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Inledning
Under hösten 2018 genomförde Dalarnas museum en arkeologisk utredning
på en del av fastigheten Ludvika gård 8:2 vid Dunsberget strax nordost om
Grängesberg, men i Ludvika socken och kommun (figur 1). Anledningen var
att en bergtäkt planerades i området och att det sedan tidigare fanns ett mindre
gruvområde (L2001:7278, Ludvika 291:1) registrerat i Riksantikvarieämbetets
kulturmiljöregister (KMR) direkt utanför utredningsområdet. Detta tillsammans med närheten till Grängesberg gjorde att Länsstyrelsen Dalarnas län
beslutade om en arkeologisk utredning, dnr 431-11937-2018.
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Figur 1. Utsnitt från terrängkartan med utredningsområdet inom den mörkblå linjen vid Dunsberget.
Skala 1:50 000.
Arkeologisk utredning – Dunsberget

5

Kulturmiljö
Det omkringliggande landskapet och fornlämningsbilden präglas i norr och
väster i hög grad av gruvverksamheterna vid Grängesberg och Blötberget
samt hyttverksamhet i Klenshyttan (se t.ex. Hed Jakobsson 2013 och Bennström m.fl. 2011). I öster är fornlämningsbeståndet glesare och där finns
huvudsakligen mindre gruvhål, mindre gruvområden, hyttlämningar och
torpbebyggelse (KMR).

Syfte
Syftet med utredningen var att ta reda på om det fanns fornlämningar som
berördes av det planerade arbetsföretaget. Om nya lämningar påträffades
skulle de avgränsas, beskrivas och bedömas avseende status. Resultatet från
utredningen skulle kunna användas av länsstyrelsen för fortsatt hantering av
ärendet och utgöra underlag för eventuella kommande arkeologiska åtgärder.
Resultatet skulle också användas som underlag för företagarens planering.

Metod
Innan fältarbetet påbörjades gjordes en översiktlig kartstudie för att ta reda
på äldre tiders markanvändning i och kring utredningsområdet. Kartstudien
innebar att historiska kartor från Lantmäteriets webbaserade databas med historiska kartor gicks igenom och att ett urval av relevanta kartor rektifierades
mot fastighetskartan. Även terrängskuggningskartan i Riksantikvarieämbetets webbaserade kulturmiljöregister användes. Resultatet från kartstudierna
användes sedan som underlag vid fältarbetet.
Fältarbetet gjordes i form av en fördjupad fornminnesinventering, vilket
innebar att en arkeolog gick över hela utredningsområdet till fots för att söka
efter fornlämningar eller tecken på under mark dolda fornlämningar. Området
söktes av i ca 10–20 meter breda stråk, beroende på terräng och vegetation.
Påträffade lämningar mättes in med GPS kopplad till handdator med underlagskarta och dokumenterades enligt Riksantikvarieämbetets anvisningar och
rekommendationer. Vissa lämningar fotograferades. Jordsond användes för
att i vissa fall avgränsa lämningar och i andra fall för att avgöra om det rörde
sig om lämningar efter mänsklig aktivitet eller naturliga formationer.

Resultat
Kartstudier
På terrängskuggningskartan kunde flera formationer som misstänktes vara
kolbottnar och enstaka gropar iakttas. Några av dessa formationer kunde
sedan bekräftas i fält.
Utredningsområdet verkar åtminstone från början av 1700-talet till största
delen ha legat på Hällsjö bys ägor, med Klenshyttans ägor strax norr därom. På
en karta över Hällsjö och Enkullens ägor från 1750 (U27-13:2) finns ett gränsmärke som heter Kolningsfallsröset inom utredningsområdet och Spårans torp
ca 200 meter sydost därom (figur 2). Kolningsfallsröset finns även på en karta
från 1700 (U27-13:1) och på flera yngre kartor, men torpet finns bara på kartan
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Figur 2. Kartan från 1750 (U27-13:2) rektifierad mot fastighetskartan med utredningsområdet
markerat med mörkblå linje. På kartan syns Kolningsfallsröset, Spårans torp och även Torpröset.
Utredningsområdet ligger huvudsakligen inom Mats Löfwes ägor. Det ljusgula området i nordost tillhör
Klenshyttan. Skala 1:10 000.

från 1750. På en karta över Enkullens ägor från 1700 (U27-8:1) finns Spårens
torp, men ligger då ca 2 kilometer längre söderut. Namnet Kolningsfallsröset
antyder att området har varit viktigt för kolningsverksamhet och i akten till
en karta från 1784 (U27-13:3) nämns det uttryckligen att ägan utgör kolningsskog. Kanske har torpet varit ett kolartorp? På den häradsekonomiska kartan
från 1866 och ekonomiska kartan från 1966 ligger ägan, med samma gränser
som på 1700-talskartorna, under Hällsjön. De nuvarande gränserna och att
marken ligger under Ludvika gård är alltså en förändring som skett i sen tid.
Förutom gränsmärket Kolningsfallsröset kunde inga anläggningar eller
markstrukturer spåras inom utredningsområdet i det historiska kartmaterialet.

Fältinventering
Fältarbetet genomfördes under två dagar i slutet av oktober 2018 av en arkeolog från Dalarnas museum. Utredningsområdet var ca 430x220-360 meter
stort och bestod av skogsmark med en skogsbilväg som passerade genom den
sydöstra delen. Terrängen utgjordes av småkuperad nordvästsluttande moränmark med sanka partier i nordväst och väst. En brant sluttning gick genom
mellersta delen av området i nordost-sydvästlig riktning. Vegetationen bestod
av allt från gles barrskog till ung blandskog med täta lövslypartier (figur 3).
Väderförhållandena var relativt goda med endast lätt duggregn och snöfall en
eftermiddag. Hela utredningsområdet var tillgängligt och täckningsgraden på
inventeringen bedöms ligga på ca 90%. Det redan registrerade gruvområdet
L2001:7278 strax utanför utredningsområdet besöktes för att kontrollera att
utbredning och beskrivning stämde.
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Figur 3. Utredningsområdet inom den mörkblå linjen med ungskogen skrafferad och gruvområdet
markerat med rosa. Skala 1:5 000.
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Figur 4. Utredningsområdet inom den mörkblå linjen och nyregistrerade lämningar markerade med rött
och respektive nummer. Skala 1:5 000.
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Fältinventeringen resulterade i att nio nya lämningar kunde dokumenteras (figur 4). Sju av dessa utgjordes av kolningsanläggningar. Av dessa var
en resmilebotten (nr 1) och fem stycken liggmilebottnar (nr 2, 3, 6, 8 och 9).
En kolbotten (nr 4) var så skadad att det var svårt att avgöra vilken typ det
var, men troligen rör det sig om en liggmilebotten. Två av kolbottnarna (nr
4 och 8) hade intilliggande kojgrunder och benämns därmed områden med
kolningsanläggningar. Liggmilebottnarna var ganska jämna i storlek, 7x6–
11x9 meter, resmilebottnen var 9 meter i diameter. De övriga två lämningarna
utgjordes av en grävd grop (nr 5) och en liten skärpning (nr 7). Gropen var 2
meter i diameter och 0,7 meter djup och skärpningen 4x2,5 meter och minst 2
meter djup. För en utförlig beskrivning av de olika lämningarna, se bilaga 1.
Det redan registrerade gruvområdet besöktes också för att säkerställa att
läge, utbredning och beskrivnings stämde. Allt verkade stämma och den enda
komplettering som gjordes var att lägena för de två gruvhålen mättes in.
Det gränsmärke som fanns på de historiska kartorna kunde inte återfinnas i fält. Möjligen har det raserats i samband med skogsbruk efter det att
gränserna drogs om.

Tolkning och Slutsatser
Att det var tätt med kolbottnar inom undersökningsområdet, sju stycken
inom ca 200 meters radie, var inte förvånande med tanke på kartstudierna och
närheten till flera järnbruk och gruvområden. Dessutom ligger ytterligare ett
område med kolningslämningar (L2019:1597) strax söder om utredningsområdet och fler kolbottnar syns på terrängskuggningskartan längre söder ut.
Kolningslämningar är en av de allra vanligaste kulturlämningarna i skogen.
Trots det är kunskapen vad gäller kronologi, regionala skillnader, teknisk
utveckling m.m. relativt begränsad. Behovet av kol ökade dramatiskt när
man från att framställa järn i blästerugnar gick över till masugnar. Inte förrän i mitten av 1800-talet minskar behovet, eftersom man då börjar använda
mindre kolkrävande produktionsmetoder. En mindre uppgång sker under
andra världskriget i och med gengasanvändningen (Hennius 2019).
Fem, sannolikt sex, av de sju kolbottnarna var efter liggmilor och en efter
resmila. Liggmilor har använts i Sverige sedan åtminstone 1200-talet och finns
främst i Mellansveriges bergslagsbygder och i Småland med en tyngdpunkt
på 1400-talet till och med 1700-talet. Resmilor verkar ha börjat användas under
1400-talet med en ökning från och med 1600-talet (Hennius 2019).
Hur gamla är då de här påträffade kolbottnarna? Det troligaste är att de
har samband med hyttverksamheten i Hällsjön, Enkullen och Klenshyttan.
Marken verkar ha tillhört Hällsjön sedan åtminstone år 1700 (U27-13:1).
Hällsjö hytta anlades 1616 och lades slutgiltigt ned 1889. Då hade den både
hunnit läggas ned och blivit flyttad åtminstone en gång innan dess (Strandvik
2000; Bennström 2015 och där anförd litteratur). Enkullens bergsmanshytta
uppfördes 1651 och lades ned 1842 och Klenshyttan anlades redan omkring
1605 och var i drift ända fram till 1920 (Strandvik 2000). Klenshyttan är den
hytta som ligger närmast, drygt 2 kilometer från utredningsområdet medan
det är 5–6 kilometer till Enkullen och de två olika platsena för Hällsjö hytta.
Om man kopplar kolbottnarna till hyttverksamheten bör kolbottnarna höra till
tiden mellan åren 1600 och 1920. De två kolbottnarna som hade intilliggande
kojgrunder (nr 4 och 8) är sannolikt inte äldre än andra hälften av 1700-talet
eftersom det verkar vara då som man börjar anlägga denna typ av kojor med
stora spismurar och kraftiga väggar (Hennius 2019). Närmare än så går det
Arkeologisk utredning – Dunsberget
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Figur 5. Den vattenfyllda skärpningen nr 7 (L2019:1592). Foto: Greger Bennström.

inte att komma utan undersökning och datering. Allt för få kolbottnar i Dalarna är daterade för att det ska vara möjligt att dra några slutsatser utifrån
typ eller utseende. Man ska också komma ihåg att kolbottnar kan ha använts
under lång tid. Eftersom det var tungt och besvärligt att anlägga en bra bottenyta för milan och gräva fram bra täckmaterial återanvände man gärna en
gammal kolbotten, speciellt om det rör sig om moränmark (Hennius 2019).
Kolbottnarna skulle alltså kunna vara anlagda under 1600-talet men senast
använda under andra världskriget.
Enligt Riksantikvarieämbetets lämningstyplista ska kolbottnar bedömas
som övrig kulturhistorisk lämning om det inte finns belägg för att de tillkommit
före 1850 (Lista med lämningstyper och rekommenderad antikvarisk bedömning, version 4.1). Här finns inga säkra belägg för att kolbottnarna tillkommit
före 1850 även om man skulle kunna anta att de ursprungligen kan vara äldre
och de har således fått statusen övrig kulturhistorisk lämning.
När det gäller skärpningen (nr 7) gick det inte att avgöra vilken brytningsteknik som använts då hålet var vattenfyllt och isbelagt (figur 5). Brytningstekniken är avgörande för om övergivna gruvhål ska klassas som fornlämning
eller övrig kulturhistorisk lämning. Då skärpningen inte gått att belägga i
kartmaterial före 1850 har den ändå bedömts som övrig kulturhistorisk lämning. Den bedömningen har även det närliggande gruvområdet (L2001:7278).
Dock finns ingen motivering till bedömningen i KMR, men man får förmoda
att inventeraren inte har sett några spår efter äldre brytningsteknik.
Den grävda gropen (nr 5) har inte förts in i KMR då den hade en oklar
funktion och möjligen var recent.
Att lämningarna bedöms som övriga kulturhistoriska lämningar innebär
att de inte har samma absoluta skydd som fornlämningar vilka omfattas av
kulturmiljölagen (1988:950). De är dock inte helt skyddslösa utan omfattas av
det skydd som skogsvårdslagens 30§ (1979:429) om miljöhänsyn ger.
Det skulle vara av intresse att delundersöka och datera någon av kol10
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bottnarna eftersom kunskapen om dessa lämningars ålder är bristfällig rent
generellt i Dalarna. Det är länsstyrelsen som beslutar om fortsatt hantering
av ärendet.

Sammanfattning
Under två dagar hösten 2018 genomförde Dalarnas museum en arkeologisk
utredning vid Dunsberget i södra delen av Ludvika kommun, strax nordost
om Grängesberg. Anledningen var en planerad bergtäkt i området och att
det sedan tidigare fanns ett mindre gruvområde (L2001:7278, Ludvika 291:1)
registrerat direkt utanför utredningsområdet. Närheten till Grängesberg och
flera bergshistoriska lämningar bidrog också till länsstyrelsens beslut.
Utredningsområdet var knappt 13 hektar och låg i skogsmark. De kartstudier som gjordes innan fältarbetet visade att ägan legat under Hällsjö by
sedan åtminstone 1700-talet och att marken verkar ha använts som kolningsskog. Ett torp verkar ha legat ca 200 meter söder om utredningsområdet.
Terrängskuggningskartan visade flera formationer som misstänktes utgöra
kolbottnar, både inom och utanför det aktuella området.
Fältinventeringen resulterade i att nio nya lämningar kunde dokumenteras.
Sju av dessa utgjordes av kolningsanläggningar. De övriga två bestod av en
mindre skärpning och en grävd grop. Två av kolbottnarna hade intilliggande
kojgrunder, en kolbotten var efter en resmila de övrig efter liggmilor. Samtliga
lämningar bedömdes som övrig kulturhistorisk lämning utom gropen som
bedömdes som recent. Gropen fördes därmed inte heller in i KMR. Fältinventeringen genomfördes under gynnsamma förhållanden och täckningsgraden
bedöms till ca 90%.
Någon närmare datering av kolbottnarna var inte möjlig inom ramen för
utredningen. En tolkning är att de har anlagts för att förse någon av de hyttor
som finns i närområdet med kol. Och de bör därmed ha tillkommit någon gång
mellan 1600 och 1920. Det går inte att kräva fortsatta arkeologiska åtgärder
utifrån utredningsresultatet, men det skulle vara intressant att datera någon
av kolbottnarna.
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Arkiv
KMR, Riksantikvarieämbetets kulturmiljöregister, www.raa.se
LMV, Lantmäteriet, www.lantmateriet.se/historiskakartor:
Lantmäterimyndighetens arkiv: U27-8:1, U27-13:1, U27-13:3
Rikets allmänna kartverks arkiv: J112-89-25, J13312F2b68

Tekniska och administrativa uppgifter
Länsstyrelsens diarienummer:
Fornreg, uppdragsnummer:
Socken:
Fornlämning, raä nr:
Fornreg, lämningsnummer:
Fastighet:
Koordinater, SV:
(SWEREF99 TM)

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

431-11937-2018
201801404
Ludvika
291:1
L2019:1582, 1583, 1585, 1586, 1590, 1592,
1593, 1594
Ludvika gård 8:2
N 6661005
E 503125
250–300 m.ö.h.
GPS med underlagskarta
2 dagar 2018-10-29 –2018-10-31
12,8 ha
1692
188/18
2018/36
Inga fynd tillvaratagna
Greger Bennström
Greger Bennström
Greger Bennström

Dokumentationsmaterialet förvaras på Dalarnas museum.
Analogt material: utskrivna foton, fältanteckningar.
Digitalt dokumentationsmaterial: shapefiler, 7 digitala foton.
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Bilaga 1

nyregistrerade lämningar

1

(L2019:1582) Kolbotten efter resmila, rund, 9 m
diam och 0,4 m h i NV. Utanför kanten i södra
halvan är en stybbränna, intill 1 m br och 0,4
m dj. Beväxt med nio granar. NV-sluttande
moränmark. Skogsmark, granskog.
Övrig kulturhistorisk lämning.

2

(L2019:1583) Kolbotten efter liggmila, rektangulär, ca 11x6 m (NV-SO) och intill 0,5 m h. Något
oklar avgränsning i NV. Utanför kanten i NO,
SO och SV är stybbrännor, intill 1 m br och 0,3
m dj. Utanför kanten i NV är en platå, ca 10x5
m (NO-SV) och intill 1 m h bestående av kol och
kolstybb. Beväxt med 20-tal granar, en tall och
lövsly. NV sluttande moränmark invid myr.
Skogsmark, tät blandskog.
Övrig kulturhistorisk lämning.

3

(L2019:1585) Kolbotten efter liggmila, rektangulär, ca 9x7 m (NO-SV) och 0,3 m h. Utanför
kanten i SV och SO är stybbrännor, intill 1,2
m br och 0,4 m dj. Körskador i NV delen och
därför svåravgränsad. Beväxt med nio granar
och en tall. Flackt NO-sluttande moränmark.
Skogsmark, barrskog.
Övrig kulturhistorisk lämning.

4

(L2019:1586) Område med kolbotten och kolarkojgrund, ca 26x8–16 m (N-S), bestående av:
Kolbotten efter liggmila? Ca 11x9 m (NV-SO)
och ca 0,3 m h. Utanför kanten i NO och NV är
stybbrännor, intill 1,5 m br och 0,4 m dj. En äldre
basväg går rakt igenom kolbottnen. Beväxt med
ett 15-tal granar och två tallar.
11 m N om kolbotten är: kojgrund, rektangulär, 4x2,5 m (NV-SO). Väggarna intill 0,7 m h.
Spisröse i NV, 2,5x1,5 m och 0,8 m h, bestående
av 0,2–0,4 m stora stenar. Beväxt med en tall och
en gran. Flack moränmark nedanför NV-sluttning och invid myr. Skogsmark, tät barrskog.
Övrig kulturhistorisk lämning.

5

Grävd grop, rund, 2 m diam och 0,7 m dj. Plan
botten och branta kanter. Utanför kanten i NV
är en vall av sten och grus, 2 m br och 0,5 m h.
Oklar funktion, möjligen recent. Beväxt med

en tall, en gran och lövsly. Brant NV-sluttande
moränmark. Skogsmark, barrskog.
Ej kulturhistorisk lämning.

6

(L2019:1590) Kolbotten efter liggmila, kvadratisk, 7x7 m (NV-SO till NO-SV) och 1 m h i
NV. Utanför kanten i NV, NO och SV är flacka
stybbrännor, 0,4–2,0 m br och 0,3 m dj. Flera
stora gamla stubbar på kolbotten. Beväxt med ett
20-tal granar och en tall. Krön ovanför brant NVsluttande moränmark. Skogsmark, tät barrskog.
Övrig kulturhistorisk lämning.

7

(L2019:1592) Skärpning, oregelbundet rektangulärt, 4x2,5 m (NV-SO), minst 2 m dj och 0,7 m
ned till vattenytan. Utanför kanten i NO är en
gråbergsvall, bågformad, ca 10 m l (NV-SO), 2
m br och intill 1 m h, bestående av 0,2–0,4 m
stora skarpkantade stenar. Beväxt med en lärk,
små granar och björksly. Flackt NV-sluttande
moränmark. Skogsmark, ung barrskog.
Övrig kulturhistorisk lämning.

8

(L2019:1593) Område med kolbotten och kolarkojgrund, 28x10–16 m (NV-SO), bestående
av: Kolbotten efter liggmila, rektangulär, 7x6
m (N-S) och intill 0,7 m h. Utanför kanten i Ö,
V och S är flacka stybbrännor, intill 1 m br och
0,3 m dj. Utanför N kanten är en platå, 8x5 m
(Ö-V) och intill 0,8 m h, bestående av kol och
kolstybb. Flera stora och gamla stubbar på kolbottnen. Beväxt med en stor björk och två stora
och åtta små granar samt lövsly. Kulturstubbe
mitt i kolbotten.
9 m NV om kolbotten är: Kojgrund, oregelbundet rektangulär, 4x2,5 m (NO-SV) med 0,5
m h väggar. Kraftigt spisröse i SV, 2x2 m och
1,2 m h, bestående av 0,2–0,5 m stora stenar.
Utanför V kanten är 2 täktgropar, 2x1 m och 0,4
m dj. Markerad med två kulturstubbar. Beväxt
med lövsly och en stor delvis förmultnad stubbe
i spisröset. Flackt NO-sluttande moränmark.
Skogsmark, ung barrskog. 18 m VNV om skogsbilväg (NNO-SSV).
Övrig kulturhistorisk lämning.

9

(L2019:1594) Kolbotten efter liggmila, rektangulär, 9x7 m (NO-SV) och 1,1 m h i NO. Svagt skål-

13

formad yta. Utanför långsidorna är stybbrännor,
0,8–1,5 m br och 0,3–0,4 m dj. Utanför SV kanten
är flera små oregelbundna gropar. Beväxt med
nio granar. NO-sluttande moränmark invid
mindre bäck. Skogsmark, granskog. 20 m SSO
om skogsbilväg (ONO-VSV).
Övrig kulturhistorisk lämning.
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