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Inledning
Under hösten 2015 utförde Dalarnas museum en arkeologisk utredning i
Grängesberg, Grangärde socken, Ludvika kommun. Anledningen var att Trafikverket planerar en ombyggnation av två järnvägsbroar och därmed också
en ny sträckning av riksväg 50 söder om Grängesberg, och det var denna nya
vägsträckning som skulle utredas. Utredningen omfattade en sträcka på ca
2 kilometer mellan Lomberg och Grängesberg tätort (figur 1). Utredningen
utgjordes av översiktliga kartstudier och fältinventering med syftet att utreda
fornlämningsförekomsten inom utredningsområdet. Utredningen skulle också
bedöma risken för under mark dolda fornlämningar och samt lämna förslag
om vilken hänsyn de olika lämningarna kräver. Beslut om utredningen togs
av Länsstyrelsen Dalarna, Dnr 431-5443-2015, och beställare var Trafikverket.
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Figur 1. Utdrag från terrängkartan med undersökningsområdet inom den blå cirkeln. Skala 1:50 000.
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Figur 2. Den färdiggjutna Lombergsviadukten fotograferad i december 1935, jämför med bilden på
omslaget. Grängesbergsbilder/Christer Fredriksson.

Kunskapsläge och antikvarisk bakgrund
Den planerade vägdragningen var ett led av att Trafikverket skulle göra ombyggnationer av två järnvägsbroar. Den nya dragningen innebar också att man
skulle slippa den trånga passagen genom Lombergsviadukten ”Dalporten”,
se omslagsbild och figur 2. Både Frövi-Ludvika Järnväg (FLJ) via Blötberget
och Bergslagernas Järnvägar (BJ) via Klenshyttan gick ursprungligen helt
och hållet på västra sidan om nuvarande riksväg 50. Med tiden kom dock de
båda järnvägslinjerna att ligga allt för nära gruvan och linjerna drogs längre
österut. FLJ flyttades en första gång redan 1905 och sedan ytterligare en gång.
Det innebar också att järnvägslinjerna kom att korsa riksvägen och två viadukter behövde byggas. Arbetet med Lombergsviadukten påbörjades 1935
och från och med 1941 gick all järnvägstrafik över den nya järnvägsbanken
och Lombergviadukten (Fredriksson e-post; Freding 2014).
Samhället Grängesberg har vuxit upp kring gruvhanteringen och gruvbrytning kan ha ägt rum i trakten sedan medeltiden. Det var dock först under
1600-talet som Grängesberg fick fast befolkning. Gruvbrytningen ökade i
omfattning i mitten av 1700-talet, men det var under senare delen av 1800-talet som gruvverksamheten tog riktig fart. År 1883 bildades Grängesbergs
Grufve AB och brytningen startade i stor skala. För att kunna lösa de logistiska
problemen med utfraktning av malm till exporthamnarna bildades år 1896
Grängesbergsbolaget, eller Trafikaktiebolaget Grängesberg-Oxelösund som
det egentligen hette. Grängesbergsbolaget blev snabbt ett av Sveriges viktigaste
företag och Grängesberg en av de ekonomiskt mest betydelsefulla platserna
i Sverige. Även Stora Kopparbergs Bergslags AB hade en stor verksamhet i
Grängesberg för att tillgodose behoven av järnmalm till Domnarvets Jernverk
i Borlänge. Utvecklingen av gruvverksamheten skedde med en rasande fart.
Inflyttningen till Grängesberg var stor och flera helt nya bostadsområden
skapades. Under 1950-talet hade Grängesberg nästan 6 900 invånare. Den om6

Dalarnas museum – arkeologisk rapport 2015:13

fattande gruvbrytningen fick naturligtvis stor inverkan på hela omgivningen.
Man anlade dammar, vattenmagasin och konstkanaler för vattenkraft. Järnvägsspår drogs direkt in på gruvområdet och till och med in i själva gruvan.
Jättelika deponier anlades där det tidigare legat tjärnar och mindre sjöar.
Under decennier tvingades verksamheter och byggnader att överges eller
flyttas på grund av gruvans expanderande verksamhet och de rasrisker som
uppstod närmast själva gruvområdet. Bangård, station, kyrka och till och
med kyrkogården med kvarlevor fick överges eller flyttas för att de kommit
att hamna allt för nära den rasbenägna branten. 1976 revs de sista övergivna
resterna av Grängesbergs gamla centrum. Strukturomvandlingen på 1970-talet
med stål- och gruvkrisen fick långtgående effekter på Grängesbergsbolaget
och därmed hela Grängesberg. 1977 togs verksamheten över av SSAB. År 1989
beslutade man att upphöra med driften i Grängesbergs gruvor och 1990 gick
det sista malmtåget till Oxelösund. Samhället kom snabbt att tappa nästan
hälften av sina invånare och många bostäder kom att stå tomma (Bennström
et al. 2011 med där anförd litteratur; Nilsson 2004).
Hösten 2011 gjorde Dalarnas museum en omfattande inventering av gruvområdet i Grängesberg (Bennström et al. 2011). Den omfattade dock området
väster om järnvägen och berörde således inte det aktuella utredningsområdet.
Inga fornlämningar fanns sedan tidigare registrerade i FMIS inom utredningsområdet. Det var endast en ytterst liten del av gruvområdet (Grangärde
527:1) som berördes av utredningsområdets utlöparen åt väster vid norra
anslutningen till befintlig väg, se figur 3. Inte heller i Skogsstyrelsens Skogens
Pärlor fanns några lämningar registrerade. Utredningen från 2011 visade dock
att det var troligt att olika typer av lämningar från 1800- och 1900-tal skulle
kunna påträffas.

Syfte
Syftet med utredningen var att utreda fornlämningsförekomsten inom utredningsområdet. Påträffade lämningar skulle mätas in och beskrivas enligt Riksantikvarieämbetets praxis och rekommendationer. De påträffade lämningarna
skulle även klassificeras. Utredningen skulle också bedöma risken för under
mark dolda fornlämningar samt lämna förslag på vilken typ av hänsyn och
ytterligare undersökningar som kan komma att krävas.
Utredningens resultat ska ge ett fullgott underlag för arbetsföretagarens
fortsatta planering och länsstyrelsens fortsatta hantering av ärendet. Resultatet ska kunna användas för upprättande av undersökningsplan för fortsatta
arkeologiska åtgärder.

Metod
Innan fältarbetet påbörjades gjordes vissa förberedande arkivstudier. FMIS och
Skogens Pärlor gicks igenom för att ta reda på om redan kända kulturhistoriska
lämningar fanns inom eller i omedelbar anslutning till undersökningsområdet. Grängesberg är ett samhälle där stora förändringar skett under 1800- och
1900-talen. Lämningar från flera olika tidsskeden och verksamheter kan ligga
blandade på ett och samma ställe. För att få en överblick gjordes därför en
genomgång av relevanta historiska kartor. Det historiska kartmaterial som har
gåtts igenom har hämtats från Lantmäteriets digitala arkiv, vilket innefattar
Rikets allmänna kartverk, Lantmäteristyrelsens arkiv och Lantmäterimyndig-
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Figur 3. Utdrag ur fastighetskartan med utredningsområdet markerat med lila och begränsningen för
RAÄ 527:1 med rosa. Skala 1:10 000.

heternas arkiv. Dessutom har kartor från Dalarnas museums arkiv och kartor
i pdf-format från Christer Fredriksson i Grängesberg använts. Resultatet från
denna genomgång användes sedan som underlag vid fältinventeringen och
för tolkningen av de påträffade lämningarna.
8
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Hela undersökningsområdet gicks över till fots i sicksack först på ena sidan
av den tänkta mittlinjen åt ena hållet och sedan på den andra sidan mittlinjen
åt andra hållet. Bredden på slagen varierade beroende på vegetation och terräng. Påträffade lämningar beskrevs och klassificerades enligt Riksantikvarieämbetets rekommendationer och praxis. Lämningarna mättes in med GPS
kopplad till en handdator med underlagskartor.
Påträffade lämningar mindre än 20 meter markerades som punktobjekt
medan övriga lämningar markerades som linjer eller polygoner. Noggrannhet
på inmätningarna låg mellan 2 och 10 meter. Flera av lämningarna fotograferades med digitalkamera.

Genomförande
Fältarbetet genomfördes under tre dagar i slutet av september 2015 av en
arkeolog från Dalarnas museum. Undersökningsområdet bestod av en 100
meter bred och ca 2 kilometer lång korridor, se figur 3.
Utredningsområdet gick över tre mindre bergshöjder med flacka och
ställvis något sanka partier däremellan. Marken bestod mestadels av stenig,
ställvis blockrik, moränmark. Området nordost om Djupuddsvägen var
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Figur 4. Utsnitt från häradskartan med moderna vägar och järnvägar inlagda. Backstugan ligger inom den
gula cirkeln, rallbanan förstärkt med gul linje och utredningsområdet markerat med lila. Skala 1:10 000.
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Figur 5. Kartan från 1916-19 (DM arkiv) rektifierad mot fastighetskartan, moderna vägar och järnvägar,
vattenytor och undersökningsområdet inlagda. Skala 1:10 000.

kraftigt påverkat av schaktningar och utfyllnader som gjorts i sen tid. I de
sankare områdena fanns ofta breda och djupa troligen maskingrävda diken.
Vegetationen bestod av allt från ren skogsmark med gles barrskog till igenväxt
industrimark med tät lövslysvegetation. Väderförhållandena var goda under
inventeringen och hela undersökningsområdet var tillgängligt. Täckningsgraden på inventeringen uppskattas till ca 90 %. I områden med mycket tät
vegetation är täckningsgraden något lägre medan den i mer öppen terräng
är närmare 100 %.
Utredningen genomfördes enligt undersökningsplanen.

Resultat
Kartstudier
Som redan nämnts har Grängesberg genomgått stora förändringar sedan
andra hälften av 1800-talet. Det är därför omöjligt att redogöra för allt som
har hänt på de olika kartor som har gåtts igenom. Nedan följer en sammanfattning av de viktigaste förändringarna som berör utredningsområdet och
dess omedelbara närhet.
10
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Figur 6. De dokumenterade lämningarna markerade med rött och respektive nummer. Utredningsområdet
markerat med lila. Skala 1:10 000.

De äldre kartorna visade att utredningsområdet varit relativt oexploaterat
fram till åtminstone 1860-talet. Två kartor från 1796 rörande Ljusnarsbergs
socken (18-lju-28:8 och 548-1:3) visar vattenhjul med stånggångar vid östra
och västra ändarna av dåvarande Ormbergtjärn, nu Röda Dammen. Både
vattenhjulen och stånggångarna, som går norrut mot gruvorna, ligger utanför
undersökningsområdet och kommer därför inte att utredas vidare här. Häradsekonomiskakartan från 1866–67 (J112-89-25) visar en backstuga markerad
strax väster om Södra Hörkens norra ände (figur 4). Här syns även den rallbana som gick mellan gruvområdet och hamnen. Den smalspåriga rallbanan
användes för utfraktning av malm och anlades redan 1853. Den ersattes senare
av en normalspårig järnväg mellan Ångcentralen och Grängesberg station, se
även figur 13 (Fredriksson e-post 2015-10-07).
På två kartor från 1908 respektive 1916–19 (DM arkiv) är ett slakteri
med flera intilliggande byggnader inritat vid Södra Hörkens norra strand
(figur 5). På kartan från 1916–19 samt en karta från 1932–37 (DM arkiv) och
den ekonomiska kartan från 1966 är ett mindre bostadsområden med flera
små rektangulära tomter inritade direkt nordväst om ångcentralen. Det är på
ungefär samma ställe som backstugan är inritad på häradsekonomiskakartan.
På samtliga dessa fyra 1900-tals kartor ser man också hur Dynamitfabrikens
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område successivt breder ut sig på platsen för den nuvarande motorbanan.
Detta ligger dock strax utanför utredningsområdet. Så gör även de dynamitkällare som finns inritade ca trehundra meter väster ut från fabriken.

Fältinventering
Fältinventeringen resulterade i att tretton nya lämningar kunde dokumenteras
(figur 6). En av lämningarna, nr 3 (figur 9), består av åtta grunder, nr 3:1–3:8,
och en stenmur, nr 3:9. Inom området låg också två små odlingsytor, nr 4 och
5. Övriga lämningar bestod av fyra olika vägbankar, nr 1, 8, 10 och 13; två
diken/vattenrännor, nr 9 och 11; ett område med sprängsten, nr 6; en stenvall,
nr 7; en eventuell kolbotten, nr 2, samt ytterligare en husgrund, nr 12. För en
fulständig beskrivning av samtliga dokumenterade lämningar, se bilaga 1.

Tolkning
Utifrån Kulturmiljölagen och Riksantikvarieämbetets praxis kan en lämning
klassificeras som Fornlämning, Övrig kulturhistorisk lämning eller Ej kulturhistorisk lämning. En fornlämning är enligt Kulturmiljölagen (1988:950)
”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 även om de uppfyller de övriga kriterierna. De
lämningar som bara delvis uppfyller kraven i Kulturmiljölagen klassas som
övriga kulturhistoriska lämningar och skyddas i allmänhet av en hänsynsparagraf i Skogsvårdslagen (30 § SvL). Ej kulturhistoriska lämningar kan vara
till exempel broar och gränsmärken som fortfarande används.
Endast en lämning har
bedömts som fornlämning,
det är diket, nr 11 (figur 7).
Då diket inte liknar de
konstkanaler som till exempel finns runt Höbergstjärnen är tolkningen att
diket använts för att fylla
på vattenmagasinet i Lomtjärnsdammen (Lombergstjärnen). Diket kan även
vara en åtgärd för att slippa
få ned vatten från berget i
den ganska blöta sänkan
strax norr om diket. Diket
finns visserligen inte med
på kartorna före år 1850,
men dessa äldre kartor är
också ganska översiktliga.
Men diket finns inte heller
med på någon av de mer
detaljerade, ibland mycket
Figur 7. Parti av diket nr 11 fotograferat från öster. Lägg märke
detaljerade, kartorna efter
till de relativt stora träden som växer i diket och på vallen.
år 1850. Slutsatsen är därFotograf: Greger Bennström.
12
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för att diket redan spelat
ut sin roll när man börjar
upprätta de mer detaljerade kartorna. En alternativ tolkning skulle vara att
diket grävts i sen tid. Det
finns inte med på kartan
från 1932–37 (DM arkiv)
men kan möjligen anas
som en något mörkare linje
på den ekonomiska karta
som är flygfotograferad
1955 (J133-12f2a59). Om
diket var högst arton år
gammalt 1957 borde det
dock synas som ett ljust
streck på flygfotografiet.
På ekonomiska kartan som
flygfotograferades 1963
(12F 2a) kunde man inte
se någonting på platsen för
diket. Det verkar dock inte
troligt att diket skulle vara
yngre än 60 år då det växer Figur 8. Vägbanken nr 10 fotograferad från sydväst. Fotograf:
Greger Bennström.
flera stora träd i diket och
på vallen.
De resterande lämningarna har bedömts som övriga kulturhistoriska lämningar. Den lämning som
möjligen skulle kunna ha en annan bedömning enligt ålderskriteriet år 1850
är vägbanken nr 10 som inte heller har gått att belägga på någon av de här
studerade kartorna (figur 8). Vägen har en ålderdomlig karaktär och är troligen
anlagd innan eller omkring år 1900. Den uppvisad dock inte några speciella
konstruktionsdetaljer, vilket gör att den bedömts som övrig kulturhistorisk
lämning.
De övriga vägbankarna, nr 1, 8 och 13, var anlagda med hjälp av maskiner
och uppbyggda av grus och bergkross. Funktionen för nr 1 var oklar då den
slutar uppe på Kilaberget. Den var också den nyaste vägbanken, anlagd efter
1963 eftersom den inte fanns med på ekonomiska kartan. De övriga två, nr 8
och 13, var synliga som ljusa streck på ekonomiska kartan. Nr 13 har gått in
mot dynamitfabriken och nr 8 har gått in mot gruvområdet.
Nr 2 var ett område med kol och sot. Om det har varit en kolbotten var
den nu helt förstörd av skogsmaskiner. En alternativ tolkning är att det någon
gång har eldats eller skett en brand på platsen. Oavsett vilket så finns inte
något större bevarandevärde.
Området med grunder, nr 3, verkar ha planlagts kring 1905 med elva små
rektangulära tomter (Fredriksson karta, Gg Lomberget fastighetskarta). Och
det samma ser man på kartan från 1916–19 då några tomter i norr har bebyggts,
se figur 5. På senare kartor fanns dock bara de sex tomterna längst i norr kvar.
Troligen har ångcentralens och järnvägsspårens utbyggnad gjort att de fem
tomterna i söder aldrig bebyggdes. Den andra och fjärde tomten, räknat från
norr, verkar heller aldrig ha varit bebyggda. Med tanke på att stenmuren, nr
3:9, omsluter både tomt 3 och 4 är det möjligt att de två tomterna har slagits
ihop till en fastighet. Den sjätte tomten, längst söder ut, verkar ha bebyggts
Arkeologisk utredning – Grängesberg
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Figur 9. Inmätningen av området nr 3 med de olika grunderna, nr 3:1-3:8, och stenmuren, nr 3:9, samt
odlingsytorna, nr 4-5, lagda på kartan från 1932-37 (DM arkiv). De fortfarande befintliga byggnaderna
markerade med blått. Skala 1:1 000.

mellan 1919 och 1932. De påträffade grunderna stämmer bra överens med hur
byggnaderna är inritade på kartan från 1932–37 och den nordligaste tomten
är fortfarande bebyggd, se figur 9. Grunderna nr 3:4 och 3:6 har tolkats som
bostadshus. De övriga utgjorde troligen uthus- eller mindre industribyggnader. Plintgrunden, 3:5, och den lilla grunden, 3:1, fanns inte upptagna på
några av de kartor som har studerats.
Grund nr 3:7 skilde sig något från övriga grunder då den, åtminstone
delvis, var murad av natursten och betong (figur 10). Alla övriga grunder
verkade vara gjutna.
De två små odlingsytorna, nr 4–5, låg inom området med grunder, nr 3,
och har troligen fungerat som potatis- och/eller trädgårdsland för bostäderna
inom området. De finns inte belagda på några av de kartor som studerats och
skulle också kunna vara rester från odlingar som tillhört den backstuga som
legat i närheten.
14
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Figur 10. Grunden 3:7 fotograferad från väster. Till skillnad från andra grunder var den murad av
natursten. Fotograf: Greger Bennström.

Ytterligare en grund, nr 12, dokumenterades. Det var något oklart vad
denna grund har haft för funktion, men den har sannolikt haft med någon
slags industriell verksamhet att göra och har varit i bruk under cirka trettio
år. Den fanns inritad på kartan från 1932–1937 men inte på ekonomiska kartan från 1966. Då grunden var kraftigt igenväxt med lövsly var det svårt att
göra någon närmare dokumentation
(figur 11). Den verkar inte ha legat
inom dynamitfabrikens inhägnade
område, utan har troligen samband
med de anläggningar som finns inritade strax nordväst om grunden. En
diffus vägbank kunde anas utmed
grundens sydvästra långsida.
Lämning nr 6 utgjorde ett ca
280x170 meter stort område i en
blockrik sydvästsluttning med ett
stort antal skarpkantade stenar
och block med borrhål (figur 12).
En tolkning är att det varit något
slags provsprängningsområde för
den närbelägna dynamitfabriken.
En annan tolkning är att det varit
någon slags stentipp, men flera av
blocken med borrhål var stora och
verkade jordfasta. Borrhålen var
djupa, jämna och hade en diameter
på 25 millimeter vilket tydde på att
de borrats i relativt sen tid.
Stenvallen nr 7 kan vara röjningssten från den åker eller ängsmark
som legat i sydost. Vallen gav dock
ett oregelbundet och hopschaktat Figur 11. Lyktstolpe invid den kraftigt igenväxta
intryck. Det är därför troligt att den grunden nr 12, fotograferad från söder. Fotograf:
Greger Bennström.
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snarare har haft samband med den
ishockeybana som legat strax intill.
Diket nr 9 var troligen ett rent avvattningsdike med träränna. Diket
låg nedanför vägbanken nr 8 i något
sank mark i östra kanten av det som
det som tidigare var Grängsbergstjärn, se figur 5 och 6.

Slutsatser och utvärdering
Grängesbergs gruvområde med
flera bostadsområden för arbetare
utgör riksintresseområde för kulturmiljövården. De flesta av de nyregistrerade lämningarna gick genom
kartmaterial att belägga till 1900-tal.
De kan inte sägas ha ett högt kulturhistoriskt värde då de inte är av stor
betydelse för att förstå Grängesbergs
utveckling och förändringar. Tomterna med husgrunder, nr 3, och de
båda odlingsytorna, nr 4–5. samt
grunden efter industriverksamhet,
nr 12, kan dock vara intressanta uti- Figur 12. Ett av de större sprängda blocken inom
från ett lokalhistoriskt perspektiv. området nr 6. Lägg märke till de två smala och långa
Diket, nr 11, var svårbedömt då det borrhålen i brottytan. Fotograf: Greger Bennström.
varken gick att belägga i nyare eller
äldre kartmaterial.
I de mellersta delarna av utredningsområdet hade omfattande saneringsoch schaktningsarbeten skett efter dynamitfabrikens nedläggning 1977. I
södra delen av undersökningsområdet, öster om Lomberg, var marken mer
orörd. Men här påträffades ändå inte så många lämningar då området verkar
ha varit i stort sett i oexploaterat i både äldre och nyare tid.
Vad gäller under mark dolda fornlämningar har bedömningen gjorts att
risken för att påträffa sådana är låg. Där marken inte var exploaterad eller
påverkad i sen tid visade varken historiska kartor eller de topografiska förhållandena att det skulle kunna finnas lämningar som var dolda under marken.
Det var endast det ena diket, nr 11, som bedömdes som fornlämning och
som därmed omfattas av Kulturmiljölagen. De andra lämningarna har bedömts som övrig kulturhistorisk lämning och skyddas av en hänsynsparagraf i
Skogsvårdslagen. Det är dock länsstyrelsen som gör den slutgiltiga tolkningen
av vad som ska bedömmas som fornlämning och inte. Beträffande diket nr 11
skulle arkeologiska insatser möjligen kunna ge svar på hur det har konstruerats
och eventuellt också när det anlades. Det samma skulle även kunna gälla den
ena vägbanken, nr 10. För övriga lämningar är det inte troligt att ytterligare
undersökningar skulle tillföra några nya kunskaper.
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Figur 13. Dynamitfabrikens många byggnader mitt i bilden och rallbanan i bildens nederkant.
Flygfotograferat från sydväst ca 1928. Grängesbergsbilder/Christer Fredriksson.

Sammanfattning
Under hösten 2015 utförde Dalarnas museum en arkeologisk utredning söder
om Grängesberg. Anledningen var att Trafikverket planerade ombyggnationer
av två järnvägsbroar och därmed också en ny sträckning av riksväg 50. Utredningen omfattade kartstudier och fältinventering och syftet var att utreda
fornlämningsförekomsten inom utredningsområdet. Kartstudier och även
en tidigare utredning visade att Grängesberg genomgått stora förändringar
de senaste 100 åren, framför allt genom gruvverksamhetens expansion. Fältinventeringen resulterade i att tretton nya lämningar kunde dokumenteras.
Lämningarna bestod av ett område med åtta grunder och en stenmur, två
odlingsytor, fyra olika vägbankar, två diken/vattenrännor, ett område med
sprängsten, en stenvall och en eventuell kolbotten samt ytterligare en husgrund. Kartstudierna visade att de flesta lämningarna tillhörde 1900-talet. Det
var endast det ena diket som inte gick att belägga i kartmaterialet. Diket bedömdes som fornlämning medan de andra lämningarna bedömdes som övrig
kulturhistorisk lämning. Den planerade vägen kommer att korsa diket, nr 11.
En förundersökning skulle kunna bli aktuell, länsstyrelsen beslutar i ärendet.
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Bilaga 1

Nyregistrerade lämningar

1

Vägbank, ca 400 m l (NV-SO), 3,5 m br och
mestadels 0,3-1,0 m h. Bestående av grus och
bergkross. I sluttningarna i NV och SÖ delen
uppbyggd i intill 3 m h terrasser. Ställvis något sönderkörd av skogsmaskiner som korsat
vägbanken. Kuperad moränmark. Skogsmark,
blandskog och hyggeskant. Sentida, ej belagd i
kartmaterialet.
Övrig kulturhistorisk lämning.

lardel i NO. Ligger parallellt med och delvis
uppe på stenmuren 3:9. Förrådsbyggnad?
Karta 1916? och 1932.
3:8 Grund övrig, 3x2 m (NNV-SSO) och 0,1-0,25
m h med 0,07 m tj kant och golv av betong.
Oklar funktion. Karta 1932.
3:9 Stenmur, totalt ca 100 m l, 0,5-1,4 m h och
0,8 m br. Huvudriktning NNV-SSO med två
vinklar i ONO-VSV. Kallmurad, välbevarad.
Karta 1916 och 1932.

2

4

Område med kol och sot, ca 17x10 (NO-SV).
Möjligen sönderplöjd kolbotten, inga konstruktioner synliga. Kuperad moränmark med berg i
dagen. Skogsmark, hygge.
Övrig kulturhistorisk lämning.

3

Område med gårdstomter, ca 100x65 m (NNVSSO). Bestående av 8 grunder och en stenmur.
Omgärdat och avdelat med staket bestående av
1,2 m h järnstolpar och wire samt en stenmur.
Övrig kulturhistorisk lämning.
3:1 Grund övrig, 1,4x1,4 m och 0,6 m h med 0,08
m tj betongväggar. Insprängd i berget?
3:2 Husgrund, ca 9x4 m (NNV-SSO) och 0,5 m
h med 0,2 m tj betongväggar. Indelad i tre
rum med dörröppning åt ÖNÖ till varje rum.
Rummet i SSÖ är något mindre än övriga och
har ett betongkar i hörnet. Hög med murtegel i mittersta rummet. I NNV är en mindre
utbyggnad 2x1,8 m. Troligen förråds- eller
industribyggnad. Karta 1932.
3:3 Husgrund, ca 3x3 m. Bestående av otydliga
rester av tegelväggar, byggd mot lodrät
berghäll i VSV. Troligen förrådsbyggnad
eller garage. Karta 1916 och 1932.
3:4 Husgrund, 8x7 m (N-S) och 0,3-1,5 m h med
0,4 m tj betongväggar. Indelad i 4 rum med
källardel i S. Bostadshus. Karta 1916 och
1932.
3:5 Grund övrig, 5x3 m (NNV-SSO). Bestående
av 6 betongplintar, 0,2x0,2 m och 1,2 m h.
Oklar funktion.
3:6 Husgrund, 10x9 m (NV-SO) och 0,3-1,5 m h
med 0,3 m tj betongväggar. Indelad i 3 rum
med källardel i NO. Järnspis stående utanför
grunden. Bostadshus. Karta 1916 och 1932.
3:7 Husgrund, 9x4 m (NO-SV) och 0,2-1 m h med
0,2 m tj väggar av betong och natursten. Käl-

Odlingslämning, rektangulär, ca 20x4 m (N-S).
Avgränsad mot omgivande mark av ett hak i V,
0,8 m h och en naturlig terrasskant i Ö. 0,3 m tj
jordlager vid provstick. Ej belagd i kartmaterial.
Övrig kulturhistorisk lämning.

5

Odlingslämning, oregelbunden, ca 20x3-7 m (NS). Avgränsad mot omgivande mark av hak i N,
S och V samt terrasskant i Ö. 0,2-0,3 tj jordlager
vid provstick. Ej belagd i kartmaterial.
Övrig kulturhistorisk lämning.

6

Område med sprängsten, ca 280x170 m (N-S).
Inom området är ett stort antal skarpkantade
stenar och block. De flesta har spår efter borrning. Borrhålen är 25 mm diam. Stenbrott eller
provsprängningsområde för den dynamitfabrik
som legat ca 200 m V om området? Ej belagd i
kartmaterial.
Övrig kulturhistorisk lämning.

7

Stenvall, oregelbunden, ca 100 m l (NO-SV), 1-4
m br och 0,3-1,0 m h. Har troligen samband med
ishockeybanan som legat på platsen. Ej belagd
i kartmaterial.
Ej kulturhistorisk lämning.

8

Väg-/järnvägsbank, minst 65 m l (N-S), 5-6 m
br och intill 3 m h i Ö. Bestående av grus och
bergkross. Synlig som ett ljusare parti på Ekonomiska kartan. Fortsätter ca 300 m åt NNO
enligt kartan.
Övrig kulturhistorisk lämning.
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9

Dike/vattenränna, minst 65 m l (N-S) och ca 1,5
m br. I diket är rester efter träkonstruktioner
bestående av stående plank nedkörda i marken.
Mellan planken syns rester efter längsgående
brädor. Ej belagd i kartmaterial.
Övrig kulturhistorisk lämning.

10

Vägbank, ca 90 m l (NO-SV) och 1,6 m br. På
båda sidor vägen är vallar av bortröjt material,
1-1,5 m br och 0,2-0,4 m h. Ej belagd i kartmaterial, troligen äldre än 1900-tal.
Övrig kulturhistorisk lämning.

11

Dike/vattenränna, ca 200 m l (Ö-V – NV-SÖ)
0,3 m br i botten och 1-1,5 m br i överkant med
v-formad profil. På utsidan diket (N och NO) är
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en vall 2-3 m br och 1,-1,5 m h, bestående av sten
och grus. Diket slutar omotiverat i SÖ. Ej belagt
i kartmaterial, men ger ett ålderdomligt uttryck.
Fornlämning.

12

Husgrund, ca 30x20 m (NV-SO) och 0,6 m h
med 0,25 m tj väggar av betong och flera mellanväggar. Svåröverskådlig p.g.a. tät vegetation.
Industribyggnad. Karta 1932.
Övrig kulturhistorisk lämning.

13

Vägbank, ca 130 m l (NV-SO), 2,5 m br och intill
1 m h. Bestående av grus och bergkross. Slutar
vid område med dumpmassor. Sentida. Synlig
som ljusare parti på ekonomiska kartan.
Övrig kulturhistorisk lämning.
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