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Sammanfattning
Hösten 2021 genomförde Dalarnas museum en så kallad frivillig utredning
vid Björnberget i Rättviks kommun. Anledningen var att en bergtäkt
planerades att utökas. Utredningen bestod av kartstudier och
fältinventering. Huvudsyftet var att kontrollera en vägsträckning
(L2000:2845). Genom utredningsområdet var vägen mestadels diffus med
flera olika alternativ. I västra kanten av utredningsområdet och vidare
väster ut kunde dock vägen iakttas som en ca 1,5 meter bred vägbank.
Kartstudierna visade att det troligen är den södra sträckningen som är den
äldre. Varken kartstudierna eller fältinventeringen kunde identifiera några
nya lämningar inom utredningsområdet. Den nordliga sträckningen av
vägen kommer att klippas av vid utvidgning av bergtäkten. Dalarnas
museum anser dock att det inte behövs några ytterligare arkeologiska
insatser inför det aktuella arbetsföretaget.

Inledning
I oktober 2021 genomförde Dalarnas museum en så kallad frivillig
utredning vid Björnberget inom fastigheten Söderås 18:1 m.fl. i Rättviks
kommun, se bilaga 1. Anledningen var att DalaFrakt AB planerade att
utöka en bergtäkt i området och att de ville försäkra sig om att
kulturhistoriska lämningar inte riskerade att skadas.

Syfte
Syftet med utredningen var först och främst att kontrollera sträckningen för
vägen L2000:2845. Övriga delar av utredningsområdet gicks över för att se
om det fanns andra oregistrerade lämningar. Eventuella ändringar eller
nya lämningar skulle rapporteras in till Kulturmiljöregistret (KMR).
Utredningens resultat skulle ge ett fullgott underlag för exploatörens
fortsatta planering och även kunna utgöra underlag för Länsstyrelsens och
Rättviks kommuns hantering av ärendet.

Metod
Innan fältarbetet påbörjades gjordes en översiktlig kartstudie för att få en
uppfattning om markanvändningen inom utredningsområdet i äldre tid.
Både historiska kartor och terrängskuggningskarta användes. Resultatet
från kartstudien användes sedan som underlag vid fältarbetet.
Fältarbetet gjordes i form av en fördjupad fornminnesinventering.
Utredningsområdet granskades okulärt till fots. Ambitionsnivån var att
hela utredningsområdet skulle kunna gås över och att inga terrängavsnitt
skulle behöva prioriteras bort.

Genomförande
Fältinventeringen genomfördes av en arkeolog från Dalarnas museum
under en dag i slutet av oktober 2021. Inventeringen skedde enligt gängse
rutiner relaterat till terrängens beskaffenhet, markförhållanden och givna
tidsramar. Den uppsatta ambitionsnivån kunde hållas och hela
utredningsområdet var tillgängligt. Inventeringsförhållandena var goda.
Täckningsgraden bedöms ligga på närmare 100%.

Resultat
Utredningsområdet var ca 230–300 x 75–175 meter stort (NV-SÖ) och
beläget i nordostsluttande lätt kuperad skogsmark. Området begränsades
av befintlig bergtäkt i nordöst, se bilaga 2. Terrängen bestod av
moränmark, vilken ställvis var hällbunden, och i nordväst gränsade till
sankmark. Vegetationen utgjordes av brukad barrskog med en
nyckelbiotop bestående av naturbarrskog direkt utanför området i öster.

Kartstudier
KMR och Skogsstyrelsens kartdatabas Skogens pärlor visade att, förutom
den aktuella vägen, fanns en fäbodlämning (L2000:2846) och två gruvhål
(L2000:2259 och L2000:2256) i närområdet, se bilaga 2. En översiktlig
genomgång av Lantmäteriets webbaserade kartdatabaser visade att
sträckningen gick söder om Igeltjärnen 1793 (U36:1). På storskifteskartor
över skogsmarken från första halvan av 1800-talet (U40-1:12 och U40-36:2)
finns sträckningar både söder och norr om tjärnen. Sträckningen i norr går
dock ca 50–70 meter sydväst om sträckningen i KMR, se bilaga 3. I övrigt
gav kartstudierna inte några indikationer på aktiviteter som skulle ha
kunnat lämnat spår i form av kulturhistoriskt intressanta lämningar.

Fältinventering
Fältinventeringen kunde inte identifiera några nya lämningar inom
utredningsområdet. Det kunde inte heller iakttas kunde några
terrängpartier eller terrängformationer där under mark dolda lämningar
skulle kunna finnas.
När det gäller sträckningen av vägen L2000:2845 så kunde den delvis
identifieras i fält. Sträckningen verkade i stort sett stämma med den i KMR.
Inom större delen av utredningsområdet var den dock mestadels mycket
diffus, där flera olika alternativ intill varandra var möjliga. Ställvis fanns
svaga orangemarkeringar på trädstammar, men någon tydligt upptrampad
stig eller stenröjd väg gick inte att iaktta. I nordvästligaste delen av
utredningsområdet och förbi den lilla sankmarken utanför området var
vägen däremot mycket tydlig i form av en ca 1,5 meter bred stenröjd och
ställvis uppbyggd låg vägbank, se bilaga 4.

Tolkning
Den äldsta vägen från Falun till Rättvik tycks ha gått över Amsberg och
Leksand. När det gäller den genare östliga sträckningen verkar det ha
varierat över tid om det är den över Mårtanberg eller Sörskog som har
använts och underhållits. På en karta från 1668 (U40-1:4) är det
Sörskogsvägen som är utritad. Sträckningen över Mårtanberg kallas även
för Linnévägen då det var den som Carl von Linné färdades på under sin
dalaresa 1734 (Olsson 1990, Vikar 1966). Enligt den text i KMR som
beskriver vägen L2000:2845 råder det delade meningar om vilken
sträckning av vägen som är den äldsta och ”riktiga”. Den som går söder om
Igeltjärnen eller den som går norr om. Sagesmännen i KMR hävdar att
sträckningen norr om tjärnen är betydligt äldre än den i söder, medan
Andersson (1987) redovisar sträckningen i söder. Äldre kartmaterial från
1600- och 1700-tal är inte tillräckligt detaljerat för att kunna avgöra vilket
av de två alternativen som avses. På en karta från 1793 över den allmänna
landsvägen från Falun och norr ut (U36:1) går sträckningen söder om
Igeltjärnen. På storskifteskartorna (U40-1:12 och U40-36:2) från 1828
respektive 1840 finns sträckningar både söder och norr om tjärnen, se
bilaga 3. Sträckningen i norr verkar dock gå till Kullarvets fäbod och sluta
där. Den sammanfaller inte helt med den sträckning som faktiskt går att se
i terrängen. Den raka väg som finns på kartan verkar bara vara en
kartprodukt, i själva verket går sträckningen så som den redovisas i KMR.
Enligt det material som kunnat studeras inom ramen för detta projekt så
verkar den södra vägen vara den äldsta och den i norr har tillkommit i
samband med storskiftet.

Slutsatser
Sträckningen för vägen L2000:2845 genom utredningsområdet var otydlig
med flera olika alternativ. Enligt kartmaterial verkar också sträckningen
söder om tjärnen vara den äldre. Inga nya forn- eller kulturhistoriska
lämningar kunde iakttas inom utredningsområdet. Kartstudierna
indikerade inte heller att lämningar skulle kunna förekomma inom
området. Den vägsträckning som är redovisad i KMR kommer att klippas
av i samband med utvidgningen av bergtäkten. Det finns dock inte några
tydliga konstruktioner som kommer att förstöras. Dalarnas museum
bedömer därför att ytterligare arkeologiska insatser inte är nödvändiga
inför det planerade arbetsföretaget. Det är dock Länsstyrelsen som är den
beslutande myndigheten vad gäller fornlämningar och kulturmiljöer.
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Dokumentationsmaterialet förvaras på Dalarnas museum. Inga fynd
tillvaratogs.
Bilagor
1. Dalakarta och översiktskarta 1:100 000.
2. Översikt utredningsområde och lämningar 1:10 000.
3. Historiska kartor.
4. Foton.

Bilaga 1

Bilaga 1. Ö versikt D alarna och u tsnitt från terrängkartan med
u tredningsområdet inom den blå cirkeln. Skala 1:100 000.
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Bilaga 2. Utsnitt från fastighetskartan med utredningsområdet markerat med blå linje och
nämnda kultur- och fornlämningar markerade med rött och respektive nummer. Skala 1:10 000.

Bilaga 3

Bilaga 3:1. Karta från 1793 (U36:1) där sträckning går söder om Igeltjärnen.

Bilaga 3:2. Storskifteskartan över hemskogen från 1840 (U40-36:2) med stigar/vägar
både söder och norr om tjärnen inritade. Utredningsområdet markerat med blå linje
och sträckningen för vägen L2000:2845 i KMR med röd linje.

Bilaga 4

Bilaga 4:1. Stig eller spår från skogsmaskin? Några av de diffusa väg-/stigalternativen
inom utredningsområdet. Foto Greger Bennström.

Bilaga 4:2. Den tydliga och ca 1,5 m breda vägen strax nordväst om
utredningsområdet. Foto Greger Bennström.

