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Utredningsområdet låg i Norrbärke socken strax söder om Ludvika. Utsnitt, se figur 1.
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Sammanfattning
Dalarnas museum genomförde i början av september 2021 en arkeologisk utredning i åtta mindre områden mellan Övre Slogberg och Vikberget i den västligaste delen av Smedjebackens kommun, Dalarnas län. Utredningen bestod
av arkivstudier och fältinventering, däremot gjordes ingen sökschakts- eller
provgropsgrävning. De historiska kartorna visade att det funnits odlingsmark
och vägar/stigar inom utredningsområdet.
I fält kunde sex nya lämningar dokumenteras. Lämningarna bestod av
kolningsanläggningar, en hålväg och en fossil åker. Fem lämningar som var
registrerade sedan tidigare återbesöktes. En lämning, hålvägen L2021:5563,
bedömdes som fornlämning. Dalarnas museum menar att de dokumenterade
lämningarna är viktiga för förståelsen av kulturmiljön kring Hällsjön och att
det skulle vara intressant att få datera kolbottnar.
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Figur 1. Utsnitt från terrängkartan med utredningsområdet inom den blå ovalen. Skala 1:100 000.
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Inledning
I början av september 2021 genomförde Dalarnas museum en arkeologisk
utredning inom ett flertal mindre områden vid Älgkullen, Norrbärke socken,
Smedjebackens kommun (figur 1). Anledningen till utredningen var att man
hade justerat planerna för den vindkraftspark som ska uppföras i området
och därför behövde komplettera de inventeringar som gjorts tidigare. Beslut
om utredningen togs av Länsstyrelsen i Dalarnas län, dnr 431-7251-2021, och
beställare av arbetet var Stena Renewable AB.

Syfte
Syftet med den arkeologiska utredningen var att ta reda på om fornlämningar
berördes av det planerade arbetsföretaget. Om nya lämningar påträffades
inom utredningsområdet skulle dessa preliminärt avgränsas och klassificeras.
Resultaten från utredningen ska kunna användas vid länsstyrelsens fortsatta
hantering av ärendet och utgöra underlag inför eventuella kommande arkeologiska åtgärder. Resultaten ska också kunna användas som underlag i
företagarens planering.

Metod
Arkivstudier
Inledningsvis gjordes översiktliga studier av historiskt kartmaterial i Lantmäteriets webbaserade kartdatabaser (LMV) som innefattar Rikets allmänna
kartverk, Lantmäteristyrelsens arkiv och Lantmäterimyndigheternas arkiv.
Relevanta kartor rektifierades digitalt mot fastighetskartan. Fornreg i Riksantikvarieämbetets kulturmiljöregister (KMR) och Skogsstyrelsens databas
Skogens pärlor gicks igenom för att se vilka lämningar som fanns registrerade
i området sedan tidigare. Dessutom lästes rapporten från den tidigare utredningen igenom (Bennström 2015). Resultatet från arkivstudierna utgjorde
sedan underlag till fältarbetet.

Fördjupad inventering
Fältinventeringen bestod i att terrängen i utredningsområdena granskades
okulärt till fots. Ambitionsnivån var att hela utredningsområdet skulle kunna
gås över och att inga terrängavsnitt skulle behöva prioriteras bort. Påträffade
lämningar dokumenterades och mättes in med Riksantikvarieämbetets fältregistreringsverktyg Fältreg och ett urval fotograferades. Lämningar dokumenterades och beskrevs enligt Riksantikvarieämbetets rekommendationer
och praxis. Dokumenterade lämningar tilldelades ett tillfälligt löpnummer
som arbets-id för att senare få ett lämningsnummer i Fornreg. I vissa fall
användes jordsond för att kunna avgränsa lämningar eller för att avgöra om
markformationer var lämningar eller inte. Vidare skulle eventuella platser
eller terrängavsnitt där det var troligt att det fanns under mark dolda fornlämningar, främst boplatslägen, redovisas för eventuell sökschakts- eller
provgropsgrävning.
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Figur 2. Utsnitt från fastighetskartan med utredningsområdena markerade med blå linje och tidigare
registrerade lämningar i KMR markerade med rött. Utredningsområdena från 2015 markerade med rosa
och den andra utredningen gjord 2021 med ljusblått. Skala 1:30 000.

Kulturmiljö
Hällsjön är ett litet brukssamhälle vid Vasselsjöns utlopp. Hytta låg ursprungligen mellan sjön Hällsjön och Snösjön i Ludvika kommun, knappt tre kilometer
åt nordöst, men flyttas till Vasselsjön efter att den blivit köpt av Petter Juhlin
år 1759 (Ljung 1996). Flera bruk, hyttor och gruvor finns i närområdet och det
har satt sin prägel på kulturlandskapet. Hällsjön ligger också i det stora finnmarksområde som funnits på båda sidorna landskapsgränserna. Den första
stora inflyttningen av finnar skedde mellan 1590 och 1640. De första bosättarna
i Slogberg och Sporrberg verkar ha varit två bröder med tillnamnet finne. De
nämns för första gången 1649 och efter dem har ytterligare finnar och/eller
finnättlingar tagit upp bosättningar i området (Norlander 2003). Tenntorpet,
ca 700 meter söder om utredningsområdet, har legat under Hällsjö hytta
åtminstone sedan 1747 (Bennström 2015). Om det tidigare varit ett finntorp
har inte gått att utreda inom ramen för detta projekt. Det var inte ovanligt
att det blev konflikter med finnbosättningarna när bergsbruket växte under
1600-talet. Den värdelösa skogen som finnarna skulle odla upp fick plötsligt
ett helt annat värde när bruken behövde enorma mängder kol, ved och timmer för sin verksamhet.
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Figur 3. Utsnitt från storskifteskartan från 1839 över Övre Slogberg där brukad mark är markerad med
gult på originalkartan, utredningsområdet markerat med blå linje. Dagens öppna och brukade mark
markerat med gul linje och den dokumenterade åkern L2021:5564 med röd linje. Skala 1:5 000.

Resultat
Arkivstudier
I KMR var det fem lämningar som låg inom eller tangerade utredningsområdena. Två fossila åkrar, en kojruin, ett område med kolningsanläggningar,
och ett gränsmärke. Till detta kom en hålväg och en kolbotten,, vilka dokumenterats i samband med en annan utredning samma höst (Bennström 2021).
I Skogens pärlor fanns inga ytterligare lämningar registrerade. I närområdet
fanns ett stort antal kolningsanläggningar registrerade sedan tidigare, men
även torplämningar, odlingslämningar, gruvhål och färdvägar (figur 2).
De historiska kartorna som gicks igenom på LMV visade att det vid storskiftet funnits odlingsmark som inte längre var i bruk runt Övre Slogberg i de
norra delarna av utredningsområdet (figur 3). Likaså kunde en väg/stig som
berörde utredningsområdet identifieras. Tre kartor rektifierades: U34-91:1
från 1823 karta över Spårbergs ägor, 20-NOR-158 från 1839 över Slogbergets
ägor och skog och den ekonomiska kartan från 1966 (J133-12F1c68).

Fördjupad inventering
Denna utredning är ett komplement till den arkeologiska utredning som Dalarnas museum gjorde 2014 (figur 2). Då kunde 39 lämningar dokumenteras,
varav den största delen bestod av kolbottnar, men även fossila åkrar, torpläm8
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ning med mera (Bennström 2015). Hösten 2021 gjordes en utredning vars södra
delar delvis tangerar de norra delarna av denna utredning (Bennström 2021).
Fältinventeringen genomfördes av två arkeologer från Dalarnas museum
under två dagar i början av september 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 relativt goda
även om grönskan fortfarande var kraftig.
Utredningsområdet bestod av åtta spridda större och mindre utredningsytor inom ett sammanlagt ca 4x2,5 kilometer (NNV-SSÖ) stort område. Den
största ytan var ca 1,4 kilometer lång och 50 meter bred och den minsta ca
50x50 meter (figur 2). Terrängen bestod huvudsakligen av kuperad skogbeväxt
moränmark. Bitvis var det hyggen och myr- eller sankmark.
Totalt kunde sex nya lämningar dokumenteras inom utredningsområdet
(figur 4 och 5). Dessa bestod av fyra kolningsanläggningar, L2021:5559–
L2021:5562. Ett område bestod av två kolbottnar och således kunde tre
kolbottnar från resmilor och två från liggmilor dokumenteras. De övrig två
lämningarna bestod av en mindre odlingslämning, L2021:5564 och en hålväg,
L2021:5563. För en beskrivning av samtliga lämningar se bilaga 1. Ytterligare
övergiven åkermark fanns söder om L2021:5564, men enligt gängse praxis
dokumenterades den inte då den fortfarande var i bruk när den ekonomiska
kartan färdigställdes på 1960-talet.

Sökschaktsgrävning
Inventeringen kunde inte identifiera några platser eller terrängavsnitt där
det kunde förväntas att det fanns boplatser av stenålderskaraktär eller andra
under mark dolda fornlämningar. En sökning i KMR visar att samtliga kända
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Figur 4. Utsnitt från fastighetskartan med utredningsområdena i söder markerat med blå linjer och nya
lämningar markerade med rött och respektive nummer. Skala 1:20 000.
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Figur 5. Utsnitt från fastighetskartan med utredningsområdena i norr markerat med blå linjer och nya
lämningar markerade med rött och respektive nummer. Skala 1:20 000.

stenåldersboplatser i närområdet ligger i strandnära lägen. Detta innebar att
det inte grävdes några sökschakt eller provgropar.

Tolkning och slutsatser
Den vanligaste lämningen inom utredningsområdet var kolbottnar. Detta
är inte förvånande då det legat flera bruk och hyttor i närheten med Hällsjö
hytta allra närmast. Flera kolbottnar fanns också registrerade i närområdet
sedan tidigare. Allt för få kolbottnar i Dalarna är undersökta och daterade
för att det ska gå att dra några slutsatser angående åldern utifrån till exempel typ, storlek och konstruktionsdetaljer, se även Hennius 2019. Hyttor har
funnits i området åtminstone sedan första halvan av 1600-talet och fram till
slutet av 1800-talet och det är troligt att de flesta kolbottnarna har tillkommit
under denna period även om enstaka kan ha tillkommit så sent som under
1940-talet. För en sammanfattning av historiken om Hällsjö hytta och därtill
hörande kolning, se Bennström 2015 och där anförd litteratur.
Den fossila åkern L2021:5564 var kraftigt påverkad av körning med
skogsmaskiner. Trots det gick det att ungefärligen avgränsa lämningen i fält.
Odlingsytan fanns inlagd på storskifteskatan från 1839, 20-NOR-158. Där kan
man se att den varit ca 20x20 meter och att det norra hörnet sannolikt har förstörts av vägen vilket gjorde att den nu hade en mer trekantig form (figur 3).
Odlingen fanns vid storskiftet och den ligger nära bebyggelsen vilket innebär
att den kan höra till det äldsta uppodlingsskedet.
Hålvägen L2021:5563 har gått mellan Övre Slogberg och Tenntorpet,
L2000:6238, och utgör en fortsättning på L2021:5227. Den finns inritad på kartan från 1839 där man ser att den fortsätter söder om den inmätta sträckningen
(figur 6). Där övergick dock terrängen i mer hällbunden mark och vägen gick
10
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Figur 6. Utsnitt från den rektifierade storskifteskartan från 1839 med dokumenterade lämningar
markerade med rött och respektive nummer inlagda. Utredningsområdet markerat med blå linje. Skala
1:5000.

inte att följa vidare söderut. På kartan från 1786 finns den bara inritad som
en liten snutt just där den ansluter till Tenntorpets inägomark, men har sannolikt haft en liknande sträckning redan då. Utmed vägen låg åtminstone två
kolningsanläggningar (figur 6). Frågan är om man har lagt kolbottnarna vid
en befintlig väg eller om vägen lagts där det redan fanns en stig till kolbottnarna? Intrycket var att vägen var äldre än kolbottnarna.

Utvärdering och potential
Om kolbottnar behöver tas bort i samband med vindkraftsbyggandet skulle
det vara värdefullt att få undersöka och datera dem. Kunskapen om åldern
och eventuella konstruktionsdetaljer på olika typer av kolbottnar är mycket
bristfällig i Dalarna. Att få fler daterade kolbottnar skulle få betydelse för
hur dessa ska bedömas vid framtida markingrepp. Vägar och odlingslämningar är, liksom kolbottnar och torplämningar, viktiga för förståelsen av
kulturlandskapet kring Hällsjön. Både vägar och odlingar är svåra att datera
arkeologiskt, så frågan är hur mycket ny kunskap man skulle få ut genom att
undersöka dem?
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Dokumentationsmaterialet förvaras på Dalarnas museum.
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Digitalt dokumentationsmaterial: shapefiler, digitala foton m.m.
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Bilaga 1

Nya lämningar

L2021:5559
Kolningsanläggning

Kolbotten efter liggmila, rektangulär, 8x6 m
(N-S) och 0,4–0,6 m hög. Omgiven av flacka
stybbdiken, intill 3 m br och 0,2–0,4 m djupa.
Utanför S kanten är en kolstybbshög 5x3 m (ÖV) och 0,7 m hög. N om kolbotten är ett 0,1–0,2
m tjockt kollager. Beväxt med 3 granar och 1
tall, markerad med kulturstubbar.
S-sluttande moränmark. Skogsmark, tallskog.
Övrig kulturhistorisk lämning

L2021:5560

Område med skogsbrukslämningar
30x15 m (VNV-ÖSÖ) bestående av: Kolbotten
efter resmila, rund, 10 m diam. Oregelbunden
vall runt om, ca 2–3 m bred och 0,3–0,4 m hög.
Utanför NV kanten kolstybbshög ca 5x8 m (NÖSV) och 0,5 m h.
10 m ÖSÖ om kolbotten är: Kojgrund ca 5x5
m med öppning åt V. Spisröse 2x1,5 m och 0,7
m högt bestående av 0,2–0,3 m stora stenar,
kallmurat. I N större flyttblock ca 3x4 m och ca
1 m högt. Beväxt med en tall i spisröset.
Småkuperad moränås mellan två myrar.
Skogsmark, barrskog.
Övrig kulturhistorisk lämning

L2021:5561
Kolningsanläggning

Kolbotten efter resmila, rund, 10 m diameter
och 0,5 m hög. Utanför V och Ö kanten är två
kolstybbsvallar, 5–6 m långa, 3,5 m breda och 0,5
m höga. Ev. kojgrund 3 m NNV om kolbotten
kvadratisk 3,5x3,5 m bestående av 1 m breda och
0,4–0,6 m höga kolstybbsvallar. Beväxt med ett
stort antal granar.
Flack moränmark invid mindre myr. Skogsmark, granskog.
Övrig kulturhistorisk lämning

L2021:5562

Område med skogsbrukslämningar
20x17 m (NV-SÖ) bestående av: Kolbotten efter
liggmila, rektangulär, 8x6 m (NV-SÖ) och 0,5 m
hög med jämn yta. Omgiven av flacka stybbdiken 2–3 m breda och 0,2–0,6 m djupa.
Direkt ÖNÖ om liggmilan är: Kolbotten efter
resmila, rund, 10 m i diameter och 0,2 m hög
med jämn yta. Direkt S om SÖ om resmilan är
en kolstybbshög, oval, 4x2 m (N-S) och 0,5 m
hög. Beväxta med ett flertal granar.
N-sluttande moränmark. Skogsmark, granskog.
Övrig kulturhistorisk lämning

L2021:5563
Färdväg,

Del av hålväg, ca 170 m lång (NNV-SSÖ) 1,5 –
1,6 m bred och 0,3 – 0,4 m djup. Tydligt försänkt
mot omgivande mark, men ingen röjningssten
utmed sidorna. Ställvis körspår från skogsmaskin och ställvis något nedrisad. Fortsätter N om
skogsbilväg som L2021:5227. Storskifteskartan
1839.
Flackt N-sluttande moränmark. Skogsmark,
granskog.
Fornlämning

L2021:5564
Fossil åkermark

Yta ca 40x15 m (Ö-V). I SV avgränsad mot omgivande mark med dike, 26 m långt, V-format ca
0,3–0,5 m brett och 0,3 m djupt. I NV är en stenvall/röse ca 15x3 m (SÖ-NV). Mellan stenröset
och diket fanns matjord under vegetationsskikt.
I N och Ö delen fanns körskador på odlingsytan
och ev. förstörda rösen. Storskifteskartan 1839.
Flack stenig moränmark. Skogsmark, delvis
igenväxt odlingsmark.
Övrig kulturhistorisk lämning
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www.dalarnasmuseum.se

Dalarnas museum

Postadress
Box 22, 791 21 Falun
Besöksadress
Stigaregatan 2-4, Falun
Tel 023-666 55 00
info@dalarnasmuseum.se
www.dalarnasmuseum.se

