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Inledning
En fastighetsägare önskade uppföra en byggnad i Almberg, Leksands
kommun (figur 1). Då den planerade byggnaden låg inom
fäbodlämningen/by och gårdstomten L2000:1341/1342 (Leksand 823:1)
beslutade länsstyrelsen om en arkeologisk förundersökning, dnr 431-74262018, inom ett ca 20x20 meter stort område. Förundersökningen utfördes av
en arkeolog från Dalarnas museum under hösten 2018.

Antikvarisk bakgrund
Almberg är en skogsby i Leksands kommun där även fäbodar har funnits,
en så kallad blandby. Det tidigaste skriftliga belägget för byn är från 1539
(Bergfors 2001). På storskifteskartan från 1819–1826 (20-lej-53) finns en
gårdstomt med sex byggnader inritade inom och i anslutning till det
aktuella ca 400 m2 stora undersökningsområdet (figur 2). Enligt
kulturmiljöregistret heter gården Lok-gården. I södra delen av
fornlämningsområdet finns ytterligare en tomt med fyra byggnader vilken
utgjort fäbod för Daniel Danielsson från Ullvi. På en annan skifteskarta från
samma tid (U24:2-1) finns bara två byggnader på respektive tomt. Denna
karta har generellt färre byggnader inritade. Fäbodgården var övergiven
före år 1900 och den siste boende där ska ha varit originalet Myr-Jerk
(Montelius 1975). När Lok-gården övergavs är oklart. På ekonomiska
kartan från slutet av 1960-talet finns inga byggnader inritade på platsen
(J133-13f7d69).

Syfte
Syftet med förundersökningen var att fastställa och beskriva
fornlämningarnas karaktär, ålder, utbredning och bevarandestatus inom
förundersökningsområdet. Förundersökningen skulle ge fullgott underlag
för länsstyrelsens fortsatta hantering av ärendet.

Metod
En dokumentation och inmätning med RTK gjordes av de ovan jord synliga
lämningar som fanns på den norra gårdstomten. I den före detta
åkermarken, nu gräsmatta, togs tre schakt upp med grävmaskin utrustad
med planskopa. Arbetet övervakades av en arkeolog och schaktbotten
rensades förhand. Schakten mättes in med RTK och innehållet beskrevs i
skrift.

Resultat
Schakt 1.
5 meter långt (NNV-SSO), 1,5 meter brett och 0,3–0,5 meter djupt. Överst
0,2 meter grästorv och matjord. I botten av schaktet var beige sandig

morän. Ett obestämbart järnfragment påträffades i matjorden, vilket inte
tillvaratogs.
Schakt 2.
5 meter långt (NO-SV), 1,5 meter brett och 0,3–0,4 meter djupt. Överst 0,2
meter grästorv och matjord. I botten av schaktet var beige sandig morän.
En markfast sten ungefär mitt i schaktet, minst 0,4 meter stor.
Schakt 3.
6 meter långt (NO-SV), 1,5 meter brett och 0,3–0,4 meter djupt. Överst 0,2–
0,3 meter grästorv och matjord. I botten av schaktet var beige sandig
morän. I schaktet var mycket trädrötter.
Inom den ca 57x45 meter (NV-SO) stora gårdstomten kunde 2 husgrunder,
1 brunn/källa och 4 röjningsrösen iakttas.
Husgrund 1 var 9x5 meter (NO-SV) med kraftig stensyll 0,3–0,6 meter hög,
högst i SV. I SV delen av grunden var en kallmurad källargrop, 2,5x2,5
meter stor och 0,8 meter djup, men en eventuell öppning i östra hörnet. 9
meter öster om Husgrund 1 var:
Husgrund 2, 6x5 meter (NV-SO) bestående av en stensyll, ca 0,5 meter bred
och 0,2–0,3 meter hög. 7 meter norr om Husgrund 2 var:
Brunn/källa, 0,6 meter i diameter och 0,8 meter djup. Stensatt med 0,3–0,4
meter stora stenar.
Rösena var 5–9 meter stora bestående av stenar med varierande storlek.
Två av dem låg intill Husgrund 1 och var svåra att skilja från själva
grundkonstruktionen. Inget av rösena finns utritade på storskifteskartorna
varför de kan vara tillkomna senare. Se figur 3 för resultatet av
förundersökningen.

Slutsatser och utvärdering
I de tre grävda schakten kunde inte några kulturlager eller anläggningar
iakttas. Under grästorven och matjorden kom den naturliga marken
bestående av sandig morän. Inte heller kunde några fynd iakttas, förutom
ett järnfragment.
Inom det område som betecknas som tomt på storskifteskartan kunde
husgrunder, en brunn och röjningsrösen iakttas. Samtliga lämningar
belägna i den nordvästra delen. Själva tomtytan och de båda husgrunderna
går att identifiera på storskifteskartan och har således tillkommit före 1850.
Dalarnas museum föreslår att en ändring görs i kulturmiljöregistret
avseende utbredningen av fornmlämningen. Nämligen att de båda
tomterna separeras och blir egna enheter, en gårdstomt och en
fäbodlämning, med avgränsning utifrån förundersökningen respektive
storskifteskartan (figur 4).
Då inga kulturlager eller anläggningar kunde iakttas i schakten förordas
inte några ytterligare arkeologiska insatser för husbyggnationen så länge

den sker på den plats som planerats. Vid eventuell schaktning bör massor
inte läggas upp norr eller öster om det planerade huset.

Sammanfattning
Hösten 2018 genomförde Dalarnas museum en arkeologisk
förundersökning i Almberg, Leksands kommun. Anledningen var att en
fastighetsägare ville uppföra en byggnad inom ett område som var
registrerat som by- och gårdstomt/fäbodlämning (L2000:1341/1342). Tre
schakt togs upp inom det 20x20 meter stora förundersökningsområdet.
Dessutom mättes ovan mark synliga lämningar inom gårdstomten in. Inga
kulturlager eller anläggningar kunde iakttas i schakten. Inom området som
betecknas som gårdstomt på storskifteskartan kunde två husgrunder, en
brunn och fyra röjningsrösen dokumenteras. En ändring av
fornlämningens utbredning föreslås, med en uppdelning i två separata
områden för gårdstomten respektive fäbodlämningen.
Inga ytterligare arkeologiska insatser föreslås så länge byggnaden
uppförs på planerad plats och eventuella schaktmassor inte läggs inom
gårdstomten.
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Dokumentationsmaterialet bestående av 8 digitala fotografier, shape-filer
och fältanteckningar förvaras på Dalarnas museum. Inga fynd tillvaratogs.

Bilagor
Figur 1. Översiktskarta. Skala 1:50 000.
Figur 2. Storskifteskarta år 1819–1826. Skala 1:1 000.
Figur 3. Översiktlig plankarta. Skala 1:500.
Figur 4. Karta med nya fornlämningsbegränsningar. Skala 1:1 000.
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Figur 1. Utdrag från fastighetskartan med förundersökningsområdet inom den blå cirkeln. Skala 1:50 000.
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Figur 2. Utsnitt från storskifteskartan (20-lej-53) rektifierad mot fastighetskartan. Gårdstomten och
fäboden markerade med ljusrött och förundersökningsområdet med blå linje och forlämningen med
gul linje. Skala 1:1 000.
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Figur 3. Översiktlig planritning med inmätta lämningar och schakt i förhållande till gårdstomten på
storskifteskartan. Skala 1:500.
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Figur 4. Översiktlig karta med de nya begränsningarna för gårdstomten och fäboden markerade
med ljus röd färg och den gamla begränsningen med gul linje. Skala 1:1 000.

