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Inledning
Boliden Mineral AB bygger om dammvallen vid Högtjärnen i Vibberbo
(bilaga 1). Dammvallen är registrerad som Hedemora 558 i FMIS,
Riksantikvarieämbetets fornminnesinformation (bilaga 2). Länsstyrelsen
Dalarna har därför beslutat att det ska göras en arkeologisk
schaktningsövervakning, dnr 431-485-2014. Arbetet utfördes av arkeolog från
Dalarnas museum i september 2014.
Ombyggnaden innebar att ett befintligt utskov togs bort och fördjupningen
fylldes upp med morän. Vallen höjdes och breddas genom att morän las på.
På vallens utsidor las sprängsten. Den ursprungliga planen var att ett nytt
utskov och utloppskanal skulle grävas genom södra delen av vallen, men
ändrades och grävdes i anslutning till strandlinjen i södra änden.
Mycket få dammvallar har arkeologiskt undersökts. I samband med att
Boliden Mineral AB vill framtidsanpassa dammarna kring Garpenberg ges en
unik möjlighet att arkeologiskt dokumentera dessa. Dalkarsdammen,
Garpenberg 337:1, byggdes t.ex. om för några år sedan.
Garpenbergs socken bildades på 1600-talet av byar från kringliggande
socknar. Sockengränsen drogs mellan Högtjärnen och området där
Ryllshyttesjöarna har funnits. Dammen ingår i det omfattande vatten och
kanalsystem som omgav gruvorna och hyttorna kring Garpenberg.
Dammvallen är därför en viktig del av kulturmiljön och förståelsen av den
historiska gruv- och metallhanteringen runt Garpenberg (Carlsson &
Sandberg 2004).
Genom dämningen har sjöns utlopp vänts mot Stora Ryllshyttesjön, men
ett utlopp bör även ha funnits vid dammvallen. En del av kanalen närmast
Stora Ryllshyttesjön finns markerad på en skogsdelningskarta från 1717
(U17:115-1). Högtjärnsdammen nämns i en förteckning från 1737. ”Till bokoch vaskverket vid gruvan nyttjades vattnet från Ryllshyttesjön, som mottog
vatten från Högtjärnsdammen på Vibberbo bys ägor. Dess vatten hade
tidigare avbördat sitt vatten till Trollbosjön” (Rönnegård 1957:92f). Vallen
finns utritad på laga skifteskartan över området från 1848 (20-HEJ-220). På
1800-talet användes dammvallen som väg.
Dammvallen registrerades vid utredningen av bl.a. Ryllshytteområdet 2004
(Carlsson & Sandberg). Vallen är ca 90 m lång och uppbyggd av
moränmaterial.

Syfte / Målsättning
Förundersökningens syfte var att dokumentera äldre spår av dammvallen i
samband med grävningsarbetet för nytt utskov. Om möjlighet ges skall de
dateras.
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Figur 1. Utskovet som skulle tas bort. Foto Eva Carlsson

Metod
Schaktningen utfördes med grävmaskin och följdes delvis av en arkeolog, dvs
när det befintliga utskovet togs bort. Då utfördes en dokumentation.
Schaktningen för det nya utskovet var planerat att övervakas av en
arkeolog. Om det fanns spår av vad som uppfattas som äldre dämningar
skulle dessa dokumenteras så gott förhållanden tillät.

Resultat
En del av arbetet hade redan utförts när Dalarnas museums arkeolog kom för
att dokumentera i samband med att det gamla utskovet togs bort (figur 1). En
stödbank hade anlagts nedströms dammkroppen, träden på dammvallen hade
avverkats och växtmaterial inklusive förnan hade rensats bort. Längs större
delen av befintlig vall hade nytt moränmaterial fyllts på så att vallen höjts 0,6
meter. Stenkross hade lagts på som erosionsskydd. Södra delen av dammen
var inte klar utan där fortsatte avtäckning och påförande av nytt material.
En provisorisk trumma hade grävts ner i dammens södra del. Den skall tas
bort när det nya utskovet är klart. Nytt utskov grävdes ca 15 m söder om
trumman (figur 3).
Det gamla utskovet mitt på dammvallen togs bort (bilaga 3). Vid
anläggningsarbetet hade endast drygt 2 meter lämnats orört. Utskovet bestod
av en ”trälåda”, som på senare tid legat lös. På var sida om lådan fanns fyra
spåntade bräder nedslagna, spetsade mot botten, troligen för att hålla utskovet
på plats. Lådan var enligt uppgift från 1980-talet.
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Figur 2. I högra kanten av den ursprungliga gulbeiga vallen syntes en del sten. Foto Eva
Carlsson

Maskinen grävde sedan 0,4 m ner i dammkroppen, dvs 1 meter ner från
nya dammkrönet, för att få bort växtlighet och förna. Den äldre dammen var
uppbyggd av lerig, grusig morän med kantiga stenar. Inget äldre trä syntes,
bara några spåntbitar högre upp. Schaktet grävdes något djupare på nedsidan
än ovansidan.
På två ställen syntes rester av en stenmur. Vid utskovet syntes den på
nedsidan dammen och i södra delen på ovansidan, i det område där förnan
schaktats bort men ännu inga massor lagts på. Vid utskovet var den kanske en
halv meter bred.
Stenarna i muren, eller snarare erosionsskyddet, var oftast rundat kantiga
och upp till 0,3 meter stora (figur 2). De skiljde sig från den nya påförda
sprängstenen bredvid. Mur på ovansida anades som en linje kanske några
decimeter nordöst om nu planerat dammkrön. Den äldre dammen bör ha varit
drygt 2 meter bred på krönet.

Slutsatser och utvärdering
Befintligt utskov var grunt, sentida och satt löst. Att plocka bort det innebar
inget större åverkan på dammen. Den har påverkats mer av schaktningen för
provisorisk trumma i södra delen och eventuellt något av det nya utskovet
samt alla transporter. Den äldre vallen kommer framöver att vara helt
övertäkt av nya massor.
När förnan skalats av kunde stenmurar iakttas på vallens ovan- och
nedsida. Det var bara översta delen av muren som schaktats fram, utifrån det
verkade de inte så mäktiga utan var snarare ett erosionsskydd.
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Figur 3. Det nya utskovet grävdes söder om vallen. Foto Eva Carlsson

I det lilla schaktet vid utskovet kunde inga äldre konstruktioner iakttas.
Utifrån skifteskartan bör det dock ha funnits någon form av utskov även på
1800-talet, eftersom ett vattendrag har markerats nedanför (bilaga 3). Hur
mycket vatten som rann åt detta håll och hur mycket som rann åt öster mot
Stora Ryllshyttesjön är oklart.

Sammanfattning
Boliden mineral AB bygger om dammvallen vid Högtjärn i Vibberbo,
Hedemora 558. Dammvallen ingår i ett omfattande vatten och kanalsystem
som omgav gruvorna och hyttorna kring Garpenberg.
Det gamla utskovet mitt på dammen togs bort. Inget spår av äldre utskov
eller dyligt kunde iakttas. Dammen har nu täkts med morän och sprängsten.
Ett nytt utskov grävdes i södra kanten.
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Tekniska och administrativa uppgifter
Länsstyrelsens diarienummer:
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Fornlämning, RAÄ-nr:
Fastighet:
Koordinater, mitten:
(SWEREF99 TM)
Höjd (RH 70):

Inmätning:
Utförandetid:
Schaktlängd:
DM projektnummer:
DM diarienummer:
DM foto accesionsnr:
Arkeologisk personal:
Projektansvarig:

431-485-2014
Hedemora
558
Vibberbo 8:1
N 6686544
E 562747
219,3 m
Manuell
2014-09-03
4 meter
1552
30/14
2014/52, 6 bilder
Eva Carlsson
Eva Carlsson

Dokumentationsmaterialet förvaras på Dalarnas museum. Inga fynd
tillvaratogs.
Bilagor
Bilaga 1: Terrängkartan
Bilaga 2: Fastighetskartan
Bilaga 3: Plan över dammvallen
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Bilaga 1. Utdrag ur terrängkartan, undersökningsområdet ligger inom den blå
cirkeln. Skala 1:50 000.

Garpenberg 70:1

±

ar
G
er
nb
pe
g

Stora Bredsjön

1
8:
12
Garpenbe
rg

128:1

84
berg 3
Garpen

en
Garp

384
berg

m
de
He
a
or
8
55

Lilla Högtjärnen

Garpenberg 128:1

Högtjärnen

Garpenbe
rg

204:2

Garpenberg 203:1

e
Garpenb

rg 398

Garpenberg 413

Hedemora 438:1

Garpenberg 391

Ryllshyttsjön
Garpenberg 341:1

Garpenberg 419
Garpenberg 226:1
Garpenberg 85:1

Rudtjärnen

damm
Garpenberg 12:1

Lilla Ryllshyttsjön

0

100

200

400 Meter

Garpenberg 223:1
rp e
Garpenberg
421
nbe
3
rg
39
4
g
18
er
nb Garpenberg 225:1
rp e
Garpenberg
386
a
Garpenberg 417
G
Garpenberg 84:1 Ga

Bilaga 2. Utdrag ur fastighetskartan, undersökningsområdet ligger inom den blå cirkeln. Skala 1:10 000.
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Bilaga 3. Plan över dammvallen, schaktet vid utskovet har markerats med vitt. Skifteskartan från 1848 har rektifierats mot
fastighetskartan. Av den framgår att det bör ha funnits ett utskov mitt på vallen redan då. Skala 1:1 000.

