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Inledning
Med anledning av att Ludvika kommun och ABB planerade att exploatera
fastigheten Ludvika 4:61, Magnetgärdet, genomförde Dalarnas museum en
arkeologisk utredning (figur 1). Arbetet utfördes i maj 2016 och bestod av en
fältinventering och sökschaktsgrävning. Beslut fattades av Länsstyrelsen i
Dalarnas län, dnr 431-337-2016, och beställare var Ludvika kommun.

Antikvarisk bakgrund
Det drygt 300x170 meter stora utredningsområdet låg strax söder om ABB:s
anläggningar i Ludvika och kallas för Magnetgärdet (figur 2). I norra kanten
av området har en tjocknackig stenyxa med hålegg påträffats, RAÄ-nr Ludvika
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Figur 1. Terrängkartan med utredningsområdet inom den blå cirkeln. Skala 1:50 000.
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Figur 2. Fastighetskartan med utredningsområdet markerat med blå linje samt de båda omnämnda
fornlämningarna med röd punkt och respektive nummer. Skala 1:10 000.

274:1. Yxan förvaras på Ludvika Gammelgård och har där nr 55. År 2004 gjorde
Dalarnas museum en utredning strax väster om det nu aktuella området. Där
påträffades vad som tolkades som en kolningsgrop samt ett stolphål, RAÄ-nr
Ludvika 452. Kolningsgropen kunde dateras till år 1520-1650 (Lögdqvist 2005).
Redan på vintern år 1900 började Elektriska Aktiebolaget Magnet resa
verkstadslokaler på Ludvikatäkten, direkt norr om det här aktuella området.
Sedan dess har industriområdet hela tiden utvecklats och expanderat, men
ligger fortfarande kvar på samma plats (Wermelin & Ström 1950).

Syfte
Syftet med utredningen var att utreda fornlämningsförekomsten inom utredningsområdet. Påträffade lämningar skulle översiktligt avgränsas samt beskrivas och bedömas avseende fornlämningsstatus. De påträffade lämningarna
skulle också rapporteras till FMIS enligt Riksantikvarieämbetets anvisningar.

Metod
Innan fältinventeringen påbörjades gjordes översiktliga kartstudier för att få en
uppfattning om markanvändningen inom området under historisk tid. Resultatet från kartstudierna användes sedan som underlag vid fältinventeringen.
Inventeringen innebar att hela området gicks över till fots. Påträffade
lämningar beskrevs och klassificerades enligt Riksantikvarieämbetets rekom6

Dalarnas museum – arkeologisk rapport 2016:9

F

0 50 100

200 Meter

Figur 3. Kartan från 1794 rektifierad mot fastighetskartan. Utredningsområdet samt modern bebyggelse
och järnväg visas. Skala 1:10 000.

mendationer och praxis. Lämningarna mättes in med GPS kopplad till en
handdator med underlagskarta. En bedömning gjordes också om det kunde
finnas under mark dolda eller i sen tid övertäckta lämningar. Sökschaktsgrävningen gjordes med hjälp av grävmaskin utrustad med planskopa. Grävningen
skedde skiktvis ned till naturlig mark. Schakten mättes in med RTK och lades
igen efter avslutad dokumentation.

Resultat
Kartstudier
Kartstudierna visar att marken, där utredningsområdet var beläget, åtminstone sedan 1700-talet har legat under Ludvika bruk och utgjorts av åker- eller
ängsmark. På en karta från 1794 (U27-20:5) kallas det aktuella området och
intilliggande mark för Södra täkten (figur 3). Även på den häradsekonomiska
kartan från 1866–67 och på en karta från 1901 bestod utredningsområdet av
åker- och/eller slogmark (J112-89-20, 20-luj-152). Fortfarande 1923 verkar
utredningsområdet ha varit obebyggt (20-lus-6).
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Figur 4. Den ekonomiska kartan från 1966 med utredningsområdet inlagt. Skala 1:5 000.

Drygt 40 år senare fanns på de ekonomiska kartorna från 1966 nio stycken
byggnader inritade i norra delen av området (figur 4). Fem av byggnaderna
var 30–40 meter långa och låg tillsammans med en mindre byggnad orienterade i en oregelbunden fyrkant i nordöstra delen av området. Mellan byggnaderna fanns vägar och en allé. Ytterligare fyra mindre byggnader låg i den
nordvästra delen, varav en strax utanför utredningsområdet (J133-12F3c68,
J133-12F3d68). På den moderna fastighetskartan finns en byggnad inritad på
den södra delen av området. Denna byggnad var nu riven, se figur 5.

Fältinventering
Fältinventeringen utfördes i maj 2015. Utredningsområdet bestod av flack
mark med mestadels gles träd och buskvegetation. Området var beläget mellan järnvägen i öster, industriområdet med parkering i norr, Lyviksvägen i
väster och före detta Valhallaskolan i söder. I den nordvästra kanten har det
tidigare funnits en banvall för TGOJ-banan (figur 4). Stora delar av området
verkar ha schaktats och jämnats ut i sen tid och gav ett stökigt intryck. Hela
västra delen av undersökningsområdet var söndergrävt och täckt med sentida
dumpmassor. I övrigt var hela utredningsområdet tillgängligt och inventeringsförhållandena goda.
Vid fältinventeringen påträffades sju stycken sentida husgrunder, ett område med trädgårdsväxter samt en avplanad yta (figur 5).
Den ena husgrunden (nr 1) var en jordkällare med gjuten öppning och dubbeldörrar i sydväst (figur 6). Övriga grunder (nr 2-5 och 8-9) bestod av gjutna
betongsyllar och betongplattor eller var murade av betongblock. I några av
8
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Figur 5. Utredningsområdet markerat med blå linje och de dokumenterade lämningarna markerade
med rött och respektive nummer. Lämningarna under 20 meter har markerats med schablonmässiga
kvadrater. Skala 1:2 000.

grunderna fanns gjutna fundament och rörledningar. Trädgårdsområdet (nr 6)
var ca 65x40 meter stort. Inom området fanns odlingslotter med övergivna
bestånd av vinbär, hallon och rabarber. Inom trädgårdsområdet fanns också
rester efter stängslingar och minst två vattenposter. I södra delen av området
var en tydligt avplanad yta (nr 7), som var ca 20x15 meter stor. Ytan omgavs
av flacka diken på tre sidor och en terrasskant på den fjärde sidan. Samtliga
lämningar bedömdes som övrig kulturhistorisk lämning. För en fullständig
beskrivning av lämningarna, se bilaga 1.
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Figur 6. Jordkällaren nr 1 fotograferad från väster. Fotograf: Greger Bennström.
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Figur 7. Planritning över schakten vilka är markerade med grått och respektive nummer. Husgrunder
markerade med rött och begräsningen på utredningsområdet med blå linje. Skala 1:1000.
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Sökschaktsgrävning
Sex schakt togs upp i den
norra delen av utredningsområdet (figur 7). Schakten
var 3,8–11 meter långa, 2–4
meter breda och 0,4–0,9
meter djupa.
I samtliga schakt kunde
ett 0,2–0,6 meter tjockt
matjordslager iakttas. Den
naturliga marken bestod
av grå eller orangebeige silt
eller beige lera. I schakt 2
framkom vad som tolkades
som en rotbrand under
matjorden. I schakt 4 påträffades ett stolphål med Figur 8. Det stenskodda stolphålet i schakt 4 fotograferat från
stenskoning (figur 8). Två sydväst. Måttstocken är 1 meter. Fotograf: David Fahlberg.
olika diken kunde iakttas
i schakt 3 och 6. I schakt 3
var diket skålformat och fyllt med matjord medan det i schakt 6 mer liknade
en nedplöjning och var fyllt med sprängsten. I schakt 3 och 6 framkom vad
som tolkades som vägfyllningar, innehållande olika lager av grus, sand och
bergkross. För en fullständig beskrivning av schakten, se bilaga 2.

Tolkning
Utredningsområdet verkar ha utgjorts av jordbruksmark från åtminstone
1700-talet fram till 1920-talet. Därefter har det bebyggts i norr och nyttjats
för trädgårdsodling i söder. Någon gång efter 1966 har byggnaderna, utom
jordkällaren, rivits och delar av området har rensats. Vägar och gårdsplaner
som syns på den ekonomiska kartan har täckts med ett tunt matjordslager
och var nu gräsmark.
Av de påträffade husgrunderna går alla utom jordkällaren att identifiera på
den ekonomiska kartan från 1966 (figur 9). På denna karta var grund nr 3, 4,
5 och 8 markerade som bostadshus eller kontorslokaler, medan grund 2 och 9
har varit ekonomibyggnader. Byggnaderna är troligen uppförda någon gång
mellan 1923 och 1963. Jordkällaren finns inte markerad på den ekonomiska
kartan men bör ha ungefär samma ålder som de övriga byggnaderna som
funnits på platsen, då den innehåller delar gjutna av betong. Möjligen har
jordkällaren hamnat mitt i skarven mellan de två kartbladen. De tre byggnader
som på ekonomiska kartan låg i nordvästra delen av utredningsområdet kunde
inte identifieras i fält. Troligen var grunderna helt bortgrävda eller övertäckta.
Odlingsområdet nr 6 var anlagt under 1900-talet och något svåravgränsat.
Det går inte att urskilja på den ekonomiska kartan som flygfotograferades
1962–63 (figur 4). Det är inte omöjligt att det anlagts efter 1963 och varit ett
koloniområde. De växter som gick att identifiera vid inventeringstillfället var
hallon, vinbär och rabarber. Den avplanade ytan i söder, nr 7, går inte heller
att urskilja på ekonomiska kartan. Möjligen har den varit ett potatisland eller
liknande eller så kan det ha stått någon form av tillfällig byggnad på platsen.
I alla schakt kunde ett matjordslager iakttas. Det är inte konstigt då området har varit åkermark från åtminstone 1700-talet till början av 1900-talet.
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Figur 9. Schakten, markerade med vitt och husgrunderna markerade med rött rektifierade mot den
ekonomiska kartan. Skala 1:1000.

Det som tolkades som vägfyllning i schakt 3 stämmer med en vägarna på den
ekonomiska kartan från 1966 (figur 9). Diket i samma schakt verkar vara från
tiden då marken brukades som åker. Stolphålet i schakt 4 gav ett modernt
intryck och det är troligen från en ledningsstolpe eller liknande. Det grus och
makadam som framkom i norra änden av schaktet hör troligen till en väg som
gått direkt norr om schaktet och är sannolikt samma lager som också kunde
iakttas i schakt 5. Det som tolkades som vägfyllning i schakt 6 har troligen varit
en gårdsyta kring husgrund nr 3. Det smala stenfyllda dike som framkom i
schaktet kan vara från en kabel eller rörledning som inte längre är i bruk eller
någon slags dräneringsdike.
Samtliga påträffade lämningar klassades som övrig kulturhistorisk lämning
och Dalarnas museum bedömer att inga ytterligare arkeologiska åtgärder är
nödvändiga inom utredningsområdet.

Måluppfyllelse
Följande mål har uppfyllts inom ramen för den arkeologiska utredningen:
• Fornlämningsförekomsten inom utredningsområdet har utretts.
• Påträffade lämningar har översiktligt avgränsats, beskrivits och bedömts med avseende på fornlämningsstatus.
• Sökschakt har grävts för att identifiera eventuella under mark dolda
lämningar.
• Påträffade lämningar har rapporterats in till FMIS.
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Sammanfattning
Våren 2016 genomfördes en arkeologisk utredning vid Magnetgärdet, strax
söder om ABB:s industriområde i Ludvika. Anledningen var att Ludvika kommun och ABB planerar att exploatera området. En yxa från yngre stenålder
och en kolningsgrop från 1500–1600-tal har tidigare hittats i närheten.
Utredningen bestod av kartstudier, fältinventering och sökschaktsgrävning och syftet var att utreda om det fanns fornlämningar inom det aktuella
området. Kartstudierna visade att området utgjort odlingsmark åtminstone
från 1700-talet fram till 1920-talet. Detta kunde också bekräftas av sökschaktsgrävningen då ett 0,2–0,6 meter tjock matjordslager fanns i alla schakt. Vid
fältinventeringen dokumenterades sex grunder från olika byggnader och en
jordkällare samt resterna efter ett trädgårdsområde och avplanad yta som kan
ha varit ett potatisland eller liknande. Byggnaderna som stått på grunderna
finns inritade på ekonomiska kartan från år 1966. Vid sökschaktsgrävningen
kunde rester efter vägar och gårdsytor samt ett stolphål från modern tid iakttas under grästorven. Även ett dike från tiden då marken varit jordbruksmark
kunde iakttas i ett av schakten.
Samtliga påträffade lämningar klassades som övrig kulturhistorisk lämning
och Dalarnas museum bedömer att inga ytterligare arkeologiska åtgärder är
nödvändiga inom utredningsområdet.

Referenser
Lögdqvist, Anna (2005). Arkeologisk utredning Ludvika by, Ludvika socken
och kommun Dalarna. Dalarnas museum Arkeologisk rapport 2005:5.
Falun.
Wermelin, Per G. & Ström, Holger (1950). Ludvikaverken 1900-1950. Historien
om en Bergslagsindustri och dess arbete i elektronikens tjänst under 50 år.
Västerås: ASEA

Arkiv
FMIS, fornminnesinformation, www.fmis.raa.se
LMV, Lantmäteriet, www.lantmateriet.se Arkivsök
Lantmäterimyndigheternas arkiv: 20-LUS-6, 20-luj-152.
Lantmäteristyrelsens arkiv: U27-20:5.
Rikets allmänna kartverks arkiv: J112-89-20, J133-12F3c68 och J133-12F3d68.
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Tekniska och administrativa uppgifter
Länsstyrelsens diarienummer:
Socken:
Fornlämning, raä nr:
Fastighet:
Koordinater, SV:
(SWEREF99 TM)

Höjd (RH 2000):
Inmätning:
Utförandetid:
Total yta:
Schaktlängd:
DM projektnummer:
DM diarienummer:
DM fotoaccesion:
DM fyndaccesion:
Arkeologisk personal:
Fältarbetsledare:
Projektansvarig:

431-337-2016
Ludvika
274:1
Ludvika 4:61
N 666 67 45
E 50 97 35
160 m.ö.h.
Handdator med GPS och RTK
2016-05-03 – 2016-05-19
ca 50 000 m2
52 m
1605
25/16
DM 2016 34, 32 bilder
Inga fynd tillvaratagna
Greger Bennström
David Fahlberg
Greger Bennström
Greger Bennström

Dokumentationsmaterialet bestående av fältanteckningar, fotografier och
shape-filer förvaras på Dalarnas museum.
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Dokumenterade lämningar

1

Jordkällare, 11x7 m (NO-SV) och 2 m h, yttermått. Öppning åt SV, gjuten av betong och med
dubbla dörrar.
Övrig kulturhistorisk lämning.

2

Husgrund, 9x7 m (NV-SO), bestående av en 0,2
m bred betongsyll.
Övrig kulturhistorisk lämning.

Bilaga 1

4

Husgrund, ca 30x9 m (NV-SO). Bestående av en
0,3 m bred övertorvad betongsyll. Nivån inne i
grunden något lägre än omgivande mark. I NV
delen är ett fundament där rörledningar sticker
upp ur marken (figur 11).
Övrig kulturhistorisk lämning.

5

Husgrund med oklar avgränsning, ca 15x8 m
(NNV-SSO). Rester av betongsyll i SSO.
Övrigkulturhistorisk lämning.

6

Trädgårdsområde, ca 65x40 m (N-S). Inom
området är flera odlingslotter med övergivna
bestånd av vinbär, hallon och rabarber. Inom
området finns också rester efter olika slags
stängslingar och minst två vattenposter (figur
12).
Övrig kulturhistorisk lämning.

Figur 10. Sydöstra delen av husgrund 3 fotograferad från
norr. Fotograf: Greger Bennström.

3

Husgrund, ca 30x8 m (NV-SO). Murad av
betongblock och marken innanför urgrävd 0,5
meter. Tydligast i SO delen (figur 10).
Övrig kulturhistorisk lämning.
Figur 12. Vinbärsbuskar med stöd av järnrör. Västra delen
av trädgårdsområdet. Fotograf: Greger Bennström.

7

Avplanad yta, ca 20x15 m (N-S). Avgränsad mot
omgivande mark av flacka diken, 1 m br och
0,2-0,4 m dj, i N, Ö och S samt i V en terrasskant
0,4 m h. Möjligen potatisland eller liknande
(figur 13).
Övrig kulturhistorisk lämning.

8
Figur 11. Fundament i husgrund 4 fotograferat från norr.
Fotograf: Greger Bennström.

Husgrund, ca 35x8 m (NO-SV). Bestående av
betongfundament i ändarna. Mellan dessa går
ett dike, 0,6 m br och 0,4 m dj.
Övrig kulturhistorisk lämning.
15

9

Husgrund med oklar avgränsning. Bestående
av två betongplattor 5x3 m respektive 10x3 m
(NO-SV).
Övrig kulturhistorisk lämning.

Figur 13. Potatisland? Den avplanade ytan fotograferad
från söder. Fotograf: Greger Bennström.

16

Dalarnas museum – arkeologisk rapport 2016:9

Schaktbeskrivningar

Bilaga 2

Schakt 1

7,5x2,2 m (NNO-SSV) 0,6 m dj i NNO och 0,4 m
dj i SSV. Under grästorven var ett 0,25 m tjockt
matjordslager och under detta var den naturliga
marken bestående av gråbeige silt. I SSV änden
kunde ett tunt gruslager iakttas mellan matjorden och silten.

Schakt 2

11x2 m (NNO-SSV) och 0,45 m dj. Under grästorven var ett 0,25 m tjockt matjordslager och
under detta var den naturliga marken bestående
av orangebeige silt. I SSV änden kom grus och
bergkross under grästorven. I SV delen framkom en avvikande färgning under matjorden.
Den var ca 1,5x1,0 m, med oregelbunden form,
och innehöll rödbränd silt med kol- och sotstråk. Färgningen tolkandes som en rotbrand
(figur 14).

Figur 15. Schaktväggen i schakt 3 med vägfyllningen
framrensad fotograferad från nordväst. Fotograf: David
Fahlberg.

Schakt 4

9x2-4 m (NNO-SSV) och 0,7 m dj. Under grästorven var ett 0,5 m tjockt matjordslager och
därunder den naturliga marken bestående av
beige lera. I N änden framkom grus och makadam under grästorven. I NO kanten framkom
ett stolphål varför schaktet vidgades åt Ö. Stolphålet var 0,5 m i diameter och 0,6 m dj. Kanterna
var tvära med stenskoning samt en sten som låg
i botten av hålet.

Schakt 5

3,8x2,2 m (N-S) och 0,6 m dj. Under grästorven
var ett 0,2 m tjockt gruslager. Sedan kom ett 0,2
m tjockt matjordslager och därunder den naturliga marken bestående av beige lera.
Figur 14. Rotbranden i schakt 2, lodfoto från väst. Fotograf:
David Fahlberg.

Schakt 3

9,5x2 m (ONO-VSV) och 0,9 m dj. Under grästorven var ett 0,6 m tjockt matjordslager och
under detta var den naturliga marken bestående
av brunbeige lera. I schaktets längdriktning
och direkt under matjorden var ett dike, 0,4
m br med skålformad botten. Ungefär mitt i
schaktet och närmast vinkelrätt mot det samma
framkom vad som tolkades som en vägfyllning.
Fyllningen bestod av 0,2 m grått grus under
grästorven. Därunder kom 0,15 m beige lera,
0,2 m grus och bergkross med tegelinslag samt
0,1 m beige lera (figur 15).

Schakt 6

11x2,2 m (VNV-OSO) och 0,5 m dj. I VNV änden
var 0,2 m matjord under grästorven och sedan
den naturliga marken bestående av beige lera.
I övriga delen av schaktet framkom vad som

Figur 16. Det stenfyllda diket i schakt 6. Lodfoto från söder.
Fotograf: David Fahlberg.

17

tolkades som en vägfyllning. Fyllningen var
ca 2 m bred och gick diagonalt genom schaktet
(ONO-VSV). Direkt under grästorven var 0,1
m grått grus och sedan 0,05 m beige sand. Därunder kom 0,2 m bergkross vilken låg på den
naturliga leran. Direkt V om och parallellt med
denna fyllning var ett dike/nedplöjning, 0,3 m
brett och fyllt med sprängsten (figur 16).
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www.dalarnasmuseum.se

Dalarnas museum

Postadress
Box 22, 791 21 Falun
Besöksadress
Stigaregatan 2-4, Falun
Tel 023-666 55 00
info@dalarnasmuseum.se
www.dalarnasmuseum.se

