga söder om landsvägen och gården närmast korsningen tycks
sedan länge ha legat alldeles bredvid vägen. En gård låg norr om vägen helt
nära hyttorna och några lite längre österut. Till gårdarna hörde mark av
storleken kåltäppa, någon gård hade lite mer mark, men ingen hade någon
egentlig jordbruksmark. En mindre täkt fanns väster om bebyggelsen.
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Figur 4. Kulturlandskapet i Gamla Berget, Harmsarvet och Önsbacken i början
av 1700-talet. I bakgrunden syns fastighetskartan. Skala 1:10 000.
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Figur 5. Kulturlandskapet i Dammen, Näverberg och Morbygden i början av 1700talet. I bakgrunden syns fastighetskartan. Skala 1:10 000.

Stora Kopparbergs socken
Harmsarvet
Vägen passerar därefter Falu stadsgräns (figur 4). På södra sidan låg då
Harmsarvets gård omgiven av inägomark. Gården har äldsta belägg från
1535 och är en bergsmansgård. Vägen gick i norra kanten av inägomarken.
Norr om vägen fanns mest skogs- eller hagmark, men några små täkter hade
på 1700-talet odlats upp av främst Gamlabergsbor. Nuvarande väg har rätats
något i västra delen där vägen tidigare gick i en rätt kraftig kurva söderut
delvis på vallen till Önsbacksdammen. I anslutning till befintlig väg kan det
finnas rester av äldre gärdesgårdar.
Önsbacken
Vägen fortsätter genom Önsbacken (figur 4). Önsbacken räknades på 1600-talet
som en täktekarlsgård med äldsta belägg från 1615. Det är svårt att utifrån
kartmaterialet förstå byns utbredning. På 1700-talet bör tre gårdar uppe på
höjden söder om landsvägen räknats dit liksom tre till fyra gårdar på täkterna
närmare Önsbacksdammen. Odlingsmarken låg främst söder om dammen,
men också på mindre täkter längs landsvägen. Nuvarande väg har rätats och
dragits i strandkanten av Önsbacksdammen.
Korsarvet
Vägen fortsätter i gränszonen mellan inägomark och utmark och passerar
norr om Korsarvets bergsmansgård och dess täkter (figur 5). Gårdens äldsta
belägg är från 1556. 1640 benämndes den täktkarlsgård. Norr om vägen låg
utmarken med en liten täkt närmast vägen.
Dammen
Äldsta belägget är från 1539 (Ståhl 1960). På 1600-talet var det en täktkarlsgård.
Bebyggelsen och huvuddelen av inägomarken låg en bra bit norr om vägen,
endast Dammtäkten sträckte sig ända ner till vägen (figur 5). Söder om vägen,
ner mot Vällan fanns flera beteshagar. Inga större förändringar i markanvändning ser ut att ha skett fram till 1900-talet. Vid gruvan har vägen rätats.
Näverberg
Väster om Skyttgruvan låg Näverberg. Det har äldsta belägg från 1481 (Ståhl
1960). På 1600-talet var det en bergsmansgård. Gården låg en bit norr om vägen och en fägata ledde dit på 1700-talet, medan gården täkter fanns på båda
sidor om landsvägen. Väster om vägen till Vällgården fanns en gärdesgård
som avgränsade det omfattande inägomarksområdet i väster mot utmarken.
Gärdesgårdar kantade också landsvägen. Fram till 1900-talet hade förändringar gjorts i gärdessystemet och förmodligen också i graden av uppodling.
Men området närmast landsvägen har förmodligen varit uppodlat sedan
lång tid.
Morbygden
Morbygdens äldsta belägg kan vara från 1414 (Mogren 1988) ett annat som
anses säkrare är från 1492 (Ståhl 1960). Några av gårdarna kallas också Bäckgården och det namnet har äldsta belägg från 1545 (Ståhl 1960). På 1600-talet
fanns i Morbygden 4 bergsmansgårdar och 2 täktkarlsgårdar (figur 5-6). Den
större gården med trädgård, låg norr om vägen, en gård omedelbart söder
om vägen, två gårdar i Bäckgården och en väster därom, i änden på fägatan
söder om vägen.
Arkeologisk utredning Ängesgårdarna - Falun
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Den norra gården är den enda som har en bevarad karta från 1600-talet.
Den visar två till stora delar uppodlade åkergärden nära bebyggelsen, ett norr
och ett söder om vägen samt en hel del åkermark i Stortäkten längre västerut.
Gärdet längst i öster (Gatetäkten) torde ha brukats i lindbruk. Åkermarken
närmast gården verkar ha varit fullt utnyttjad redan på 1600-talet, medan
marken lite längre bort har odlats upp under senare århundraden. Öster om
gården ledde en fägata från landsvägen åt nordväst. På andra sidan låg en
hage som på 1700-talet benämndes Smidiehagen, vilket kan betyda att där
en gång stått en smedja.
En av Bäckgårdarna har flyttats upp till vägen någon gång under 1700talet eller senare. För övrigt verkar inte gärdessytemet ha förändrats i någon
större utsträckning fram till 1900-talet, även om uppodlingsgraden kan ha
ökat. Vägen gick tidigare i en båge runt Gatetäkten, men har rätats efter laga
skiftet och går nu tvärs över.
Kolarbo
I västra änden av inägomarksområdet ligger några mindre gårdar: Snokebacken (?), Kolarbo och Ingarsbo (figur 6). Kolarbo eller Kolarbackes äldsta
belägg är från 1624 (Ståhl 1960). 1640 anges den som bergsmansgård. På 1700talet fanns där två gårdar och de ligger båda på sydöstra sidan av vägen, den
ena vid vägen och den andra längre in. Täkten söder därom verkar ha samma
utbredning fram på 1900-talet. Då hade däremot fägatan till den södra gården
försvunnit. På västra sidan sträckte sig utmarken fram till vägen, Ingarsbo
låg lite längre västerut.
Berg
Efter att ha passerat ett stycke stenig och skärvig utmark gick vägen igenom
Berggårdarna öster om Mörtsjön (figur 6). En gård var medtagen i Älvsborgs
lösen 1571. På 1700-talet fanns där fyra gårdar. De låg alla norr om vägen.
Närmast vägen låg några vretar och längre västerut hagar och utmark. Vägen
slingrade sig på 1700-talet mellan vretar och hagar och vid sockengränsen
genom Bäckegårdshagen. Under 1800-talet har de södra gårdarnas bebyggelse flyttats närmare landsvägen. Gamla gärdesgårdar kan ha försvunnit
när vägen byggdes om.
Landsvägen
Vägen har i huvudsak haft samma sträckning så långt man kan följa den i
kartmaterialet, dvs i princip tillbaka till början av 1700-talet (figur 4-6). De
kurvor som rätats ut har i huvudsak gjorts någon gång i mitten av 1900-talet,
dvs efter laga skiftet 1941. De mer påtagliga rätningarna har gjorts vid Skyttgruvan, i östra delen av Morbygden, söder om Kolarbo och söder om Mörtsjön.
Med undantag för Skyttgruvan har de nya vägsträckningarna dragits genom
inägomark. Både rätningar och breddningar torde ha medfört att äldre hägnader dolts eller förstörts, huvuddelen av sträckan hade en gång hägnader
på ena eller båda sidorna. Bebyggelsen har däremot sällan legat nära vägen,
med undantag för Gamla Berget.

Figur 6. Kulturlandskapet i Morbygden, Kolarbo och Berggården i början av 1700-talet. I bakgrunden
syns fastighetskartan. Skala 1:10 000
Arkeologisk utredning Ängesgårdarna - Falun
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Aspeboda
Stråtenbo
Byns äldsta skriftliga belägg är från 1391. 1640 brukades två hyttor i Stråtenbo.
Det låg tolv bergmansgårdar i anslutning till hyttorna, nio på den västra sidan
ån och tre på den östra (figur 7). En struktur som också syns på en karta från
början av 1800-talet och till del finns kvar än idag. Sydöst om hyttor och bebyggelse låg inägomarken och vägen gick tvärs över den. Där har den i princip
samma sträckning idag som på kartan från början av 1800-talet. Inägomarken
brukades förmodligen längre tillbaka i lindbruk. På utmarken norr om byn
fanns några hagar och där hade vägen tidigare en betydligt snirkligare sträckning. En milsten finns markerad vid en av hagarna på utmarken.
Smedsbo
Smedsbos äldsta belägg är från 1571 (OAU). På 1600-talet fanns där tre täktkarlsgårdar: Hällbo, Myrbo och Smedsbo (figur 8). Smedsbo kan avse bebyggelsen öster om vägen och Myrbo bebyggelsen väster om vägen. Bebyggelsen
låg vid en viktig vägkorsning där vägen mellan Ål och Aspeboda korsade
Faluvägen. Sydväst om bebyggelsen kantades vägen vid laga skiftet i början
av 1900-talets av åkergärden och en och annan hage. Vägen slingrade sig fram
i mjuka kurvor, vilka numera har rätats ut. 450 m sydväst om korsningen
stod en milsten.
Landsvägen
Landsvägen har gått i en svag böj genom inägomarken från hyttområdet till
korsningen i Smedsbo under mycket lång tid och gör så än idag (figur 7-8).
Vägsträckningen på utmarken norr om Stråtenbo var mycket kurvig och den
söder om Smedsbo var också lite kurvig. Dessa kurvor har rätats ut under
1900-talet. På flera ställen låg både bebyggelse och hägnader mycket nära
landsvägen. Äldre lämningar kan således finnas under dagens breddade och
rätade väg. En milsten har funnits i denna del.

Stora Tuna socken
Brusala
Brusala räknas ibland till Aspeboda ibland till Stora Tuna socken. Vid karteringen för den geometriska jordeboken räknades gården till St Tuna. Äldsta
belägget kan vara från 1473 (Mogren 1988) ett annat belägg är från 1539 (Ståhl
1960). Brusala ägdes på 1600-talet först av kronan, men köptes till skattejord
och värderades då som 2 ¾ hemman. Gårdens bebyggelse låg väster om
vägen (figur 9). Söder om gården bredde ett stort åkergärde ut sig redan på
1600-talet. Ett litet vattendrag var markerat öster om gården. Senare kartor
visar att det fortsätter åt sydväst genom åkergärdet. Öster om vägen låg ett
mindre gärde som kallades Capelltäkten på 1700-talet. Norr om den fanns en
stor hage som sträckte sig bort mot Aspebodagränsen. Inägomarken var till
stor del uppodlad redan på 1600-talet, med en utvidgning fram till tiden för
storskiftet . Den största förändringen har skett på senare tid då vägen dragits
om helt och går nu tvärs över den forna inägomarken istället för i östra kanten.
Söder om gården passerade vägen Vallmoraån vid Brusbro, bron hette så.

Figur 7. Kulturlandskapet i Stråtenbo vid sekelskiftet 1800 tolkat utifrån sockenkartan. I bakgrunden
syns fastighetskartan. Skala 1:10 000.
Arkeologisk utredning Ängesgårdarna - Falun
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Brusalas marker sträckte sig en bit söder om ån. På senare kartor finns en
gård, Brusbo, markerad öster om vägen på Brusalas mark, mellan vägen och
ån. På 1600-talskartan är området bara markerat som ängsmark.
Björkan
Björkan är idag en del av Ängesgårdarna. Äldsta belägget är från 1523, gården
skall tidigare ha hetat Vassgården (OAU). Den låg upp mot skogskanten på
västra sidan av inägomarken (figur 9). Landsvägen gick genom inägomarken
och var omgiven av gärden som på 1600-talet till stor del brukades i lindbruk.
Vid storskiftet på 1800-talet var all möjlig mark uppodlad. Än i dag följer
vägen genom Björkan (Ängesgårdarna) i stort samma sträckning som finns
karterad på 1600-talet.
Vägsträckningen genom Brusala, Björkan och vidare mot Amsberg är
gammal.
I Björkan ansluter en annan gammal landsvägen som följer älvens östra sida
genom Tuna. Den passerar över Vallmoraån på en bro som verkar ha mycket
gamla anor. Vägen gick söderut över Risängen som tidigare bör ha varit en
allmänning och som på 1600-talet brukades av flera gårdar från olika byar i
norra delen av Tuna. Vägen är så schablonmässigt inritad att den troligen inte
anger någon exakt sträckning. Men det är möjligt att den väg som är utritad
snarast gått snett österut mot Bomsarvet. Utifrån hur byn Gebergärdet, by
söder därom, är karterad, bör det på 1600-talet ha gått en väg i ungefär dagens sträckning. Vid storskiftet är marken uppodlad och hägnad på ett annat
sätt och då framgår det tydligt att vägen i början av 1800-talet hade samma
sträckning som dagens.
Gebergärdet
Det finns ett belägg för Gärde från 1384 och det skulle kunna syfta på Gebergärdet (Mogren & Svensson 1988). Gebergärdet består av byarna Övre
och Yttre, den övre byn bestod 1640 av två skattegårdar (figur 9). Båda bebyggelseklungorna låg en bit öster om utredningsområdet, men den gamla
landsvägen gick mellan byns gärden. Vägen fortsätter söderut sedan gammalt.
Sträckningen som ansluter till bron över älven har tillkommit på 1900-talet.
Mellan vägen och älven hade Gebergärdet ett av sina åkergärden, det var i
stor helt uppodlat på 1600-talet, medan Högsveden öster om vägen då brukades i lindbruk. Fram till storskiftet hade stora förändringar skett och både
Högsveden och Risängen hade odlats upp. Vägen följer än idag den gamla
sträckningen fram till kurvan och även i den fortsatta sträckningen söderut.
I södra delen av Högsveden har en mindre rätning gjorts.

Figur 8. Kulturlandskapet i Smedsbo vid sekelskiftet 1800 tolkat utifrån sockenkartan. I bakgrunden
syns fastighetskartan. Skala 1:10 000.
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Figur 10. Vy över landskapet vid Ängesgårdarna, med väg 293 mitt i bild och avtagsvägen mot
Kvarnsveden. Sett från norr. Foto: Fredrik Sandberg.

Spår i marken
Inom inventeringsområdet har sammanlagt 92 enskilda lokaler med lämningar registrerats. Av dessa är 32 nyregistreringar inom den nu aktuella
utredningen. Flera av de äldre registreringarna har dessutom kompletterats.
Lämningarna beskrivs nedan och i bilaga 1. Kompletta beskrivningar kan
man finna i FMIS.
På sju platser i västra delen av utredningsområdet, där det fanns indikationer på under mark dolda fornlämningar, togs sökschakt upp för att kontrollera
förhållandena.
Påtagligt är att synliga lämningar från förhistorisk tid lyser med sin frånvaro, bortsett från flera stenåldersboplatser utmed vattendragen vid Ängesgårdarna.
De inventerade lämningarna visar istället, liksom kartanalysen, på ett i
huvudsak agrart landskap från historisk tid, med mindre odlingsytor, odlingsterrasser, odlingsrösen, stenmurar, gårdsbebyggelse och vägar av olika
slag. Byarnas skogstäckta utmarker på höjdpartierna ovanför dalgångarna har
få historiska lämningar. Som en kontrast till detta agrara kulturlandskap har
vi spåren efter kopparframställningen, bestående av gruv- och hyttområden
med vattenkanaler, dammar m.m.
Det är ofta svårt att utifrån lämningarnas utseende göra kronologiska skiktningar, i synnerhet då detta småskaliga odlingslandskap hävdats intensivt
under lång tid. Vid en jämförelse med de historiska lantmäteriakterna kan
man dock få en antydan om lämningarnas förhållande till äldre strukturer,
även om kartmaterialet tyvärr är av relativt sent datum. De lämningar som
redovisas nedan är de som ligger inom eller tangerar utredningsområdet,
d.v.s. 20 meter på var sida om väg 293.
Figur 9. Kulturlanskapet i Brusala, Engen och Gierbergärdet vid 1600-talets mitt tolkat utifrån den
geometriska jordeboken. I bakgrunden syns fastighetskartan. Skala 1:10 000.
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Sträckan Dalälven - Ängesgårdarna - Brusala
Längs med sträckan finns sedan tidigare fyra registrerade senåldersboplatser, Borlänge stad 113-115 samt Stora Tuna 802 (figur 11). Det rör sig om
sparsamma fynd efter redskapstillverkning, i huvudsak kvartsavslag. Vid
specialinventeringen låg alla ytor i vall, utom 113 som låg i igenväxande f.d.
odlingsmark, främst lövsly. Med anledning av markvegetationen kunde inte
marken studeras vid dessa boplatser. Alla fyra boplatserna ligger på sedimentmark som i historisk tid brukats som åkermark. Marken där 113 och
114 ligger brukades som åker redan vid 1600-talets mitt, medan övrig mark
hade odlades upp före storskiftet på 1800-talet. Stenåldersboplatserna torde
således till stora delar vara bortodlade.
Med anledning av att stenåldersboplatserna är mycket svåra att upptäcka
ovan mark och att dess utbredning och bevarande grad i högsta grad är oklara
togs sökschakt upp på fyra delsträckor intill vägen, schakt 15-28 (figur 12-15).
Det var dels i anslutning till de registrerade boplatserna Borlänge 114 oxh 115
samt Stora Tuna 802, dels på en sträcka söder om Vallmoraån och öster om
vägen (se även schaktbeskrivning, bilaga 2). Några konstruktioner upptäcktes
inte vare sig i eller under det genomplöjda 0,1-0,3 m tjocka matjordstäcket
och det var påtagligt tomt på äldre lämningar både i matjorden och under
densamma. Ett undantag var strax öster om Borlänge nr 114. I schakt 27 och
28, närmast den registrerade boplatsen, påträffades flera kvartsavslag, lite
skörbränd sten och några enstaka brända ben mot botten av matjordstäcket
(figur 13). Sannolikt ökar boplatsens intensitet åt söder eftersom marken stiger
åt detta håll. Att stenålderboplatser är dåligt bevarade i åkerlandskapet i Tuna
är ingen nyhet. Den långa tidsrymden i kombination ett intensivt åkerbruk på
de tunna, lätta och sandiga jordarna har gjort sitt till. En förundersökning för
gång- och cykelvägen strax norr om väg 293 vid Stora Tuna 802 gav samma
magra resultat, några avslag av asktuff och kvarts (Burman 1999).
NV om avtagsvägen ner mot Kvarnsveden står en nyrestaurerad milsten
på nymurat fundament, Stora Tuna 151. Den har flyttats upp en bit för att ge
plats åt den gång- och cykelväg som löper på norra sidan av väg 293. Knappt
200 meter åt NO ligger en del av den gamla landsvägen kvar i kanten av Vallmoraåns bäckravin, Aspeboda 195. Vägens utformning är från 1900-talet, men
sträckningen är mycket gammal och har här samma läge som på 1600-talet.
Med tanke på att det topografiska läget såg bra ut för stenåldersboplatser
på de nuvarande åkerplatåerna ovanför Vallmoraån togs sökschakt upp på
två delsträckor. Dels strax nordöst om avtagsvägen mot Kvarnsveden, schakt
8-11 och 13-14 (figur 16), dels omedelbart öster om Vallmoraån, schakt 4-7
(figur 18, se schaktbeskrivning i bilaga 2). Inga spår efter stenålder påträffades
dock. Däremot fanns lämningar efter bebyggelse från nyare tid i schakt 11
och 13, Stora Tuna 965. Bl.a. påträffades en rund grop 1,4x1,0 m i diam, där
fyllningen innehöll bränd lera, keramik, tegel, brända ben, sten, lite kol och
träflis (figur 17).
I Brusala i sydvästsluttningen ner mot Vallmoraån syntes en platå som
påminde om en konstruerad terrass för någon typ av bebyggelse, Aspeboda
199 (figur 19). På platån/terrassen syntes resterna efter en stensyll samt ett
möjligt spismursröse. Ingen bebyggelse kunde spåras i de historiska kartorna,
däremot gick en väg över platsen på 1600-talet. För att få någon mer
Figur 11. Registrerade lämningar på sträckan Dalälven-Brusala i Borlänge stad, Stora Tuna socken och
Aspeboda socken. Rödmarkerade lämningar är Fasta fornlämningar, orange Fornlämning med oklar
status och gula Övriga kulturhistoriska lämningar. Utredningskorridoren är markerad och utdrag ur
fastighetskartan ligger som bakgrund. Skala 1:10 000.
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Figur 12. Sökschakten 21-28 vid de registrerade stenåldersboplatserna. Skala 1:2000.

Figur 13. Sökschakten 28 med avslag sett från norr. Foto: Fredrik Sandberg.

24

Dalarnas museum arkeologisk rapport 2007:4

Figur 14. Sökschakten 16-20 i "bra lägen" för stenåldersbosättning. Skala 1:2000.

Figur 15. Sökschakt 20 sett från öster. Under det tunna matjordstäcket låg endastden ljusa silten. Foto:
Fredrik Sandberg
Arkeologisk utredning Ängesgårdarna - Falun
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Figur 16. Sökschakten 8-14. I schakt 11 och 13 påträffades bebyggelselämningar från nyare tid, Stora
Tuna 985. Skala 1:2000.

Figur 17. I sökschakten 13 låg en oval nedbgrävning fylld med gårdsavfall från nyare tid, Stora Tuna
965. Foto Fredrik Sandberg.
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Figur 18. Sökschakten 4-7 vid Vallmoraån. Skala 1:2000.

Figur 19. En platå i stigningen upp mot Brusala avslöjade ett bebyggelseläge, Aspeboda 199.
Sett från söder. Foto: Fredrik Sandberg.
Arkeologisk utredning Ängesgårdarna - Falun

27

Figur 20. Sökschakten 1-3, vari påträffades bebyggelselämningar från nyare tid samt en uppbyggd terrass
i söder, Aspeboda 199. Rödmarkerade lämningar är Fasta fornlämningar och orange Fornlämning med
oklar status. Skala 1:2000.

Figur 21. Kallmurad ytterkant på dammvall, Aspeboda 196, sett från sydväst. Foto: Fredrik Sandberg.
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information om lämningen togs några sökschakt upp i västra delen av platån, schakt 1-3 (figur 20, se schaktbeskrivning i bilaga 2). På platån, vilken åtminstone till del visade sig vara just en med stenar och jord uppbyggd terrass,
fanns rikligt med murtegelfragment och kol. En dikesliknande nedgrävning
var fylld med brun jord, tegel, kol, sot, skörbränd sten, slaktben och keramik.
Med andra ord bekräftade sökschaktsgrävningen tolkningen av någon form
av bebyggelse och att den bör vara från nyare tid.
På NV sidan av väg 293 påträffades resterna av en dammvall, Aspeboda
196. Vallen verkade vara uppbyggd av jord och sten och försedd med en
kallmurad stenmur i ytterkant (figur 21). Åldern var svårbedömd, med den
kan vara av relativt sent datum. Inte heller denna lämning kunde beläggas
i det historiska kartmaterialet. Vattenföringen från höjden norr om Brusala
gård bör ha varit sparsam, kanske är det en hålldamm till en kvarn? På östra
sidan av väg 293 ligger ett ålderdomligt odlingsröse nära Brusala gård och
inom 1600-talets inägomark, Aspeboda 197. Strax norr därom ligger en äldre
vägbank, Aspeboda 198. Vid storskiftet gick här en väg utmed norra kanten
av den hägnade inägomarken som förband Brusala gård med landsvägen
mellan Amsberg och Falun.

Sträckan Smedsbo - Stråtenbo
Huvuddelen av sträckan har tidigare utretts och några lokaler har därefter
förundersökts, varför här endast en enkel genomgång görs av de lämningar
som ligger utmed väg 293. För en mer fullständig beskrivning och genomgripande analys hänvisas till tidigare rapporter (Carlsson & Sandberg 1999
samt Sandberg & Samuelsson 2003).
Strax väster om Smedsbos bebyggelse ligger en äldre odlingsyta, registrerad som fossil åker, Aspeboda 167 (figur 22). Det historiska kartmaterialet
ger tyvärr inte mycket hjälp vad avser åldern på olika delar av inägomarken,
då den första egentliga karteringen gjordes inför laga skiftet 1905. Däremot
gjordes några begränsade arkeobotaniska analyser av odlingslämningar i
Smedsbo och Stråtenbo inom den ovan nämnda förundersökningens ram, vilka
ger lite perspektiv på odlingslandskapet. Under röjningsstenen i röset Aspeboda 169:1 påträffades ett äldre odlingslager. Analyser av detta lager visade
att det bildats under medeltid kanske 1200-talet. Då dominerade åkermarken
i omgivningen i ett förövrigt ganska öppet landskap, bl.a. odlades korn på
gödslade åkrar. Lite längre åt nordväst i Smedsbo undersöktes en stenvall
intill en odlingsyta, Aspeboda 170:1. En mer osäker datering än det tidigare
provet antydde perioden 900-tal fram till mitten av 1100-talet, m.a.o. kanske
ner i sen järnålder. I Stråtenbo undersöktes ytterligare några odlingsytor,
Aspeboda 175. Dateringen här visade på 1400-1500-tal, d.v.s. senmedeltid.
På den äldsta odlingsytan odlades korn. Landskapet runt om var då öppet
och åkermarken dominerade. Vi kan således räkna med att kulturlandskapet
i byarna har en lång kontinuitet.
Om vi återvänder till Smedsbo finns där lämningar efter den gamla landsvägen, Aspeboda 111, 168:1-2 (figur 22). Vägsträckningen är sannolik i stort sett
densamma sedan medeltiden. Aspeboda 170:2 är en terrassering som hör ihop
med gårdsbebyggelse på platsen från 1700-talet. Söder om väg 293 finns flera
äldre stenmurar på de bebyggda tomterna, vilka inte är redovisade i FMIS!
Vid Skräddargården finns flera bebyggelselämningar i form av terasseringar och husgrunder, Aspeboda 171:3-5. Den kraftiga terrassen 171:5 kan
kanske sättas i samband med själva Skräddargården, möjligen en av de äldsta
gårdarna i Smedsbo.
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Figur 22. Registrerade lämningar på sträckan Smedsbo-Stråtenbo i Aspeboda socken. Rödmarkerade
lämningar är Fasta fornlämningar, orange Fornlämning med oklar status och gula Övriga kulturhistoriska lämningar. Utredningskorridoren är markerad och utdrag ur fastighetskartan ligger som
bakgrund. Skala 1:10 000.
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Den fossila åkern Aspeboda 171:1 är sannolikt upptagen under 1800-talet,
medan Aspeboda 171:2 kan vara betydligt äldre. NO därom finns flera odlingsrösen på båda sidorna om väg 293, Aspeboda 172:1-3 och 174:2. De ligger
alla inom det sammanhänande odlingsområdet i Aspåns dalgång. Kanske
är de relativt sena, då den relativt låglänta och sanka dalgången i huvudsak
nyttjades som ängsmark före 1800-talets mer omfattande dikningsarbeten.
Norr om vägen finns dessutom en bebyggelselämning, bestående av flera
husgrunder från nyare tid, Aspeboda 174:1.
Delar av den gamla landsvägen finns även kvar i Stråtenbo, Aspeboda 176
och 177.
Hyttområdet i Stråtenbo består idag av ett vidsträckt slaggvarpsområde,
Aspeboda 25. Efter kopparhyttornas tid har området nyttjats för kvarnar och
annan småindustriell verksamhet. De en gång så väldiga slagghögarna är
idag till stora delar bortforslade. Hyttområdet är dessutom starkt skadat av
vägar och bebyggelse. Den nedre hyttan låg sannolikt strax SO om väg 293.
Ytan närmast NV om väg 293 förundersöktes för gång- och cykelvägen. Den
enda identifierbara anläggningen som upptäcktes var en rostlämning, vilken
daterades till 1400-talets mitt fram till början av 1600-talet. Även slaggdeponin i denna del av hyttområdet kan ha börjat tippas under samma period.
Hyttdriften i Stråtenbo är dock betydligt äldre. I NV delen av hyttområdet
påträffades några rostar vid en ledningsdragning som daterats till 1200-1300tal (Lögdqvist 2003).

Sträckan Stråtenbo - Morbygden
Nordöst om Stråtenbo har inga lämningar påträffats inom utredningskorridoren förrän öster om bebyggelsen i Berggården. De rostade järnmalmshögar som påträffats och delvis undersökts väster om Mörtsjön ligger norr om
korridoren (sid 9).
En färdväg söder om väg 293, Stora Kopparberg 499, kan inte beläggas på
de historiska kartor som har studerats (figur 23). Norr om väg 293 återfinns
återigen den gamla färdvägen mellan Amsberg och Falun, Stora Kopparberg
495, här i samma läge som på 1600-talet. Intill vägen ligger en övergiven
grustäkt, Stora Kopparberg 497.
Den gamla landsvägen, Stora Kopparberg 497, kommer i norr fram väster
om väg 293, Stora Kopparberg 501. På motsatta sida finns en liten vägsnutt
bevarad som tidigare följt södra kanten av Lövhagen, en ängsmark tillhörande
Kolarbo, Stora Kopparberg 505. Kolarbos inägomarker är fortfarande till stora
delar hävdade, men det SV hörnet av en odlingsyta har skurits av av väg 293,
Stora Kopparberg 510. På den gamla inägomarken ligger flera odlingsrösen och
en kraftig stenmur, Stora Kopparberg 493, 514 och 516. En av Kolarbos gårdstomter ligger intill väg 293, Stora Kopparberg 515. Sannolikt finns lämningar
kvar efter äldre gårdsgenerationer under markytan på den nuvarande tomten.
Lite längre norrut står en milstope strax väster om vägen, Stora Kopparberg
166, och vid Snokebackens gård ligger en stenmur som i sin norra del verkar
ålderdomlig, Stora Kopparberg 513. Muren kan inte beläggas på de historiska
kartorna, men kan möjligen ha kantat den gamla landsvägen.
Utöver lämningar efter den gamla landsvägen påträffades en färdväg,
vilken innan nuvarande väg 293 byggdes fungerade som uppfartsväg till en
av Morbygdens äldre gårdar, men som tidigare dessutom ingått i ett större
fägatestråk, Stora Kopparberg 498. Vägen kantas i väster av en stenmur som
mot norr övergår i en terrass. Den avgränsar gårdens gamla trädgård. Öster
därom ligger flera små röjningsrösen utan några tydliga odlingsytor, vilka
sannolikt bär spår efter ett tillfälligt eller snarare extensivt jordbruk, s.k. lindArkeologisk utredning Ängesgårdarna - Falun
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bruk, Stora Kopparberg 500, 504 och 512. Som en östlig begränsning av detta
hagmarksområde finns en halvstenmur i skogen, Stora Kopparberg 507 (figur
24). I samma stråk har en hägnad legat alltsedan den första karteringen vid
1600-talets mitt. Muren är dessutom ett bra exempel på en mur av "Falutyp"
, d.v.s. en låg mur som har krönts av en trägärdsgård.

Figur 23. Registrerade lämningar på sträckan Stråtenbo - Morbygden i Stora Kopparbergs socken.
Rödmarkerade lämningar är Fasta fornlämningar, orange Fornlämning med oklar status och gula
Övriga kulturhistoriska lämningar. Utredningskorridoren är markerad och utdrag ur fastighetskartan
ligger som bakgrund. Skala 1:10 000.
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Figur 24. Rest efter en halvstensmur av "Falutyp" som ursprungligen varit försedd med en trägärdsgård,
Stora Kopparberg 507, sett från söder. Foto: Fredrik Sandberg.

Figur 25. En liten rest efter de stenmurar som en gång kantat landsvägen i Morbygden, Stora Kopparberg
496, sett från öster. Foto: Fredrik Sandberg
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Figur 26. Registrerade lämningar på sträckan Morbygden - Önsbacken i Stora Kopparbergs socken.
Rödmarkerade lämningar är Fasta fornlämningar, orange Fornlämning med oklar status och gula
Övriga kulturhistoriska lämningar. Utredningskorridoren är markerad och utdrag ur fastighetskartan
ligger som bakgrund. Skala 1:10 000.

Figur 27. En skrotstensvarp har av väg 293 avskurits från gruvområdet vid Skyttgruvan, Stora
Kopparberg 492, sett från nordväst. Foto: Fredrik Sandberg
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Sträckan Morbygden - Önsbacken
Ett annat och mycket fint exempel på en stenmur av samma "falutyp" ligger
i Näverberg, Stora Kopparberg 506 (figur 26). Näverbergets inägomarker
avgränsades genom denna mur mot utmarken i öster redan under tidigt
1700-tal.
Den gamla landsvägen återkommer längre fram i Morbygden på flera
platser, Stora Kopparberg 503, 511 och 502. På ett ställe i form av en stenmur,
då vägen gick rakt igenom Näverbergs inägomark, Stora Kopparberg 496
(figur 25).
Strax innan Skyttgruvan ligger ett litet gränsmärke strax söder om väg 293
och ett röjningsröse norr om vägen, Stora Kopparberg 508 resp. 494. Ingen
av lämningarna kan förklaras utifrån de historiska kartor vi studerat, men
ägogränsen lär av det fint bevarade gränsmärket inte vara allt för gammalt.
Röset ser däremot ålderdomligare ut. Sannolikt ska den sättas i samband med
Näverbergs nordliga åkergärde, i gränsen mot den gamla landsvägen, Stora
Kopparberg 502, även om inga andra spår efter odling kan ses runt röset.
Skyttgruvan är en av få koppargruvor i Kopparbergslagen, förutom den helt
dominerande Falu koppargruva. Den togs upp någon gång under medeltid,
men verksamheten har fortgått periodvis fram till 1908. Till gruvområdet,
Stora Kopparberg 108, hör en mängd lämningar efter olika anläggningar från
skilda tider. Framförallt har en omfattande varptäkt under 1900-talet medfört
att fornlämningsområdet är ganska sargat. De som ligger inom det nu aktuella
inventeringsområdet är två gruvhål, en husgrund, Stora Kopparberg 491, ett
bebyggelseområde med husgrunder, hägnader etc., Stora Kopparberg 509,
samt ett gråbergsvarp öster om det registrerade gruvområdet, Stora Kopparberg 492 (figur 27). Åldern på de uppräknade lämningarna ser ut att vara från
gruvans senare perioder, kanske 1800-tal. Vägverkets planerade upplag inom
det registrerade fornlämningsområdet söder om väg 293, borde inte medföra
några problem, eftersom marken här under 1990-talet sanerades p.g.a. av det
miljöfarliga gruvavfallet

Sträckan Önsbacken - Harmsarvet
Dammens åkermarker har på de historiska kartorna legat omdelbart norr om
landsvägen och gör så fortfarande, även om delar av dem håller på att växa
igen. Inom inventeringsområdet finns dock inga ålderdomliga odlingsspår.
Sträckan från Nybovägen och österut har tidigare utretts inför gång- och
cykelvägen och därför inte inventerats för denna utredning, varför här endast en enkel genomgång av de lämningar som ligger utmed väg 293 görs.
För en mer ingående beskrivning och genomgripande analys hänvisas till
utredningsrapporten (Carlsson & Sandberg 1998).
Några meter nordost om Nybovägen ligger ett litet gruvhål/skärpning,
Stora Kopparberg 459:1, av okänd ålder. Öster därom breder en odlingsyta
ut sig med rösen, hak och terrasserad kant, Stora Kopparberg 460 (figur
28). Antagligen odlades den upp under 1600-talet. Stora Kopparberg 167 är
platsen för en milstolpe i järn som tidigare stått på platsen. Längs med vägen bort till Önsbacksdammen ligger ett flertal odlingslämningar i form av
stenmurar och odlingsterrasser, Stora Kopparberg 451, 461, 462 och 464. I det
större sammanhängande odlingsområdet 451 ingår murar och odlingsytor
omedelbart söder om väg 293 (Carlsson & Sandberg 1998, inv nr 9). Flera
stenmurar finns norr om vägen och längre österut som inte är medtagna i
FMIS (Carlsson & Sandberg 1998, inv nr 11 och 13-15. Somliga avgränsar odlingsytor som upptagits relativt sent, men muren inv. nr 9 i norra kanten av
Arkeologisk utredning Ängesgårdarna - Falun
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Figur 28. Registrerade lämningar på sträckan Önsbacken - Harmsarvet i Stora Kopparbergs socken.
Rödmarkerade lämningar är Fasta fornlämningar, orange Fornlämning med oklar status och gula
Övriga kulturhistoriska lämningar. Utredningskorridoren är markerad och utdrag ur fastighetskartan
ligger som bakgrund. Skala 1:10 000.

451 följer inte nutida strukturer i landskapet, utan markerar istället gränsen
för Korsgårdens inägomark i söder och en fägata som troligen har medeltida
ursprung. Korsarvets medeltida bergsmansgård låg direkt söder om väg
293, ungefärligen markerad genom Stora Kopparberg 209. Till gården hör
husgrund Stora Kopparberg 179:1, vilken ligger S om inventeringsområdet,
och Stora Kopparberg 451. Det sistnämnda representerar som ovan nämnts ett
större odlingsområde tillhörande Korsarvets och Korsgårdens marker, med
ett småskaligt och ålderdomligt odlingslandskap och bebyggelselämningar.
Ett odlingslager inom 451 har daterats till någon gång mellan andra hälften
av 1000-talet till slutet av 1100-talet (DM arkiv, projekt 832). Det var under en
odlingsterrass i sluttningen ner mot Vällan, strax nedanför Stora Kopparberg
179:1, som ett sotigt äldre, odlingslager påträffades i samband med en ledningsdragning 1997, vilket daterats Ytterligare en gårdstomt ligger lite längre
österut som kan vara medeltida, Stora Kopparberg 463. Kol under en äldre
vägfyllning omedelbart väster om tomten daterades i samband med samma
ledningsdragning som nämnts ovan till 900-talet, en datering som givetvis
är mycket osäker.
Vid Önsbackadammen utlopp i SO ligger en lång dammvall, Stora Kopparberg 111:1-2. Sannolikt tillkom den under slutet av medeltiden för att
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Figur 25. Registrerade lämningar på sträckan Harmsarvet - Ingarvet i Falu stad. Rödmarkerade
lämningar är Fasta fornlämningar och orange Fornlämning med oklar status. Utredningskorridoren är
markerad och utdrag ur fastighetskartan ligger som bakgrund. Skala 1:10 000.

bättre tillgodose hyttornas vattenkraftbehov längs med hyttbäcken ner mot
Falun. Dammvallen har byggts på och om under tidernas lopp. Utskovet är
av sent datum.

Sträckan Harmsarvet - Ingarvet
På Harmsarvets gamla inägomark och delvis under nuvarande väg 293 ligger ett litet oansenligt, övertorvat odlingsröse, Stora Kopparberg 465. Vid
schaktövervakningen av ledningsdragningen 1997 visade det sig att röset
var upplagt på en berghäll. Ett sotigt lager på hällen daterades från slutet av
900-talet till 1100-talets början (DM arkiv, projekt 834).
I Gamla Berget breder ett stort hyttområde ut sig, Falun 31 (figur 29). Utmed
den forna Hyttbäcken på norra sidan om väg 293 har Övre och Nedre Gamla
Bergets hyttor leget sedan medeltiden, som flest åtta stycken. Hyttområdet är
svårt skadat av främst omfattande slaggtäkter. En arkeologisk undersökning i
södra kanten av en av Övre Gamla Bergets hyttor utfördes 2000 med anledning
av den då planerade gång- och cykelvägen (DM arkiv, projekt 922). Tre faser
i hyttans historia kunde studeras inom undersökningsytan som låg i kanten
av hyttbacken, där den äldsta var från senmedeltid och den yngsta från 1700talet. Det som påträffades var en dammvall, byggnadsavfall, husgrund av
okänd funktion, slaggvarp, kallrostar och en hyttkammare (rastkoja för hyttarbetare). Platsen ligger emellertid norr om det nu aktuella vägstråket. Inom
hela hyttområde Falun 31 finns det ett antal lämningar kvar efter hyttdriften,
förutom hyttplatser dammar och vattenrännor, rostlämningar, kolhusgrunder,
slaggvarp, skrotstensvarp m.m.
Inom den nu aktuella vägkorridoren har ingen arkeologisk undersökning
gjorts bortsett från en schaktövervakning av ett ledningsschakt på södra sidan
om väg 293 som endast berörde utfylld mark (DM arkiv, projekt 834), men det
finns flera ovan mark synliga lämningar. Lämningarna är inte registrerade
i FMIS, utan det angivna numret är här sammansatt av Raä nr 31 + inventeringsnr från utredningen 1998 (figur 29). Lämningarna består av en långsmal
skrädstensvarp, Falun 31:i30:4, d.v.s. utsortering av malmen. En dammvall,
Falun 30:i32, tjänstgjorde som hålldamm till Nedre Gamla Bergets hyttor. Den
används nu som vägbank. Ovanför dammvallen ligger den delvis igenfyllda
dammen. Nedanför dammen, d.v.s. öster om, ligger en vattenränna, Falun
31:i34:1, en trolig grund till ett vändrosthus, Falun 31:i34:2, samt en eller två
hyttplatser, Falun 31:i34:3-4. Denna eller dessa ligger delvis under nuvarande
väg, vilket bekräftar läget från de historiska kartorna. Vid Ryckepung står
en milstolpe i gjutjärn, Falun 32, vilken flyttats något p.g.a. vägbreddningar
etc.
Vid 13,2 km når väg 293 det stora fornlämningsområdet Falu gruva, Falun
109, och Ingarvets hyttområde, Falun 40. Inom området finns rikligt med
lämningar från gruv- och hyttdriften samt historiska industrilämningar. Inom
det nu aktuella utredningsområdet finns det dock inga ovan mark synliga
lämningar. Några arkeologiska schaktövervakningar har gjorts utmed delar av
vägsträckningen, bl.a. för den ovan nämnda ledningsdragningen (DM arkiv,
projekt 834), men inget anmärkningsvärt påträffades inom den nu aktuella
korridoren. 2006 utfördes en schaktövervakning av en ledningsdragning från
Västermalmsverket i norr ner till Falu gruva i söder (Lögdqvist 2007). På södra
sidan av väg 293, ca 100 m väster om infarten till Dalatrafik och värmeverket
(3,3 km), framkom lämningar efter kallrostning 0,5 m under markytan. En av
dem daterades till 1700-1800-tal.
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Konsekvensbeskrivning
Längs med den aktuella vägsträckningen finns lämningar efter ett äldre,
småskaligt odlingslandskap med gårdsbebyggelse, gruv- och hyttområden
samt äldre vägsträckningar. Landskapets grundstruktur, vad gäller gårdarnas
placering, inägormarkens utbredning, kopparhyttornas lägen vid bäckar och
åar samt vägnät, har till stor del skapats under medeltiden. Några av de synliga
lämningarna har dock brukats och delvis omformats under nyare tid.
De registrerade lämningarna inom utredningsområdet har bedömts ha
olika status. Lämningarna har därför delats in i tre grupper.
Den första gruppen, de rödfärgade objekten, är lagskyddade, fasta fornlämningar enligt Kulturminneslagen 2 kap. De är lämningar som enligt FMIS
klassificeras som fast fornlämning och som vanligvis är äldre än det historiska kartmaterialet. Många av dem är väsentliga för förståelsen av byarnas
framväxt och äldre historia. Det rör sig om stenåldersboplatser, hyttområdena
i Stråtenbo och Gamla Berget, gruvområdena Skyttgruvan och Falu gruva,
dammvall, några ålderdomliga odlingslämningar och bebyggelselämningar
samt milstolpar. De fasta fornlämningarna uppgår till 25 objekt: Aspeboda
socken nr 25, 174:2 och 199, Borlänge stad nr 113-115, Falu stad nr 31 med 31:
i30:4, 31:i32 och 31:i34:2-4, 32, 40 samt 109, Stora Kopparbergs socken nr 108,
111:1-2, 166, 460, 492 och 509, Stora Tuna socken nr 151 samt 802 (se figur 11,
22-23, 26, 28-29 och bilaga 1). Alla typer av markingrepp i eller i dess närhet är
tillståndspliktiga och i de flesta fallen kommer sannolikt länsstyrelsen kräva
arkeologisk undersökning i någon form. Vägsträckorna närmast stenåldersboplatserna Borlänge 115 och Stora Tuna 802 innehöll dock inget av intresse
vid sökschaktsgrävningen.
Den andra gruppen, de orangefärgade fornlämningarna, består av lämningar som är karaktäristiska för kulturlandskapet och därför har ett stort
bevarandevärde. Lämningarnas ålder är vanligtvis oklar, ibland också funktionen. Eftersom många av dem definitionsmässigt befinner sig i gränszonen
till de röda lämningarna, kan länsstyrelsen bedöma vissa av dem som fasta
fornlämningar. De oranga objekten består av odlingslämningar, bebyggelselämningar och vissa mindre och eller yngre vägar. De orangefärgade fornlämningarna uppgår till 38 objekt: Aspeboda socken nr 19:2, 131, 167, 169:1-3,
170:1, 171:1-5, 172:1-3, 174:2, 175, 196, 198, i Stora Kopparbergs socken nr 451,
462-464, 490-491, 493-494, 496, 498, 500, 502, 504, 506-507 och 512-516 (se figur
11, 22-23, 26, 28-29 och bilaga 1). Alla typer av markingrepp i eller i dess närhet
är tillståndspliktiga, varvid länsstyrelsen bör bestämma dess status.
Den sista gruppen, de gulfärgade övriga kulturhistoriska lämningarna,
kännetecknas av att de i huvudsak är sentida lämningar från 1900-talet samt
platserna för några nu borttagna milstolpar. Även de flesta av de äldre landsvägssträckningar som ligger kvar vid sidan av nuvarande väg 293 finns i denna
gruppen. De gulfärgade kulturhistoriska lämningarna uppgår till 18 objekt: i
Aspeboda socken nr 19:1, 111, 168:2, 170:2, 176, 177, 195 och 499, i Stora Kopparbergs socken nr 167, 461, 495, 497, 501, 503, 505, 508, 510 och 511 (se figur
11, 22-23, 26, 28-29 och bilaga 1). Kulturlämningarna är inte lagskyddade, men
hänsyn bör tas om så är möjligt.
Den planerade vägbreddningen med gång- och cykelbanor bör ta hänsyn
till såväl fasta fornlämningar som upplevelsebara miljöer i det historiska
landskapet. En påtaglig konsekvens är att den förmodade medeltida, eller
ännu äldre landsvägen, kommer att rätas och breddas ytterligare en gång.
Trots att vägen även i fortsättningen kommer att ha en i högsta grad historisk
sträckning kommer den att bli ännu mindre upplevelsebar. De gamla stenArkeologisk utredning Ängesgårdarna - Falun
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gärdsgårdarna som förmodligen kantat vägen, åtminstone i Morbygden, har
till stora delar förstörts av tidigare breddningar och de få rester som är kvar
riskerar uppenbarligen nu att försvinna. Ett bra exempel är hägnadsresten
Stora Kopparberg 496 väster om Skyttgruvan.
De flesta gårdar ligger en bit från vägen, undantag är en gård i Morbygden,
Stora Kopparberg 498 och Snokebacken, en gård i Kolarbo, Stora Kopparberg
515, gårdar i Stråtenbo och Smedsbo, Aspeboda 131, 171:4 och 170:2, samt
Brusbo gård. Alla dessa är bebyggda idag.
Mitt i Stråtenbos hyttområde, Aspeboda 25, föreslås en etableringsplats för
vägbygget. Platsen har tidigare använts för bl.a. timmerupplag och är sedan
tidigare avschaktad och den mesta av slaggen bortforslad. Dalarnas museum
bedömer därför att så länge inga nya schaktningar utförs kommer etableringen
inte skada fornlämningen.
Dalarnas museum anser inte att föreliggande vägförslag innebär någon
påtaglig skada på kulturmiljön, vare sig det gäller förståelsen eller upplevelsen av kulturlandskapet. Däremot hotas givetvis enskilda lämningar i olika
utsträckning beroende på vägens detaljutformning. Vad museet förstått så
kommer Vägverket i görligaste mån undvika att riva eller flytta bebyggelse i
t.ex. Stråtenbo och Gamla Berget, vilket är mycket positivt utifrån läget på de
gamla gårdarna och byklungorna. En känslig miljö är det kulturreservat som
håller på att skapas runt Harmsarvet. Här kommer vägbreddningen ovillkorligt att påverka miljön negativt. Ett önskemål är att vägbreddningen i huvudsak
görs åt norr, Håbergs hage och Önsbackadammen på denna sträcka.

Sammanfattning
Dalarnas museum har på Vägverket Region Mitts uppdrag utfört en arkeologisk utredning inför planerad breddning av väg 293 mellan Ängesgårdarna
och Falun samt sträckan Dalälven - Ängesgårdarna. På delar av sträckorna
ska dessutom gång- och cykelvägar anläggas. Utredningsområdet var 13,7 km
långt och ca 40 meter brett. Syftet var att utreda om och var det finns lagskyddade fasta fornlämningar.
Utredningen bestod av fem delmoment: arkivstudier, analys av äldre kartor,
fördjupad fornminnesinventering, sökschaktsgrävning samt kulturlandskapsanalys. Vid arkivstudierna togs uppgifter fram om kända fornlämningar,
utförda arkeologiska undersökningar och historiska uppgifter om berörda
byar samt en genomgång av äldre lantmäteriakter. Kartanalysen gjordes för att
klargöra markanvändning och fysiska strukturer under de senare århundradena. Eftersom studien berörde 15 byar i fyra socknar har kartmaterialets ålder
och karaktär skiftat en hel del. Storskaliga kartor har i första hand använts, i
bästa fall från 1640-talet (Stora Tuna) och i sämsta fall från 1940-talet (Stora
Kopparberg). Med arkiv- och kartstudierna som underlag inventerades två
vägsträckor som tidigare inte varit föremål för någon arkeologisk utredning.
Det var delsträckorna Dalälven - Ängesgårdarna - Smedsbo och Stråtenbo Önsbacka. Sökschakt togs därefter upp på platser där det efter inventeringen
fanns indikationer på fast fornlämning, men där en grävning var nödvändig
för att klargöra förhållandena. Kulturlandskapsanalysen innebar att delmometens resultat sammanvägdes och ett försök gjordes att beskriva utvecklingen
och brukandet av kulturlandskapet inom utredningssträckan. En påtaglig
begränsning i tolkningen av landskapet var att utredningsområdet endast
bestod av en smal linjesträcka och att det inte fanns möjlighet att göra större
områdesanalyser.
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Vägsträckan berör ett kulturlandskap med rikligt bevarade strukturer och
lämningar från framförallt medeltiden och framåt. Främst rör det sig om ett
småskaligt odlingslandskap med fossil åker, röjningsrösen, stenmurar samt
bebyggelselämningar. Påtagligt många strukturer är bevarade sedan århundraden, såsom inägomarkernas utsträckning, gårdarnas placering, gränser,
vägsträckningar m.m. De magra jordarna i kombination med en förhållandevis
stor befolkning och ett stort behov av dragare till bergsbruket bidrog till att en
speciell extensiv odlingsform utvecklades med långa trädesperioder, s.k. Lindbruk. Spår av detta kan ses i främst vidsträkta f.d. ängsmarker med vaga spår
efter odling. En orsak till att så mycket fortfarande är bevarat är att jordbruket
redan under första hälften av 1900-talet gick tillbaka i Kopparbergslagen och
att mekaniseringen aldrig fick samma genomslag som i andra mer bördiga
områden. Ett exempel på det motsatta är SV delen av utredningssträckan,
kring Ängesgårdarna i Stora Tuna. Här, i ett historiskt mer renodlat agrart
landskap, finns få fossila lämningar kvar p.g.a. det moderna jordbruket.
Ett annat mycket karaktäristiskt och påtagligt inslag i främst Aspeboda,
Stora Kopparberg och Falu stad är bergsbrukslämningarna. Det rör sig om
gruvor och hyttbackar med fördämningar, vattenkanaler och vägar i ett vitt
förgrenat nät. Men det rör sig dessutom om bergsmännens ofta pampiga gårdar med trädgårdsanläggningar och enklare täktekarlarshemman. Bergsbruket
har under 1500- och 1600-talet på flera håll möjliggjort renodlade bybildningar.
Exempel på detta är Smedsbo, Stråtenbo och Gamla Berget. Men det innebar
å andra sidan en ägosplittring och att nya enheter uppkom.
Trots att kulturlandskapets synliga spår är från medeltid och nyare tid, har
det en förhistoria. Flera dateringar av odlingslämningar visar att de började
att anläggas under slutet av järnåldern. Ett resultat som bättre stämmer med
Falu Gruvas upptagande under 600-700-talet. I åkrarna kring Ängesgårdarna
har det framkommit en hel del spår efter stenålderns bosättningar, dock är
bevarndegraden låg.
Inom inventeringsområdet har sammanlagt 92 enskilda lokaler med lämningar registrerats. Av dessa är 32 nyregistreringar och flera av de äldre har
kompletterats. Lämningarna utgörs av stenåldersboplatser, mindre odlingsytor, odlingsterrasser, odlingsrösen, stenmurar, gårdsbebyggelse, gränsmärken,
vägar, gruv- och hyttområden, husgrunder, vattenkanaler och dammar.
Lämningarna har delats in i tre grupper efter deras bevarandevärde och
skyddsstatus. Den första gruppen är fasta fornlämningar, d.v.s. lagskyddade
enligt Kulturminneslagen 2 kap. De uppgår till 25 lämningar. Den andra gruppen består av 38 objekt, s.k. fornlämningar, vilka befinner sig i gränszonen
till fasta fornlämningar och där länsstyrelsens bedömning är avgörande. Den
sista gruppen är övriga kulturhistoriska lämningar och består av 18 objekt,
vilka inte är lagskyddade men där hänsyn om möjligt bör tas.
I stort anser inte Dalarnas museum att föreliggande vägförslag innebär
någon påtaglig skada på kulturmiljön. Däremot hotas enskilda lämningar
i olika utsträckning beroende av vägens detaljutformning. Vid planeringen
av vägbreddningen med gång- och cykelbanor bör hänsyn tas till inte bara
fasta fornlämningar, utan även upplevelsebara miljöer i det historiska landskapet.
En påtaglig negativ konsekvens är att den förmodade medeltida landsvägen
kommer att rätas och breddas ytterligare en gång.
I görligaste mån kommer Vägverket undvika att riva och/eller flytta bebyggelse i t.ex. Stråtenbo och Gamla Berget, vilket Dalarnas museum anser
är mycket positivt.
En känsligt sträcka är den som löper genom det föreslagna kulturreserArkeologisk utredning Ängesgårdarna - Falun
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vatet vid Harmsarvet. Ett önskemål är att vägbreddningen minimeras och i
huvudsak görs åt norr.
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Bilaga 1

Fornlämningslista
Raä_nr

Typ

Objekt

Status

Aspeboda 25
Aspeboda 111
Aspeboda 131
Aspeboda 167
Aspeboda 168:1
Aspeboda 168:2
Aspeboda 169:1
Aspeboda 169:1
Aspeboda 169:2
Aspeboda 169:3
Aspeboda 170:1
Aspeboda 170:2
Aspeboda 171:1
Aspeboda 171:2
Aspeboda 171:3
Aspeboda 171:4
Aspeboda 171:5
Aspeboda 172:1
Aspeboda 172:2
Aspeboda 172:3
Aspeboda 174:1
Aspeboda 174:2
Aspeboda 175
Aspeboda 176
Aspeboda 177
Aspeboda 19:1
Aspeboda 19:2
Aspeboda 195
Aspeboda 196
Aspeboda 197
Aspeboda 198
Aspeboda 199
Borlänge 113
Borlänge 114
Borlänge 115
Falun 31
Falun 31: i32
Falun 31:i30:4
Falun 31:i34:1
Falun 31:i34:2
Falun 31:i34:3
Falun 31:i34:4
Falun 32
Falun 40
Falun 109
Stora Kopparberg
Stora Kopparberg
Stora Kopparberg
Stora Kopparberg
Stora Kopparberg
Stora Kopparberg
Stora Kopparberg
Stora Kopparberg
Stora Kopparberg
Stora Kopparberg
Stora Kopparberg
Stora Kopparberg
Stora Kopparberg
Stora Kopparberg

Hyttområde
Vägmärke
Bytomt/gårdstomt
Fossil åker
Färdväg
Färdväg
Röjningsröse
Röjningsröse
Hägnadssystem
Röjningsröse
Fossil åker
Husgrund, historisk tid?
Fossil åker
Fossil åker
Bytomt/gårdstomt
Husgrund, historisk tid
Bytomt/gårdstomt
Röjningsröse
Röjningsröse
Röjningsröse
Husgrund, historisk tid
Röjningsröse
Fossil åker
Färdväg
Färdväg
Fornlämningslikn. lämning
Röjningsröse
Färdväg
Dammvall
Röjningsröse
Färdväg
Husgrund, historisk tid
Boplats
Boplats
Boplats
Hyttområde
Hyttområde
Hyttområde
Hyttområde
Hyttområde
Hyttområde
Hyttområde
Vägmärke
Hyttområde
Gruvområde
Gruvområde
Gruvområde
Gruvområde
Dammvall
Dammvall
Dammvall, hyttlämning
Vägmärke
Vägmärke
Bytomt/gårdstomt
Fossil åker
Fossil åker
Fossil åker
Fossil åker
Bytomt/gårdstomt

Kopparhyttor
Fyndplats för milstolpe
Landsväg
Landsväg
Odlingsröse
Odlingsröse från 1000-talet
Stensträng
Odlingsröse
Kallmurad terrass
Terrass av slaggsten
Terrass
Odlingsröse
Odlingsröse
2 odlingsröse
Husgrunder, kulturlager
Odlingsröse
Landsväg
Landsväg
Rest sten, sentida
Odlingsröse
Landsväg
Fördämningsvall
Odlingsröse
Brukningsväg
Husgrund, terrass, kulturlager
Stenåldersboplats
Stenåldersboplats
Stenåldersboplats
Kopparhyttor
Dammvall
Skrädningshög
Vattenränna
Plats för rosthus
Plats för hytta
Plats för hytta
Milstolpe
Hyttplatser, rostanläggningar, färdväg
Koppargruva
Gruvhål
Gruvhål
Fördämningsvall
Fördämningsvall
Fördämningsvall och slaggförekomst
Milstolpe
Milstolpe, plats för
Plats för
Röjningsröseområde
Odlingsterrass
Terrasserad yta med odlingsrösen
husgrunder, terrasser, stenmurar

Fast fornlämning
Övrig kulturhistorisk
Fornlämning
Fornlämning
Övrig kulturhistorisk
Övrig kulturhistorisk
Fornlämning
Fornlämning
Fornlämning
Fornlämning
Fornlämning
Övrig kulturhistorisk
Fornlämning
Fornlämning
Fornlämning
Fornlämning
Fornlämning
Fornlämning
Fornlämning
Fornlämning
Fast fornlämning
Fornlämning
Fornlämning
Övrig kulturhistorisk
Fornlämning
Övrig kulturhistorisk
Fornlämning
Övrig kulturhistorisk
Fornlämning
Fornlämning
Fornlämning
Fast fornlämning
Fast fornlämning
Fast fornlämning
Fast fornlämning
Fast fornlämning
Fast fornlämning
Fast fornlämning
Fast fornlämning
Fast fornlämning
Fast fornlämning
Fast fornlämning
Fast fornlämning
Fast fornlämning
Fast fornlämning
Fast fornlämning
Fast fornlämning
Fast fornlämning
Fast fornlämning
Fast fornlämning
Fast fornlämning
Fast fornlämning
Övrig kulturhistorisk
Fornlämning
Fornlämning
Fast fornlämning
Övrig kulturhistorisk
Fornlämning
Fornlämning

108
108
108
111:1
111:1
111:2
166
167
209
451:1
460
461
462
463
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lämning
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lämning
lämning
lämning

lämning
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Fornlämningslista
Raä_nr
Stora
Stora
Stora
Stora
Stora
Stora
Stora
Stora
Stora
Stora
Stora
Stora
Stora
Stora
Stora
Stora
Stora
Stora
Stora
Stora
Stora
Stora
Stora
Stora
Stora
Stora
Stora
Stora
Stora
Stora
Stora
Stora
Stora
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Kopparberg
Kopparberg
Kopparberg
Kopparberg
Kopparberg
Kopparberg
Kopparberg
Kopparberg
Kopparberg
Kopparberg
Kopparberg
Kopparberg
Kopparberg
Kopparberg
Kopparberg
Kopparberg
Kopparberg
Kopparberg
Kopparberg
Kopparberg
Kopparberg
Kopparberg
Kopparberg
Kopparberg
Kopparberg
Kopparberg
Kopparberg
Kopparberg
Kopparberg
Kopparberg
Tuna 151
Tuna 802
Tuna 965

464
465
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
509
509
510
511
512
513
514
515
516

Typ

Objekt

Status

Fossil åker
Röjningsröse
Husgrund, historisk tid
Bergshistorisk lämning övrig
Hägnad
Röjningsröse
Färdväg
Hägnad
Brott/täkt
Färdväg
Färdväg
Röjningsröse
Färdväg
Färdväg
Färdväg
Röjningsröse
Färdväg
Hägnad
Hägnad
Gränsmärke
Lägenhetsbebyggelse
Lägenhetsbebyggelse
Lägenhetsbebyggelse
Fossil åker
Färdväg
Röjningsröse
Hägnad
Röjningsröse
Bytomt/gårdstomt
Röjningsröse
Vägmärke
Boplats
Husgrund, historisk tid

Odlingsterrass
Odlingsröse från 1000-talet
Gråbergsvarp
Stenmur
Stenmur
Grustäkt
Uppfartsväg till gård
Odlingsröse
Landsväg
Landsväg
Landsväg
Odlingsröse
Stenmur
Stenmur
Råmärke
Husgrund
Husgrund
Husgrunder
Landsväg
Odlingsröse
Stenmur
Odlingsröse
Odlingsröse
Milstolpe
Stenåldersboplats
nedgrävning, färgning

Fornlämning
Fornlämning
Fornlämning
Fast fornlämning
Fornlämning
Fornlämning
Övrig kulturhistorisk lämning
Fornlämning
Övrig kulturhist. lämn
Fornlämning
Övrig kulturhistorisk lämning
Fornlämning
Övrig kulturhistorisk lämning
Fornlämning
Övrig kulturhistorisk lämning
Fornlämning
Övrig kulturhistorisk lämning
Fornlämning
Fornlämning
Övrig kulturhistorisk lämning
Fornlämning
Fornlämning
Fast fornlämning
Övrig kulturhist. lämn
Övrig kulturhistorisk lämning
Fornlämning
Fornlämning
Fornlämning
Fornlämning
Fornlämning
Fast fornlämning
Fast fornlämning
Fornlämning
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Sökschakt

Bilaga 2

Schakt 1
Schaktet grävdes 7x1,4 m långt (NO-SV) och matjordslagret var 0,3 m tjockt.
I södra änden syntes under matjorden ett dike grävt snett över schaktet (45°)
från nordost till sydväst. Det var 1,8 m brett och fyllt med brun jord, tegel,
kol, sot, skörbränd sten, ben och keramik. Det var 0,15 m djupt. I södra änden
syntes stenar tillhörande terrasskanten.
Schakt 2
Schaktet grävdes 9x1,4 m långt (NO-SV) och matjordslagret var 0,3 m tjockt.
I södra änden fanns rester av ett dike. Det gick diagonalt över schaktet och
var 0,1-0,5 m brett. Diket var fyllt med brun jord med kol och tegelbitar. Den
naturliga marken var lerig.
Schakt 3
Schaktet grävdes 2x1,4 m långt (O-V) och matjordslagret var 0,3 m tjockt. I
skiktet närmast den naturliga marken fanns tegel.
Schakt 4
Schaktet grävdes 6x1,4 m långt (NO-SV). Matjordslagret var 0,2 m tjockt. I
botten fanns mo.
Schakt 5
Schaktet grävdes 9x1,4 m långt (NO-SV). Matjordslagret var 0,3 m tjockt. I
botten fanns mo med torrsprickor.
Schakt 6
Schaktet grävdes 7x1,4 m långt (NO-SV). Matjordslagret var 0,25 m tjockt. I
botten fanns mjäla med torrsprickor. Schaktet grävdes parallellt med vägen,
6 m innanför asfaltkanten.
Schakt 7
Schaktet grävdes 9x1,4 m långt (NO-SV). Matjordslagret var 0,3 m tjockt. Den
naturliga marken bestod av mjäla med torrsprickor. I sprickorna syntes kol
och enstaka bitar bränd lera.
Schakt 8
Schaktet grävdes 4x1,4 m långt (N-S). Matjordslagret var 0,3 m tjockt. I botten
fanns mo. Det visade sig att schaktet grävts i kanten av en äldre vägsträckning.
Schakt 9
Schaktet grävdes 9x1,4 m långt (N-S). Matjordslagret var 0,15 m tjockt. I botten
syntes plogspår parallellt med schaktet. I mitten av schaktet gick ett täckdike
tvärs över. Det var ca 1 m brett och fyllt med tegel och sten.
Schakt 10
Schaktet grävdes 7x1,4 m långt (N-S). Matjordslagret var 0,3 m tjockt. Den
naturliga marken bestod av mo.
Schakt 11
Schaktet grävdes 7x1,4 m långt (N-S). Matjordslagret var 0,2 m tjockt Den
naturliga marken bestod av mo. I norra änden syntes i västra kanten del av
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en färgning 1,4 m lång och 0,3 m bred. En meter väster därom ytterligare en
färgning 0,6 x0,15 m stor. I östra kanten ännu en färgning 1x0,2 m. Fyllningen
var brungrå och distinkt.
Schakt 13
Schaktet grävdes 6x1,4 m långt (N-S). Matjordslagret var 0,3 m tjockt. I sydöstra
hörnet syntes en rund grop1,4x1,0 m, den fortsatte in i östra schaktväggen.
Fyllningen bestod av bränd lera, keramik, tegel, brända ben, sten, lite kol,
träflis. Även en färgning i nordvästra hörnet var av likartad karaktär, men
mindre intensiv. Schaktet grävdes 8 m från vägkanten.
Schakt 14
Schaktet grävdes 7x1,4 m långt (N-S). Matjordslagret var 0,3 m tjockt. Den
naturliga marken bestod av mo. Det fanns rikligt med kolbitar i matjorden,
det gäller även omgivande schakt.
Schakt 15
Schaktet grävdes 7x1,4 m långt (N-S). Matjordslagret var 0,1 m tjockt. Matjorden var strimmig vilket tyder på att vallen sällan plöjts. Rikligt med kol i
matjorden.
Schakt 16
Schaktet grävdes 9x1,4 m långt (N-S). Matjordslagret var 0,15 m tjockt. I botten fanns finsand.
Schakt 17
Schaktet grävdes 6x1,4 m långt (N-S). Matjordslagret var 0,2-0,3 m tjockt,
djupast mot vägen. I jorden fanns en del sten delvis skärvig, gammal vägsträckning?
Schakt 18
Schaktet grävdes 7x1,4 m långt (N-S). Matjordslagret var 0,3 m tjockt. I botten
fanns mjäla.
Schakt 19
Schaktet grävdes 7x1,4 m långt (N-S). Matjordslagret var 0,3 m tjockt.
Schakt 20
Schaktet grävdes 10x1,4 m långt (N-S). Matjordslagret var 0,3 m tjockt. Den
naturliga marken bestod av mo.
Schakt 21
Schaktet grävdes 7x1,4 m långt (N-S). Matjordslagret var 0,3 m tjockt. Den
naturliga marken bestod av mo. En mindre kolfläck syntes mot botten.
Schakt 22
Schaktet grävdes 6x1,4 m långt (N-S). Matjordslagret var 0,2 m tjockt. I botten
syntes mjäla.
Schakt 23
Schaktet grävdes 6x1,4 m långt (N-S). Matjordslagret var 0,2 m tjockt. Den
naturliga marken bestod av sand.
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Schakt 24
Schaktet grävdes 6x1,4 m långt (N-S). Matjordslagret var 0,2 m tjockt. Den
naturliga marken bestod av sand. 2,5 m från norra kanten fanns ett 1 m brett
dike tvärs över schaktet, fyllningsjorden var lite brunare än omgivande.
Schakt 25
Schaktet grävdes 6x1,4 m långt (N-S). Matjordslagret var 0,2 m tjockt. Den
naturliga marken bestod av mo.
Schakt 26
Schaktet grävdes 7x1,4 m långt (N-S). Matjordslagret var 0,25 m tjockt. Den
naturliga marken bestod av mo. Det fanns mycket vit fajans och annat skräp
i matjorden.
Schakt 27
Schaktet grävdes 8x1,4 m långt (N-S). Matjordslagret var 0,25 m tjockt. Där
hittades ett kvartsavslag. Den naturliga marken bestod av mo.
Schakt 28
Schaktet grävdes 13x1,4 m långt (N-S). Matjordslagret var 0,25 tjockt. Där
fanns kvartsavslag, skärvsten och ben.
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Teckenförklaring
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