Dalarnas museum
Arkeologiska uppdrag

Falun 2010-07-22
dnr: 23/10

RAPPORT
Arkeologisk schaktövervakning i samband med ledningsdragning i Bensåsen 9:6, RAÄ
277, Garpenberg socken, Hedemora kommun.
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Inledning
Med anledning av schaktning för jordkabel i Bensåsen utförde Dalarnas museum en
arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning i Maj 2010. Beslut om
schaktövervakning togs av Länsstyrelsen i Dalarna (dnr 431-1549-10) för räkning av
Vattenfall eldistribution AB (Figur 1).
Schaktet för jordkabel låg inom fornlämning RAÄ 277 som utgörs av Bensåsens
Bytomt/gårdstomt, delvis bebyggt. Här finns lämningar av husgrunder, åkermark och
odlingsrösen.

Figur 1. Utdrag ur fastighetskartan. Undersökningsområdet är
markerad med rött. Skala 1:10 000.

Syfte
Förundersökningens syfte var att undersöka om några fornlämningar skulle påverkas av
schaktningsarbetet och i sådana fall om möjligt avgränsa, typbestämma och datera dessa.

Metod
Kabelschaktet besiktigades av arkeolog vid två tillfällen. Schakt sektioner och botten
rensades gicks igenom, liksom delar av schaktmassorna.
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Dokumentationen utfördes manuellt, där schaktet mättes in på plan med hjälp av
kompass och måttband från kända punkter och huskanter. Detta kompletterades med
digital fotografering och lagerbeskrivningar.
Vidare utfördes en snabb inventering i närområdet kring schaktningsarbetet.

Kunskapsläge
Bensåsen var ursprungligen en finnby, vilken bebyggdes under tidigt 1600-tal när Jöns
Persson Finne kom till området för att bedriva svedjeburk. År 1618 erhöll denne ett
frihetsbrev vilket beviljade honom fyra år skattefrihet samt tillstånd att uppföra ett torp på
platsen. Bensåsen nämns för första gången i en skattelängd från år 1637 (Troedsson
1997:4ff). Bensåsen tillhörde By socken fram till år 1667 då platsen kom att tillhöra
Garpenbergs socken.
År 1618 bestod Bensåsen av ett hushåll och hade till år 1680 ökat till 6 hushåll. Kring
mitten av 1600-talet fanns i Bensåsen över 100 individer på ett 20-tal hushåll. Under
denna tid utgjorde Bensåsen en av de större byarna i Garpenbergs socken (Troedsson
1997:1f). Förutom jordbruk i mindre skala så var den vanligaste inkomstkällan kolning,
men individerna vid Bensåsen utförde också hantverk och gruvarbete. 1966 försvann den
sista arrendatorn från Bensåsen (Troedsson 1997:32f).
Gårdarna i Bensåsen började på tidigt 1800-tal att köpas upp av Garpenbergs bruk och
senare under tidigt 1900-tal av staten (Troedsson 1997:38f). De sista gårdarna såldes på
1940-talet och alla gårdar, utom Lärkas gård, har idag rivits. På 1940-talet uppfördes två
nya hus som fortfarande står kvar idag (Troedsson 1997:41f).
2003 utförde Dalarnas museum en schaktövervakning i Bensåsen Tyskgården 1:15,
Bensåsen 13:2 inom vilken det påträffades bebyggelse lämningar i form av
hushållsavfall, rivningsmaterial och en husgrund. Vidare påträffades spår av odlings- och
verkstadslämningar i form av odlingsrösen, hägnad och slagg (dnr 256/03).

Kabelschaktet
Schaktningen utfördes under perioden 2010-05-17 - 2010-05-19 med hjälp av en
traktorgrävare. Schaktet var ca 250 m långt, 0,50 m i bredd, och 0,50 – 0,70 m djupt.

Undersökning
Schaktningsarbetet utfördes inom område för Bytomt (RAÄ-nr 277:3) och Gårdstomt
(RAÄ-nr 277:1). Schaktningen utfördes, efter överenskommelse, på så sätt att alla
fornlämningar som var synliga ovan mark undveks. Detta resulterade i att schaktet under
de första 150 metrarna, inom södra delen, slingrade sig fram mellan odlingsrösen,
huskonstruktion och en modern jordkällare. Inom norra delen gick schaktet i en rak linje
längsmed åkerkanten upp mot husgrunden för den gamla skolan (Figur 2).
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Figur 2. Schaktet är markerat i rött, odlingsrösen i blått, jordkällare i
gult, husgrunder i grått och stenmur i grönt. Skala 1:5 000.
På den södra åkern har tills för några år sedan planteringsskog stått (Figur 3).
Lagerföljden utgjordes av ett övre matjordslager, 0,20 – 0,30 m djupt, vilket följdes av ett
lager sandmorän innehållande mindre rundsten, 0,30 – 0,40 m djupt. I botten fanns ett
lager moränlera. Inga spår av anläggningar eller fynd iakttogs inom schaktet eller i
schaktmassorna. Matjorden var bitvis djupare vid ett delvis igenfyllt vattenhål, här var
frekvensen av rundsten också större, möjligen som ett resultat av detta.
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Figur 3. Södra åker med rester av planteringsskog.
I den norra halvan av undersökningsområdet schaktades en sträcka på 120 meter, med
en delsträcka på 10 m in mot nordligt boningshus. Lagerföljden utgjordes av ett övre
matjordslager, 0,15 – 0,25 m djupt, vilket följdes av ett till större delen hårt lager grusig
sandmorän, innehållande fler rundsten än i områdets södra halva, 0,25 – 0,40 m djupt. I
botten fanns till större delen berggrund. Inga spår av anläggningar eller fynd iakttogs
inom schaktet eller i schaktmassorna.

Inventering
Inom den södra delen av undersökningsområdet, på ett område av ca 120 x 130 m, ligger
idag ca 18 odlingsrösen på 2 - 4 m i diameter, 0,20 – 0,40 m höga. Där ligger dessutom
en husgrund av syllsten i direkt anslutning öst om sydligaste byggnad, en möjlig
husgrund på en terrassliknande yta ca 30 m SÖ om östlig lada (Fig. 4), ca 20 m öst från
samma lada ligger en möjlig rest av jordkällare, vilken möjligen blivit plundrad på sten i
konstruktionen (Fig. 5).
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Figur 4. Möjlig husgrund på terrassliknande yta.
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Figur 5. Raserad jordkällare.
Inom den norra delen av undersökningsområdet, ca 130 x 100 m stort, ligger idag ca 10
odlingsrösen, 1 – 2,5 m i diameter, 0,20 – 0,4 m höga. Där ligger dessutom en stenmur 15
x 1 x 0,5 m (Figur 5). Omkring 60 m norr om det nordligaste boningshuset ligger en
modern husgrund av betong och sten, vilket utgör rester av Bensåsens gamla skola.
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Figur 5.

Resultat
Det bestämdes innan schaktningsarbetet påbörjades att synliga anläggningar ovan jord
skulle undvikas så att inga ingrepp blev nödvändiga, detta för att undvika onödiga skador
på fornlämningar och minska kostnader för dokumentation och kabelgrävningen i stort.
I kabelschaktet framkom inga fornlämningar, varken inom schakt eller schaktmassor.
En möjlig orsak är att schaktet till större delen går igenom åkermark, där det tidigare inte
funnits några anläggningar eller att de har förstörts av jordbruksaktiviteter.

Tolkning
Kabelschaktet drogs större delen inom tidigare åkermark där inga huskonstruktioner eller
verkstadslämningar har anlagts. Möjliga gårdslämningar och eventuellt lämningar efter
annan aktivitet ligger antagligen utanför dessa åkermarker mot syd och mot väst.

Sammanfattning
Med anledning av schaktning för jordkabel i Bensåsen utförde Dalarnas museum 201005-17 – 2010-05-19 en arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning. Beslut
om schaktövervakning togs av Länsstyrelsen i Dalarna (dnr 431-1549-10) för räkning av
Vattenfall eldistribution AB.
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Schaktet för jordkabel ligger inom fornlämning RAÄ 277, Bensåsen, Bytomt/gårdstomt,
delvis bebyggt, med lämningar av husgrunder, åkermark och odlingsrösen.
Under tiden för schaktningsarbetet kom dock inga fornlämningar att beröras av
schaktningsarbetet, då det efter överenskommelse beslutades att fornlämningar synliga
ovan jord skulle rundas så att inget ingrepp blev nödvändigt och inga spår av
anläggningar eller fynd syntes i schaktet eller i dess jordmassor.

Referenser
Rönngård, Sam. 1957. Hedemora Bergslag: Garpenbergs socken. Falu Nya Boktryckeri
AB. Falun.
Troedsson, Ingegerd. 1997. Bensåsen – Byn som försvann: Om en gammal by i södra
Dalarnas Finnmark. Grillby.

Arkiv
Projekt 1265. Tyskgården 1:15, Bensåsen 13:2 (dnr 256/03).

Tekniska och administrativa uppgifter
Länsstyrelsens diarienummer:
Länsstyrelsens beslutsdatum:
Ekonomiskt kartblad:
Socken:
Fornlämning, raä nr:
Fastighet:
Koordinater, SV (RT 90, 2,5 gon V):
Inmätning:

431-1549-10
2010-03-31
12G7f
Garpenberg
277:1, 277:3
Bensåsen 9:6
1527198, 6690481
Manuell

Uppdragsgivare:
Utförandetid:
Total yta:
Undersökt yta, kvadratmeter:
Schaktlängd:
Fälttid:
DM projektnummer:
DM diarienummer:
Arkeologisk personal:
Fältarbetsledare:
Projektansvarig:

Vattenfall Eldistribution AB
2010-05-17 – 2010-05-19
270 m
135 m²
270 m
10,5
1447
23/10
Anders Altner
Anders Altner
Fredrik Sandberg

Dokumentationsmaterialet förvaras på Dalarnas museum. Inga fynd tillvaratogs.
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