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Inledning
Under våren 2014 fick Dalarnas museum en förfrågan från Stena Renewable AB
om att utföra en s.k. frivillig utredning inför en planerad vindkraftsetablering
i Smedjebackens kommun. En undersökningsplan med kostnadsberäkning
upprättades, och denna delgavs även Lässtyrelsen Dalarna. Utredningen
omfattade 15 platser för vindkraftverk med anslutande vägar och två uppställningsytor.
Området för den planerade vindkraftsetableringen låg i sydvästra hörnet
av Smedjebackens kommun. Utredningsområdet låg strax söder om samhället
Hällsjön och gränsade i väster till Ludvika kommun och i söder till Örebro
län (figur 1).
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Figur 1. Utdrag från terrängkartan med utredningsområdet inom den blå cirkeln. Skala 1:100 000.
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Kunskapsläge
Hällsjön är ett litet brukssamhälle vid Vasselsjöns utlopp. För att förvirra ligger sjön Hällsjön däremot ca tre kilometer åt nordost, och till största delen i
Ludvika kommun, se figur 1. År 1638 uppförs en hytta vid Hällsjön, och det
avser då troligen sjön. På en karta från 1654 (Ljung 1996) syns någon slags
anläggning i vattendraget mellan Hällsjön och Snösjön och på en karta från
1709 (20-nor-9) står det uttryckligen Hellsjö hytta på ungefär samma plats.
I FMIS finns också en hyttlämning registrerad på platsen (Norrbärke 109:1)
vilken där benämns Gammelbo hytta.
Namnförvirringen får troligen sin förklaring år 1759. Då köper Petter Juhlin
Hällsjö hytta och beslutar att flytta den till Kvarnån vid Vasselsjöns utlopp
och 1765 står den nya hyttan klar. Troligen tar Juhlin med sig namnet Hällsjön
till den nya platsen vid Vasselsjön. Eventuellt har det funnits en eller flera
hyttor vid Kvarnån redan tidigare, men dessa uppgifter är ännu något oklara
(Ljung 1996). Juhlins hytta stod till 1851 då dåvarande ägaren beslutar sig för
att bygga en ny. Under 1870-talet börjar lönsamheten bli dålig vid hyttan. År
1889 tvingas man lägga ned verksamheten och 1910 rivs de sista resterna av
själva hyttan (Ljung 1996). Hällsjön hade under slutet av 1800-talet förvärvats
av Grängesbergsbolaget, huvudsakligen för att komma över skogen och vattenkraften. Det tydligaste spåret efter hyttverksamheten är idag ruinen efter
ett kolhus, se framsidan, samt flera bostadshus och förrådsbyggnader, bl.a.
den renoverade inspektorsbostaden (Gunnarsson 2008).
Den stora höjdskillnaden vid Vasselsjöns utlopp kom efter hyttans nedläggning istället att användas för framställning av elkraft. Det var gruvorna i
det närbelägna Grängesberg som behövde billig energi. Redan 1893 stod den
första kraftstationen färdig med en 12 kilometer lång ledning till Grängesbergs
gruvfält. Kraftstationen ska ha varit en av världens första för trefasöverföring.
Kraftstationen finns ännu kvar, men är ombyggd ett par gånger (Gunnarsson
2008; Nergård 1989).
Hällsjön ligger i det stora finnmarksområde som funnits på båda sidor om
Dalarnas gräns mot Västmanland, Närke och Värmland. Den första stora inflyttningen av finnar skedde mellan 1590 och 1640. Meningen var att finnarna
skulle kolonisera och odla upp de stora och öde skogsområden som då fanns i
Sverige, speciellt i olika gränstrakter. Under 1600-talet började dock skogen få
ett värde i och med att bergsbruket växte (Norlander 2009). Plötsligt behövde
de olika bruken enorma mängder kol, ved och timmer till sina hyttor, gruvor,
hammare och smedjor. Finnarnas skogsslukande svedjebruk blev ett problem
istället för en resurs. De första bosättarna i Slogberget med Sporrberget (Spor-/
Spårberg) verkar ha varit bröderna Hans och Matts Olofsson med tillnamnet
Finne. De nämns första gången i byalängden 1649. Efter dem har ytterligare
finnar eller finnättlingar tagit upp bosättningar i området (Norlander 2003).
Bruken var som nämnts i behov av stora mängder kol till sina hyttor. Detta
tycks ha varit ett problem för hyttan i Hällsjön som verkar ha lidit brist på
skog. Det innebar att man redan tidigt kom i konflikt med de finntorp som
fanns i närheten. Så tidigt som 1640 fick ägaren av Hällsjö hytta ett speciellt
tillstånd ”att tillhandla sig kol av Dalakarlarna och som betalning lämna
Spannmål och Saltsill” (Ljung 1996). Med dalkarlarna menas befolkningen i
Siljanstrakten. Ännu under 1800-talet verkar Hällsjön ha varit beroende av
arbetskraft i form av körare, huggare och kolare från området kring Siljan.
Vintern 1841 fanns till exempel 55 leksandskarlar i Hällsjön för arbete. Under
1700-talet börjar Hällsjö hytta också att bedriva förlagsverksamhet. Det betyder att hemmansägare runt om i bygden kontrakteras för att leverera en viss
6
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mängd kol innan ett visst datum. Som betalning fick man i förskott ta varor,
vanligen olika livmedel, ur förrådet vid hyttan. Ofta klarade man inte att leverera kol i den mängd som motsvarade värdet på de varor man plockat ut och
man hamnade i skuld. När skulden växt sig tillräckligt stor blev man, för att
klara sig ur skuldfällan, tvungen överlåta sin egendom på fordringsägarna.
Det var dock vanligt att den före detta hemmansägaren fick stanna kvar på
gården, men nu som arrendator (Ljung 1996).

Syfte
Syftet med utredningen var att utreda fornlämningsförhållandena inom
utredningsområdet. Påträffade lämningar skulle positionsbestämmas och
beskrivas. Om påträffade lämningar bedömdes utgöra hinder för planerade
vägsträckningar utreddes alternativa sträckor. Utredningens resultat ska
kunna ingå i exploatörens miljökonsekvensbeskrivning och utgöra underlag
för exploatörens så väl som länsstyrelsens fortsatta hantering av ärendet.

Metod
Innan fältarbetet påbörjades gjordes vissa förberedande arkivstudier. FMIS
och Skogens Pärlor gicks igenom för att ta reda på vilka kända kulturhistoriska
lämningar som fanns inom utredningsområdet och dess omedelbara närhet. En översiktlig genomgång av historiska kartor gjordes för att identifiera
eventuella lämningar eller strukturer inom utredningsområdet. Resultatet av
arkivstudierna användes sedan som underlag vid fältinventeringen.
Fältarbetet utfördes under 5 dagar i början av november 2014 av två arkeologer från Dalarnas museum. Hela undersökningsområdet gicks över till
fots i slag med 10-25 meters mellanrum, beroende på terräng och vegetation.
Påträffade lämningar beskrevs och klassificerades enligt Riksantikvarieämbetets praxis. Lämningarna mättes in med GPS kopplad till en handdator med
underlagskartor. Redan kända lämningar inom utredningsområdet besöktes
för att säkerställa att position och beskrivning stämde. Om så inte var fallet
gjordes nya beskrivningar och/eller inmätningar. Lämningarna, utom ytstora
områden, markerades med blågula fornlämningssnitslar.

Genomförande
Utredningen omfattade 15 platser för vindkraftsverk med anslutande vägar
och två uppställningsytor. Runt planerade vindkraftverk inventerades en zon
med 200 meters radie. Utmed befintliga vägar inventerades en korridor på tio
meter på var sida. Vid planerade nya vägsträckor inventerades en korridor
med 25 meters bredd. Dessutom inventerades två områden på ca 200x25 meter
för planerade uppställningsplatser (figur 2).
Terrängen bestod huvudsakligen av småkuperad till kraftigt kuperad,
ställvis blockrik, moränmark med barrskogsvegetation på en höjd av ca 270385 meter över havet. Stora delar av området bestod av produktionsskog med
hyggen eller planteringar med från meterhög till uppväxt barrskog. Marken i
produktionsskogen var ofta markberedd. Ganska snart kunde konstateras att
lämningarna huvudsakligen fanns i de områden som inte var markberedda,
varför de markberedda områdena inventerades mer översiktligt. Under ett
par dagar försvårades också inventeringen av snöfall.
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Figur 2. Undersökningsområdet markerat med lila med planerade verksplatser markerade med gula
punkter. Lämningar registrerade i FMIS markerade med rosa och respektive nummer. Utsnitten för
figur 3-5 markerade med rektanglar. Skala 1:25 000.

Resultat
Det fanns fyra forn- eller kulturlämningar registrerade i FMIS som direkt
berördes av undersökningsområdet (figur 2). De bestod av två mindre gruvområden, Norrbärke 295:1 och 636:1 samt en torplämning och en uppgift om
bebyggelselämning, Norrbärke 637:1-2. Alla dessa var bedömda som övrig
kulturhistorisk lämning. Dessutom fanns det sju lämningar i närheten av
undersökningsområdet: gårdstomterna Norrbärke 291:1-294:1, torplämningarna 294:2 och 633:1 samt gruvområdet 606:1. Av dessa är gårdstomten 291:1
bedömd som fornlämning och de andra som övrig kulturhistorisk lämning.
I Skogens Pärlor fanns inga ytterligare kulturlämningar registrerade inom
utredningsområdet.
De översiktliga kartstudier som gjordes innan fältinventeringen visade att
det funnits områden med odlingsmark som tillhört Tenntorpet, Norrbärke
637:1-2, som inte fanns redovisade i FMIS eller Skogens Pärlor (J112-81-5).
8

Dalarnas museum – arkeologisk rapport 2015:1

F

29

Sporrberg

37

41

38

40

30
31

Torpåsen

39

33

36
35

0

100

200

34

400 Meter

Figur 3. Nordvästra delen av utredningsområdet med de påträffade lämningarna markerade med punkter,
linjer eller ytor. Kolningslämningarna har markerats med orange färg och övriga med röd. Skala 1:10 000.

Man ser också att det funnits byggnader på platsen för 637:2, som i FMIS
endast redovisas som en uppgift om bebyggelselämningar. På samma karta
fanns också några stigar eller vägar som berördes av utredningsområdet. På
den ekonomiska kartan från 1966 finns ingen öppen odlingsmark eller några
byggnader redovisade vid Tenntorpet.
I fält påträffades totalt 39 lämningar inom eller i direkt anslutning till utredningsområdet, se figur 3-5. Lämningar som var under 20 meter redovisas
som punkter och de som var över 20 meter som ytor eller linjer. Kolningslämningarna har markerats med orange färg och övriga lämningar med röd.
Kolbottnar var den klart vanligaste lämningstypen med totalt 26 stycken.
De har markerats med orange färg i figurerna. Av dessa var 15 stycken kolbottnar efter resmilor (nr 3-9, 11-12, 14-15, 19, 21, 22 och 35). Två av dem var
något osäkra (nr 7 och 8) och åtta stycken hade en grund efter kolarkoja i
närheten (nr 3-6, 8, 11, 15 och 35). De återstående elva var kolbottnar efter
Arkeologisk utredning – Älgkullen
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Figur 4. Mellersta delen av utredningsområdet med de påträffade lämningarna markerade med punkter,
linjer eller ytor. Kolningslämningarna har markerats med orange färg och övriga med röd. Skala 1:10 000.

liggmilor (nr 17-18, 20, 29, 31-34, 36 och 39-40). Endast en liggmilebotten hade
en kolarkojgrund i närheten (nr 17). Fem områden med fossil åkermark dokumenterades (nr 1, 23-25 och 30). Vidare dokumenterades två grunder/rester
efter kojor (nr 10 och 16), en torplämning (nr 2), en grund efter jordkällare
(nr 26), en stenmur (nr 37), en stig/väg (nr 38) och två gränsmärken (nr 13 och
41). En ny beskrivning och avgränsning för Norrbärke 637:1 (nr 25) gjordes.
Sakordet ändrades också från torplämning till område med fossil åkermark,
då inga säkra grunder förutom nr 26 kunde iakttas. De två små gruvområdena Norrbärke 295:1 och 636:1 besöktes också för kontroll. Bedömningen
var att såväl beskrivning som utbredning stämde bra med det som redovisas
i FMIS, så inga ändringar gjordes. För en fullständig beskrivning av samtliga
lämningar, se bilaga 1.
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Figur 5. Sydöstra delen av utredningsområdet med de påträffade lämningarna markerade med punkter,
linjer eller ytor. Kolningslämningarna har markerats med orange färg och övriga med röd. Skala 1:10 000.

Tolkning
Att det påträffades relativ många kolningsanläggningar är inte konstigt. Det
är ett vanligt fenomen då det finns en hytta eller bruk i närheten. Faktum är att
det har funnits en hytta även vid Vasselsjöns inlopp, Enkullhyttan (Ludvika
22:1). Dessutom fanns ju Gammelbo hytta (Norrbärke 109:1) vid sjön Hällsjön,
Bredsjö hytta (Norrbärke 104:1) ca fyra kilometer åt sydost och Avlångshyttan (Ljusnarsberg 126:1) ungefär lika långt åt väster. Det är inte konstigt att
det var svårt att få skogen att räcka till. Det är intressant att notera att 15 av
kolbottnarna var efter resmilor och elva efter liggmilor. Alltså ungefär hälften
av varje eller 58 % respektive 42 %. Intressant är också att drygt hälften av
alla resmilor hade en tillhörande kojgrund medan det bara gällde för en av
liggmilorna (figur 6).
Tidigare antogs att liggmilorna i allmänhet var äldre än resmilorna och att
resmilorna införts av tyska smeder på 1500-talet. Det behöver dock inte betyda
Arkeologisk utredning – Älgkullen
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Figur 6. Kojgrunden vid kolbotten nr 11. Spisröset till vänster under granen. Fotograf: Greger Bennström.

att alla liggmilor är från 1500-talet eller äldre. Vilken typ av mila som användes
kan bero på lokala traditioner, vilken typ av ved som kolades m.m. Det är till
exempel lättare att välta in grova stockar i en liggmila än att resa dem upp i
en resmila. I Dalarna verkar liggmilorna ha dominerat fram till åtminstone
1800-talets mitt (Rosander 1977). I närbelägna Grangärde finns uppgifter om
att liggmilor användes ända fram till 1898 (Blixt 1950). Vi vet i det här fallet att
de lokala torparna kolade för hyttans räkning. Vi vet också att det fanns folk
från Siljanstrakten som arbetade i Hällsjön under vinterhalvåret och att vissa
av dem arbetade med kolning (Ljung 1996). Det går dock inte att utifrån de
källor som använts här att säga något om torparna respektive siljanskolarna
har föredragit någon särskild typ av kolmilor. Det är dock inte någon orimlig
tolkning att liggmilorna skulle höra till brukstiden medan resmilorna har kolats under 1900-talet. Noterbart är också att de här inventerade resmilorna är
vanligast i östra delen av utredningsområdet medan liggmilorna dominerar i
väst. Med största sannolikhet har endast en bråkdel av de kolbottnar som finns
runt Hällsjön berörts av utredningsområdet. Under vinterhalvåret 1851 fanns
20 kolare med 27 kolardrängar och 30 hästar åt hyttan. År 1869 kolar Hällsjö
hytta 164 milor, vilket innebar att man kunde sälja kol till andra närliggande
hyttor (Ljung 1996). Det är också troligt att ett flertal kolbottnar har förstörts
i samband med skogsbruk under andra halvan av 1900-talet. Till exempel
kunde på flera platser kol och sot iakttas i skogsbilvägarnas slänter och diken.
Det äldsta belägget för Tenntorpet i det kartmaterial som studerats är år
1747. I akten till storskifteskartan från 1786 (U34-85:1) står att Herr Brukspatron Sven Ternsten den 10:e augusti 1747 har försålt torpet till skomakaren
Hindrich Hindrichsson för 1100 daler. Det betyder att torpet redan fanns år
1747 och alltså är äldre än så. Att försälja är här inte samma sak som att sälja,
utan betyder snarare hyra/arrendera ut. Det framgår också av den följande
texten där det står att torpet ska återgå till bruket efter Hindrichs död och
pengarna betalas tillbaks till arvingarna. År 1790 köper Hällsjö hytta upp ett
flertal hemman. Bland annat köper man då Tenntorpet av Anders Abrahamsson för 1238 Riksdaler (Ljung 1996). Tenntorpet har alltså legat under Hällsjö
hytta åtminstone sedan 1747 och har arrenderats ut till olika brukare.
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Figur 9. Odlingsområdet nr 25 med jordkällaren nr 26 vid smågranarna till vänster. Diagonalt från
smågranarna, och förbi björken, anas en av de många kraftiga terrasskanterna. Fotograf: Benjamin
Grahn Danielson.

Storskifteskartan (U34-85:1) är inte speciellt detaljerad. Tenntorpet redovisas som en ca 480x400 meter stor äga med en gårdssymbol i sydöstra delen.
I den norra delen vid lämning nr 2 och 3 finns ingen gårdssymbol (figur 7).
En karta från 1839 (20-nor-158) är mer detaljerad (figur 8). Där är de olika
byggnaderna och odlingsytorna inritade. Här finns också gårdsläget i norr
med. De lämningar som mättes in i fält stämmer bra överens med kartan. Vi ser
att skogsbilvägen genom området går rakt över gårdsplatsen, vilket förklara
att inga tydliga grunder utom nr 26 påträffades i fält. På kartan syns nr 26
som en liten rektangulär byggnad. Det verkar alltså som om lämningarna nr
1 och 2 har tagits upp senare än 1786 men att de fanns 1839. Odlingsytorna 1
och 23-25 var väl synliga i terrängen. De avgränsades mot omgivande mark av
kraftiga hak och terrasskanter, upptill 1,5 meter höga (figur 9). Vid nr 1 fanns
även en ca 70 meter lång stenvall utmed den västra kanten. På kartan från
1839 framgår att det även fanns odlingar väster om nr 23. Dessa var synliga
i terrängen, men då de låg utanför utredningsområdet togs de inte med här.
Mellan Tenntorpet och odlingen nr 30 syns också någon slags odlingsyta.
Den benämns som ”gammal mossåker” i akten och har således varit en utdikad
myr där man odlat. Den finns inte med på Häradsekonomiska kartan. Eventuellt var den mer eller mindre övergiven redan 1839 efter som den beskrivs
som gammal. Inga tydliga strukturer, förutom det troligen grävda diket, kunde
iakttas vid fältinventeringen. Lämning nr 30 är också en odlingslämning. Den
finns med på alla tre kartorna över området (U34-85:1, 20-nor-185, J112-81-5)
och även på ekonomiska kartan är ett urtag i fastighetsgränsen där odlingen
legat, se figur 7 och 8. Odlingen benämns i de äldre akterna som Slaktartorpet
och verkar höra till Tenntorpet. Namnet tyder på att de har legat ett torp i
närheten, men kanske var det nedlagt redan 1786. Inga grunder kunde iakttas
vid fältinventeringen.
14
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De två kojlämningarna nr 10 och 16 var relativt moderna. De bestod av en
hög med spåntade brädor, kaminrör, fönsterglas m.m. Vid nr 10 stod ena väggen fortfarande upprätt. Det rör sig sannolikt om resterna efter små portabla
huggarkojor. Monteringsfärdiga, flyttbara kojor och stall började användas
inom skogsbruket i slutet av 1920-talet. Det kunde vara allt från enkla kojor
för två man till hela förläggningar med dass, torkrum, stall och hölador. Efter
mitten av 1960-talet var det dock ovanligt att arbetarna övernattade i skogen
(Andersson 1977). En gissning är att de två här aktuella kojresterna är från
slutet av 1950-talet.
Det har varit svårt att
hitta kartor som skulle
kunna beröra gränsröset
nr 13 (figur 10). Klart är att
det inte ligger i någon nu
existerande gräns. Möjligen har det att göra med en
liten äga som finns på den
ekonomiska kartan från
1966. Ägan tillhör Norra
Bredsjön men sträcker sig
in på Avlångens mark. Röset ligger dock ca 30 meter
sydväst om denna gräns.
Stenmuren nr 37 markerar det sydvästra hörnet för
inägomarken vid Sporrberg enligt storskifteskar- Figur 10. Gränsröset nr 13 fotograferat mot öster. Fotograf:
Benjamin Grahn Danielson.
tan från 1823 (U34-91:1). På
samma karta finns också
vägen nr 38 inritad. Enligt kartan fortsätter vägen ytterligare ca 200 meter
söder ut där den plötsligt tar slut. På ekonomiska kartan fortsätter den dock
ned till Avlångsgård (Ljusnarsberg 692:1) och det är troligt att vägen har haft
samma sträckning även i äldre tid. Enligt de äldre kartorna över Slogberg
(U34-85:1 och 20-nor-158) verkar det även från Tenntorpet ha gått en stig eller
väg söder ut till Viktorpet (Norrbärke 633:1) och Avlångsgård.
Lämningen nr 41 bedömdes vid fältinventeringen som ett spisröse i en
eventuell husgrund. En kontroll av utmålskartan för gruvan Norrbärke 295:1
(BMÄ 376) visar dock att det troligen rör sig om ett utmålsröse. Det vill säga
ett röse som visar gränsen för gruvans arbetsområde.

Slutsatser och utvärdering
Utifrån kulturmiljölagen och Riksantikvarieämbetets praxis kan en lämning
klassificeras som Fornlämning, Övrig kulturhistorisk lämning eller Ej kulturhistorisk lämning. Enligt Kulturmiljölagen (1988:950) är ”fornlämningar
lämningar efter människors verksamhet under forna tider, som har tillkommit genom
äldre tiders bruk och som är varaktigt övergivna...” Sedan januari 2014 har man
även infört en kompletterande tidsbestämmelse, år 1850. Det innebär att lämningar som tillkommit 1850 eller senare inte har ett omedelbart skydd som
fornlämning. De lämningar som bara delvis uppfyller kraven i kulturmiljölagen klassas som övrig kulturhistorisk lämning och skyddas i allmänhet av en
hänsynsparagraf i skogsvårdlagen (30 § SvL). De har alltså ett svagare skydd
än fornlämningar. Ej kulturhistoriska lämningar kan vara t.ex. naturbildningar
Arkeologisk utredning – Älgkullen
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Figur 11. Kolningsområdet nr 11 med den planerade vägsträckningen i ljuslila och den nya
vägsträckningen i mörklila. Skala 1:1 000.

utan anknytning till mänsklig verksamhet eller broar och gränsmärken som
fortfarande används.
Åtta av de dokumenterade lämningarna bedömdes som fornlämningar:
nr 1 och 25 område med fossil åkermark; nr 2 torplämning; nr 23-24 och 30
fossil åker; nr 26 grund efter jordkällare; nr 37 stenmur och nr 38 färdväg.
Man skulle kunna hävda att det är troligt att flera av kolbottnarna är från
tiden före 1850, eftersom hyttan lades ned 1889. I det här aktuella arbetet
har det dock inte funnits möjlighet att eftersöka och gå igenom eventuella
bruksarkiv för att bekräfta detta. Därför har alla kolbottnar bedömts som
övrig kulturhistorisk lämning. Beträffande den slutgiltiga tolkningen av vad
som ska bedömmas som fornlämning och inte så är det länsstyrelsen som tar
det avgörande beslutet.
Ingen lämning låg i direkt anslutning till de planerade platserna för vindkraftverk. De lämningar som ligger närmast en planerad verksplats är nr 30
fossil åker och nr 31 kolbotten. Här är avståndet drygt 40 meter till verksplatsens mittpunkt.
Kolningsområdet nr 11 hamnade mitt i den planerade vägsträckningen.
Här har exploatören gjort en smärre justering för att undvika lämningen, se
figur 11.
Vägen mot verket vid Tenntorpet var planerad att gå strax söder om torplämningen nr 2. Här skulle visserligen inga synliga lämningar komma till
skada, men det vore ett olyckligt ingrepp i den totala kulturmiljön runt Tenntorpet att dra vägen mellan lämningarna 1-2 och 23-26. Därför inventerades
16
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Figur 12. Lämningarna vid Tenntorpet med den planerade vägsträckningen i ljuslila och den nya
vägstäckningen i mörklila. Skala 1:5 000.

och föreslogs en vägsträckning norr om området med fossil åkermark nr 1,
se figur 12. Här var också uppställningsplatsen från början planerad att ligga
så den riskerade att skada nr 24 och 25. Uppställningsplatsen föreslås därför
istället placeras ca 100 meter längre norrut och att bara ligga på västra sidan
av vägen, som den är inritad på figur 12. Den befintliga skogsbilvägen var
ganska bred med rejäla slänter. Om vägen ändå behövs breddas ytterligare
kommer den att nagga i kanten på de fossila åkrarna nr 24 och 25.

Måluppfyllelse
•
•
•

Utredningen har fastställt fornlämningsförhållandena inom utredningsområdet.
Påträffade lämningar har positionsbestämts, beskrivits och märkts ut
med snitslar.
Utredningens resultat bör kunna användas som underlag för exploatören och länsstyrelsen vid fortsatt hantering av ärendet.
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Sammanfattning
Vid Älgkullen söder om Hällsjön planerar Stena Renewable AB att uppföra
15 vindkraftverk. Dalarnas museum fick därför i uppdrag att genomföra en
arkeologisk utredning för att fastställa i vilken omfattning fornlämningar
berördes av det planerade arbetsföretaget.
Arbetet bestod av översiktliga arkivstudier och fältinventering. 39 lämningar dokumenterades inom utredningsområdet. Den klart vanligaste lämningstypen var kolningsanläggningar, totalt 26 stycken. Vidare dokumenterades fem områden med fossil åkermark, två kojgrunder, två gränsmärken,
en torplämning, en grund efter jordkällare, en stenmur och en väg. Åtta av
de dokumenterade lämningarna bedömdes som fornlämningar.
Tenntorpet, ungefär mitt i utredningsområdet, existerade redan 1747. Runt
torpet har också funnits odlingar som kan beläggas från åtminstone 1839. De
många kolningsanläggningarna antas ha samband med Hällsjö hytta som har
legat ca två kilometer norr om utredningsområdet. Smärre justeringar av de
planerade vägarna var nödvändiga för att inte skada vissa lämningar. Två
av lämningarna låg drygt 40 meter från ett planerat verks mittpunkt. Även
några av odlingslämningarna vid Tenntorpet kan påverkas av en eventuell
vägbreddning.
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Beskrivningar

Nyregistrerade lämningar
1

Område med fossil åkermark, ca 70x70 m
(NNV-SSO till ONO-VSV) bestående av 4 odlingsytor och 1 hägnad. Området är avgränsat
mot omgivande mark av diken i N, Ö och S och
av en terrasskant/slänt och stenvall i V. Dikena
är mestadels ca 1 m breda och 0,4 m djupa, terrasskanten är intill 1 m hög och stenvallen ca 70
m lång, 1,5 m br och intill 1 m hög bestående av
0,2-0,7 m stora stenar. Rester efter enstaka gärdsgårdsstörar synliga på vallen. Odlingsytorna är
inbördes avgränsade av 0,5-1,5 m breda och 0,3
m djupa igenväxta diken. Flackt V-sluttande
moränmark, skogsmark, hygge. Markerat med
kulturstubbar. Äldsta belägg 1747.
Fornlämning.

2

Torplämning, ca 60x15-35 m (N-S), bestående
av minst 2 husgrunder och 1 källargrund. Husgrunderna är 6x6 resp. 7x5 m och består av
stensyllar av naturliga och möjligen tuktade
stenar. Båda med spismursrester 2-2,5 m diam
och 0,8 -1,0 m höga. Det ena med inslag av murtegel. Källargrunden, som är ingrävd i sluttning,
är 8x4 m (Ö-V) och 1 m djup. Ingång från V.
Delvis murad med kalkbruk. Ytterligare 2 ev.
husgrunder finns i S delen av området, bestående av en otydlig syllstensrad resp. ett mindre
stenröse med inslag av murtegel. I N delen av
området finns en gammal lönn, vårdträd? Flackt
V-sluttande moränmark, skogsmark, hygge. Tre
av grunderna markerade med kulturstubbar.
Tenntorpet, äldsta belägg 1747.
Fornlämning.

3

Område med kolbotten och kolarkojgrund ca
25x20 m (NO-SV). Kolbotten efter resmila, rund,
16 m diam och 0,4 m hög. Stybbdike i NO. 2 SV
om kolbotten är: Kojgrund, 3,5x,2,5 m ((NV-SO),
begränsad av grus-/stybbvallar. Småkuperad
moränmark, barrskog, hyggeskant.
Övrig kulturhistorisk lämning.

4

Område med kolbotten och kolarkojgrund, ca
25x18 m (Ö-V). Kolbotten efter resmila, rund
14 m diam. Stybbvall runt kanten intill 2 bred
och 0,5 m hög, stybbdike i NO 3 m brett och 0,3
m djupt. 5 m V om kolbotten är: Kojgrund? ca

Bilaga 1

4x2,5 m synlig som en försänkning. Småkuperad
moränmark, barrskog.
Övrig kulturhistorisk lämning.

5

Område med kolbotten och kolarkojgrund, ca
18x17 m (N-S). Kolbotten efter resmila, rund, 12
m diam. Stybbdike i SO och stybbgrop i V. 2 m S
om kolbotten är: Kojgrund, 4x3 m, begränsad av
stybbvallar. Småkuperad moränmark, barrskog.
Övrig kulturhistorisk lämning.

6

Område med kolbotten och kolarkojgrund, ca
27x20 m (N-S). Kolbotten efter resmila, rund, ca
16 m diam. Diffus avgränsning, stybbvall i V. 7
m S om kolbotten är: Kojgrund, 3x2,5 m (NOSV), begränsad av grus-/stybbvallar. Spisröse
i NO 1,5 m diam och 1 m högt. Gryt grävda i
kolbotten. Småkuperad moränmark, barrskog.
Övrig kulturhistorisk lämning.

7

Kolbotten efter res?mila, oregelbunden form,
ca 10 m diam. Kanterna sönderkörda av markberedning. Kuperad moränmark, barrskog,
hyggeskant.
Övrig kulturhistorisk lämning.

8

Område med kolbotten och kolarkojgrund, ca
18x15 m (NNO-SSV). Kolbotten efter res?mila,
oregelbunden, ca 12 m diam och intill 0,4 m
hög. 2 m SSV om kolbotten är: Kojgrund 4x3 m
(Ö-V) begränsad av grus-/stybbvallar. Spisröse
i Ö 1,5 m diam och 0,7 m högt. SO-sluttande
moränmark, barrskog.
Övrig kulturhistorisk lämning.

9

Kolbotten efter resmila, rund, 14 m diam. Gropig yta, stybbvall i S delen 1-2 m bred och 0,4 m
h. S-sluttande moränmark, barrskog.
Övrig kulturhistorisk lämning.

10

Kojruin, ca 2x2 m. Ena väggen stående, i övrigt
bestående av en hög spåntade brädor, kaminrör,
fönsterglas m.m. Mobil huggarkoja? Samma typ
som nr 16. S-sluttande moränmark, barrskog.
Övrig kulturhistorisk lämning.
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11

Område med kolbotten och kolarkojgrund,
35x20 (N-S). Kolbotten efter resmila, rund, 17 m
diam. Gropig yta, stybbdike i N och stybbgropar
i SO. 14 m S om kolbotten är: Kojgrund 4x2,5 m
(Ö-V) begränsad av grus-/stybbvallar. Spisröse
i Ö, 2 m diam och 1,5 m högt, upplagt mot stenblock. Flackt S-sluttande moränmark, barrskog.
Övrig kulturhistorisk lämning.

12

Kolbotten efter resmila, rund, 13 m diam. Jämt
yta, stybbgropar i Ö och V. Småkuperad moränmark, blandskog.
Övrig kulturhistorisk lämning.

13

Gränsmärke, runt, 1,5 m diam och 0,7 m högt.
Bestående av ca 20 stycken 0,3-0,7 m stora stenar. Visarsten mitt i, 0,5 m hög, 0,4 m bred (N-S)
och 0,2 m tjock. Småkuperad moränmark invid
myr, blandskog.
Övrig kulturhistorisk lämning.

14

Kolbotten efter resmila, oregelbunden, ca 12
m diam och 0,3 m hög. Jämn yta. Flack moränmark, blandskog.
Övrig kulturhistorisk lämning.

15

Område med kolbotten och kolarkojgrund, ca
22x12 m (NNV-SSO). Kolbotten efter resmila,
rund, 10 m diam. Gropig yta, stybbgropar runt
om. 9 m SSÖ om kolbotten är: Kojgrund 4x2,5
m (NV-SO) begränsad av grus-/stybbvallar.
Spisröse i SÖ 2x1 m och 0,6 m högt. Småkuperad
moränmark, barrskog.
Övrig kulturhistorisk lämning.

16

Kojgrund, ca 2x2 m. Bestående av en hög spåntade brädor, kaminrör, fönsterglas m.m. Mobil
huggarkoja? Samma typ som nr 10. Mindre
moränås, barrskog.
Övrig kulturhistorisk lämning.

17

Område med kolbotten och kolarkojgrund, ca
22x12 m (NNO-SSV). Kolbotten efter liggmila,
rektangulär, 12x8 m (NNO-SSV). Stybbdiken,
utom i NNO, intill 2 m breda och 0,7 m djupa.
6 m NNO om kolbotten är: Kojgrund, 4x2,5 m
(Ö-V) begränsad av grus-/stybbvallar. Spisröse
i Ö 1,5 m diam och 1 m högt. NO-sluttande
moränmark, barrskog.
Övrig kulturhistorisk lämning.

22

18

Kolbotten efter liggmila, kvadratisk, 9x8 m
(NNO-SSV) och 0,4 m hög. Smågropig yta,
stybbdiken, utom i NNO, 1,5 m breda och 0,4 m
djupa. S-sluttande moränmark, barrskog.
Övrig kulturhistorisk lämning.

19

Kolbotten efter resmila, rund, ca 12 m diam, med
jämn yta. Markberett runt om. Flack moränmark, skogsmark. Tätt granbestånd på hygge.
Övrig kulturhistorisk lämning

20

Kolbotten efter liggmila, kvadratisk, 9x8 m (NS). Smågropig yta, stybbdiken runt om 1-1,5 m
breda och 0,2-0,3 m djupa. Flack, något sank,
moränmark, barrskog.
Övrig kulturhistorisk lämning.

21

Kolbotten efter resmila, rund, 12 m diam, med
smågropig yta. 3 m N om kolbotten är: ev.
kojgrund 4x2,5 m, begränsad av grusvallar.
Småkuperad moränmark, tätt granbestånd i
hyggeskant.
Övrig kulturhistorisk lämning.

22

Kolbotten efter resmila, rund, 12 m diam.
Gropig yta, täktgrop i S, 7x3 m och 0,5 m djup.
Moränås, barrskog.
Övrig kulturhistorisk lämning.

23

Fossil åkermark, ca 45x20-30 m (N-S). Bestående
av en plan blockformig åkeryta. Avgränsad mot
omgivande mark av terrasskanter i S, V och N
och av dike i Ö. Markerad med kulturstubbar.
Kuperad SV-sluttande moränmark, hygge. Tillhör Tenntorpet, äldsta belägg 1747. Ytterligare
åkerytor finns V om den här aktuella. Se även
nr 24-26.
Fornlämning.

24

Fossil åkermark, ca 40x10-15 m (N-S). Bestående
av en plan blockformig åkeryta. Begränsad mot
omgivande mark av terrasskanter, utom i NO.
Något skadad av vägslänt i NO. Markerad med
kulturstubbar. Kuperad SV-sluttande moränmark, hygge. Tillhör Tenntorpet, äldsta belägg
1747. Se även nr 23 och 25-26.
Fornlämning.
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25

Område med fossil åkermark, ca 160-90 m (NS). Bestående av minst 10 plana i huvudsak
blockformiga åkerytor. Området avgränsas mot
omgivande mark av kraftiga terraskanter och
hak, 0,5-1,5 m höga. Det stora området delas i
3 mindre områden av två naturliga sänkor med
diken i NNO-SSV riktning. Inbördes avgränsas
åkerytorna av 0,5 m breda igenväxta diken.
Sannolikt skadad av väg i SV. Markerad med
kulturstubbar. Inom området ligger också husgrunden nr 26. Kuperad SV-sluttande moränmark, hygge. Tillhör Tenntorpet, äldsta belägg
1747. Se även nr 23-24 och 26.
Fornlämning.

26

Grund efter jordkällare, 5x3 m (Ö-V) och 1,5
m djup. Ingrävd i sluttning med öppning åt V.
Spår av kallmurning synligt. Kraftigt igenväxt.
Markerad med kulturstubbar. Kuperad SV-sluttande moränmark, hygge. Tillhör Tenntorpet,
äldsta belägg 1786. Ytterligare byggnader ska
ha legat ca 50 m åt V enligt Häradsekonomiska
kartan, troligen förstörda av vägbygge. Se även
nr 23-25.
Fornlämning.

27

Ingår i nr 25.

28

Ingår i nr 25.

29

Kolbotten efter liggmila, kvadratisk, 9x9 m
(NO-SV till NV-SO) och 0,5 m hög. Smågropig
yta, stybbdiken runt om, 1,5 m breda och 0,3 m
djupa. Flack moränmark, barrskog.
Övrig kulturhistorisk lämning.

30

Fossil åkermark, ca 165x20-55 m (N-S). Bestående av minst 6 plana blockformiga åkerytor och
ett 10-tal röjningsrösen. Åkerytorna avgränsas
mot omgivande mark av terrasskanter i Ö och
V, intill 0,7 m höga och ett hak i N 0,4 m djupt, i
S något diffus avgränsning. Inbördes avgränsas
åkerytorna av diken, 0,5 m breda och 0,2-0,4 m
djupa, i Ö-V riktning. Ett 10-tal röjningsrösen
utmed Ö och V kanterna. Enstaka körspår från
skogsmaskin inom området. Moränås (N-S),
barrskog. Ägan kallas Slaktartorpet men verkar
ha tillhört Tenntorpet, äldsta belägg 1747.
Fornlämning

31

Kolbotten efter liggmila, kvadratisk, 10x9 m
(N-S) och 0,4 m hög, något oklar avgränsning
åt N. Gropig yta, stybbdiken utmed Ö och V
kanterna. Moränås (N-S), barrskog.
Övrig kulturhistorisk lämning.

32

Kolbotten efter liggmila, kvadratisk, 7x7 m (N-S
till Ö-V) och 0,3 m hög. Gropigyta. Stybbdiken
runt om, intill 2 m breda och 0,5 m djupa, med
”bryggor” i hörnen. Kuperad moränmark med
inslag av hällmark. Barrskog, hyggeskant invid
myr.
Övrig kulturhistorisk lämning.

33

Kolbotten efter liggmila, kvadratisk, 8x7 m (NVSO) och 0,3 m hög. Gropig yta. Stybbdiken runt
om, utom i NV, intill 2 m breda och 0,4 m djupa.
Flack moränås (N-S), ung tallskog invid myr.
Övrig kulturhistorisk lämning.

34

Kolbotten efter liggmila, kvadratisk, 8x7 m (NVSO) och 0,4 m hög. Gropig yta, tydlig stybbvall
i SO, 1 m bred och 0,4 m hög. Stubbdiken runt
om, intill 2 m breda och 0,4 m djupa. Markerad
med kulturstubbar. Flack moränås (N-S) invid
myr. Barrskog, hygge.
Övrig kulturhistorisk lämning.

35

Område med kolbotten och kolarkojgrund, ca
25x15 m (NO-SV). Kolbotten efter resmila, rund,
ca 11 m diam och 0,3 m hög. Skada av markberedning. 8 m SV om kolbotten är: Kojgrund
5x4 m (NO-SV) begränsad av grus-/stybbvallar.
Spisröse i NO, 3 m diam och 1 m högt. Småkuperad moränmark, yngre planterad granskog.
Övrig kulturhistorisk lämning.

36

Kolbotten efter liggmila, rektangulär, 9x7 m
(NO-SV) och 0,4 m hög. Gropig yta. Stybbdiken
i NV och SO, intill 1,5 m breda och 0,3 m djupa.
SO-sluttande kuperad moränmark invid myr,
yngre planterad barrskog.
Övrig kulturhistorisk lämning.

37

Stenmur, ca 85 m lång (N-S) med krök i S änden,
1,5-2 m bred och 0,7 m hög, ställvis utrasad.
Kallmurad av 0,2-0,8 m stora stenar. Muren
utgör SV gränsen för odlingsmarken runt Sporrbergs gamla tomter (RAÄ-nr 291-292). Flackt
V-sluttande moränmark, barrskog, hygge.
Fornlämning.
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38

Färdväg, minst 650 m lång (NNV-SSO), 1-3 m
bred. N halvan synlig som en vägbank uppbyggd utmed Ö kanten, ca 0,3 m hög, och något
ingrävd utmed V kanten. S halvan synlig som en
ca 1 m bred gångstig, något försänkt mot omgivande mark, intill 0,2 m djup. Flackt Ö-sluttande
moränmark, barrskog. Väg mellan Sporrberg
(RAÄ-nr Norrbärke 291-294) och Avlångsgård
(RAÄ-nr Ljusnarsberg 692). Denna del av vägen
belagd 1823.
Fornlämning.

39

Kolbotten efter liggmila, kvadratisk, 7x6 m
(Ö-V). Gropig yta, stybbdike i N och S, 2-2,5 m
breda och 0,7 m djupa. Skadad av rotvälta i Ö.
Flackt Ö-sluttande moränmark, yngre planterad
granskog.
Övrig kulturhistorisk lämning.

Berörda lämningar i FMIS
Norrbärke 295:1

Gruvområde, 55x30 m (Ö-V). Kompanigruvan,
äldsta belägg 1886. Inga ändringar.
Övrig kulturhistorisk lämning.

Norrbärke 636:1

Gruvområde, 10x8 m (N-S). Inga ändringar.
Övrig kulturhistorisk lämning.

Norrbärke 637:1

Torplämning. Se nr 23-28.

Norrbärke 637:2

Torplämning. Se nr 1-2.

40

Kolbotten efter liggmila, oregelbunden, ca 8x7
m (Ö-V). Gropig yta, stybbdiken i N, Ö och S,
1-2 m breda och 0,3-0,7 m djupa med bryggor i
NO och SO hörnen. V halvan kraftigt skadad av
markberedning. V-sluttande moränmark, yngre
planterad granskog.
Övrig kulturhistorisk lämning.

41

Utmålsröse, ca 2 m diam och 0,3 m högt,
kallmurat av flata stenar. Bedömdes vid fältinventeringen som eventuellt spisröse. Flack
moränmark, granplantering.
Övrig kulturhistorisk lämning.
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