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Fig. 1. Översiktskarta över utredningsområdet för vägen Malung–Yttermalung i Malung socken, Dalarna. Utredningskorrido-
ren, 300 m bred, är markerad på topografiska kartan.
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Inledning
Trafikverket planerar för ombyggnation av en ca 15 kilo- 
meter lång sträcka av E16 mellan Malung och Yttermalung 
i Malung-Säter kommun, västra Dalarna (fig. 1). Länssty-
relsen Dalarna gav Stigfinnaren Arkeologi och kulturhisto-
ria AB i uppdrag att göra en arkeologisk utredning steg 1 
av vägkorridoren (Länsstyrelsen dnr. 431-11043-17). Ut-
redningen omfattade ett 300 m brett område. Trafikverket 
bekostade utredningen.

Syfte och metod
Den arkeologiska utredningen steg 1 syftar till att utröna 
om och vilka fornlämningar och kulturhistoriska lämningar 
som ligger inom utredningsområdet för vägbyggnationen,  
d v s lokalisera lämningar med synlig begränsning ovan 
jord. Utredningen skall även påvisa områden som kan be-
höva utredas vidare i en utredning steg 2, i syfte att med t ex  
sökschaktsgrävningar påvisa ytor som kan rymma lämning-
ar utan synlig begränsning ovan jord. 

Utredningen omfattade en historisk kartanalys samt en 
fältinventering med fotodokumentation. Utredningen ska 
ge ett underlag för arbetsföretagarens fortsatta planering 
och Länsstyrelsens fortsatta ärendehantering. Utredningens 
huvudsakliga målgrupper är Länsstyrelsen och Trafikverket.

Inför fältarbetet gjordes en sammanställning av befint-
ligt kunskapsunderlag med uppgifter från litteratur, arkiv 
och Lantmäteriets historiska kartor på internet. Genom de 
historiska kartorna identifieras markutnyttjandet, ödelagda 
gårdar, torplämningar och sträckningar för äldre gränsdrag-
ningar och vägar m m. Som underlag fanns även Riksantik- 

varieämbetets fornminnesregister (FMIS) och Skogsstyrel-
sens register med kulturlämningar Skog & Historia (S&H). 
Handlingar om Malung socken i Antikvariskt Topografiska 
Arkivet (ATA) i Stockholm gicks igenom, liksom Statens 
Historiska Museums fynddatabas. Även Riksantikvarieäm- 
betets bebyggelseregister och Ortnamnsarkivet (SOFI) stu-
derades. Denna byråmässiga sammanställning gav ett kun-
skapsunderlag för områdets historiska utveckling.

Utredningens fältarbetsdel genomfördes under fem da-
gar i november 2017, fem dagar i juni och en dag i okto-
ber 2018. Uppdraget med inventeringen kunde inte göras 
klart i november 2017 eftersom det kom ca två decimeter 
snö efter att halva sträckningen inventerats. Ungefär halva 
sträckningen utreddes 2017, och den andra södra halvan  
sommaren 2018. Dessutom gjordes en mindre komplette-
rande utredning av en tillagd sträcka i oktober 2018.

Hela sträckan inventerades till fots av två arkeologer. 
Vid inventeringen användes jordsond samt spade och såll 
för att hitta och identifiera lämningar. Påträffade lämningar 
mättes in med en Ashtech Mobile Mapper Field 10 hand-
GPS, vanligen med en felmarginal vid inmätningen om 
1–2 meter, men mätfel upp till 4 meter kan förekomma i 
vegetation med t ex tät granplantering. Samtliga påträffade 
lämningar har beskrivits så långt möjligt och flertalet har 
fotodokumenterats med högupplösta bilder.

Om ytmässigt stora lämningar har påträffats har endast 
den del av lämningen som ligger inom utredningsområdet 
mätts in, med kompletterande notering i objektlistan om 
att lämningen fortsätter utanför utredningsområdet. Riks-
antikvarieämbetets lista med lämningstyper och rekom-
menderad antikvarisk bedömning (version 4.1, 2014) har 
använts för att klassificera påträffade lämningar. Till hjälp 
att tidsmässigt bedöma en lämnings ålder har även använts 
historiska kartor över området. Åldersbestämningen har så 
långt möjligt kunnat utredas för att uppfylla intensionerna 
i den nya kulturmiljölagen (SFS 1988:850), där det sedan 
den 1 januari 2014 införts en tidsbestämmelse, där läm-
ningar som tillkommit före 1850 generellt är att anse som 
fornlämningar.

Lämningar kan indelas i fyra olika kategorier som har 
olika antikvarisk status. De olika kategorierna är:

• Fornlämning. Lämning efter människors verksamhet 
under forna tider, som tillkommit genom äldre tiders 
bruk och som är varaktigt övergivna. Lämningen ska 
ha tillkommit före 1850. Dessa kriteria kallas fornläm-
ningsrekvisit. Lämningar som uppfyller fornlämnings-
rekvisiten och kan i huvudsak ha antas tillkommit före 
1850 är fornlämningar. Fornlämningar är skyddade en-
ligt Kulturmiljölagen (SFS 1988:850).
• Möjlig fornlämning. Lämning som kräver vidare ut-
redning för att kunna bedömas som fornlämning. Läm-
ningen ska vara bekräftad i fält och får inte enbart bestå 
av en uppgift om en lämning.
• Övrig kulturhistorisk lämning. Lämningar med kul-
turhistoriskt värde, vilka normalt inte skyddas av Kul-
turmiljölagen (SFS 1988:850), främst eftersom de kan 
ha antas tillkommit efter 1850. Lämningar i denna ka-
tegori kan fornlämningsförklaras av Länsstyrelsen om 
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det finns särskilda skäl med hänsyn till dess kulturhis-
toriska värde. Hänsyn bör visas en övrig kulturhistorisk 
lämning vid en exploatering.
• Ingen antikvarisk bedömning. En lämning som är 
helt undersökt, borttagen utan villkor eller förstörd. Be-
dömningen gäller också om den är registrerad utifrån en 
uppgift utan att vara bekräftad i fält, om den utgår p g a  
felregistrering eller är överförd till en annan lämning.

Områdesbeskrivning
Utredningsområdet sträckte sig ca 15 kilometer långt och 
omfattade ett 300 m brett område. Hela utredningsupp-
draget omfattade ca 480 hektar. Utredningsområdet börjar 
i norr inne i de södra delarna av Malung tätort och leder ge-
nom ett mindre parti med åkermark och bostadsbebyggelse 
i sydöstlig riktning, vidare genom skogsmark till Almasjön 
och befintlig väg E16 i söder.

I huvudsak består utredningsområdet av normal- och 
storblockig morän avbrutet av myrar. Mindre sandområden 
finns. Uppskattningsvis 1% av utredningsområdet består av 
idag öppen åkermark, ca 5% av bebyggelse och trädgårdar, 
ca 10% av myrar och resterande ca 84% av skogsmark. 
Mindre delar av skogsmarken idag har tidigare varit öppen 
åkermark, men planterats igen under 1960- eller 1970-ta-
let.

Utredningskorridoren korsar några mindre vattendrag, 
däribland några småbäckar i Grimsåker och Örarbäcks-
heden, Kvarnmyran med bäckar i Nordanåker samt löper 
längs Almasjöns södra strand.

Åsbildningar är karaktäristiska för hela älvens delta-
område ned till Yttermalung och Äppelbo (Hyenstrand 
1973:34).

Antikvarisk bakgrund
Fornlämningsmiljö

Nivåmässigt ligger utredningsområdet 300–405 meter 
över havet, vilket innebär att hela sträckningen ligger över 
högsta kustlinjen. För 11000 år sedan låg hela sträckning-
en under inlandsisen, men för 10000 år sedan hade isen 
smält av och området var frilagt (http://apps.sgu.se/kartge-
nerator/maporder_sv.html). Efter det har endast marginella 
förändringar skett beträffande sjöarnas och vattendragens 
utbredning. Trakten kan därmed varit beboelig från det att 
inlandsisen smälte bort ca 8000 f. Kr.

Bygden i Malung har uppstått på de avsnörda sidobuk-
terna av den forntida älven som skapat sedimentområden 
och strömryggar genom sitt vindlande lopp.

I eller i närheten av utredningskorridoren har tidigare 
hittats ett fåtal fynd som kan knytas till stenåldern eller möj-
ligen äldsta bronsåldern. Vid älvstranden sydöst om Lugnet 
påträffades en trindyxa 1935 (Malung 437:1/L2000:4567).  

Trindyxorna speglar sannolikt  en expanderande befolkning 
från sydöstra Dalarna (Hyenstrand 1973:36). 

På andra sidan älven, vid Västra Utsjö påträffades en 
flintyxa före 1930-talet (Malung 581:1/L2000:4551). Vid 
en tomt i Grimsåker har enligt uppgift hittats fyra flintkni-
var (Malung 431:1/L2000:3940).

Vid utredningen 2017 gjordes ett besök på Folkhögsko-
lan i syfte att kontrollera huruvida de tidigare upphittade 
flintknivarna (Malung 431:1/L2000:3940) förvarades där 
såsom angivet i fornminnesregistret. Inga flintknivar fanns i 
den glasmonter som hade diverse utställningsföremål, men 
det fanns andra fornfynd, nämligen fyra stenyxor. Dessa är 
en trindyxa av bergart, två tjocknackiga flintyxor och en hå-
leggad flintyxa (fig. 2–5). Föremålen saknar proviniens och 
upphittarinformation. Joakim Wehlin på Dalarnas Muse-
um menar att yxornas härkomst ska placeras längre söderut 
i Skandinavien och att de möjligen hamnat i Malung som 
studiematerial (mail november 2017). Åke Hyenstrand 
menar istället att yxorna och andra föremål av sydskandi-
navisk typ mycket väl kan ha hamnat i Malung redan un-
der stenåldern, och att det skett en omfattande handel med 
tjocknackiga flintyxor norrut från Sydskandinavien vid 
mitten av den yngre stenåldern (1973:35f ). Ytterligare en 
sådan tjocknackig flintyxa är hittad vid älvkanten i Storbyn 
på älvens västra sida (Malung 406:1/L2000:4386, ATA dnr. 
2007/36).

Åke Hyenstrand redogör för att ytterligare en flintdolk 
är hittad, i Hole (Malung 428:1/L2000:4563, Dalarnas 
Museum fyndnr. 493) och att han sett två av de fyra flint-
dolkarna från Grimsåker på Folkhögskolan (1973:36).

Var nämnda flintknivarna finns idag är oklart. Även 
Joakim Wehlin på Dalarnas Museum har eftersökt flintkni-
varna utan att lyckas.

Till mera norrlandsbetonade stenåldersfynd vill Hy-
enstrand nämna en stenklubba med  skaftränna (1973:37), 
hittad vid älvkanten i Backbyn (Malung 429:1/L2000:4564, 
Malungs Hembygdsgård fyndnr. 1383).

En handfull stensättningar är funna i Malungs socken, 
de flesta ensamliggande och markerar en viss närvaro under 
järnåldern, men visar egentligen inte på någon fast befolk-
ning med jordbruk som bas under äldre järnåldern. Befolk-
ningen kan knappast ha varit av någon större omfattning 
före medeltidens första århundrade (Hyenstrand 1973:44), 
men den hade vuxit till 140 skattlagda hushåll i slutet av 
1500-talet (Olla 1973:48).

Till järnåldern bör man kunna knyta de ca 50-talet 
slaggförekomster och järnframställningsplatser som finns 
längs bl a Västerdalälvens vattensystem, men även på andra 
ställen inom Malung socken. Den lokala järnframställning-
en tar fart i Dalarna under vendel- eller vikingatiden. En 
intensiv och säsongsbetonad järnexploatering benämner 
Hyenstrand detta som (1974:42). Ett slaggvarp från Ma-
lungs socken (Malung 47:1/L2001:7239), i Öje, är daterat 
till perioden 700-talets mitt till 900-talets slut, d v s tidig 
vikingatid (Magnusson 1986:180).

Järnålderns föremålsfynd i Malung är få. Vid sjön Kvien 
gjordes ett fynd av en samling järnföremål, holkyxa, spjut-
spets, pilspets, rasp, fil, syl, ett remspänne och knivblad, 
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vilka möjligen kan ha kommit från en insjögrav. Dessut-
om har en vendeltida skida hittats i en tjärn vid Vålberget 
nordöst om Malung (Wehlin 2015).

Längs älven finns mindre områden med lättodlad sand-
jord, möjligen påbörjad brukning från yngre järnåldern. På 
grund av den knappa odlingsbara marken kan den bofasta 
befolkningen tidigt ha försörjt sig med boskapsskötsel, jakt 
och fångst samt järnframställning och brytning av kvarn-
sten.

Ett antal kolninggropar är kända i trakten, men ingen 
av dessa är daterad. En koppling till järnframställningen 
under yngre järnåldern är sannolik. Kolningsgropar i södra 
Norrland har tidigare daterats till perioden mellan förro-
mersk järnålder och 1400-talets början (Hovanta & Groop 
2016).

Fångstgropar fanns i närområdet innan utredning-
en. Fångstgropar i södra och mellersta Norrland har tidi-
gare daterats till hela förhistorien, från ca 6000 f. Kr. till 
1800-talet (Hovanta & Groop 2016).

Innan kung Sverre av Norge blev kung reste han genom 
Dalarna och Malung 1177 för att få stöd. Bygden tycks 
inte varit kristen än. Det framhålls att Västerdalarna med 
Malung låg lite för långt borta för att kronan under tidig 
medeltid skulle kunna ha kontroll på vad som producera-
des och vad som borde beskattas. Kyrkan var kanske den 
första centrala makten som nådde trakten, på 1200-talet, 
före kungamakten.

Skogsområdet öster om Västerdalälven var betesmark 
på hemskogen till berörda byar. Ett tvåfäbodsystem med 
sommar- och höstfäbod fanns troligen i Malung redan 
på 1600-talet. Närmast bebyggelsen låg de fäbodar som 
brukades under sommaren (Veirulf 1973:130). För att nå 
fäbodarna längre bort från byn ledde fäbodstigar. Utred-
ningskorridoren korsar ett antal av dessa stigar, varav några 
når fäbodarna Torsberg och Västra Myckelberg. Dessa båda 
fäbodar fanns redan under 1600-talet (Veirulf 1973:133).

Kvarnstensbrottet i Östra Utsjö

I närheten av utredningsområdet finns ett riksintresse för 
kulturmiljövården; ”Kvarnberget i Östra Utsjö”. Riksin-
tresset motiveras: Industrimiljö med kvarnstensbrott från 
1600-talet som är den mest omfattande av sitt slag i landet. 
Riksintresseområdet uttrycks enligt följande: Området 
täcker en ca 1,7 km lång sträckning med skilda dagbrott av 
varierande bredd, sedan början av 1700-talet uppdelat på 
Gammalberget och Nyberget. Äldsta belägg på brytning av 
kvarnstenar härrör från en karta av år 1677/78, men arkeo-
logiska fynd bestyrker en medeltida, möjligen vikingatida bryt-
ning. Hanteringen har under tidigare århundraden vid sidan 
av skinnhanteringen varit en betydande binäring för Malungs 
socken.

Kvarnstensbrottet i Östra Utsjö är 1,7 kilometer långt, 
50–170 meter brett och uppdelat i en äldre och nyare del.  
Brottet delades troligen upp under 1700-talets mitt. Berg- 
arten är en skiffrig sandsten med stora kvartskorn, och 
kvarnstenar i denna bergart anses självslipande. Inom brot-

Fig. 2–5. Trindyxa, två tjocknackiga flintyxor och en hål- 
eggad flintyxa finns i en monter på Malungs Folkhögskola. 
Dess härkomst är oklar.
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tet finns liggmilor och fem husgrunder. En av liggmilorna 
har 14C-daterats till 1455–1527 och 1557–1632 (Mellquist 
Danielson 2011:3). Dateringen av liggmilan i sig daterar 
inte själva brottet, men möjligen kan man anta att kolet 
från milan användes i de smedjor som fanns i området.

I brottet höggs såväl handkvarnar som större stenar 
till skvaltkvarnarna. Vid tinget i Malung 1652 noterades 
att folk i Yttermalung och Myckelbyn sålt kvarnstenar till 
guvernören i Stora Tuna i Dalarna (Mellquist Danielson 
2011:8).

Export av kvarnstenar från Östra Utsjö var som störst 
under 1500-talet, och fick konkurrens från brott i Selbu i 
Norge (Mellquist Danielson 2011:16ff ).

I en analysrapport från Riksantikvarieämbetet menar 
man att kvarnstensbrytningen i Malung går tillbaka till 
700-talet, eftersom fynd av sådana kvarnstenar hittats vid 
arkeologiskt daterade lager i Mellansverige (Kresten, Lars-
son & Larsson 1996). Andra forskare gör gällande att det 
inte alltid är samma sten som hittats i arkeologiska under-
sökningar i Mellansverige som kommer från kvarnstens-
brottet i Malung, utan att en del är sten från Sala (Hedblom 
1996, Zachrisson 2009).

Vid undersökningen i Gamla Uppsala inför byggandet 
av Ostkustbanan har kvarnstensmaterial påträffats, vilka 
har bergarts- och proviniensbestämts okulärt. Till kvarn-
stenar hade vanligen en finkornig glimmerskiffer i flera 
olika färgvarianter använts, där den blekgröna färgen var 
den vanligaste. Fyra kvarnstensfragment analyserades även 
kemiskt. Tre av kvarnstensfragmenten kommer möjligen 
från Malung medan den ena mest troligt kommer från Sala. 
Sammantaget menar man att övervägande antal kvarnstens-
fragment härrör från Malung men att enstaka kvarnstenar 
hör hemma i Sala. Dateringsmässigt ligger stenfragmenten  
med härkomst Malung i byggnader daterade till tiden från 
sent 800-tal till omkring 1300, medan stenfragmentet med 

Fig. 6. Olof Schallroths geografiska avritning från 1677 
(U31-1:3). På kartan syns ”Quarne Steens Grufwer”, kvarn-
stensbrottet i Östra Utsjö.

Fig. 7. Kvarnstensbrottet i Östra Utsjö, den nya delen.
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härkomst Sala i byggnad från 1300–1500-tal. Dateringarna 
visar den senast möjliga tiden för användningen av kvarn-
stenarna då de redan varit trasiga och tagna ur bruk, och att 
de sannolikt brutits långt tidigare (Ogenhall 2013).

På de historiska kartorna är det 1677 som Quarne Steens 
Grufwer ritas in första gången (U31-1:3, fig. 6).

 
 

I Malungs socken fanns 73 skvaltkvarnar 1664, och kanske 
drevs de med kvarnstenar från kvarnstensbrottet.

I tingsprotokoll från 1698 och 1699 omtalas handel 
med kvarnstenar. År 1722 anges att kvarnstenarna såldes  
först till andra sockenbor, som sedan sålde dessa vidare över 
hela Dalarna, men även till Västmanland och Värmland 
(Mellquist Danielson 2011:8).

Marken med stenbrottet tycks ha varit sockens allmän-
ningsmark, så äganderätten till en viss plats i brottet tillföll 
den kvarnbergsgubbe som börjat hugga just där. Domböck-
er på 1700-talet omnämner ägotvister. Möjligen är det så 
att endast några få byar hade tillgång till brottet, och gruvan 
var fast egendom (Mellquist Danielson 2011:9ff ).

Den 7 augusti 1734 besökte Carl von Linné kvarnstens-
gruvorna och de uppgavs vara mest med jord betäckta... Dessa 
huggas ifrån Michaelis intill våren och säljas vitt omkring, så-
som de till sin konsistens äro admirabla (1984:121ff ).

Abraham Abrahamsson Hülphers beskriver kvarnstens-
brottet 1757: Här war en ganska lång öpning i berget, af 12 
till 20 alnars bredd, men ungefär dubbelt djup, der brytas de 
bästa Qwarn-stenar, 9 till 10 qwarter i diameter, som gruf- 
ägarena sielfwe hugga och bortsälja .... arbetet sker om winte-
ren (Mellquist Danielson 2011:10).

Olyckshändelser skedde i stenbrottet; på julaftonen 
1802 dog en stenhuggare från Böle efter ett fall som krossat 
hans huvud och armar (Mellquist Danielson 2011:8).

På karta från 1846 (U31-1:11) är det ritat som om 
kvarnstensbrottet är vattenfyllt (fig. 8), och eftersom kartan 
troligen ritats under sommaren, så var där ingen brytverk-
samhet.

Huggning av kvarnstenar i Östra Utsjö pågick till 
1880-talet, och under 1860-talet ska brytningen skett i både 
gamla och nya brottet (Mellquist Danielson 2011:8ff ).

I slutet av 1800-talet benämns brottet som Murstens-
brott (20-MGJ-216, 20-MGJ-285). Har brytningen för-
ändrats så att man bröt sten till uppmurning och inte till 
kvarnstenar under 1800-talets senare del? Uppteckningar 
gör gällande att sten till skorstenar och spishällar höggs 
i brottet under dess sista aktiva tid (Mellquist Danielson 
2011:18).

De byggnader som ska ha funnits kvar i stenbrottet i 
slutet av 1800-talet var stugor med sovlave och smedjor. 
Inom kvarnstensbrottet hade de enskilda gruvorna namn 
såsom Gubbgrufvan och Kabbgrufvan (Mellquist Danielson 
2011:16ff ).

På en karta från 1903 (20-MGJ-598) syns de många 
stigar som ledde från Myckelbyn och Grimsåker till kvarn-
stensbrottet. Det tycks som om varje gård eller kvarnsbergs-
gubbe hade sin egen väg till gruvan.

Tidigare inventeringar och undersökningar

Vid Carl von Linnés resa till Dalarna 1734 efterfrågades om 
Ättebackar och antikviteter, men fanns här inga (1984:120).

Fornminnesinventering i Riksantikvarieämbetets regi 
skedde 1971 i Malungs socken.

Endast en arkeologisk undersökning har tidigare skett 

Fig. 8. Storskiftes- 
karta 1846 
(U31-1:11) som 
utvisar ”Qvarn-
stensbrott” i Östra 
Utsjö. Brottet är 
vattenfyllt.
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inom Malung socken, vilken berörde en slaggförekomst i 
Kvillen söder om Östra Utsjö, invid älven (Malung 578:1/
L2000:4548). Vid undersökningen 1990 påträffades re-
duktionsslagg och ugnsväggsfragment (FMIS).

Ägoförhållanden och namnen

Utredningskorridoren ligger på marker som tillhör eller till-
hört byarna Myckelbyn, Holarna, Backbyn, Pastorsbostäl-
let, Grimsåker, Östra Utsjö, Norra Örarbäcksheden, Skörd-
åker, Nordanåker, Yttermalung och Bjuråker. De äldsta 
bygränserna kan ha suddats ut genom delningar, markför-
säljningar och –köp under de senaste århundradena. Myck-
et av skogsmarken var skogsbetesmark tidigare.

Malung var sen gammalt indelat i fjärdingar, och Öje 
och Yttermalungs fjärding berör utredningskorridoren (Vei-
rulf 1973:144f ).

Arkiv- och kartstudier

Dagens väg E16 mellan Malung och Äppelbo samt vidare 
norrut och söderut förefaller i stora drag har gått i sam-
ma sträckning åtminstone sedan 1600-talets slut (U31-1:1, 
U31-1:2) d v s strax intill och på älvens östra sida (fig. 9).

Vid kartstudierna har även framkommit att det tidiga-
re funnits kvarnar och andra vattendrivna verk vid flera av 
åarna eller bäckarna (U31-1:1, U31-1:3). Det tycks ha va-
rit tätt mellan anläggningarna i bl a bäcken från Hån och 
Kvarnmyran samt från Attjärnen (tidigare Oxtjärnen). Men 
vattenverken tycks mestadels ha legat i vattendragen relativt 
nära bebyggelsen och Dalälven (fig. 10 och 11).

En gårdstomt som inte är bebyggd idag hittades på stor-
skifteskartan 1846 (U31-29:1, fig. 18). Gårdstomten (ob-
jekt 3/L2019:668) beboddes då av Kapla Lars Larsson. När 
tomten bebyggdes är oklart. Den var försvunnen före 1971 
(ek. karta 13D 5h Östra Utsjö).

Delar av Grimsåkers by, strax väster om utredningskor-
ridoren, ligger på det som under senare delen av 1800-talet 
var Malungs sn. dytag (20-MGJ-261). Området närmast 
intill inom utredningskorridoren är också lågtliggande, ut-
dikad mark.

Stora delar av myrarna väster om Almasjön och mellan 
Nordanåker, Bjuråker och Attjärnen planerades utdikas i 
början av 1900-talet (20-MGJ-831). Det är oklart om pla-
nerna sattes i verket. Det är fortfarande stora blöta myrom-
råden där.

Vid litteraturstudierna har framkommit att det finns en 
plats kallad Korset, någonstans öster om Nordanåkers by. 
Vid Korset ska en man ha dött efter att ovetande ha ätit en 
smörgås med arsenik på. På platsen sattes ett träkors upp 
och namngavs Korset (Eriksson 1973:226). Var denna plats 
är har inte kunnat utredas men det ska vara någonstans 
längs fäbodstigen mellan Västra Myckelbergets fäbodar och 
Nordanåker.

Vid Bussukberget, mellan Nordanåker och sjön Hån 
uppgav Carl von Linné 1734 att en ung bonde gjort försök 

att uppta en koppargruva. Bonden menade att han varit 
först att bryta där, men Linné såg längre upp i berget en för 
långa tider sedan anlagd sänkning. Han hade här gjort åt-
skilliga försök, men hade varken något stadigt streck eller god 
art av malm att hugna sig av; att därest han härefter icke får 
bättre lycka, än nu givs anledning till, lär han näppeligen bli 
någon bergsman (1984:123).

Som ett spår av Carl von Linnés dalaresa finns ”Lin-
nevägen” (fig. 57), vilken korsas av vägkorridoren längst i 
söder vid Almasjön (objekt 36/L2019:709).

Det har framförts idéer om ortnamnet Malung, att det 
skulle komma av Mol, och kvarnsten på latin heter ”mola” 
(Mellquist Danielson 2011:30). Men ortnamnet skrivs som 
äldst Molungr år 1177 och sockennamnet återgår förmod-
ligen på ett ursprungligt områdesnamn, en bildning med 
-ung till dialektordet mal ’sand, grus eller småsten, vid 
strand’. I socknen finns rikliga förekomster av slamsand 
(Wahlberg 2016:218).

Av kartstudierna har framkommit att flertalet av de 
påträffade odlingsrösena (objekt 10/L2019:675, 11/
L2019:676, 18/L2019:684 och 20/L2019:686) inte åter-
finns på några historiska kartor, varför man kan sluta sig till 
att uppodlingen där skett i relativt närtid. Ett odlingsröse 
intill en mindre åkertäppa (objekt 1/L2019:666) återfinns 
på storskifteskartan 1846 (fig. 16, U31-66:1). Några av rö-
seområdena återfinns på 1960-talets ortofoto (fig. 24 och 
32).

Fig. 9. En del av geografisk avritning 1676 (U31-1:2) som 
utvisar vägen mellan Malung och söderut. Vägen går i stora 
drag i samma sträckning som dagens E16.
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Fig. 10. En del av geografisk avritning 1674 (U31-1:1) 
vilken utvisar ett antal vattendrivna verk i två av bäckar-
na eller åarna som rinner ut i älven vid Nordanåker och 
Bjuråker.

Fig. 11. En del av Olof Schallroths geografiska avritning 
1677 (U31-1:3) vilken utvisar ett antal vattendrivna verk 
i en av bäckarna eller åarna som rinner ut i älven norr om 
Nordanåker.

Utredningsresultat
Inom själva utredningsområdet fanns före utredningen tre 
kända fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämning-
ar, nämligen en slaggförekomst i åker, en fyndplats för flint-
knivar och ett postament till en milstolpe. Lämningarna 
representerar en tidsrymd om kanske 5000 år, från senneo-
litikum till 1700-talet.

Vid utredningen påträffades 38 nya lämningar, objekt 
1–38. Objekten är röjningsrösen, hägnader, en bytomt, 
stenbrott, skjutskårar, ett vägmärke, kolningsanläggning-
ar, fångstgropar, färdvägar, en plats med tradition, en hus-
grund från historisk tid, ett gränsmärke och några övriga 
lämningar. Av dessa kan nio stycken bedömas som fornläm-
ningar, medan 29 stycken objekt är övriga kulturhistoriska 
lämningar. De vanligaste lämningstyperna är kolningsan-
läggningar, färdvägar, stenbrott och röjningsrösen. Läm-
ningarna kan representera en tidsrymd om kanske drygt 
9000 år, från mesolitikum till nutid. 

I tabell 1 och på kartorna fig. 12, 17, 23, 31, 37, 40, 
42, 43, 46, 48, 52, 54 och 57 beskrivs objekten. De flesta 
objekten finns med på bild i rapporten. 

I tabell 1 och på kartan fig. 12 beskrivs även föreslagna 
sökschaktsområden i steg 2. Syftet med en utredning steg 
2 är att fastställa om en lämning bör klassas som fornläm-
ning. En utredning steg 2 kan bl a innebära sökschaktgräv-
ning eller markradar- och metalldetektorundersökning.

Beslut om ytterligare antikvariska åtgärder, såsom ut-
redning steg 2, förundersökning och undersökning fattas 
av Länsstyrelsen Dalarna.

Vid efterföljande diskussioner mellan Trafikverket och 
Länsstyrelsen Dalarna har det framkommit att utpekade fö-
reslagna områden för steg-2-utredning inne i Malung inte 
kommer beröras, eftersom den planerade vägutbyggnaden 
planerar ske i anslutning till befintlig väg.
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Objekt och/eller fornl.nr. Lämningstyp Antikvarisk bedömning Fig. nr

1     L2019:666 Röjningsröse Övrig kulturhistorisk lämning 12, 15, 16

2     L2019:667 Hägnad (stenmur) Övrig kulturhistorisk lämning 12, 13, 16

5     L2019:670 Hägnad (stenmur) Övrig kulturhistorisk lämning 12, 14

L2000:3584/Malung 95:1 Blästbrukslämning (slaggförekomst) Fornlämning 12

L2000:3940/Malung 431:1 Fyndplats (flintknivar) Övrig kulturhistorisk lämning 12

39 Steg-2-område - 12

40 Steg-2-område - 12

Fig. 12. Karta 1 över vägutredningen, området närmast Malung tätort.
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Fig. 13. Hägnad, stenmur (2) är ca 130 m lång, halvmåneformad och 2 m bred. Den överensstämmer med fastighetsgräns på 
storskifteskarta 1846. Foto mot Ö.

Fig. 14. Hägnad, stenmur (5) är ca 9 m lång, byggd i kall-
mur av natursten. Något raserad. Foto mot NÖ.

Fig. 15. Röjningsröse (1) i kanten av tidigare åker, nu betes-
hage. Foto mot S.
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Fig. 16. Del av storskifteskarta 1846 (U31-66:1) som utvisar en del av Myckelbyn. Stenmuren (2) syns inhägna ett separat 
åkerstycke mot hemskogen.
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Fig. 17. Karta 2 över vägutredningen, utkanten av Malung tätort.

Objekt och/eller fornl.nr. Lämningstyp Antikvarisk bedömning Fig. nr

3     L2019:668 Bytomt/gårdstomt Fornlämning 17, 18

4     L2019:669 Brott/täkt (stenbrott) Övrig kulturhistorisk lämning 17, 19

6     L2019:671 Skåre/jaktvärn Övrig kulturhistorisk lämning 17, 21

7     L2019:672 Övrig (terrasskant) Övrig kulturhistorisk lämning 17, 20

9     L2019:674 Vägmärke (väghållningssten) Övrig kulturhistorisk lämning 17, 22
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Fig. 18. Del av storskifteskarta 1846 (U31-29:1). På gården (3) bodde Kapla Lars Larsson. När tomten bebyggdes är oklart. 
Gården var försvunnen före 1971.

Fig. 19. Möjligt stenbrott (4). På stenens krön finns möjliga 
hugg- eller kilningsmärken. Foto mot N.

Fig. 20. Kallmurad terrasskant (7), av löst lagda stenblock. 
Delvis skadad. Foto mot N.
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Fig. 21. Skjutskåre (6). Halvcirkelformad stensamling kring ett jordfast stenblock. Stenar i tre oregelbundna högar vilka bildar 
två meterstora gömmor. Foto mot N.

Fig. 22. Möjlig väghållningssten (9), placerad i gräsmatta, 
tomtmark. Inga inskriptioner kunde ses. Foto mot SÖ.
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Fig. 23. Karta 3 över vägutredningen, området vid Grimsåker.

Objekt och/eller fornl.nr. Lämningstyp Antikvarisk bedömning Fig. nr

8      L2019:673 Brott/täkt (stenbrott) Övrig kulturhistorisk lämning 23, 27

10    L2019:675 Röjningsrösen (område) Övrig kulturhistorisk lämning 23, 24, 25

11    L2019:676 Röjningsrösen Övrig kulturhistorisk lämning 23, 24

12    L2019:677 Kolningsanläggning (kolningsgrop) Fornlämning 23, 26

13    L2019:678 Kolningsanläggning (kolningsgrop) Fornlämning 23, 28

14    L2019:679 Skåre/jaktvärn Övrig kulturhistorisk lämning 23, 29

15    L2019:680 Övrig (grävd grop) Övrig kulturhistorisk lämning 23
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Fig. 24. Ortofoto från 1960-talet, området vid Grimsåker. Här syns att det fortfarande var öppna åkrar vid röjningsröseområ-
dena 10 och 11.

Fig. 25. Odlingsrösen (10) samt en del skräphögar. Fram till 
1960-talet var det öppna åkrar här intill, men idag är det 
igenväxt eller igenplanterat. Foto mot NÖ.

Fig. 26. Kolningsgropen (12) är 0,7 m djup och har ett 5 cm 
tjockt sot- och kollager i botten. Foto mot NV.
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Fig. 27. Stenbrott (8). Inom ett 6–12 x 23 m stort område finns bruten sten i flera steg i processen. Dalasandstenen är bruten 
ur fast klyft. Foto mot Ö.

Fig. 28. Kolningsgrop (13) är 0,6 m djup och har ett 0,2 m tjockt sot- och kollager i botten. Foto mot Ö.
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Fig. 29. Skjutskåre eller gömsle under ett stenblock (14) Kallmurade kanter av stenskivor. Foto mot SÖ.

Fig. 30. Kolningsgropen (16) är 2,5 m stor upptill och har sluttande sidor samt är 0,6 m djup. Ett 5 cm tjockt sot- och kolskikt 
finns i gropens botten. Foto mot SÖ.
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Fig. 31. Karta 4 över vägutredningen, området söder om Grimsåker, i närheten av kvarnstensbrottet som ligger strax utanför 
kartans nedre vänstra hörn.

Objekt och/eller fornl.nr. Lämningstyp Antikvarisk bedömning Fig. nr

16    L2019:681 Kolningsanläggning (kolningsgrop) Fornlämning 30, 31

17    L2019:682 Kolningsanläggning (kolbotten) Övrig kulturhistorisk lämning 31, 35

18    L2019:684 Röjningsröse Övrig kulturhistorisk lämning 31, 32, 33

19    L2019:685 Kolningsanläggning (kolningsgrop) Fornlämning 31, 34

20    L2019:686 Röjningsröse Övrig kulturhistorisk lämning 31, 32

21    L2019:690 Kolningsanläggning (kolbotten) Övrig kulturhistorisk lämning 31, 36
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Fig. 32. Ortofoto från 1960-talet. Här syns att det fortfarande var öppna åkrar vid röjningsrösena 18 och 20.

Fig. 33. Röjningsröse (18). Fram till 1960-talet var det 
öppna åkrar här intill. Foto mot Ö.

Fig. 34. Kolningsgrop (19), oval och ca 0,6 m djup. Foto mot 
NV.
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Fig. 35. Skogsstyrelsens skylt upplyser om en kolbotten (17). Resmilan är 15 m i diameter stor. Foto mot NÖ.

Fig. 36. Skogsstyrelsens skylt upplyser om en kolbotten (21). Resmilan är 15 m i diameter stor. Foto mot SÖ.
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Fig. 37. Karta 5 över vägutredningen, i närheten av kvarnstensbrottet. Vid (23) påträffades ett litet brott med en del kvarlig-
gande kvarnstensämnen.

Objekt och/eller fornl.nr. Lämningstyp Antikvarisk bedömning Fig. nr

23    L2019:692 Brott/täkt (kvarnsten) Fornlämning 37, 38, 39
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Fig. 38. Nyfunnet kvarnstensbrott (23) med en del synliga kvarnstensämnen. Brottet är 18 x 10 m stort och intill 2 m djupt. 
Brottet ligger ca 40 m Ö om kulturreservatsgränsen.

Fig. 39. Ett av tre kvarnstensämnen, ca 0,8 m i diameter stort, kvarligger på kanten av det nyfunna kvarnstensbrottet (23).
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Fig. 40. Karta 6 över vägutredningen, vid Heckinberget. På en moränudde i myrmarken hittades en fångstgrop (22).

Objekt och/eller fornl.nr. Lämningstyp Antikvarisk bedömning Fig. nr

22    L2019:691 Fångstgrop Fornlämning 40, 41
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Fig. 41. Fångstgrop (22) på udden av en moränhöjd omgiven av myrar. Foto mot NV.
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Fig. 42. Karta 7 över vägutredningen, vid Heckinberget.

Objekt och/eller fornl.nr. Lämningstyp Antikvarisk bedömning Fig. nr

24    L2019:693 Färdväg Övrig kulturhistorisk lämning 42
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Fig. 43. Karta 8 över vägutredningen, öster om Attjärnen.

Objekt och/eller fornl.nr. Lämningstyp Antikvarisk bedömning Fig. nr

25    L2019:694 Fångstgrop Fornlämning 43, 44

28    L2019:699 Övrig (stigmarkering) Övrig kulturhistorisk lämning 43

38    L2019:711 Gränsmärke Övrig kulturhistorisk lämning 43, 45
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Fig. 44. Fångstgropen (25) ligger på ett mindre näs med sand, omgiven av myrmarker. Intill gropen finns en salthållarstubbe 
för dagens älgar, vilket visar att älgarnas vandringsvägar kan vara konstanta över lång tid. Foto mot Ö.

Fig. 45. Gränsmärke (38) består av en decimetertjock stenskiva fastkilad mellan två andra stenskivor.
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Fig. 46. Karta 9 över vägutredningen, nordöst om Nordanåker.

Objekt och/eller fornl.nr. Lämningstyp Antikvarisk bedömning Fig. nr

26    L2019:696 Färdväg Övrig kulturhistorisk lämning 46

27    L2019:698 Plats med tradition ”Storstenen” Övrig kulturhistorisk lämning 46, 47

38    L2019:711 Gränsmärke Övrig kulturhistorisk lämning 45, 46
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Fig. 47. Plats med tradition ”Storsten” (27), nu inte alls så stor sten, eftersom den sprängts i bitar. Foto mot V.
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Fig. 48. Karta 10 över vägutredningen, öster om Nordanåker.

Objekt och/eller fornl.nr. Lämningstyp Antikvarisk bedömning Fig. nr

29    L2019:700 Färdväg Övrig kulturhistorisk lämning 48, 49

30    L2019:701 Brott/täkt Övrig kulturhistorisk lämning 48, 50

31    L2019:702 Brott/täkt Övrig kulturhistorisk lämning 48, 51

32    L2019:703 Brott/täkt Övrig kulturhistorisk lämning 48
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Fig. 49. Stig (29) är skyltad med imålad träskylt ”vandringsled” och markerad med kulturstubbar där stigen går över ett hygge. 
Foto mot SV.

Fig. 50. Stenbrott (30) på Bussukbergets NÖ sida. Foto mot 
SV.

Fig. 51. Stenbrott (31) på Bussukbergets NÖ sida. Foto mot 
SV.
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Fig. 52. Karta 11 över vägutredningen, öster om Yttermalung.

Objekt och/eller fornl.nr. Lämningstyp Antikvarisk bedömning Fig. nr

33    L2019:704 Färdväg Övrig kulturhistorisk lämning 52, 53

Fig. 53. Färdväg, stig (33). Användes enligt historiska kartor 
på 1840-talet som fäbodväg till Torsbergs fäbod, men kan 
vara mycket äldre.
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Fig. 54. Karta 12 över vägutredningen, öster om Bjuråker.

Objekt och/eller fornl.nr. Lämningstyp Antikvarisk bedömning Fig. nr

34    L2019:706 Husgrund, historisk tid Fornlämning 54, 55

35    L2019:707 Kolningsanläggning (kolbotten) Övrig kulturhistorisk lämning 54
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Fig. 55. Husgrund från historisk tid (34). Okänt vad den använts till och hur gammal den är, men tillkomsten uppskattas till 
före 1850. I ett hörn finns en enkelt uppmurad eldstad av gråsten. Hela anläggningen är kraftigt övermossad och dess inre mått 
är ca 3 x 3 meter. Foto mot V.

Fig. 56. Gamla landsvägen (37) är tyvärr ställvis sönderkörd av skogsmaskiner. Landsvägen finns på storskifteskarta 1846.
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Fig. 57. Karta 13 över vägutredningen, längst ner i projektets sydöstra ände.

Objekt och/eller fornl.nr. Lämningstyp Antikvarisk bedömning Fig. nr

36    L2019:709 Färdväg ”Linnévägen” Övrig kulturhistorisk lämning 57

37    L2019:710 Färdväg (gamla landsvägen) Övrig kulturhistorisk lämning 56, 57

L2000:4382/Malung 257:1 Vägmärke (postament t milstolpe) Fornlämning 57, 58

Fig. 58. Postament till milstolpe (L2000:4382/Malung 
257:1). Foto mot S.
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Sammanfattning
Trafikverket planerar för en 15 kilometer lång nydragning 
av väg E16 mellan Malung och Yttermalung i Dalarna. 
Stigfinnaren Arkeologi och kulturhistoria AB utförde sen-
hösten 2017, sommaren och senhösten 2018 en arkeo-
logisk utredning steg 1 av projektområdet efter beslut av 
Länsstyrelsen Dalarna (dnr. 431-11043-17).

Den arkeologiska utredningen etapp 1 syftar till att se 
om och vilka fornlämningar och övriga kulturhistoriska 
lämningar som ligger inom projektområdet. Utredningen 
ska även peka ut området som kan behöva utredas vidare 
i en etapp 2 för att hitta lämningar som inte är synliga i 
markytan.

Projektområdet sträckte sig från Malungs södra cen-
trumdelar till en punkt söder om Almasjön. Hela korrido-
rens 300 meters bredd och 15 kilometers längd inventera-
des till fots av två arkeologer.

Området består till stora delar av blockig moränmark, 
till delar även av myrmark, men endast till mycket liten del 
av brukad åker och bebyggelse. Området ligger 300–405 
meter över havet.

Utredningskorridoren ligger på marker som tillhör el-
ler tillhört byarna Myckelbyn, Holarna, Backbyn, Pastors-
bostället, Grimsåker, Östra Utsjö, Norra Örarbäcksheden, 
Skördåker, Nordanåker, Yttermalung och Bjuråker.

I närheten av korridoren ligger ett kulturreservat, näm-
ligen kvarnstensbrottet vid Östra Utsjö. Det ca 1,7 kilo-
meter långa brottet består av en äldre och en nyare del. 
Kvarnstensbrytning antas ha börjat här redan under vik- 
ingatiden, men är definitivt bekräftad i skriftliga källor från 
tidigt 1600-tal.

Inför utredningen var endast tre lämningar kända inom 
eller strax intill utredningsområdet, nämligen ett posta-
ment till en milstolpe, en fyndplats för flintknivar och en 
slaggförekomst i åkermark.

Vid utredningen påträffades ytterligare 38 objekt. Ob-
jekten är röjningsrösen, hägnader, en bytomt, stenbrott, 
skjutskårar, ett vägmärke, kolningsanläggningar, fångst-
gropar, färdvägar, en plats med tradition, en husgrund från 
historisk tid, ett gränsmärke och några övriga lämningar. Av 
dessa kan nio stycken bedömas som fornlämningar, med-
an 29 stycken objekt är övriga kulturhistoriska lämningar. 
De vanligaste lämningstyperna är kolningsanläggningar, 
färdvägar, stenbrott och röjningsrösen. Lämningarna kan 
representera en tidsrymd om kanske drygt 9000 år, från 
mesolitikum till nutid.

Två områden föreslås gå vidare till en utredning steg 
2. Dessa områden ligger i åker- och skogsmark i projektets 
allra nordvästligaste ände. Utifrån resultaten i den här pre-
senterade utredningen steg 1 finns indikationer på boplats-
lämningar från mesolitisk eller neolitisk tid samt ytterligare 
järnframställningsspår.

Beslut om ytterligare antikvariska åtgärder, såsom ut-
redning steg 2, förundersökning och undersökning fattas 
av Länsstyrelsen Dalarna.
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Obj. nr/
Fornl.nr

Nytt 
lämningsnr.

Lämningstyp Beskrivning Antikvarisk 
bedömning

Osäker 
position

Osäker ut-
bredning

1 L2019:666 Röjningsröse Odlingsröse, 9 m långt (NV–SÖ), 3 m brett 
och 0,5–0,7 m högt, av 0,2–0,5 m stora stenar. 
Beläget på SÖ-sluttande moränmark, hagmark, 
tidigare tomtmark. Helt övermossat och beväxt 
av lövsly. I röset finns gamla stubbar. Åkertäppa 
intill röset återfinns på storskifteskarta 1846 
(U31-66:1).

Övrig 
kulturhistorisk 
lämning

Nej Nej

2 L2019:667 Hägnad Stenmur. Ca 130 m lång halvmåneformad 
(N–S), 2 m bred och 0,6–0,8 m hög, av 0,2–0,4 
m stora naturstenar. Kallmurad. Två stycken 
2,5–3 m breda öppningar finns i muren. En i 
NÖ där en stig/gammal väg korsar området och 
muren, och en i SV. Belägen på V-sluttande 
moränmark. Skogsmark, gammal hagmark. 
Delvis övermossad och beväxt av bland annat 
gamla granstubbar. Delvis raserad på något 
ställe. Överensstämmer med fastighetsgräns 
enligt storskifteskarta 1846 (U31-66:1) och karta 
1901 (20-MGJ-559).

Övrig kul-
turhistorisk 
lämning

Nej Nej

3 L2019:668 Bytomt/gårdstomt Gårdstomt med minst 4 byggnader placerade 
i öppen fyrkant enligt storskifteskarta 1846 
(U31-29:1). Uppskattad yta för gårdstomten 
utifrån rektifierad karta är ca 46 x 40 m (N–S). 
Terrasskant eller del av husgrund syns idag, 4 
m lång (NV–SÖ) och 0,15–0,35 m hög. Belägen 
intill och 1,5 m Ö om och ovanför gamla lands-
vägen. Området i övrigt består av igenväxande 
ängsmark med enstaka större lövträd. Oklart 
när gårdsplatsen först bebyggdes och när den 
försvann.

Fornlämning Nej Ja

4 L2019:669 Brott/täkt Stenbrott? Jordfast block i sandsten, 1,5 m 
högt, 1,8 m brett och 0,7 m tjockt, utan synliga 
borrhål men med ev hugg- eller kilningsmärken 
på toppen. Belägen på mindre moränhöjd i 
skogsmark. Mindre våtmark i Ö och villatomter 
i N och NV.

Övrig kul-
turhistorisk 
lämning

Nej Nej

5 L2019:670 Hägnad Stenmur, 9 m lång (Ö–V), 1,5 m bred och 
0,45–0,6 m hög, av 0,3–0,5 m stora naturstenar. 
Kallmurad. Ansluter i Ö till äldre byggnad och 
avslutas i V till rishög. Delvis övermossad och 
beväxt av lövsly.

Övrig kul-
turhistorisk 
lämning

Nej Nej

6 L2019:671 Skåre/jaktvärn Skjutskåre? Halvcirkelformad ansamling av 
stenar kring ett jordfast stenblock i V. Stenarna 
ligger i tre oregelbundna högar, 1–1,5 m stora 
och 0,3–0,7 m höga och bildar två 0,7–1 m 
stora hålor/gömmor. Inga tecken på brytning på 
det stora blocket. Belägen i blockrik moränmark, 
skogsmark. Mindre myr i Ö.

Övrig kul-
turhistorisk 
lämning

Nej Nej

7 L2019:672 Övrig Terrasskant, ca 8 m lång, 1,2 m hög, kallmurad 
i 5–7 skikt hög och 1 sten bred. Av naturliga och 
huggna stenar. Anlagd mot moränbacke i Ö och 
med avplanad mark i V. Delvis söndersprängd 
av större asp. Belägen i moränmark med bland-
skog.

Övrig kul-
turhistorisk 
lämning

Nej Nej

8 L2019:673 Brott/täkt Stenbrott. Ett oregelbundet område, 6–12 x 23 
m stort (N–S) med bruten sten i flera steg av 
processen, restmaterialet, skrotstenen är 0,1–1 
m stora. Dalasandsten. Bruten ur fast klyft. Inga 
synliga borrhål men skarpkantade stenar. Be-
lägen på V-sluttande berg i moränmark, skogs-
mark. Blandskog och ung barrskog.

Övrig kul-
turhistorisk 
lämning

Nej Nej

Tabell 1. Objekttabell arkeologisk utredning steg 1, E16 Malung–Yttermalung, Dalarna, november 2017 – 
oktober 2018.
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9 L2019:674 Vägmärke Möjlig väghållningssten, men utan synlig text. 
Lutande. Belägen på tomt utefter gammal kör-
väg. Gräsmatta.

Övrig kul-
turhistorisk 
lämning

Nej Nej

10 L2019:675 Röjningsröse Område med odlingsrösen. 4 stycken är oregel-
bundna, 1–4 m stora och 0,25–0,4 m höga, av 
0,15–0,45 m stora stenar. Ytterligare ett antal 
mindre och tydligare stensamlingar finns N om 
odlingsrösena. I området finns en del sophögar 
och oregelbundna gropar. Det kan ha stått ett 
hus i området, men inga historiska kartor ger 
några upplysningar. Beläget i svagt V-sluttan-
de moränbacke med myrmark i N, V och SV. 
Övermossade och beväxta av 100-åriga granar. 
Ligger i kanten av åker som planterades igen på 
1960-talet.

Övrig kul-
turhistorisk 
lämning

Nej Ja

11 L2019:676 Röjningsröse Odlingsrösen, 2 stycken, varav ett yngre. Ore-
gelbundet, 4 m stort och 0,4–0,5 m högt, av 
0,4–0,8 m stora stenar. Belägen i svagt V-slut-
tande moränbacke med igenväxt åker i NÖ–Ö. 
Övermossat och beväxt av lövsly och en 100-
årig gran. Ligger i kanten av åker som plantera-
des igen på 1960-talet.

Övrig kul-
turhistorisk 
lämning

Nej Nej

12 L2019:677 Kolningsanläggning Kolningsgrop, rundad, ca 1 m i diameter upptill 
och 0,7 m diameter nedtill, samt 0,7 m djup. I 
botten ett 0,15 m tjockt sandlager och därunder 
ett minst 0,05 m tjockt skikt med sot och kol. Vall 
intill 0,3 m hög och 1,5 m bred. Belägen 15 m V 
om väg och 10 m SÖ om myr i mindre sandficka 
i svagt NV-sluttande moränmark. Övermossad 
och beväxt av bärris och 50-100-åriga tallar.

Fornlämning Nej Nej

13 L2019:678 Kolningsanläggning Kolningsgrop, rundad, ca 1,3 m i diameter 
upptill och 0,8 m i diameter nedtill, samt 0,6 m 
djup. Vall runt kanten i S, V och NV, 0,25 m hög 
och 1,2–2 m bred. Ett ca 0,2 m tjockt kol- och 
sotlager i botten, direkt under torven. Belägen 
på moränudde i NV-sluttande moränmark med 
mindre sandfickor. Barrskog. Gropen är över-
mossad och beväxt av 2 yngre granar.

Fornlämning Nej Nej

14 L2019:679 Skåre/jaktvärn Skjutskåre/gömsle? Gömsle under stenblock 
med mindre stenblock framför, och på kanterna 
mellan blocken är upplagt kallmurad sten, 0,15–
0,4 m stora stenar. Stenblock i närheten har 
ev bearbetats, många skarpa kanter. Belägen i 
V-sluttande  moränmark med ung barrskog.

Övrig kul-
turhistorisk 
lämning

Nej Nej

15 L2019:680 Övrig Grävd grop. Möjlig kolningsgrop som aldrig 
använts. Fyrkantig, 1 x 0,65 m stor och 0,5 m 
djup (NÖ–SV). Inge sot eller kol i gropen. I NÖ 
en 1,2 m i diameter stor och 0,35 m hög jord-
hög. Belägen på moränkant i svagt V-sluttande 
moränmark, barrskog. Övermossad.

Övrig kul-
turhistorisk 
lämning

Nej Nej

16 L2019:681 Kolningsanläggning Kolningsgrop, oregelbunden, 2,5 m stor upptill 
och 1,2 m stor nedtill och 0,6 m djup med slut-
tande sidor. Vallen är 0,1–0,25 m hög och 1,5 m 
bred. I gropens botten ett 0,05 m tjockt sot- och 
kolskikt, på vallarna även där sot och kol. Belä-
gen i sandficka i urspolad moränmark. Beväxt 
av 1 ung gran, 1 björk och bärris. En rutten 
stubbe på vallen, f d stort barrträd.

Fornlämning Nej Nej

17 L2019:682 Kolningsanläggning Kolbotten, resmila, rund, 15 m i diameter, plan 
yta men med en 4 m stor och 0,3 m hög hög 
mitt i. 3 gropar, 2,5 m stora och 0,6 m djupa 
samt ett 0,6 m brett och 0,4 m djupt dike i kan-
ten. Belägen på plan tallhed. Beväxt av ett 15-
tal unggranar, samt enbuskar. Har varit beväxt 
av stora tallar, samt att det finns ruttna stubbar 
från äldre generationer träd. Intill kolbottnen 
finns en informationstavla från Skogsstyrelsen

Övrig kul-
turhistorisk 
lämning

Nej Nej
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18 L2019:684 Röjningsröse Odlingsröse, oregelbundet,  9 x 2 m stort (Ö–V) 
och 0,6 m högt, av 0,3–0,5 m stora stenar. 
Nästan helt övermossat och beväxt av 2 mindre 
björkar och en gran. Belägen på Ö-sluttande 
moränmark, skogsmark, ca 2–3 m V om igen-
växt åkermark med diken runt. Ligger i kanten 
av åker som planterades igen på 1960-talet.

Övrig kul-
turhistorisk 
lämning

Nej Nej

19 L2019:685 Kolningsanläggning Kolningsgrop, oval 2 x 0,9 m stor (N–S) upptill 
och 2 x 0,5 m nedtill, samt 0,6 m djup. Vall i NV 
1 m bred och 0,1–0,2 m hög. Lite sot i vallen. 
Belägen på moränhöjd ca 20 m SÖ om myr. 
Skogsmark. Övermossad och beväxt av en 
större tall i N delen.

Fornlämning Nej Nej

20 L2019:686 Röjningsröse Odlingsröse, ovalt, 7 x 2 m stort och 0,6 m högt, 
av 0,3–0,4 m stora synliga stenar. Belägen 5 
m V om gammal åker med diken. Nästan helt 
övermossat och beväxt av en 40-årig gran. 
Ligger i kanten av åker som planterades igen på 
1960-talet.

Övrig kul-
turhistorisk 
lämning

Nej Nej

21 L2019:690 Kolningsanläggning Kolbotten, resmila, rund, 15 m i diameter, med 
ett 1,5 m brett dike runt om. Mindre brygga över 
diket i N, ca 1 m bred. Belägen på Ö-sluttande 
moränmark med myr i Ö. Beväxt av 5 stycken 
100-åriga tallar. Intill kolbotten finns en informa-
tionstavla från Skogsstyrelsen

Övrig kul-
turhistorisk 
lämning

Nej Nej

22 L2019:691 Fångstgrop Fångstgrop, rundad, 3 m i diameter upptill och 
1,4 m djup. Möjlig sparklåda i botten, 1,5 x 1 m 
stor (NV–SÖ). Belägen på mindre moränhöjd 
omgiven av myrar. Gammal övergiven myrstack 
i V. Beväxt av 10-tal halvstora granar och tallar.

Fornlämning Nej Nej

23 L2019:692 Brott/täkt Kvarnstensbrott. 18 x 10 m stort område (N–S). 
Brottytan är 13 x 3,5 m (N–S) och intill 2 m 
djup. Innehåller 2 gropar med skrotstensvallar 
runtom, 3–4 m breda och 0,8 m höga, med intill 
0,7 m stora skrotstenar. Enstaka större block 
kvarligger i groparna. 2 synliga rundade kvarn-
stensämnen, 0,8–0,8 m i diameter stora i och 
på kanten av gropen samt ett ämne även i SV 
delen av området vid en av skrotstensvallarna. 
Synlig fast klyft i V väggen. Beläget på svagt 
SÖ-sluttande moränmark med ung barrskog. 
Övermossat och beväxt av mindre gran, tall och 
björkar.
Har samband med stora kvarnstensbrottet Ma-
lung 589:1 och 2. Dock ligger denna nya brotty-
ta ca 40 m Ö om kulturreservatsgränsen.

Fornlämning Nej Nej

24 L2019:693 Färdväg Stig. Inmätt 240 m lång (NÖ–SV), återfinns ej i 
SV, och i NÖ fortsätter stigen ut ur utrednings-
området. Vältrampad och ställvis något stenröjd, 
ca 0,5–1m bred. Belägen i skogsmark, barrskog 
på SV-sluttande moränmark. Kan inte återfinnas 
på någon historisk karta.

Övrig kul-
turhistorisk 
lämning

Nej Ja

25 L2019:694 Fångstgrop Fångstgrop, rund, 1,8–3 m i diameter stor och 
1,2–1,3 m djup. Vallar tydligast i N–Ö, intill 3 m 
breda och 0,3 m höga. Belägen på mindre näs 
med sand, omgiven av våtmarker. Övermossad 
och beväxt av 4 tallar. En gammal salthållar-
stubbe finns intill gropen. Två äldre stubbar 
finns i gropen.

Fornlämning Nej Nej

26 L2019:696 Färdväg Stig. Inmätt ca 400 m lång (NÖ–SV), fortsätter 
utanför utredningsområdet i båda riktningarna. 
Belägen i moränmark, skogsmark med tallskog. 
Delvis skadad av sentida skogsbilväg. Upp-
märkt som ”vandringsled” på imålade träskyltar 
och med orangefärgad målning på träd. Trolig 
”fäbodväg” på storskifteskartor 1846 och 1856 
(U31-1:11, 20-MGJ-150).

Övrig kul-
turhistorisk 
lämning

Nej Ja
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27 L2019:698 Plats med tradition ”Storstenen” benämnd på imålad träskylt. Deb 
tidigare förmodat stora stenen tycks sprängd. 
I ett ca 15 m i diameter stort område finns ett 
flertal stenskärvor, 1–2 m stora, många med ca 
1 cm breda borrhål.

Övrig kul-
turhistorisk 
lämning

Nej Nej

28 L2019:699 Färdväg Stigmarkering, ca 0,4 m stor och 2 cm tunn sten 
lagd på ett ca 2 m stort och ca 1,4 m högt  sten-
block. Belägen direkt Ö om och intill stig (N–S). 
Beläget i tallplantering på krön av moränbacke 
omgiven av myrmark.

Övrig kul-
turhistorisk 
lämning

Nej Nej

29 L2019:700 Färdväg Stig. Inmätt ca 400 m lång (Ö–V). Vältrampad, 
ej röjd. Belägen på V-sluttande moränmark 
med barrskog, i Ö delen avverkad skog (hyg-
ge). Skyltad med imålad träskylt ”vandringsled” 
och med orangemarkerade träd. Över hygget 
är sparat kulturstubbar längs stigens sidor. I V 
delar sig stigen och en del går över en bäck 
och fortsätter åt SV längsmed Kvarnmyrans S 
strand.

Övrig kul-
turhistorisk 
lämning

Nej Ja

30 L2019:701 Brott/täkt Område med stenbrott. Ca 15 m i diameter stort 
och med ett flertal stenar med ca 1 cm breda 
borrhål. Beläget i NÖ-sluttande storblockig 
moränmark med barrskog. En av stenarna ser 
ut som färdig grundsten. Delvis övermossade.

Övrig kul-
turhistorisk 
lämning

Nej Nej

31 L2019:702 Brott/täkt Stenbrott. Ett ca 4 m i diameter stor och 1,5 
m högt stenblock, med ca 1 cm breda borrhål, 
spräckt i flera delar. Beläget i NÖ-sluttande 
storblockig moränmark med barrskog. Delvis 
övermossade.

Övrig kul-
turhistorisk 
lämning

Nej Nej

32 L2019:703 Brott/täkt Område med stenbrott. 20 x 10 m stort (Ö–V). 
Består av ett flertal stenar med borrhål. Beväxt 
av ett 20-tal gransly. Beläget i NÖ-sluttande 
storblockig moränmark med barrskog. Delvis 
övermossade.

Övrig kul-
turhistorisk 
lämning

Nej Nej

33 L2019:704 Färdväg Stig. Inmätt ca 320 m lång (Ö–V). Ställvis vält-
rampad. Ställvis svår att upptäcka. Möjlig kavel-
bro i en kort sträcka i V. Märkt med orange färg 
på träd. Belägen på SV-sluttande moränmark 
med barrskog. Trolig ”fäbodväg” på storskif-
teskarta 1846 (U31-1:11).

Övrig kul-
turhistorisk 
lämning

Nej Ja

34 L2019:706 Husgrund, historisk tid Husgrund, rektangulär, inre mått 3 x 3 m, yttre 
mått 5,5 x 5,5 m och med intill 1 m breda och 
0,4–0,6 m höga vallar eller väggliv av sten. En 
ca 1 m bred öppning i S, något raserad. Spis-
röse i Ö vägglinjen 2 m i diameter och 1,1 m 
hög, hästskoformad med öppning inåt åt V, av 
kallmurade naturstenar, några spräckta. Direkt 
utanför grunden täktgropar i N, V och Ö, 0,5–3 
m stora och intill 0,5 m djupa. Helt mossbeväxt. 
På grunden växer en stor gran och intill grunden 
ca 5 stora barrträd. I grunden finns en helt utrut-
ten stubbe efter ett grovt träd. Belägen på plan 
avsats, V om och vid foten av brant moränrygg 
(N–S), i moränmark med barrskog.

Fornlämning Nej Nej

35 L2019:707 Kolningsanläggning Kolbotten, resmila, rund, 11 m i diameter med 
plan yta. På en 0,5 m hög uppbyggd terrass. 
Runt om finns 0,5 m breda, 0,8–1,5 m långa och 
0,3 m djupa täktgropar. Belägen på V delen av 
mindre moränudde (NÖ–SV). Beväxt av ett 10-
tal halvstora tallar och ett 10-tal unggranar.

Övrig kul-
turhistorisk 
lämning

Nej Nej
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36 L2019:709 Färdväg Stig/vandringsled, intill 2 m bred och vältram-
pad, ställvis uppbyggd vägbank, 2,5 m bred bl 
a av jord och torv över ett våthål. Inmätt ca 370 
m lång på bägge sidor om nuvarande E16. SV 
om E16 går den i NÖ–SV med brant klippmorän 
intill i SÖ och våtmark i NV. N om E16 går den i 
NÖ-SV, i en moränsluttning i kraftledningsgata 
för att sedan vika av mot Ö i plan moränmark 
med barrskog. Fortsätter utanför utredningsom-
rådet i SV och NÖ.
Benämnd ”Linnevägen” på imålade träskyltar

Övrig kul-
turhistorisk 
lämning

Nej Ja

37 L2019:710 Färdväg Gamla landsvägen, inmätt ca 460 m lång (NV–
SÖ/Ö), med ca 3,5 m bred och 0,3–0,4 m bred 
vägbank. Består av torvbank över myr. Delvis 
skadad av skogsmaskiner i Ö. I V försvinner 
vägen i överfyllnadsmaterial från vägbygge och i 
kraftledningsgata. Beväxt av lövsly. Landsvägen 
finns på storskifteskarta 1846 (U31-1:11).

Övrig kul-
turhistorisk 
lämning

Nej Ja

38 L2019:711 Gränsmärke Gränsmärke, av en ca 0,8 m hög, 0,7 m bred 
och 0,1 m tjock stenskiva, fastkilad mellan två 
andra stenskivor. Visar NÖ–SV. Delvis övermos-
sad. Belägen på SV-sluttande moränmark ned-
anför och SV om bergskrön, i barrskog.

Övrig kul-
turhistorisk 
lämning

Nej Nej

39 Steg-2-område Område, ca 540 x 100 m stort (N–S) där det kan 
finnas järnframställningsplatser. Området ligger 
dels i åkermark, dels i tomt- och igenväxande 
ängsmark. Topografiskt bra läge med ån eller 
bäcken Smäckan i V. I närheten av ån och en 
sidofåra till Västerdalälven finns en handfull 
slaggförekomster och järnframställningsplatser 
kända sedan tidigare (bl a Malung 93:1, 95:1 
och 632). Orörda ytor finns inom området, men 
delar är vägar, vägdiken och tomtmark.

Utrednings-
område

- -

40 Steg-2-område Område, ca 450 x 50 m stort (N–S) där det kan 
finnas stenåldersboplats (-er). Området ligger 
dels i tomtmark, dels i skogsmark, och igenvux-
en tidigare åkermark. Vi har avgränsat området 
topografisk bl a utifrån höjdkurvorna 310–315 m 
ö h, där det även finns sedimentmark. Området 
signaleras tydligast genom fyndplatsen för flint-
knivar (Malung 431:1). Orörda ytor finns inom 
området, men delar är f d åker, vägar, vägdiken 
och tomtmark samt våtområde.

Utrednings-
område

- -

L2000:3584  
Malung 95:1

Blästbrukslämning Slaggförekomst, ca 12 x 6 m (NV–SÖ), be-
stående av spridd slagg i åker. Slaggen är 
0,02–0,1 m stor, gråaktig, delvis glaserad, knott-
rigt fluten samt mestadels lätt. Ger intryck av att 
vara smidesslagg.

Fornlämning Nej Ja

L2000:3940 
Malung 431:1

Fyndplats Enligt FMIS: Fyndplats för flintknivar. Fyndplat-
sen har kryssmarkerats, där Göstagårdens la-
dugård står. Fynden förvaras på Folkhögskolan.

Tillägg/rättelse: vid besök och syn av fornfynds-
samlingen på Folkhögskolan i november 2017 
kunde inga flintknivar påträffas. Det som påträf-
fades i Folkhögskolans monter var en trindyxa 
av bergart och tre troligen tjocknackiga flintyxor. 
Var de nämnda flintknivarna förvaras idag är 
oklart. 

Övrig kul-
turhistorisk 
lämning

Ja Ja

L2000:4382 
Malung 257:1

Vägmärke Enligt FMIS: Postament till milstolpe, kallmurad 
gråsten 1,2 x 1,2 m och 0,7 m högt. Posta-
mentet nedrasat i Ö delen. Stolpen har varit av 
gjutjärn.

Tillägg/rättelse: vid besök i juni 2018 har ett träd 
fallit över postamentet, troligen under vintern, 
och skadat det ytterligare

Fornlämning Nej Nej
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