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Inledning
I november 2020 genomförde Dalarnas museum en inventering på
Långnäset i Sundborns socken, Falu kommun, Dalarnas län (figur 1).
Syftet var att avgränsa gruvområdet L1999:1725 och fäboden L2000:7682.
Om så behövdes skulle en uppdatering av beskrivningen och utbredningen
för de båda lämningarna göras i Riksantikvarieämbetets
Kulturmiljöregister (KMR). Begränsningen för gruvområdet skulle också
märkas ut i terrängen, likaså enskilda anläggningar inom fäboden. Detta
för att undvika att lämningarna skadas vid framtida markingrepp.

Metod
En översiktlig genomgång av historiskt kartmaterial och litteratur för det
aktuella området på Långnäset har gjorts. Områdena och de enskilda
ingående anläggningarna granskades okulärt i fält. Resultatet jämfördes
med beskrivningarna i KMR. En skiss över gruvområdet upprättades.
Därefter snitslades områdesbegränsningen för gruvområdet med blågula
fornlämningssnitslar. Även rösen och grunden inom fäboden snitslades.
Områden och enskilda lämningar mättes in RTK-GPS. Noggrannheten fick
dock justeras ner på grund av trädvegetation som försvårade
mottagningen. Enskilda lämningar och områdesbegränsningar förevisades
markägaren.

Resultat
När det gäller gruvområdet L1999:1725 gjordes smärre ändringar och
kompletteringar av beskrivningstexten men framför allt var det områdets
utbredning som justerades (figur 2).
Även för fäboden L2000:7682 gjordes smärre justeringar och
kompletteringar av beskrivningstext och områdets utbredning (figur 3).
Gruvområdet har inte gått att belägga i det historiska kartmaterial som
gåtts igenom (Referenser Arkiv). Enligt markägaren vid tiden för
revideringsinventeringen 1990 ska brytningen i gruvan ha skett före 1900talet (KMR). En sten med spår efter borrning påträffades vid det östligaste
gruvhålet. Diametern på borrhålet, ca 30 mm, skulle kunna tyda på
sprängningar under 1800-talet. Äldre borrhål har ofta en större diameter,
även om det svårt att dra några generella slutsatser (Klang 2004).
Brytningen har hur som helst varit mycket småskalig med förindustriell
prägel.
Fäboden L2000:7682 fanns med på laga skifteskartan upprättad 1894–95
och fastställd 1902 (LMV 20-sun-97), men inte på två kartor från 1847 (LMV
20-sun-50) respektive 1851 (LMV 20-sun-53). I KMR anges att fäboden varit
i bruk fram till 1900-talets början. Det skulle kunna tyda på att fäboden
endast varit i bruk en kortare period från omkring 1850 och fram till början
av 1900-talet.
Forsslund (1931) nämner varken fäboden eller gruvan när han beskriver
vad som fanns runt sjön Logärden, Långnäsudden och Lomtjärn vid sitt

besök 1925. Detta skulle kunna tyda på att verksamheten på båda platserna
hade upphört vid denna tid.
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Dokumentationsmaterialet bestående av digitala foton och shape-filer
förvaras på Dalarnas museum. Inga fynd tillvaratogs.
Bilagor
Figur 1. Översiktskarta skala 1:100 000.
Figur 2. Planritning gruvområde skala 1:500.
Figur 3. Planritning fäbodområde med historisk karta skala 1:1000.
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Figur 1. Utsnitt från terrängkartan med utredningsområdet inom den blå cirkeln. Skala 1:100 000.
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Figur 2. Planritning över gruvområdet med gruvhål markerade med mörkgrått, gråbergsvarp med
grått och provsschaktsrännor med ljusgrått. Den gamla områdesbegränsningen markerad med röd
linje och den nya med gul linje. Skala 1:500.
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Figur 3. Planritning över fäbodområdet med rösen markerade med grå punkter, husgrund med brun
punkt och terrasskant med grön linje. Den gamla områdesbegränsningen markerad med röd linje
och den nya med gul linje. Den rektifierade storskifteskartan från 1902 i bakgrunden. Skala 1:1000.

