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Inledning
Under våren 2015 utförde Dalarnas museum en arkeologisk utredning i
norra delen av Hedemora kommun. Anledningen var att Dala Vind AB planerar att uppföra sju vindkraftsverk på och i närheten av Snöberget väster
om Ängelsfors, se figur 1. Utredningen omfattade, förutom själva platserna
för vindkraftsverken, även sträckor för nydragning och breddning av vägar.
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Figur 1. Utdrag
från terrängkartan med undersökningsområdet inom den blå cirkeln. Skala 1:100 000.
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Figur 2. Fäbodlämningarna i FMIS markerade med rosa och respektive nummer samt platserna för
vindkraftsverk och nydragna vägar markerade med lila. Skala 1:20 000.

Utredningen utfördes i form av en fältinventering och syftet var att klargöra
i vilken omfattning fornlämningar berördes av det planerade arbetsföretaget.
Beslut om utredningen togs av Länsstyrelsen Dalarna, dnr 431-13313-2014,
och beställare var Dala Vind AB.

Kunskapsläge
Utredningsområdet låg i norra delen av Husby socken, Hedemora kommun.
Inom området fanns sedan tidigare fyra fäbodlämningar registrerade i FMIS
(figur 2). Sandplatsens fäbodar (Husby 315:1) och Mossbo fäbodar (Husby
316:1-2 och 317:1) låg i direkt anslutning till de vägar där förbättringsåtgärder
var planerade. Dessutom fanns Busmarkens fäbodar (Husby 403:1) ca 170
meter norr om en planerad nydragning av väg.
Sandplatsens fäbodar finns belagda i det historiska kartmaterialet första
gången 1753 (U19-1:9). De var tio gårdar i Myckelby som hade sina fäbodar
där. Från 1806 hade även Vassbäcken sina fäbodar på Sandplatsen, men
gården såldes snart till Klosters bruksägare varvid fäboddriften upphörde.
Sandplatsens fäbodar var i bruk till 1935 och det sista åren sköttes djuren av
familjen Flink (Olofsson 1984). Den kvarvarande stugan ska enligt en skylt
som tidigare funnits på platsen ha tillhört gården Mats-Ols (FMIS).
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Mossbo fäbodar finns inte belagd i det äldre kartmaterialet. Enlig Olofsson
hade år 1810 åtta gårdar i Sundfiske och en gård i Starbäcksbo sina fäbodar
här och den brukades till början av 1900-talet. En stuga tillhörig Sersgården
stod kvar till 1968 då den brändes ned av misstag (Olofsson 1984, FMIS). Enligt uppgift ska också en stuga ha stått vid Husby 316:2, men uppgiften avser
troligen Husby 317:1, där det finns en husgrund (FMIS).
Inte heller Busmarkens fäbodar finns belagd i det äldre kartmaterialet.
Enligt en skylt på platsen ska fäboden ha varit i drift 1806. Det var gårdar från
Djusa som hade en del av sina fäbodar där och den var i bruk till 1920-talet.
Den sista stugan tillhörig Lisspellesgården brann 1943. Djusas andra och
större fäbod var Riskebo (Husby 313:1) som var i drift ända fram till 1949
(Husby-Rocken, FMIS).
På kartorna från 1753 (U19-1:9) och 1756 (20-hus-40) finns fem respektive
sex kolbottnar inritade. Ingen av de inritade kolbottnarna berördes dock av
utredningsområdet. Kolning har varit en viktig sysselsättning i området. Kolet
har framför allt sålts till bruken inom socknen men även till bruk i Hedemora
och Norberg. Under 1600-talet såldes också stora mängder kol till Kopparberget i Falun. Kolningen var fortfarande en viktig näring i slutet av 1800-talet
även om många av de mest närbelägna hyttorna och bruken var nedlagda
vid den tiden (Carlsson 1899).

Syfte
Syftet med utredningen var att fastställa i vilken omfattning fornlämningar
berördes av det planerade arbetsföretaget. Utredningen skulle vidare fastställa och beskriva lämningarnas karaktär och utbredning. De lämningar som
påträffades skulle även markeras i terrängen. Utredningen ska ge ett fullgott
underlag för eventuellt beslut om fortsatta arkeologiska åtgärder. Utredningen ska också kunna vägleda exploatören hur planerade vägsträckningar
kan lokaliseras utifrån ett arkeologiskt bevarandeperspektiv. Målgrupper för
utredningen var länsstyrelsen och exploatören.

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 eller i närheten av undersökningsområdet.
Vidare gjordes en genomgång av relevanta historiska kartor och viss litteratur
rörande området och socknen. Resultatet av dessa förberedande arkivstudier
användes sedan som underlag vid fältinventeringen.
Hela undersökningsområdet gicks över till fots. Områdena runt de planerade vindkraftsverken gicks över i 10-20 meter breda slag, beroende på
terräng och vegetation. Vägkorridorerna gicks i sicksack på ena sidan av
den tänkta mittlinjen åt ena hållet och på den andra sidan mittlinjen åt andra
hållet. Påträffade lämningar beskrevs och klassificerades enligt Riksantikvarieämbetets rekommendationer och praxis. Lämningarna mättes in med GPS
kopplad till handdator med underlagskartor. Redan kända lämningar besöktes
för att säkerställa att position, utbredning och beskrivningar stämde. Om så
inte var fallet gjordes nya beskrivningar och/eller inmätningar. Lämningarna
markerades i terrängen med blågula fornlämningssnitslar.
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Figur 3. Undersökningsområdet med områdena runt vindkraftsverken och vägkorridorer markerade
med lila. Skala 1:20 000.

Husby 315:1

F

Stormossen

Husby 316:1
0 50 100

200

300

400 Meter
Husby 316:2

Figur 4. Upplagsplats och vägbreddningar markerade med gult. Skala 1:10 000.
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Figur 5. Sandplatsens fäbodar på utsnitt ur kartan från 1807 (U19-1:13) med nuvarande vägar och den
kvarvarande stugan inlagda från fastighetskartan. Skala 1: 5 000.

Genomförande
Fältarbetet utfördes under två dagar i slutet av april och början av maj 2015
av en arkeolog från Dalarnas museum. Ena dagen deltog även en arkeologistuderande praktikant. Undersökningsområdet bestod av områden med 50
meters radie runt varje planerat vindkraftsverk (figur 3). Dessutom utgjordes
undersökningsområdet av 50 meter breda korridorer för nydragning av vägar
samt två mindre områden vid befintliga vägar där dessa behövde breddas
och en upplagsplats (figur 4).
Terrängen bestod av flack till småkuperad moränmark med mindre myreller sankstråk. Vegetationen bestod till största delen av planterad produktionsskog och hyggen. På hyggena var öppna markberedningsfåror. Även
de områden med nu uppväxt barrskog hade en gång varit markberedda. Det
var endast några små områden där det fanns ”opåverkad” skog och mark.
På flera ställen var marken dikad med djupa och breda maskingrävda diken.

Resultat
Kart- och litteraturstudiernas resultat har delvis redovisats under rubriken
Kunskapsläge ovan. De båda 1700-talskartorna (U19-1:9 och 20-hus-40) visade
att Sandplatsens fäbodar existerade på 1750-talet. I övrigt var de inte tillräckligt
detaljerade för att ge någon hjälp vid fältarbetet. På en karta för laga delning
från 1807 (U19-1:13) ser man utbredningen på fäbodens inäga och stigar som
går ut från denna samt en schablonmässigt inritad gård (figur 5). Ägofiguren
känns delvis igen på den ekonomiska kartan från 1963. Där kan man också se
tre byggnader inritade på södra sidan vägen. Vid Mossbo fäbodar finns två
byggnader inritade på den ekonomiska kartan.
Fältinventeringen resulterade i att elva nya lämningar kunde registreras
(figur 6). Lämningarna bestod av fem kolbottnar efter resmilor (nr 1-4 och 10),
två obestämda kolbottnar (nr 5 och 8) samt två områden med kolbottnar och
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Figur 6. De nyregistrerade lämningarna markerade med rött och respektive nummer. Skala 1:20 000

Figur 7. Kojgrund med välbevarat spisröse vid kolningsområdet nr 7. Fotograf: David Fahlberg.
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kolarkojgrunder (nr 6 och 7) (figur 7). Resmilebottnarna varierade mycket i
storlek, från 8 till 22 meter i diameter. Den minsta (nr 3) var ovanligt liten
och den största (nr 2) var ovanligt stor, medan de däremellan kan sägas vara
mer normala. De obestämda kolbottnarna var så förstörda att det inte gick
att avgöra om de var efter res- eller liggmilor. Förutom kolningslämningarna
dokumenterades också ett område med två mindre odlingsytor (nr 9) och ett
område med röjningsrösen (nr 11), vilka båda låg i anslutning till Sandplatsens
fäbodar. Dessutom gjordes en ny avgränsning och en delvis ny beskrivning
av Sandplatsens fäbodlämning (Husby 315:1). För en fullständig beskrivning
av lämningarna, se bilaga 1.

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
utan anknytning till mänsklig verksamhet eller broar och gränsmärken som
fortfarande används.
De tre fäbodlämningarna Husby 315:1, 316:1 och 317:1 var sedan tidigare
bedömda som fornlämningar och det finns ingen anledning att ändra den
bedömningen då de alla har tillkommit före 1850. Utbredningen på Sand-
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Figur 8. Sandplatsens fäbodar på kartan från 1807 med nya begränsningen markerad med röd linje och
den gamla begränsningen med rosa. Husgrunderna markerade med vita kvadrater och den kvarvarande
stugan med svart rektangel. Skala 1:5 000.
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platsens fäbodar, Husby 315:1, minskades något utifrån de husgrunder som
kunde konstateras vid inventeringstillfället (figur 8). Istället tillkom området
med fossil åkermark (nr 9) och röjningsröseområdet (nr 11), vilka båda bedömts som fornlämningar. Detta eftersom de hör till och ligger i anslutning
till Husby 315:1.
Kolningslämningarna bestod av kolbottnar efter både resmilor (nr 1-4, 7
och 10) och liggmilor (nr 6) samt två obestämda (nr 5 och 8). Tidigare antogs
att liggmilorna i allmänhet var mycket äldre än resmilorna. Resmilorna skulle
ha införts av tyska smeder på 1500-talet och liggmilorna skulle då vara från
tiden före resmilans införande. Senare års forskning har dock visat att det
inte behöver vara fallet. Vilken typ av mila som användes kan bero på lokala
traditioner, vilken typ av ved som kolades m.m. I Dalarna verkar liggmilor
ha dominerat fram till åtminstone 1800-talets mitt (Rosander 1977).
Det är intressant att resmilebottnarna uppvisar så stor variation inom
ett relativt begränsat område. Det skiljer 14 meter i diameter mellan den
största och den minsta. Men det ligger utanför denna utredning att försöka
reda ut vad denna variation kan bero på. Man skulle kunna hävda att det är
troligt att flera av kolbottnarna är från tiden före 1850, eftersom många av
de närbelägna bruken är anlagda före denna tid och att man även sålt kol till
Kopparberget i Falun under 1600-talet (Carlsson 1899). Men då det inte är
möjligt att bedöma åldern på de enskilda kolbottnarna endast utifrån okulär
besiktning och de inte heller finns på kartmaterialet från tiden före 1850 har
samtliga kolningslämningar bedömts som övriga kulturhistoriska lämningar
enligt Riksantikvarieämbetets praxis. 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 vindkraftsverk. Kolbotten nr 3 och kolningsområdet nr 6 ligger i ytterkanten av
femtiometersbufferten för vindkraftsverken. Kolbotten nr 4 och kolningsområdet nr 7 ligger i ytterkanterna av vägbufferten och kolbotten nr 1 strax utanför.
Kolbottnarna nr 5 och nr 2 ligger intill de befintliga vägarna. Dalarnas museum
bedömer att de bör gå att undvika skador på dessa lämningar vid anläggandet
av vindkraftsverk och vägar. Hänsyn bör dock tas till kolbotten nr 2 och 5 vid
eventuella dikningsarbeten så de inte skadas eller så att inte massor läggs upp
på lämningarna. Det samma gäller för fäbodlämningarna Husby 315:1, 316:1
och 317:1. Här bör eventuella massor från dikningsarbeten fraktas bort från
områdena och inte läggas upp på marken intill diket. Risken är annars stor att
husgrunder och röjningsrösen täcks över eller att nya högar med sten skapas,
vilka sedan kan vara svåra att skilja från de ursprungliga rösena.
Eventuella ingrepp i de ovan nämnda fäbodlämningarna kräver tillstånd
enligt 2 Kap. 12§ i Kulturmiljölagen och det är länsstyrelsen som i så fall gör
prövningen.

Måluppfyllelse
•
•
•
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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
Under våren 2015 utförde Dalarnas museum en arkeologisk utredning i norra
delen av Husby socken, Hedemora kommun. Anledningen var att Dala Vind
AB planerar att uppföra sju vindkraftsverk på och invid Snöberget väster om
Ängelsfors. I området fanns flera fäbodlämningar registrerade i FMIS. Utredningens syfte var att fastställa fornlämningsförhållandena runt de planerade
vindkraftsverken och de nya vägsträckningarna. Utredningen innefattade
arkivstudier och fältinventering.
Totalt kunde elva nya lämningar konstateras inom eller invid utredningsområdet. Dessa mättes in, beskrevs och markerades med snitslar. Nio av
de påträffade lämningarna bestod av kolningslämningar. Kolbottnarna var
efter både resmilor och liggmilor och några hade intilliggande kojgrunder.
Dessutom dokumenterades ett mindre område med fossil åker och ett större
röjningsröseområde intill Sandplatsens fäbodar. Kolningslämningarna bedömdes som övriga kulturhistoriska lämningar och fäbodarna tillsammans
med odlingslämningarna bedömdes som fornlämningar.
De lämningar som påträffades låg i ytterkanterna på buffertområdena kring
planerade vägar och vindkraftsverk. Dalarnas museum bedömer därför att det
bör gå att undvika skador på lämningarna i samband med byggnations- och
anläggningsarbeten. Dock bör hänsyn tas inom och invid fäbodlämningarna
vid eventuella vägåtgärder, så att massor t.ex. från diken inte läggs upp inom
fäbodarnas områden. Det samma gäller två av kolbottnarna.

Referenser
C.M.S. 1965. Djusa by. I: Husby-Rocken 1965.
Carlsson, Johan. 1899. Husby socken i Dalarne förr och nu. Hedemora. Nytryck
okänt år.
Olofsson, Leif. 1984. Fäbodar. I: Husby socken i Dalarna. Åttonde häftet. Husby
Sockenboks kommitté.
Rosander, Göran. 1977. Almogens utnyttjande av skogen i äldre tid. I: Dalaskogen. Dalarnas hembygdsbok 1977. Falun.

Arkiv
FMIS, fornminnesinformation, www.fmis.raa.se
Lantmäteriet, www.lantmaterie.se/Arkivsök
Lantmäterimyndigheternas arkiv: 20-hus-40
Lantmäteristyrelsens arkiv: U19-1:9, U19-1:13
Dalarnas museums arkiv: Ekonomiska kartan 13G 2c och 2d, Generalstabskartan.
Skogstyrelsen, Skogens Pärlor, www.skogsstyrelsen.se
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Dokumentationsmaterialet bestående av shapefiler, kartkopior, fältanteckningar och 11 digitala foton förvaras på Dalarnas museum.
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Figurförteckning
Figur 1. Utdrag från terrängkartan med undersökningsområdet inom den blå

cirkeln. Skala 1:100 000.
Figur 2. Fäbodlämningarna i FMIS markerade med rosa och respektive nummer
samt platserna för vindkraftsverk och nydragna vägar markerade med lila.
Skala 1:20 000.
Figur 3. Undersökningsområdet med områdena runt vindkraftsverken och vägkorridorer markerade med lila. Skala 1:20 000.
Figur 4. Upplagsplats och vägbreddningar markerade med gult. Skala 1:10 000.
Figur 5. Sandplatsens fäbodar på utsnitt ur kartan från 1807 (U19-1:13) med nuvarande vägar och den kvarvarande stugan inlagda från fastighetskartan. Skala 1:
5 000.
Figur 6. De nyregistrerade lämningarna markerade med rött och respektive nummer. Skala 1:20 000
Figur 7. Kojgrund med välbevarat spisröse vid kolningsområdet nr 7. Fotograf:
David Fahlberg.
Figur 8. Sandplatsens fäbodar på kartan från 1807 med nya begränsningen markerad med röd linje och den gamla begränsningen med rosa. Husgrunderna
markerade med vita kvadrater och den kvarvarande stugan med svart

rektangel. Skala 1:5 000.
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Nyregistrerade lämningar

1

Kolbotten efter resmila, rund, 10 m diam och
0,3-0,5 m h. Jämn yta. Stybbvall runt kanten,
0,6-1,0 m br och 0,2-0,4 m h. Flack stybbränna
runt om ca 1 m br och 0,2 m dj, tydligast i SV.
5 m Ö om kolbotten ev. kojgrund bestående av
kolstybbsvallar och ett 10-tal utspridda stenar,
markberedd. Kolbotten något skadad av markberedning i NO kanten. Beväxt med ett 50-tal
granar. Flackt Ö-sluttande moränmark med
blockinslag. Skogsmark, planterad tallskog.
Övrig kulturhistorisk lämning.

2

Kolbotten efter resmila, rund, ca 22 m diam och
1,2 m h i S. Smågropig yta. I N stybbvall intill 3 m
br och 0,8 m h. Ö kanten skadad av skogsbilväg.
Beväxt med ett 20-tal granar och sju tallar. Direkt
V om väg (N-S). Svagt S-sluttande moränmark.
Skogsmark, tallskog.
Övrig kulturhistorisk lämning.

3

Kolbotten efter resmila, rund, 8 m diam. Gropig
yta. Oregelbunden vall runt kanten, intill 2 m
br och 0,3 m h. Beväxt med sex granar och två
tallar. 11 m Ö om väg (N-S). Småkuperad moränmark. Skogsmark.
Övrig kulturhistorisk lämning.

4

Kolbotten efter resmila, oregelbunden, ca 15
m diam och intill 0,4 m h. Gropig yta. Oregelbunden stybbvall i SV intill 3 m br och 0,4 m h.
Kolbotten kraftig skadad av skogsmaskin. Flack
moränmark. Skogsmark, planterad tallskog.
Övrig kulturhistorisk lämning.

5

Kolbotten obestämd, bestående av ett ca 15x13
m st område (Ö-V) med sot och kol. I N rejäla
kolhögar annars inga synliga strukturer. Förstörd, förmodligen av både markberedning och
väg. Direkt N om väg (Ö-V). Flack moränmark.
Skogsmark, tallskog.
Övrig kulturhistorisk lämning.

6

Område med kolbotten och kolarkojgrund, ca
20-26x15-25 m (NO-SV), bestående av 1 kolbotten efter liggmila och 1 kojgrund. Kolbotten efter
liggmila, rektangulär, 16x7 m (ONO-VSV) och
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0,4 m h. Stybbgropar, utom i ONO, 2-5x1,5-2
m och 0,5 m dj. I VSV är en stybbhög 6x5 m
(ONO-VSV) och 0,4 m h. 7 m N om kolbotten är:
kojgrund, rektangulär, 4x3 m (NO-SV). Något
försänkt golvplan omgivet av sand- och grusvallar, 1 m br och 0,2-0,3 m h. Täktgropar runt om
ca 3x0,5 m och 0,3-0,8 m dj. Området markerat
med 15 kulturstubbar. Flack moränmark invid
myr. Skogsmark, hygge.
Övrig kulturhistorisk lämning.

7

Område med kolbottnar och kolarkojgrund, ca
30x17 m (NNV-SSO), bestående av 2 kolbottnar
efter resmilor och 1 kojgrund. Den S kolbotten
är 15 m diam och 0,4 m h och den i N 10 m
diam. Båda har jämna ytor och är omgivna av
stybbvallar 3-4 m br och 0,4 m h. Direkt NO om
den N kolbotten är: kojgrund, 4,5x3 m (NV-SO)
begränsad av kolstybbsvallar 1 m br och 0,2-0,4
m h. Välbevarat spisröse i SO 3x1,5 m och 1,5
m h. Kallmurat av 0,2-1 m st stenar. Den N kolbotten skadad av ett vindfälle mitt i. Området
markerat med 10 kulturstubbar. Småkuperad
moränmark. Skogsmark, hygge.
Övrig kulturhistorisk lämning.

8

Kolbotten, obestämd, bestående av ett ca 11
m st område med kol och sot. Ca 5 m NO om
kolbotten är 4 stybbgropar, 3-4x1-2 m. Ligger
inom röjningsröseområde. Flackt N-sluttande
moränmark. Skogsmark, granskog.
Övrig kulturhistorisk lämning.

9

Område med fossil åkermark, ca 33x8-22 m
(NNV-SSO), bestående av 2 odlingsytor, 2 röjningsrösen och 1 stenmur. Den Ö odlingsytan
är ca 25x8 m (NNV-SSO), avsmalnande åt S.
Begränsad i V av ett hak och i Ö av en stenmur.
Stenmuren är ca 27 m l (NNV-SSO), intill 3 m br
och 0,7 m h och avslutas i N mot ett flyttblock.
Den V odlingsytan är 4x3 m och begränsas av
hak. I N delen av området är två röjningsrösen.
Lämningen hör till fäboden Husby 315:1, men
ligger strax utanför den inäga som redovisas på
1807 år karta. N-sluttande moränmark. Skogsmark, barrskog.
Fornlämning.

17

10

Kolbotten efter resmila, rund, ca 10 m diam.
Jämn yta. Omgiven av flackt stybbdike, 2 m
br och 0,3 m dj. Endast sparsamt med kol vid
provstick. N-sluttande moränmark. Skogsmark,
granskog.
Övrig kulturhistorisk lämning.

18

11

Röjningsröseområde, ca 215x75-90 m (ONOVSV), bestående minst ett 40-tal röjningsrösen.
Rösena är ofta otydliga, 1 m diam – 2x3 m och
0,3-0,7 m h. Område hör till fäboden Husby
315:1 och ligger inom den inäga som redovisas
på kartan från 1807. Flack moränmark. Skogsmark, barrskog.
Fornlämning.
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