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Inledning
Dalarnas museum har med anledning av att Falu kommun planerar en
utbyggnad av bostadsområdet Källviken inom fastigheten Nedre Gruvriset
33:1 genomfört en arkeologisk undersökning i form av dokumentation av
lämningen L1999:8471 (Fornsök). Lämningen är registrerad som ett
gränsröse (figur 1).

Antikvarisk bakgrund
Undersökningsområdet är beläget inom bostadsområdet Källviken och
består idag av ett sten- och blockrikt kalhygge där det tidigare stått
tallskog.
Området som det aktuella uppdraget är en del av inventerades 2007 av
Dalarnas museum (Carlsson & Hägerman 2007) inför exploatering av en
del av Stora Källviken och Gruvriset. Då påträffades 71 lämningar, bland
dessa den nu aktuella L1999:8471. Området domineras av
odlingslämningar, vägsträckningar, gränsmärken, gruvlämningar och
stenmurar och husgrunder (figur 2). I samband med inventeringen 2007
gjordes även en omfattande kart- och arkivstudie. Den visade att
Källvikens äldsta belägg är från 1406 och att det funnits minst två gårdar,
troligen fyra-fem vid slutet av medeltiden och att fyra-fem gårdar fanns
kvar på 1600-talet. Kartstudien visade också att endast Stora och Lilla
Källviken fanns kvar på 1700-talet och dessa gårdar omgavs av täkter och
hagar. I början av 1800-talet hade Lilla Källviken försvunnit och markerna
tillhörde istället Samulesdal.
Det aktuella gränsröset kan eventuellt vara det som benämns som
Dahlborgs röse, utmärkt på 1733 års karta och markerar gränsen mellan
Gruvriset och Källviken. Gränsdragningen ändrades på 1800-talet.
Lämningen består enligt beskrivningen av tre rösen i NV-SÖ riktning.
Rösena är mellan 0,5 – 1 meter i diameter stora och 0,3 – 0,5 meter höga.
Rösena består av mellan fem till ett tiotal rundade och skarpkantiga stenar
i storleken 0,3 – 0,7 meter. I ett av rösena ligger en 1,5 meter i diameter stor
sten.

Syfte och målsättning
Syftet med undersökningen var att på ett vetenskapligt arbetssätt beskriva
och dokumentera lämningen, ta tillvara fornfynd samt rapportera och
förmedla resultaten till myndigheter, forskning och allmänhet.
Målsättningen var att med hjälp av historiskt kartmaterial kunna avgöra
om den aktuella lämningen var densamma som Dahlborgs röse.
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Metod
I fältarbetet ingick att rensa området runt lämningarna på sly och torv för
att på bästa sätt kunna utföra dokumentationen. Områdena runt
lämningen söktes också av med metalldetektor. Själva dokumentationen
gjordes med hjälp av GPS och drönarfotografering.

Resultat
Sammanlagt fem anläggningar rensades fram och dokumenterades (S1-5
(figur 3, figur 5)). Tre av dessa (S1-3) ingick i lämningen L1999:8471.
Vid framrensningen av rösena kunde det konstateras att det röse som
benämns som ”röset i mitten” (S2) i lämningsbeskrivningen vid något
tillfälle hade körts sönder av en skogsmaskin. Stenarna är spruckna och det
finns tydliga körspår.
Utöver de tre rösena som ingick i lämningsbeskrivningen för L1999:8471
(S1-3), rensades ytterligare två potentiella gränsrösen fram (S4-5).
I det röse som benämns som det ”NV:a röset” (S3) i
lämningsbeskrivningen syntes något som liknande en visarsten men efter
avtorvningen visade det sig dock att det var en sten som spruckit.
Efter att samtliga anläggningar rensats fram gjordes bedömningen att det
troligen rör sig om naturliga stensansamlingar. Vid tidpunkten för
fältarbetet hade exploatören påbörjat markarbetet invid lämningen och det
blev då tydligt att terrängen är väldigt blockrik (figur 4).
Inmätningarna från fältarbetet har jämförts med kartan från 1733 där
Dahlborgs röse m.fl. finns utmärkta. De dokumenterade anläggningarna
hamnar ca 80 meter sydöst om rösena på den historiska kartan. Utifrån
kartans skala borde de dessutom ha varit betydligt större (figur 6).

Slutsatser och utvärdering
Efter undersökningen och jämförelse med den geometriska kartan från
1733 kunde det konstateras att den registrerade lämningen inte är
densamma som Dahlborgs rösen eller något av de andra rösena som finns
på kartan. Vi kunde också konstatera att det rör sig om naturliga
stenansamlinagar. Detta blev tydligt då exploatören i samband med
undersökningen hade påbörjat markarbetet i anslutning till
undersökningsområdet. Terrängen består av morän och troligen har
stenansamlingarna vid inventeringstillfället legat ovan torven på ett
såndant sätt att de uppfattats som rösen.

Sammanfattning
Dalarnas museum har genomfört en arkeologisk undersökning i form av
dokumentation av lämningen L1999:8471, registrerad som gränsmärke. De
tre anläggningarna som ingick i lämningen samt ytterligare två potentiella
gränsrösen rensades fram och dokumenterades. Vid
undersökningstillfället hade exploatören påbörjat markarbetet i området
och det blev tydligt att det snarare rörde sig om naturliga
stensansamlingar och inte gränsmärken. Vid en jämförelse mellan
inmätningarna och den geometriska kartan från 1733 kunde det
konstateras att L1999:8471 inte var densamma som Dahlborgs röse eller
något av de andra markerade rösena på kartan.
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Figur 1. Terränkartan med undersökningsområdet markerat med blått. Skala 1:50 000.
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Figur 2. Fornlämningsmiljön runt den aktuella lämningen, L1999:8471 (markerat med blått).
Fornlämning markerat med rött och övrig kulturhistorisk lämning med lila. Skala 1:10 000.
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Bedömning

Beskrivning

S1

Storlek
(m)
1,6 x 2,0

Naturlig
stenansamling

Oregelbunden, ett tiotal
stenar i storleken 0,3 - 0,4
meter. Ett större block
centralt i
stenansamlingen.

S2

1,3 x 0,6

Naturlig
stenansamling

Avlång, ett tiotal spruckna
stenar, troligen ett eller
två sönderkörda block. En
större sten ca 0,5 x 0,3
meter, resterande ca 0,3
meter stora.

S3

2 x 2,9

Naturlig
stenansamling

S4

3,4 x 3

Naturlig
stenansamling

S5

2,7 x 1,8

Naturlig
stenansamling

Oregelbunden, spruckna
stenar. I västra kanten två
stenar på högkant 0,6 x
0,3 m.
Rundad, Större block, 0,6
– 0,7 meter. I norr ett 0,8
x 0,7 meter stort block
med en
trianguleringspunkt.
Mindre stenar, kantiga.
Stubbe i norr
Oregelbunden, rundade
och kantiga stenar ca 0,1 0,5 meter stora.

Figur 3. Lista över de framkomna anläggningarna.

Figur 4. Vy från undersökningsområdet över omgivande landskap, från Ö. Foto: Emelie Svenman.
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Figur 5.Rektifierat drönarfoto med stenansamlingarna markerade med rött. Skala 1:150.
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Figur 6. Delning av hemskog 1733, Dahlborgs röse m.fl. inom den gröna cirkeln.
L1999:5471 markerat med rött. Skala 1:6000.

