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Inledning
Under april 2017 utförde Dalarnas museum en arkeologisk utredning i ett ca 
115 hektar stort område beläget mellan Oberget och E16 i Torsångs socken, 
Borlänge kommun (figur 1). Utredningen var en del i ett inledande projekt 
för att undersöka förutsättningar att etablera ett framtida bostadsområde. 
Beställare var Oberget AB och utredningen bestod av en fördjupad fornmin-
nesinventering utan KML-beslut.

Figur 1. Utdrag från terrängkartan med undersökningsområdet inom den blå figuren. Skala 1:50 000.

Oberget

Ösjön

Ornäs

Lilla Aspan

Tomnäs Kyna

St. Ornäs

L. Ornäs

Liljan

E16

0 1 20,5

Kilometer

F



6 Dalarnas museum – arkeologisk rapport 2017:7

Syfte
Syftet med utredningen var att upptäcka och dokumentera eventuella ej tidi-
gare kända forn- och kulturlämningar samt att lokalisera lägen för eventuella 
lämningar som inte var synliga ovan mark. Utredningen ska vidare kunna 
utgöra underlag för länsstyrelsens eventuella kommande beslut och för Lilje 
Fjäll AB:s vidare planering.

Metod
Utredningen bestod av två moment, arkivstudier och fältinventering. Arkiv-
studierna innebar att databaserna Fornsök och Skogens Pärlor gicks igenom 
för att kartlägga vilka eventuella tidigare registrerade kulturhistoriska läm-
ningar som fanns inom eller invid utredningsområdet. En genomgång av 
historiskt kartmaterial gjordes för att utröna markanvändningen under äldre 
tider. Rapporter för tidigare arkeologiska insatser som på något sätt berört 
utredningsområdet gicks igenom. Resultatet från arkivstudierna användes 
sedan som underlag för fältinventeringen och för att tolka eventuella påträf-
fade lämningar.

Fältinventeringen innebar att hela utredningsområdet gicks över till fots. 
Området genomsöktes i 20–50 meter breda slag, beroende på terräng och ve-
getation. Påträffade lämningar mättes in med GPS kopplad till en handdator 
med underlagskarta. Lämningarna beskrevs enligt Riksantikvarieämbetets 
rekommendationer och praxis samt fotograferades. En bedömning gjordes 
också om det kan förekomma under mark dolda eller i senare tid övertäckta 
lämningar. Jordsond användes för att avgränsa lämningar eller bestämma dess 
funktion. Då detta var en utredning utan KML-beslut har inga provgropar 
eller sökschakt tagits upp.

Arkivstudier
Utredningsområdet gränsar i söder till riksintresset för kulturmiljövården 
Torsångsbygden (W 7). Torsångsbygden utgör ett nyckelområde beträffande 
förståelsen av framväxten av ett särpräglat samhälle i det forntida och medel-
tida Dalarna. Området innehåller en central odlingsbygd med fornlämningar 
från järnålderns senare del och bebyggelsekontinuitet fram till 1800-talet med 
delvis välbevarad agrarbebyggelse. I området ingår också Torsångs kyrkomiljö 
med 1300-talskyrkan och Ornäsloftet från 1500-talets början (Riksantikvarie-
ämbetet 2013).

Ornäs nämns första gången i skrift 1318 och 1368. I slutet av 1400-talet 
hade sju bergsmansgårdar slagits ihop till en storgård ägd av Stig Hans-
son. Vid 1600-talets början delades gården i Stora och Lilla Ornäs. Tomnäs 
nämns i skrift första gången 1368. På 1500-talet bestod den av tre gårdar och 
på 1820-talet av två gårdar (Carlsson & Sundström 1998, Burman & Carlsson 
1999). Utredningsområdet har till största delen utgjort utmark till Ornäs och 
Tomnäs. Odlingsmark och hagmarker låg i slutet av 1600-talet, precis som nu, 
strax söder om det aktuella utredningsområdet (Burman & Carlsson 1999). 
Det är endast längst bort i sydöst, vid Djupsänget, som det finns mark som 
brukats för odling.

Den västra kanten av utredningsområdet har berörts av en tidigare utred-
ning och förundersökning i samband med utbyggnaden av riksvägen (Sand-
berg 2000, Lögdqvist, Sandberg & Carlsson 2005). Även den kulturhistoriska 
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utredning som gjordes för en sträckning av Bergslagsbanan berörde delar 
utredningsområdet (Carlsson & Sandberg 2004).

Inom eller i direkt anslutning till utredningsområdet finns sedan tidigare 
ett fåtal forn- och kulturlämningar registrerade i FMIS (figur 2). 

Två av lämningarna består av äldre vägsträckningar. Stalltäktsvägen, 
Torsång 215:1, finns med på kartor från slutet av 1600-talet och mitten av 
1700-talet (U54-14:1, U54-14:3, 20-tor-3). Den andra vägen, Tomnäs ridväg 
(figur 3), Torsång 218:1, finns med på kartor från mitten av 1700-talet och 
början av 1800-talet (U54-20:2, U54-1:3, 20-tor-11). Vägarna har lett från bergs-
mansgårdarna Stora Ornäs respektive Tomnäs upp mot den stora allmänna 
landsvägen mellan Falun och koppargruvan i norr och jordbruksbygderna 

Figur 2. Fastighetskartan med berörda lämningar markerade med rosa och respektive nummer. Skala 
1:15 000.
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kring Torsång och Stora Tuna i söder. Stalltäktsvägen är på östra sidan om 
E16, Torsång 215:1, endast synlig som en otydlig stig medan den på västra 
sidan består av en bred stenröjd väg, Torsång 216:1 (Lögdqvist, Sandberg & 
Carlsson 2005).

I ytterkanten av utredningsområdet finns också tre gränsmärken, Torsång 
141:1, 142:1 och 143:1, vilka alla finns beskrivna och namngivna på en karta 
från 1757 (U54-14:3). Torsång 213:1 består av lämningar från en 1800-talsgård 
(Lögdqvist, Sandberg & Carlsson 2005) och Torsång 212:1 består av resterna 
efter jordkällare eller koja (Sandberg 2000). Dessa två ligger strax utanför 
utredningsområdet. Torsång 80:1 markerar platsen för en påträffad trindyxa, 
vilken 1948 skänktes till Dalarnas museum (figur 4).

Figur 4. Trindyxan (DM 8060) som hittats strax norr om järnvägen vid gården Djupsänget. Foto: 
Greger Bennström.

Figur 3. Tomnäs ridväg (Torsång 218:1) fotograferad från sydsydost. Observera de bortröjda stenarna 
som kantar dalsidan mot sydväst. Foto: Greger Bennström.
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Genomförande
Fältarbetet genomfördes under fem dagar i början av april 2017 av en arkeo-
log från Dalarnas museum. Undersökningsområdet var ca 1400x700 meter 
stort och bestod till största delen av skogsmark. Det var bara längst i sydost, 
vid Djupsänget, som det var odlingsmark och bebyggelse. Terrängen bestod 
huvudsakligen av kuperad moränmark, delvis stenig, med enstaka mindre 
myr- och sankmarker (figur 5). Vegetationen utgjordes mestadels av barrskog 
med varierande täthet. Enstaka områden bestod av tätt beväxta hyggen.

Väderförhållandena var goda under i stort sett hela fältinventeringen och 
hela undersökningsområdet var tillgängligt. Täckningsgraden på invente-
ringen beräknas till ca 90 %. När det gäller markberedda hyggen med tät 
vegetation och sankmarker har dessa endast gåtts över översiktligt med en 
täckningsgrad på ca 50 %. Dessutom besöktes redan registrerade lämningar 
för att kontrollera att beskrivning och inprickning stämde.

Resultat

Kartstudier
Genomgången av historiska kartor visade att området huvudsakligen brukats 
som utmark. De två vägarna (Torsång 215:1 och 218:1) fanns redovisade på 
flera av dem. Detta gällde även gränsmärkena, Torsång 141:1-143:1. Enligt 
kartor från mitten av 1700-talet (U54-14:3, U54-20:2) ska ett gränsmärke, 
Bromshålsröret, ha funnits vid det nordöstra hörnet av utredningsområdet, 
men det kunde inte återfinnas i terrängen. På samma kartor finns även ett 
gränsmärke strax norr om gården Djupsänget, Djupängsröret, men inte heller 
detta kunde återfinnas.

Vid Djupsänget på Tomnäs ägor har det funnits åker- och slåttermark 
åtminstone från slutet av 1600-talet (U54-20:1). Det är i stort sett den mark 
som fortfarande är öppen på båda sidor om järnvägen och vägen. Marken 
har brukats in i sen tid och inga ålderdomliga drag eller lämningar kan idag 
iakttas (figur 6).

Figur 5. Den steniga terrängen i västra delen av undersökningsområdet. Foto: Greger Bennström.
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För Ornäs del verkar den del av inägomarken som sträckt sin i utrednings-
områdets sydvästra del ha utgjorts av betesmark (U54-14:3, 20-TOR-192).

Fältinventering
Fältinventeringen resulterade i att 12 nya lämningar kunde dokumenteras 
(figur 7). De flesta nya lämningarna fanns i den östra delen av utrednings-
området. Lämningarna bestod av en vägbank (nr 1), en husgrund (nr 3), tre 
kolbottnar (nr 7, 9 och 10), tre skärpningar (nr 4, 5 och 12) samt fyra stycken 
sand- grustäkter (nr 2, 6, 8 och 11). Den ena täkten (nr 2) och vägen (nr 1) ligger 
delvis utanför undersökningsområdet och skärpningen (nr 4) strax utanför. För 
en fullständig beskrivning av samtliga nyregistrerade lämningar, se bilaga 1. 

Vid fältinventeringen kunde det inte upptäckas någon plats eller något 
område där lämningar dolda under mark kunde misstänkas. En justering av 
inprickningen för gränsmärkena Torsång 141:1 och 142:1 gjordes efter besök 
på platserna.

Tolkning 
Utifrån Kulturmiljölagen och Riksantikvarieämbetets praxis klassificeras kul-
turlämningar vanligen som fornlämning eller övrig kulturhistorisk lämning. 
En fornlämning är enligt Kulturmiljölagen (1988:950) ” lämningar efter män-
niskors 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 övrig kulturhistorisk lämning 
och skyddas av en hänsynsparagraf i Skogsvårdslagen (30 § SvL). Klassifi-
ceringen bevakningsobjekt kan också förekomma. Det innebär att man inte 
har kunnat göra en bedömning i fält vilken klassificering lämningen ska ha. 
Klassificeringen bevakningsobjekt ska dock endast användas undantagsvis.

Figur 6. Utdrag från geometrisk avmätning av Tomnäs inägor 1693 med nutida vägar och byggnader 
inlagda. Skala 1:5 000.
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Flera av de nya lämningarna bestod av olika slags nedgrävningar i marken. 
Fyra av dessa, nr 2, 6, 8 och 11, tolkades som sand- eller grustäkter. I fallet för nr 
6 är tolkningen av syftet med nedgrävningen något osäker medan tolkningen 
för de övriga tre är helt tydlig. Sentida sand- och grustäkter registreras normalt 
inte i FMIS men har ändå tagits med här för att slippa framtida frågetecken. 
Då det inte finns några belägg för att täkterna tillkommit före år 1850 och de 
inte heller uppvisar några spår efter äldre tiders bruk har samtliga bedömts 
som övrig kulturhistorisk lämning. Tre av nedgrävningarna tolkades som 
skärpningar, nr 4, 5 och 12. Här råder större osäkerhet om varför man grävt 
dessa gropar. Det finns inga gruvhål i utredningsområdets omedelbara när-
het. De närmaste ligger 2–3 kilometer bort. Några kalkbrott ligger på ungefär 

Figur 7. Fasighetskartan med de nya lämningarna markerade med rött och respektive nummer. Skala 
1:10 000.
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samma avstånd. Möjligen är skärpningarna provgrävningar för sand- eller 
grustäkter. Skärpningar (mindre provbrytningar) och jordrymningar sorteras 
in under lämningstypen gruvhål. Inte heller här finns några belägg före 1850 
eller spår efter äldre brukningsmetoder varför alla tre bedömts som övrig 
kulturhistorisk lämning.

Av de tre kolbottnarna var det bara en, nr 9, som kunde bestämmas till 
typ. De andra två var för förstörda för att kunna bestämmas. Man kan dock 
misstänka att även de två andra var resmilor då de djupa stybbdiken som 
brukar omge liggmilor verkade saknas. Det finns förhållandevis få kolbottnar i 
närområdet vilket möjligen hänger samman med att området ligger inom den 
så kallade fredsmilen. Fredsmilen var ett område med en mils radie från Falu 
gruva där fri kolning på bergsmännens mark var förbjuden. Kolningsanlägg-
ningar, förutom kolningsgropar, bedöms generellt som övrig kulturhistorisk 
lämning om de inte kan beläggas till tiden före 1850. Sådana belägg saknas i 
detta fall varför de har bedömts som övrig kulturhistorisk lämning.

Vägbanken, nr 1, utgör en äldre vägsträckning mellan Ornäs och Tomnäs. 
Vägen finns inte med på de äldre kartorna, men på generalstabens karta från 
1899 (J243-97-1) är den med. På ekonomiska kartan från 1966 (J133-13f2h68) 
finns den nya vägen söder om järnvägen. Vägen går alltså inte att belägga 
före år 1850 och den uppvisar inte heller några ålderdomliga särdrag och har 
därmed bedömts som övrig kulturhistorisk lämning.

Husgrunden, nr 3, är lite av ett mysterium. Någon byggnad på platsen 
finns inte på någon av de kartor som studerats, varken nyare eller äldre. Ändå 
verkar byggnaden ha varit ganska välbyggd med en ordentlig stensyll och 
eldstad. Det faktum att spismuren verkar ha varit byggd av natursten samt 
några rejäla stubbar i grunden tyder ändå på att byggnaden är uppförd innan 
1900-talet. Det är svårt att avgöra grundens ålder och funktion, men äldre 
belägg saknas och den går inte heller att knyta till någon särskild verksamhet 
varför den har bedömts som övrig kulturhistorisk lämning (figur 8).

Tomnäs ridväg, Torsång 218:1, är bedömd som fornlämning och det finns 
ingen anledning att ändra den bedömningen. När de gäller den andra vägen, 
Torsång 215:1, står det i FMIS att den är undersökt och borttagen. Det gäller 
dock endast den norra halvan. I söder är den åtminstone till stora delar synlig 
som gångstig (figur 9), varför en ändringsanmälan kommer att göras.

Figur 8. Husgrunden (nr 3) fotograferad från norr. Läggmärke till de kraftiga stubbarna som finns inne 
i grunden. Foto: Greger Bennström.
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De tre gränsmärkena, Tor-
sång 141:1-143:1, ligger i befint-
liga gränser och utgör därmed 
inte fornlämning trots att de går 
att belägga till 1700-talet. Det 
är dock brottsligt att förstöra 
eller flytta gränsmärken som är 
i bruk, varför de ändå är skyd-
dade. Obergsröret, Torsång 
141:1, är stort och mäktigt med 
inskriptioner och ligger väl 
exponerat på bergets topp, se 
omslagsbild.

Fyndplatsen, Torsång 80:1, 
står som bevakningsobjekt i 
FMIS, men bör stå som övrig 
kulturhistorisk lämning då en 
fyndplats aldrig kan bedömas 
som fornlämning. Det som 
ursprungligen har avsetts är 
att fyndet har gjorts på en 
plats som är ett bra läge för en 
stenåldersboplats, varför fram-
tida markingrepp bör bevakas 
(FMIS).

Slutsatser och utvärdering
Utredningsområdet innehåller 
endast ett fåtal kulturlämning-
ar. De sedan tidigare registrera-
de lämningarna, vägarna, Torsång 215:1 och 218:1, samt de tre gränsmärkena, 
Torsång 141:1-143:1, bör skyddas vid en framtida exploatering då de utgör 
viktiga inslag i det historiska landskapet. Fyndplatsen för trindyxan, Torsång 
80:1, ligger i ett fint läge för en stenåldersboplats, i sydsluttning ned mot vatt-
net. En fortsatt utredning med hjälp av provschakt skulle kunna visa om det 
rör sig om en boplats. Delar av området har dock odlats sedan åtminstone 
1600-talet och utgjort en gårdstomt sedan 1800-talet.

De nyregistrerade lämningarna bedömdes alla som övrig kulturhistorisk 
lämning. En arkeologisk undersökning av husgrunden, nr 3, och den ena av 
kolbottnarna, nr 9, skulle kunna ge ny kunskap. Man skulle kunna besvara 
frågor om husgrundens ålder och funktion och kolbottnens ålder. Övriga 
lämningar är av yngre och allmän karaktär eller för förstörda för att ytterligare 
arkeologiska insatser ska kunna motiveras. Det är dock länsstyrelsen som gör 
den slutliga tolkningen av vad som ska bedömas som fornlämning och inte 
samt vilka ytterligare arkeologiska insatser som eventuellt är nödvändiga.

Figur 9. Parti av Stalltäktsvägen, Torsång 215:1, foto-
graferad från sydsydost. Foto: Greger Bennström.
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Sammanfattning
Som del av ett inledande projekt för att undersöka förutsättningarna att eta-
blera ett framtida bostadsområde utförde Dalarnas museum en utredning 
utan KML-beslut. Utredningen utfördes under våren 2017 och omfattade 
ett ca 115 hektar stort områden mellan E16 och Oberget i Torsångs socken, 
Borlänge kommun. Utredningen bestod av arkivstudier och fältinventering.

Utredningsområdet gränsar i söder till riksintresset för kulturmiljövården 
Torsångsbygden (W 7) och har tidigare delvis berörts av arkeologiska utred-
ningar och förundersökningar. Terrängen bestod huvudsakligen av kuperad 
skogsmark. Inom området fanns sedan tidigare bl.a. vägar och gränsmärken 
med belägg från 1600–1700-tal samt fyndplats för en trindyxa registrerade. 
Fältinventeringen resulterade i att 12 nya lämningar kunde registreras. Läm-
ningarna bestod av fyra sand- grustäkter, tre skärpningar, tre kolbottnar, en 
vägbank och en husgrund. Samtliga av dessa lämningar klassificerades som 
övrig kulturhistorisk lämning.

Dalarnas museum bedömer att de två vägarna och gränsmärkena bör be-
varas vid en framtida exploatering då de utgör viktiga inslag i det historiska 
landskapet. Ytterligare stenåldersfynd skulle kunna finnas vid fyndplatsen 
för trindyxan, då platsen är ett bra boplatsläge. Ny kunskap skulle kunna fås 
vid undersökning av husgrunden och den ena kolbottnen. Det är länsstyrelsen 
som gör den slutliga bedömningen av vilka ytterligare arkeologiska insatser 
som behövs inför en eventuell exploatering.
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Tekniska och administrativa uppgifter
Socken: Torsång
Fornlämning, raä nr: 80, 141, 142, 143 215 och 218
Fastighet: Stora Ornäs 1:1, Lilla Ornäs 1:1, 
 Tomnäs 22:1
Koordinater, mitten: N 67 09 700
(SWEREF99 TM) E 53 08 50
Höjd (RH 2000): 115-200 m.ö.h.
Inmätning: GPS kopplad till handdator med 
 underlagskarta
Utförandetid: 2017-04-04 – 2017-04-12
Total yta: 115 ha
DM projektnummer: 1635
DM diarienummer: 33/17
DM fotoaccesion: DM 2017 10, 18 bilder
DM fyndaccesion: Inga fynd tillvaratagna
Arkeologisk personal: Greger Bennström
Projektansvarig: Greger Bennström

Dokumentationsmaterialet bestående av foton, shape-filer och fältanteck-
ningar förvaras på Dalarnas museum.
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1 Vägbank
Cirka 400 m l (NV-SO), 3-4 m br och på den S 
sidan mestadels 0,5 m h. Diken på båda sidor, 
0,7 m br och 0,3 m dj. Bitvis djupa hjulspår från 
skogsmaskin i vägbanan. Igenväxt med lövsly. 
Gamla vägen innan järnvägen byggdes. Gräns 
mellan SV-sluttande stenig moränmark och 
flack något sank sedimentmark. Gräns mellan 
skogsmark och före detta åkermark. Delvis 
utanför utredningsområdet.

Övrig kulturhistorisk lämning.

2 Sand-/ grustäkt
Område ca 35x25 m (N-S). Bestående av en 
rundad ingrävning i sluttning, ca 12 m diam 
och intill 4 m dj. I och runt ingrävningen ligger 
högar av bortsorterad sten. NV om täktgropen 
är en odlingsliknande utfyllnad, sannolikt ut-
fyllnad från arbete med breddning av E16. SSV-
sluttande moränmark. Skogsmark gränsande till 
åkermark. Delvis utanför utredningsområdet.

Övrig kulturhistorisk lämning.

3 Husgrund
8x4 m (NV-SO) med stensyll 0,2-0,4 m h. Mitt 
på NÖ långsidan är ett spisröse, 1,5 m diam 
och 0,3 m h, bestående av natursten. Den SÖ 
halvan av grunden verkar vara en tillbyggnad 
med öppning åt SO. Enstaka småbitar murtegel 
synligt i grunden. Övertorvad och beväxt med 
tre små granar och lövsly. Markerad med en 
kulturstubbe. 2 m NV om N hörnet är ett sten-
skott stolphål, ovalt, 0,30x0,25 m och 0,6 m dj. 
Svagt SV-sluttande moränmark. Skogsmark, 
hyggeskant.

Övrig kulturhistorisk lämning.

4 Skärpning 
Oval 4x3 m (N-S) och 1,5 m dj. Vallar utanför Ö 
och V kanten, 4 m l, 2 m br och 0,7 m h bestående 
av sten och grus. Beväxt med fyra kraftiga tallar, 
åtta granar och en stor asp. Krön i SV-sluttande 
moränmark. Skogsmark, barrskog, hyggeskant. 
Strax utanför utredningsområdet. 

Övrig kulturhistorisk lämning.

5 Skärpning? 
2 m diam och 1 m dj. Vall utanför SV delen, 1-2 m 
br och 0,3-0,5 m h, bestående av jord och sten. I 
botten av gropen ligger diverse övertorvat skrot. 
Beväxt med en tall och en gran samt ett 10-tal 
små granar. Småkuperad SV-sluttande stenig 
moränmark. Skogsmark, barrskog.

Övrig kulturhistorisk lämning.

6 Sand-/ grustäkt
Område ca 30x20 m (NV-SO). Bestående av en 
större nedgrävning, 10x5 m (NV-SO) och 1,5 
m dj, med något sluttande kanter. I SV är en 
vall 11 m l, 3-4 m br och 1-1,3 m h, bestående 
av sten och grus. Även i NO är en vall, 13 m l 
(NV-SO) 2-3 m br och intill 1 m h. NO därom är 
ytterligare tre mindre nedgrävningar 2-4x1-2 m 
och 0,5 dj. Beväxt med sex kraftiga tallar och sju 
stora granar. SV-sluttande stenig moränmark. 
Skogsmark, äldre barrskog.

Övrig kulturhistorisk lämning.

7 Kolbotten obestämd. 
Inom ett ca 15 m stort område är ett 01,-0,2 m 
tjock lager kol och sot under torven. Inga tyd-
liga strukturer synliga. Intill kolområdet är en 
täktgrop, oregelbunden, ca 5 m stor och 0,5 m 
dj. Kol är synligt i vägen Torsång 218:1, vilken 
tangerar området. Platåartat parti i V-sluttande 
moränmark. Skogsmark, barrskog.

Övrig kulturhistorisk lämning.

8 Sand-/ grustäkt
Område ca 40x10-20 m (N-S). Bestående av två 
intill varandra liggande täktgropar med öpp-
ningar åt VSV. Gropen i N är ca 15 m diam och 
2,5 m dj och den i S 7x3 m (ONO-VSV) och 1,5 
m dj. Runt kanterna och strax utanför är högar 
och vallar av bortsorterad sten. Har sannolikt 
med vägen Torsång 218:1 att göra. Flackt parti 
i V-sluttande stenig moränmark. Skogsmark, 
barrskog.

Övrig kulturhistorisk lämning.

9 Kolbotten
Efter resmila, rund, ca 10 m diam. Oregelbunden 
vall runt kanten, intill 2 m br och 0,3 m h. Kol 
och sot synligt i markberedningsfåror SO om 
kolbotten. Beväxt med en tall. Liten moränknöl 
i annars sank moränmark. Skogsmark, hygge.

Övrig kulturhistorisk lämning.

10 Kolbotten obestämd. 
Inom ett ca 15 m stort område är ett ca 0,2 m 
tjockt kol- och sotlager synligt i markbered-
ningsfåror. En eventuell stybbgrop i V annars 
inga strukturer synliga, troligen helt förstörd 
av markberedning. Flackt parti i småkuperad 
stenig moränmark. Skogsmark, hygge.

Övrig kulturhistorisk lämning.

Bilaga 1 Nya lämningar
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11 Sand-/ grustäkt
Bestående av en oregelbunden nedgrävning ca 
40x25 m (NV-SO) och intill 2 m dj med tvära 
kanter. Stenar i varierande storlek ligger i hö-
gar i och utmed kanterna av nedgrävningen. 
Hör troligen samman med vägbanken nr 1 eller 
järnvägen. VSV-sluttande småkuperad stenig 
moränmark. Skogsmark, hygge.

Övrig kulturhistorisk lämning.

12 Skärpning
Närmast rund, 10 m diam och 4 m dj, trattfor-
mad. Botten vattenfylld. Utanför SV kanten är 
två stora högar av sten och grus och i NV är en 
mindre grop 3x3 m och 1 m dj. Småkuperad 
stenig SV-sluttande moränmark. Skogsmark, 
hyggeskant.

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

www.dalarnasmuseum.se


