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Inledning
Under en dag i juli 2019 genomförde Dalarnas museum en arkeologisk
undersökning i form av en schaktningsövervakning inom fastigheten
Gammelgården 6:1 i Stora Skedvi, Säters kommun (bilaga 1). Syftet med
schaktningsövervakningen var att dokumentera eventuella lämningar i
samband med nedläggandet av fiber. Exploatör var Dala Energi AB och
ombud var We- Consulting AB. Beslut om undersökningen togs av
Länsstyrelsen Dalarnas län dnr: 431-7384-2019.

Antikvarisk bakgrund
Den aktuella fornlämningen är ett registrerat hyttområde ca 80x25 meter
stort liggandes i nordvästlig-sydostlig riktning. Fornlämningen består
huvudsakligen av ett slaggvarp.
Vid inventering under 1990-talet fanns slagg väl synligt under torven
sydväst om bäcken och under ladan (i åkerns NÖ kant). Det fanns även
spridd slagg i åkern väster om ladan. Intill bron och 15 meter norr om bron
samt nordost om bäcken fanns rikligt med slagg under torven i
bäckravinen. I bäcken och söder om bron i ravinen och sydväst om vägen
noterades ytligt liggandes slagg. Slaggen som påträffades benämndes som
svartbrun, kornig och skivad. (FMIS)
Stora Skedvi har tidigare varit indelat i de fyra fjärdingarna UtanskogsOvanskogs- Bo- och Nybergsfjärdingarna. Inom dessa låg gårdarna
mestadels samlade i tättbebyggda byar. Genom laga skiftet med åtföljande
utflyttning av gårdarna splittrades byarna, och de klara gränserna både
mellan byar och fjärdingar suddades ut. Fjärdingsindelningen har nu inte
längre någon praktisk betydelse, men den fanns ända in på 1930-talet
eftersom de från 1826 fastställda klämtslagen i kyrkklockan vid eldsvåda
då ännu var i bruk. Delvis fanns även kungörelser fjärdingsvis på bl.a.
kommunalhusets anslagstavla (Hyenstrand & Ronsten 1972:17).
Bobygden är den gemensamma benämningen för huvuddelen av de
spridda ensamgårdarna. Mer än hälften av de 30-tal gårdar som finns i
Bobygden har namn som slutar på -bo i förled tydande på gammalt
hantverk. Gårdarna ligger dels på själva åsen och dels vid foten av
Kyrkberget i väster och Skräddar- och Uvbergen i Öster och norr. Storskifte
och laga skifte gjordes samtidigt i hela Bobygden 1853–57 (Hyenstrand &
Ronsten 1972:30).
Gammelgården är ett naturligt centrum i Bobygden. Där låg skolan som
var ritad och byggd i början på 1890-talet. Huset byggdes sedan till och
ändrades om till bygdegård. Ett tidigare skolhus uppfördes 1862 på
åskrönet. Vid den nya skolans tillkomst blev den gamla först en allmän

samlingslokal, men övertogs senare av Stora Skedvi missionsförsamling. År
1936 flyttades huset ner till sin nuvarande plats. Huset är numera
bostadshus. Förekomst av slagg intill bäcken vittnar om att det funnits
både koppar- och järnhytta (Hyenstrand & Ronsten 1972:32).

Syfte
Syftet med undersökningen var att med ett vetenskapligt arbetssätt
dokumentera fornlämningen.

Metod
Totalt grävdes tre schakt öster om bäcken, ca 9–40 meter långa och 1,5–2
meter breda i toppen som smalnade av ned mot botten, schaktbredden var
ca 1 meter i botten av schaktet. Väster om bäcken grävdes ett schakt ca 21
meter långt och 1,5 meter bred i toppen som smalnade av ned mot botten,
schaktbredden var ca 1 meter i botten av schaktet. Schaktdjupet var
generellt 1–1,5 meter men kunde variera till 2 meter p.g.a. topografin. Delar
av schaktningen skedde i kraftig nordostlig och sydvästlig sluttning,
(bilaga 2).
Schaktningsarbetet genomfördes under ihållande regn varvid risk för
olycka förelåg, därmed rensades och dokumenterades schaktväggar i den
mån det var möjligt. I övrigt maskingrävdes schakten med planskopa
skiktvis ned. Anläggningar beskrevs samt dokumenterades i plan och gavs
id-beteckning, A1, A2 etc. På grund av schaktens lutning och väderlek
bedömdes det inte lämpligt att dokumentera anläggningarna med en
sektionsritning. Schakt och anläggningar mättes in manuellt med hjälp av
en RTK-GPS.

Resultat och genomförande
Schakt 1 grävdes längst åt sydväst, i nordostlig-sydvästlig riktning och var
15 meter långt och 1–1,5 meter brett samt 1–1,5 meter djupt. I nordöstra
delen av schaktet framkom inget av antikvariskt intresse. I sydvästra delen

Figur 1 Översikt över schakt 1 och i södra schaktväggen syns slagglager SL1 som tilltar i tjocklek ned
mot bäckravinen, foto från nordost. Fotograf Jimmy A Karlqvist

framkom ett slagglager SL1. Slagglagret framkom ca 0,6–0,7 meter under
vägen. I dess nordöstra del var tjockleken ca 0,05–0,1 för att sedan tillta i
tjocklek ned mot bäckravinen och
var ca 0,8–1,0 meter tjockt i sydväst.
Schakt 2 grävdes i nordvästligsydostlig riktning längs med
bäckravinens östra kant för att sedan
grävas ned mot bäcken i norra delen
av schaktet. Schaktet var ca 40 meter
långt och 1–1,5 meter brett samt 1–
1,5 meter djupt. I schaktdelen ned
mot bäcken fanns partier vilka var
1,5–2 meter djupa. I hela schaktet
förutom i nordvästra hörnet
framkom slagglager SL1. I
schaktdelen ned mot bäcken
noterades att övre delen av
slagglagret eroderats över och
infiltrerats med brungrå silt och
rötter medan dess nedre del var
rostgul och fuktig. Under

Figur 2. Översikt över schakt 2, från nordväst.
Fotograf Jimmy A Karlqvist

slagglagret noterades ett svart humöst siltlager, troligtvis del av bäckfårans
äldre utbredning.
Schakt 3 grävdes i nordostlig-sydvästlig riktning och var 10 meter lång och
1,5–2 meter brett samt 1–1,5 meter djupt. I nordöstra delen av schaktet
framkom inget av antikvariskt intresse. I sydvästra delen framkom

Figur 3. Översikt över schakt 3 och i södra schaktväggen syns slagglager SL1 som tilltar i tjocklek
ned mot bäckravinen, foto från nordost. Fotograf Jimmy A Karlqvist

slagglager SL1, lagret framkom
0,6–0,7 meter under vägen och i
dess nordöstra del var tjockleken
ca 0,05–0,1 för att sedan tillta i
tjocklek ned mot bäckravinen och
var ca 0,8 meter tjockt i sydväst.
Schakt 4 grävdes väster om
bäcken i nordostlig-sydvästlig
riktning och var ca 20 meter långt
och 1–1,5 meter brett samt 1–1,5
meter djupt. I sydvästra delen av
schaktet framkom inget av
antikvariskt intresse. I mitten av
schaktet framkom två
anläggningar A1 och A2. I
schaktdelen ned mot bäcken
noterades att övre delen av
slagglagret eroderats över och
infiltrerats med brungrå silt och

Figur 4. Översikt över schakt 4, där anläggningarna
A1 och A2 påträffades, från nordost. Fotograf Jimmy
A Karlqvist

rötter medan dess nedre del var rostgul och fuktig. Under slagglagret
noterades ett svart humöst siltlager, troligtvis del av bäckfårans äldre
utbredning.
Anläggningar och kulturlager

A1 Kallrost
Del av kallrost ca 2,6x0,2 meter stor. Påträffades i kraftig nordostlig
sluttning. Framkom 0,5–0,6 meter under matjordslagret och bestod av ett
0,1–0,15 meter tjockt rostrött lager med enstaka kolstrimmor. Anläggningen
fortsätter sannolikt in i schaktväggen åt nordväst.
Topphöjd m.ö.h.: 113,88
Längd: 2,6 meter
Bredd: 0,2 meter
Tjocklek: 0,1–0,15 meter
Schakt: 4

Figur 5. Översikt över anläggning A1, troligtvis rest av kallrost, från
sydväst. Fotograf Jimmy A Karlqvist

A2 Kallrost
Del av kallrost ca 4x0,5 meter stor. Påträffades i kraftig nordostlig sluttning.
Framkom 0,6–0,8 meter under matjordslagret och bestod av ett 0,3 meter
tjockt rostrött lager med enstaka kolstrimmor. I sydvästra delen av
anläggningen fanns en koncentration av kolstrimmor och roströda lagret.
Inga större synliga kolfragment lämpliga för datering kunde påträffas vid
rensning. Anläggningen fortsätter sannolikt ned i schaktbotten och in i
schaktväggen åt sydost.
Topphöjd m.ö.h.: 113,79
Längd: 4 meter
Bredd: 0,5 meter
Tjocklek: 0,3 meter
Schakt: 4

Figur 6. Översikt anläggning A2, rest av kallrost, från nordväst. Fotograf Jimmy A Karlqvist

SL1 Slaggvarp
Förutom slagg innehöll lagret även kol, pinnar, bränd sten och lera, slaggen
var mestadels skivig. Nere i bäckravinen hade övre delen av slagglagret
eroderats över och infiltrerats med brungrå silt och rötter, dess nedre del
var rostgul och fuktig. Under slagglagret noterades ett svart humöst
siltlager med enstaka slaggstycken, troligtvis del av bäckfårans äldre
utbredning.
Topphöjd m.ö.h.: 112,50
Tjocklek: 0,05–1,0 meter
Schakt: 1,2,3,4

Slutsatser och utvärdering
Slagglagret som påträffades i alla schakt är högst sannolikt del av den
övertorvade slaggvarp som inventerades i början på 1990-talet. I schakt 1
och 3 nordöstra del påträffades inget av antikvariskt intresse. Till stor del
stämmer därmed hyttområdets omfattning öster om bäcken. I övrigt
påträffades inga konstruktioner på östra sidan. I schakt 4 påträffades två
anläggningar A1 och A2. Högst sannolikt är dessa anläggningar spåren
efter hyttverksamhetens kallrostar vilka kunde vara antingen nedgrävda
eller inbyggda i en slänt. Kallrostarna kunde sedan användas i flera år
framöver (Lindroth 1955:17–22). Det är inte enkelt att tolka lämningarna
utifrån en så här begränsad undersökning. Möjligtvis är de två separata
kallrostar men det kan inte uteslutas att det handlar om en större
sammanhängande kallrost. Utifrån skriftliga källor har det funnits två
hyttor i området. Gammelgårdshyttan 1 och 2, vilka haft varsin ugn och 4
rosthus vardera (Lindroth 1955:142).
I och med att topografin sluttar ned mot bäckravinen så har kallrostarna
eroderats över och i synnerhet A2 har bevarats förhållandevis bra.
Fornlämningens nuvarande omfattning på dess västra sida bör dock
justeras så att ovanstående anläggningar inkluderas till
fornlämningsområdet. I och med de påträffade kallrostarna bör området
registreras om till hyttområde istället för hyttlämning.

Sammanfattning
I samband med schaktning för fiberkabel inom hyttlämning L2000:9777
(tidigare RAÄ Stora Skedvi 17:1) har Dalarnas museum utfört en
arkeologisk undersökning i form av en schaktningsövervakning. Förutom
tidigare registrerad slaggvarp påträffades också en möjligtvis två kallrostar,
vilka tolkas höra samman med hyttverksamheten. Dalarnas museum
förordar inga ytterligare arkeologiska insatser för det aktuella
arbetsföretaget.
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