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Inledning
I samband med nedläggning av jordkabel i området Rommarbacken-Hobborn-
Kolbergsbo-Björnmyra-Lisselhaga i Sundborns socken genomförde Dalarnas 
museum en arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning 
i enlighet med länsstyrelsens beslut, dnr 431-4129-2013 (figur 1 och 2). Det 
aktuella schaktet grävdes genom RAÄ Sundborn 203:1, Sundborns socken, 
Falu kommun.

Schaktningsövervakningen genomfördes under en dag i december 2013. 
Uppdragsgivare var Falu Elnät AB. Arkeolog på plats var Britt-Marie Häger-
man.

Figur 1. Utdrag ur terrängkartan med undersökningsområdet markerat med en röd ring. Skala 1:100 000.

Hobborn

Toftan

SUNDBORN

Runn

FALUN



6 Dalarnas museum – arkeologisk rapport 2014:2

Figur 2. Utdrag ur fastighetskartan med undersökningsområdet markerat med en röd ring. Skala 1:20 000.
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Figur 3. Kartan från 1693 (U47-34:6) rektifierad mot fastighetskartan visar odlingsmarken tillhörande 
en av gårdarna i Björnmyran. Fornlämningarna har markerats med rött. Skala 1:4 000.
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Syfte
Syftet med den arkeologiska förundersökningen i form av schaktningsöver-
vakning var att närmare klargöra fornlämningarnas arkeologiska kunskaps-
potential inom den del som berördes av planerat arbetsföretag samt bilda 
underlag för en eventuell särskild undersökning. 

Metod
Schaktväggarna och schaktbotten besiktigades av en arkeolog under pågående 
schaktning. Schaktet och anläggningar beskrevs, mättes, fotograferades samt 
mättes in manuellt. 

Kunskapsläge
Äldsta belägg för namnet Björnmyra är Biörnmÿran på en karta från 1640 
(U5). Där bestod Björnmyra av en gård (skattehemman) på norra sidan av 
vägen. 1693 (U47-34:6) bestod Björnmyra av tre gårdar (figur 3); en belägen 
på vägens norra sida (Sundborn 203:1), en på vägens södra sida (Sundborn 
203:3) samt en cirka 120 meter sydväst om de andra två, även den belägen på 

Figur 4. Utdrag ur fastighetskartan med schaktet markerat med grönt, husgrundsterrassen med grått, 
kraftledning i lila och det rödskrafferade området är RAÄ Sundborn 203:1. TT = taktegel och T = tegel. 
Skala 1:1 000.
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vägens södra sida (Sundborn 203:2). Vägen förbi Björnmyra förband en gång 
Falun med Sundborn-Svärdsjö-Gävle (U47-1:1; Vk/5).

RAÄ Sundborn 203 är en gårdstomt, 30–90x30–90 meter (N-S) bestående 
av tre hemman (FMIS). Schaktningsövervakningen berörde gårdstomt 1, 
Sundborn 203:1, som är belägen på norra sidan av vägen. Idag finns där två 
boningshus och två ekonomibyggnader. 

500 meter norr om gårdsläget finns ett gruvhål och en skrotstensvarp (RAÄ 
Sundborn 177:1).

Resultat
Kabelschaktet grävdes längs vägen genom hela byn, men det var bara i anslut-
ning till RAÄ 203:1 som grävningen övervakades av en arkeolog. Schaktet var 
105 meter långt (NÖ-SV), 0,6 meter brett och 0,7 meter djupt (figur 4). Schaktet 
grävdes i kanten mellan grusad väg och dike. Mestadels bestod materialet av 
beige mjäla och sten, 0,1–1 meter stora, med matjord alternativt vägbelägg-
ning överst. På fem ställen framkom tegelkross, cirka 0,1 meter tjocka och 
cirka 1 meter långa lager, strax under markytan (figur 5). Tegelkrossen var 
troligen utfyllnadsmaterial till vägen då den var upp till 0,2 meter högre än 
omgivande mark.

Söder om vägen i södra delen av området syntes en husgrundsterrass, 
15x11 meter (N-S) och 0,6–1 meter hög (figur 6). Norra och östra sidan hade 
stenskoning av 0,1–1 meter stora otuktade och kallmurade stenar. Ytan var 
ojämn och i mitten fanns flera större stenar, cirka 0,5 meter stora. Den var 
beväxt med mossa, lingonris, två björkar, en tall och lite sly.

Något hus på platsen för husgrundsterrassen finns inte på ekonomiska 
kartan från 1967 (figur 7), någon tidigare karta med hus och tomter tydligt 
markerade i Björnmyra kunde inte återfinnas. Det var vanligt att bergsmans-

Figur 5. Tegelkross i mittersta delen av schaktet. Fotograferat mot norr. Fotograf Britt-Marie Hägerman.
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gårdar byggdes på terrasser under 1600- och 1700-talen.
Arkeologiska lämningar kan fortfarande finnas utanför det aktuella schak-

tets begränsningar. Därför bör även eventuella framtida markarbeten i området 
övervakas av arkeologisk expertis.

Figur 7. Ekonomiska kartan med husgrundsterrassen markerad med gult. Skala 1:10 000.

Figur 6. Husgrundsterrassen på södra sidan av vägen mot Hobborn/Sundborn, på fastighet Björnmyra 
4:1. Fotograferat mot sydsydväst. Fotograf Britt-Marie Hägerman.
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Måluppfyllelse
Följande mål uppfylldes inom ramen för förundersökningen:
• Kunskapen om fornlämningen har fördjupats.
• Fornlämningens innehåll och fördelning inom området har klargjorts.
• Bevaringsförhållandena har kunnat bedömas.

Sammanfattning
I samband med nedläggning av jordkabel genom Björnmyra i Sundborns 
socken genomförde Dalarnas museum en arkeologisk förundersökning i 
form av schaktningsövervakning. Det aktuella schaktet grävdes genom RAÄ 
Sundborn 203:1, Sundborns socken, Falu kommun.

Schaktet var 105 meter långt (NÖ-SV), 0,6 meter brett och 0,7 meter djupt. 
Schaktet grävdes i kanten mellan grusad väg och dike. Mestadels bestod 
materialet av beige mjäla och sten med matjord alternativt vägbeläggning 
överst. På ett par ställen framkom tegelkross strax under markytan. Tegel-
krossen var troligen utfyllnadsmaterial till vägen då den var något högre än 
omgivande mark.

Söder om vägen i södra delen av området låg en husgrundsterrass, 15x11 
meter (N-S) och 0,6–1 meter hög.

Dalarnas museum förordar inga ytterligare arkeologiska insatser för det 
aktuella arbetsföretaget. Äldre lager och/eller konstruktioner kan fortfarande 
finnas utanför det aktuella schaktets utbredning varför även eventuella fram-
tida markarbeten i området bör övervakas av arkeologisk expertis.

Referenser
FMIS Riksantikvarieämbetets fornminnesinformationssystem, www.fmis.

raa.se.
LMV Lantmäteriets historiska karttjänst, www.lantmateriet.se.
 Rikets allmänna kartverk. 
  Ekonomiska kartan 13F 5j Sundborn. 1967. 
 Lantmäteristyrelsens arkiv. 
  Akt U5. Tabula Geographica över Kopparbergslagen. 1640.
  Akt U47-1:1. Sundborns socken. Geografisk avritning. 1667.
  Akt U47-34:6. Sundborns socken, Sundborn. Geometrisk avmätning 

1693.
  Akt Vk/5. Vägkarta, Dalarna, Kopparberg. 1734. 
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Tekniska och administrativa uppgifter
Länsstyrelsens diarienummer: 431-4129-2013
Länsstyrelsens beslutsdatum: 2013-07-09
Ekonomiskt kartblad: 13F 5j Sundborn
Socken: Sundborn
Fornlämning, RAÄ nr: Sundborn 203:1
Fastighet: Björnmyra 1:1
Koordinater, SV (SWEREF99 TM): N 6723331, E 540201
Höjd (RH 70): 180 meter över havet 
Inmätning: Manuell
Uppdragsgivare: Falu Elnät AB 
Utförandetid: 17 december 2013
Fälttid:  3 timmar
DM projektnummer: 1540
DM diarienummer: 90/13
Arkeologisk personal: Britt-Marie Hägerman
Fältarbetsledare: Britt-Marie Hägerman
Projektansvarig: Eva Carlsson

Dokumentationsmaterialet bestående av 16 foton förvaras på Dalarnas mu-
seum. Inga fynd tillvaratogs.
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Figurförteckning
Figur 1. Utdrag ur terrängkartan med undersökningsområdet markerat med 

en röd ring. Skala 1:100 000.
Figur 2. Utdrag ur fastighetskartan med undersökningsområdet markerat 

med en röd ring. Skala 1:20 000.
Figur 3. Kartan från 1693 (U47-34:6) rektifierad mot fastighetskartan visar 

odlingsmarken tillhörande en av gårdarna i Björnmyran. Fornlämningarna 
har markerats med rött. Skala 1:4 000.

Figur 4. Utdrag ur fastighetskartan med schaktet markerat med grönt, hus-
grundsterrassen med grått, kraftledning i lila och det rödskrafferade om-
rådet är RAÄ Sundborn 203:1. TT = taktegel och T = tegel. Skala 1:1 000.

Figur 5. Tegelkross i mittersta delen av schaktet. Fotograferat mot norr. Foto-
graf Britt-Marie Hägerman.

Figur 6. Husgrundsterrassen på södra sidan av vägen mot Hobborn/Sund-
born, på fastighet Björnmyra 4:1. Fotograferat mot sydsydväst. Fotograf 
Britt-Marie Hägerman

Figur 7. Ekonomiska kartan med husgrundsterrassen markerad med gult. 
Skala 1:10 000.
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