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Inledning
Ett nytt större bostadsområde samt tomter för industri och handel planeras i
Insjön, närmare bestämt i Tunsta mellan riksväg 70 och Österdaläven (figur
1). I samband med Leksands kommuns detaljplanearbete har Länsstyrelsen
Dalarna beslutat om en arkeologisk utredning för att klarlägga fornlämningsförhållandena inom området (dnr 431-7062-07).
Dalarnas museum har genomfört utredningen under vår och försommar
innevarande år på uppdrag av Leksands kommun, Arkos International AB
och Rolf Tjäder i Insjön.

Leksand

Insjön

Figur 1. Utredningsområdet mellan riksväg 70 och Österdalälven i Insjön är rödmarkerat.
Skala 1:100 000.
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Utredningsområdet
Det aktuella området är ca 70 hektar stort, dvs. ca 700 000 m2, och utgörs i
huvudsak av skogsmark förutom ett mindre åkermarksområde i nordväst
(figur 2). Utredningsområdet sluttar från riksväg 70 i öster ner mot älven i
väster på nivåer mellan 161-185 m.ö.h. Topografin är böljande med åsar och
moränhöjder samt ett flertal dödisgropar av varierande storlek. De ytliga
jordlagren består av isälvssand med uppstickande moräntoppar, utom längst
ner i väster där det avsats sedimentjordar. På en del av åkergärdet i nordväst
har det enligt Rolf Tjäder påförts massor vid sandsugning av älvbotten under
1950-talet för timmerflottningens räkning.
Den nordöstra delen av utredningsområdet, 114 000 m2, ingick i en större
arkeologisk utredning år 2002 (figur 2). Denna del har därför undantagits från
nya studier, men resultatet av 2002 års utredning har använts i föreliggande
arbete (Carlsson 2002).

Syfte
Utredningens syfte är att klargöra förekomsten av fasta fornlämningar inom
området, dvs. lämningarnas läge, ungefärliga utbredning och karaktär. Utredningen ska ge ett tillfredsställande underlag för bedömning av inriktning
och omfattning av eventuella fortsatta arkeologiska åtgärder.

Utredningsmetodik
Utredningen har bestått av fyra moment: arkivstudier, kartanalys, fördjupad
fornminnesinventering samt sökschaktgrävning.

Arkivstudier
Arkivstudierna syftade främst till att ta fram och sammanställa uppgifter ur
Riksantikvarieämbetets fornminnesregister (FMIS), tidigare undersökningar,
litteratursökningar, samt en genomgång av Dalarnas museum och Lantmäteriets arkiv.

Kartanalys
Kartanalysen har syftat till att klargöra områdets markanvändning och fysiska
struktur under de senare århundradena. Utifrån den kan en bedömning sedan
göras om mänskliga aktiviteter och markutnyttjande under äldre tid.
Karteringen inför storskiftet 1814 var den första egentliga kartläggningen
av området. Kartanalysen bygger därför på dessa kartor och har gjorts över
delar av enheterna Tunsta (U60-39:1 och 20-Ål-16), Övre Heden (U60-13:1),
Nedre Heden (U60-12:1) och kompletterats med storskifteskartan över socknens skogsmark (U60-1:3). Från 1668 finns en geografisk avritning av bl.a. Åls
socken (U10) vilken också beaktats.
Kartorna har excerperats och rektifierats digitalt mot fastighetskartan i
ArcView. Därefter har en skriftlig analys gjorts. Analysen är begränsad och
skall ses som en komplettering till en tidigare analys av Insjöns centrala jordbruksmark (Carlsson 2002).
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Fördjupad fornminnesinventering
Inventeringen syftade till att lokalisera och grovt avgränsa fysiska objekt och
strukturer i landskapet. Därför genomfördes en yttäckande och noggrann
inventering av hela utredningsområdet, bortsett från det nordöstra hörnet
som redan inventerats i samband med utredningen 2002. En jordsond användes för att pröva kolningsanläggningar och misstänkta ojämnheter och
ytor i terrängen. Som underlag för inventeringen användes de sedan tidigare
registrerade fornlämningarna samt kartanalysen. Relevanta lämningar registrerades enligt Fornminnesregistrets praxis. I fält användes en handdator med
bakgrundsmaterialet kopplad till en GPS. Noggrannheten på inmätningen
är ±7 m.

Sökschaktgrävning
Sökschaktgrävningen begränsades till åkermarken i nordvästra delen av
utredningsområdet. Denna prioritering hade flera orsaker. En var att det flacka
sedimentjordsområdet närmast älven tillhör Tunstas historiska inägomarker
och därmed även möjlig för äldre bosättningar. I erosionsbranten ner mot
älven har dessutom den enda kända järnframställningsplatsen (Raä 167)
inom utredningsområdet påträffats. Ytterligare ett argument för att gräva i
åkermarken var att åkerbruket och möjligen 1950-talets muddermassor från
älvbotten förstört eller överlagrat alla synliga spår från äldre aktiviteter.
Schakten togs upp med grävmaskin med planskopa. Vegetationslager och
humus/matjord grävdes skiktvis bort ned till naturlig mark. Det sistnämnda
visade sig knepigt då det var svårt att skilja muddermassor från naturlig
sedimentjord i avsaknad av mellanliggande matjordslager. Både sedimentjorden och muddermassorna bestod i stort sett av samma material och båda
var ju vattenavsatta. Schakten mättes in med en GPS med en noggrannhet
på ±7 m.

Kunskapsläget
År 2002 genomförde Dalarnas museum en arkeologisk utredning av ett 1,5
km2 stort område i centrala Insjön med anledning av att en ny trafikapparat
och industrimark skulle anläggas (Carlsson 2002). Det nu aktuella utredningsområdet ligger omedelbart söder om detta område och stora delar av
nedanstående bakgrundshistoria är därför hämtad från utredningen 2002.
Den jordart som skapats i samband med den senaste istiden har på ett
påtagligt sätt påverkat kulturlandskapet i Ål. Rakt genom samhället Insjön
går en skarp gräns mellan sedimentjordar i norr, vilka bildats på havs- och
sjöbotten, och grövre isälvsgrus i söder. I Tunsta utgörs gränsen ungefärligen
av Vikvägen. Denna geologiska gräns utgör också en lika tydlig kulturhistorisk gräns.
Det är på den bördiga och lättbrukade men begränsade sedimentjorden
söder om sjön som bondbygden utvecklats redan under förhistorisk tid. De
kända fornlämningarna ger en entydig bild, även om de flesta lämningarna
ligger dolda under åkerjorden. På Ålbyarnas historiska åkermarker vid sjön
i norr finns några få bevarade gravhögar, men före 1900-talets järnvägsbygge
och sågverksutbyggnader fanns flera gravar och hela gravfält från yngre
järnålder, 600-1050 e.Kr. En annan vanlig fornlämningskategori från yngre
järnåldern på sedimentmarken är järnframställningsplatser, s.k. blästplatser,
och kolningsanläggningar. Från historisk tid finns bytomter och smidesplatArkeologisk utredning i Tunsta, Insjön
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Figur 2. Utredningsområdet med de sedan tidigare kända fornlämningarna rödmarkerade. Mörkblå linje
markerar det aktuella utredningsområdet och ljusblå södra delen av 2002 års utredning.
Fastighetskartan ligger som bakgrund. Skala 1:10 000.



Dalarnas museum arkeologisk rapport 2008:10

ser. Vid en jämförelse med de historiska kartorna från 1660-talet och framåt,
är det tydlig att bebyggelsen flyttats från sjönära lägen i norr mot den södra
sedimentjordsgränsen. En förflyttning, eller skifte, kan alltså ha skett mot
slutet av 1600-talet, men det är möjligt att det också skett under äldre perioder, såsom det konstaterats på Häradsbygden. Orsaken ska väl främst sökas
i strävan att frigöra den bördigaste marken till förmån för åker och äng och
placera gårdarna vid de nya gränserna mellan inägo- och utmarken.
En helt annan bild ger området söder om sedimentjordsgränsen. De bebyggelseindikerande fornlämningarna som gravar och gravfält, by-/gårdstomter
och smedjor lyser med sin frånvaro och den koncentrerade och komplexa
fornlämningsbilden är ersatt av spridda utmarksbetonade lämningar. De helt
dominerande lämningarna här är kolbottnar och kolningsgropar. Även spår
efter äldre vägar, såsom hålvägar, förekommer, tjärdal, och enstaka blästplatser
utmed Österdalälven.
Det nu aktuella utredningsområdet ligger huvudsakligen på den gamla
utmarken söder om Tunsta by, vilket också syns i fornlämningsbeståndet
(figur 2). De kända fornlämningarna inför utredningen bestod av ca 27 kolningsgropar (Raä 9:1-2. 123:1-2, 124, 130, 229, 230:1-2, 233, 234:1-3 och 235), 1
blästbrukslämning i form av en slaggförekomst (Raä 167), enklare koj- eller
husgrunder (Raä 129, SoH 15806, 15807), ett postament till en milstolpe (Raä
8), lämningar efter skjutbana (Raä 232, 282) samt en sandtäkt (SoH 27607).
Milstolpen ska ses mot bakgrund av att den gamla landsvägen mellan Siljansområdet och Stora Tuna löpte i ungefär samma sträckning som nuvarande
riksväg 70 i Insjön. Bron i Tunsta föregicks av ett färjeläge.

Kolning
Träkol är ett resultat av trä som bränts med begränsad tillgång till syre. Resultatet blir ett torrt bränsle med högt energivärde och liten volym jämfört
med ved. Träkol är att föredra vid metallframställning och har använts i såväl
blästor som smedjor i Siljansområdet. För att framställa ett ton järn behövdes
ca fem ton kol, dvs. 30 m3. En ”modern” mila från brukstiden kunde ge mellan
50-150 m3, en medelstor masugn behövde för sin drift ca 5000 m3/år.
Kolvedshuggning skedde nästan uteslutande på senvintern och våren. Därefter torkades virket och kolades hösten eller våren därpå. Vanligen kolades
tall eller granved, men även lövträd kunde användas. Att iordningsställa en
ny kolbotten var tids- och arbetskrävande. Platsen skulle anläggas på fast,
jämn, torr och tät mark. Man föredrog gamla milbottnar, som förutom arbetsbesparingen även skyddade mot drag genom brandskorpan, vilken bildats
genom att tjärämnen runnit ner och sintrat ihop med underliggande stybb
och jord (Hennius 2005:50).
Kolning i grop är en mycket ålderdomlig form av kolning, känd i Sverige
sedan äldre järnåldern. Metoden har använts sparsamt fram i sen tid, men
då främst för husbehovskolning. Från Malung finns uppgifter om att smeder
kunde kola i grop. Kol framställt i en grop ansågs lösare än milkolen och därför
bättre som smideskol (Levander 1943:517). Till utseende och funktion kan en
kolningsgrop liknas vid en halvt nedgrävd liggmila. Kvistar och klenvirke
användes som kolningsved. Efter att den fyllts med ved täcktes den med
jord. Milan tändes i ena änden och i den andra fanns hål för drag. Vanligen
tog kolningen i en gropmila tre dagar. Den brukade anläggas nära gården så
att man kunde se till den vid sidan av sitt dagliga arbete. Den större och på
marken liggande liggmilan introducerades under medeltid (Hennius 2005:58).
Den under nyare tid vanligare resmilan är ytterligare en yngre typ.
Arkeologisk utredning i Tunsta, Insjön



Tidigare undersökningar
I Ål har flera arkeologiska undersökningar utförts, varav de flesta under
2000-talet. De gravlämningar från yngre järnålder som upptäcktes inom det
centrala åkerområdet i norr redan under slutet av 1800- och första hälften av
1900-talen undersöktes i stort sett inte, förutom några mindre efterundersökningar under 1920–40-talen (se vidare Carlsson 2002).
År 2001 gjordes en förundersökning då Bergkvist såg planerade att bygga
en containerterminal vid det gamla stationsområdet, men endast enstaka
lämningar efter järnframställning framkom (Carlsson & Falkenström 2001).
Under 2002 utförde Dalarnas museum den ovan nämnda arkeologisk utredningen kring riksvägen, med anledning av planerna på en ny trafikplats
vid Timmervägen (Carlsson 2002). Den bestod av en analys av historiska
kartor, inventering och provgropsgrävning. Utredningsområdets östra gräns
gick i Timmervägen och den sydligaste delen överlappar nordöstra delen av
det nu aktuella utredningsområdet. Vid inventeringen och provgropsgrävningen framkom tidigare okända lämningar och huvuddelen av dem låg i
åkermarken öster om Tomoku Hus, dvs. i ett område som redan tidigare hade
jämförelsevis många registrerade lämningar. De nya lämningarna var främst
järnframställningsplatser och boplatser/gårdstomter. Utredningen förstärkte
således bilden av ett komplext fornlämningsområde.
I norra delen av Tunsta planerades villabebyggelse i anslutning till en känd
järnframställningsplats, varvid det även framkom en handfull stolphål, härdar
m.m. Dateringarna antyder att området brukats sedan bronsåldern (Lögdqvist
2004). I Tunsta har även flera andra järnframställningsplatser med kolning och
smide från vendeltid framkommit vid el- och fjärrvärmedragningar (Carlsson
& Lögdqvist 2006).
Med tanke på att många av de kända lämningarna inom det nu aktuella utredningsområdet är kolningsgropar är de kolningsgropsundersökningar som
gjorts i trakten av särskilt intresse. I Dalarna har ett femtiotal kolningsgropar
undersökts med dateringar från i huvudsak yngre järnålder fram till äldre
medeltid. I närområdet har sju kolningsgropar undersökts helt eller till delar.
En hörde till Raä 9:2 i östra kanten av det nu aktuella utredningsområdet. Det
var i samband med en breddning av riksväg 70 som två mindre gropar i östra
delen av fornlämningsområdet undersöktes (Nordin 1996). Den ena gropen
bedömdes som en naturlig sänka, medan den andra var en kolningsgrop.
Kolningsgropen syntes före avtorvningen som en närmast rund grop med
en diameter på ca 1,5 meter och ett djup på 0,3 meter. Gropen omgavs av en
0,7-0,8 meter bred vall. Efter avtorvning visade sig den ursprungliga gropen
vara rektangulär, 1,65x0,65 meter (VNV-OSO) och ca 0,4 meter djup, med plan
botten och relativt tvära nedgrävningssidor. I botten fanns rödbränd sand.
Det kolade trädslaget var tall och 14C-analyser av kol från den nedre delen av
sandiga fyllningen daterade kolningsgropen till 1000-1100-talet.
Ca 300 år äldre var de tre kolningsgropar som undersöktes 1998 på östra
sidan av riksväg 70, ca 800 meter söder om Raä 9:2 vid Clas Ohlsons centrallager, Raä 46, 68 och 74. Det rörde sig även här om rektangulära, halvmeterdjupa
gropar med plana bottnar, där tallved hade kolats. Kolningen 14C-daterades
till 650-800-tal e.Kr. (DM projekt 869).
I samband med schaktningar för elkabel och fjärrvärme på den centrala
åkermarken i norr 2003-2004 framkom delar av två kolningsgropar under
matjorden strax öster om Timmervägen, Raä 11:1. De var fyrkantiga, möjligtvis
kvadratiska, med plan botten ca 0,15 meter ner i sanden under matjorden. Den
kolade veden var från gran resp. tall och de 14C-daterades till 700-800-tal (A61
och 74 i Carlsson & Lögdqvist 2006:12). Även den sjunde och senast undersökta
10

Dalarnas museum arkeologisk rapport 2008:10

kolningsgropen låg på den centrala åkermarken i norr intill några blästplatser,
Raä 291. Den undersöktes tillsammans med blästplatserna år 2007 av museet
inför ett vägbygge. Kolningsgropen var närmast kvadratisk med 3,5 meters
sidor, plan botten 0,2 meter ner i sanden under matjorden. Den kolade veden
var från tall och gran och dateringen gav 800-tal (DM projekt 1386).

Kartanalysen
Analysen har berört södra delen av Tunstas inägomark och utmarken söder därom. Området brukades av Tunsta, Holens, Övre och Nedre Hedens
byar.

Medeltida belägg
Insjön är egentligen namnet på själva sjön Insjön. Samhället fick detta namn
först i samband med att järnvägen drogs fram på 1880-talet. Äldre är däremot
benämningen Ål, vars äldsta bevarade skriftliga belägg är från år 1325. Under
1400-talet förekommer namnet flera gånger som benämning på socknen. I
kyrkligt hänseende var Ål dock en annexförsamling till Gagnef. Ål tycks i
skattelängderna från 1500-talet snarast ha använts som en bygdebeteckning,
jämförbar med Härad i Leksand. Ål blev åter egen jordebokssocken 1562
(Bergfors 2001:161f).
Då Ål använts som samlingsnamn på upp mot 15 gårdar i centralbygden
är det inte så underligt att flera byar saknar medeltida belägg. Holen nämns
första gången 1491 och Tunsta först 1546. Byn Heden bröts ut ur Holens by
1652 (Bergfors 2001).

Ortnamn
Heden tolkas som mark bevuxen med tallskog och Tunsta som ”landningsplatsen på väg mot Tuna” (Bergfors 2001).

Analys
Den småskalig karta från 1668 (U10) visar Tunsta by med en gård söder om
vägen och flottbron och sju gårdar norr därom. Vid vägkorsningen en bit
österut låg åtta gårdar benämnda Holen. Därifrån ledde en väg söderut mot
Tuna (Borlänge). Utredningsområdet ligger längs älven söder om bebyggelsen
i Tunsta och väster om landsvägen. Där finns det inget speciellt markerat på
denna översiktliga karta. Generellt låg bebyggelsen då längre norrut, närmare
sjön, än senare tids bebyggelse.
Delar av dagens fastighetsgränser sammanfaller med de bygränser som
drogs upp vid storskiftet 1814, innan dess fanns förmodligen inga tydliga
gränser mellan byarna, utan de enskilda gårdarnas tegar låg mer eller mindre
ihopblandade.
Vid storskiftet samlades Tunstas mark till en långsmal yta (N-S) i västra
delen av inägomarksområdet (figur 3). Bebyggelsen och huvuddelen av åkermarken låg då norr om utredningsområdet, endast Vikgärdet ligger inom
området. Utredningen berör även sydvästligaste hörnet av Övre Hedens
åkermark, Gröningsgärdet. Resten brukades som utmark och var en del av
hemskogen vilken benämndes Åhls Heden. Där låg några mindre odlingar
t.ex. Långängs Brottning.
Åhlsheden, omgavs av älven i väster, Tunstas inägomark i norr, Övre och
Arkeologisk utredning i Tunsta, Insjön
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Figur 3. Det tidiga 1800-talets kulturlandskap på Åhls Heden och kringliggande inägomark tolkat
utifrån storskifteskartorna. I bakgrunden syns fastighetskartan. Skala 1:10 000.
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framför allt Nedre Hedens åkergärden i öster. Den sträckte sig ner till Stråttbäcken. Hemskogen söder om bäcken kallades Tornskogen och var något
bördigare. Några vägar finns utritade på kartorna, men det kan ha funnits
fler för småvägar var förmodligen inte prioriterade vid karteringen. Den mest
betydelsefulla vägen var landsvägen till Tuna. Den löper huvudsakligen öster
om utredningsområdet, men en kort stäcka går igenom områdets sydöstra
hörn. En byväg går från Tunsta åt sydöst och ansluter till landsvägen norr
om Täppan.
Vikgärdet var Tunstas sydligaste åkergärde. De ytor inom gärdet som inte
markerats som åker angavs som oduglig mark, undantaget stranden norr om
åkermarken och den separata inhägnaden i östra kanten där det tidigare legat
en loka. De brukades som äng. På det större området sydväst om lokan finns
idag en vattensamling, det var då en myr, klassad som skog vid storskiftet.
Längs kanten fanns en smal remsa ängsmark. En väg är utritad snett över
gärdet på det sätt som planerade vägar brukar markeras på storskifteskartorna.
På konceptkartan (20-Ål-16) är den dock snarare markerad som befintlig, så
den har förmodligen funnits redan före skiftet. Ett hak i kanten av åkermarken
antyder också detta.
Även i Gröningsgärdet var det mesta som inte brukades som åker benämnt
odugligt, utom området närmast lokan i norr. Det fanns således nästan ingen
ängsmark kvar inom inägomarken, vilket betyder att i stort sätt allt som ansågs
möjligt att odla upp var uppodlat.
På stora delar av Tunstas åkermark har det under 1900-talet byggts villor
och industibyggnader. Fram till idag har det nästan bara varit ett område norr
om Clas Ohlssons (Gröningsgärdet) och Vikgärdet som inte varit bebyggt
och till del fortfarande brukats. Mycket av Gröningsgärdet kommer att ingå
i den nya trafikplatsen och på Vikgärdet planeras nu bebyggelse. Östra delen
av Vikgärdet har dock inte brukats på lång tid och i västra delen har bruket
rationaliserats under 1900-talet, tidigare impedimentmark har odlats upp.
Utmarken har brukats som skogsmark fram till idag. En byväg från storskiftet har samma sträckning som en mindre väg på dagens fastighetskarta.
Gamla landsvägen finns också kvar som väg. Eventuella övriga gamla vägar
är förmodligen inte farbara och därför inte markerade på fastighetskartan.
Bynamnet Heden har förmodligen tillkommit i samband med att bebyggelse och odling expanderat söderut. Det är stor skillnad på bebyggelselägena
mellan 1600-talskartan och storskifteskartan. Om odlingen avslöjar dock 1600talskartan inget, utan det är ett antagande. Expansionen skedde förmodligen
i huvudsak under 1700-talet. Delar av inägomarken i denna södra del av sedimentområdet har antagligen odlats upp sent, men åtminstone norra delen
av Vikgärdet kan ha odlats sedan mycket lång tid tillbaka. Hemskogen måste
ha varit viktig bl.a. som betesmark, flera fägator mynnar ut där.
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Figur 5. Kolningsgrop Raä 351, sedd från Ö, i det böljande sandiga skogslandskapet.
Foto: Fredrik Sandberg

Fornminnesinventeringen
Inventeringen utfördes under några dagar i maj. Förhållandena var bra då
merparten av skogsmarken bestod av storvuxen och gallrad tallskog på mager sandmark. Trots den goda sikten krävde den frekventa förekomsten av
kolningsgropar en mycket noggrann inventering, eftersom groparna var svåra
att se på håll och de dåtida kolarna inte verkar ha föredragit några speciella
topografiska lägen. Då markvegetationen huvudsakligen bestod av ris och
mossa var det lätt att använda jordsond och syna sanden under rotvältor.
Den höga tallskogen och den odetaljerade fastighetskartan skapade dock
vissa problem med lägesbestämningen av lämningarna. Trots upprepade
GPS-mätningar och stegningar från vägar etc. var det svårt att få entydiga
lägen. Det verkar som områdets många småvägar bara ungefärligen lagts
in på fastighetskartan. Även några av de tidigare registrerade lämningarna
verkar ligga lite fel, t.ex. 124:1 och 234:1-3 (figur 4).
Utredningsområdets nordöstra hörn nyinventerades inte, då en fördjupad
inventering utförts 2002, men de sedan tidigare registrerade lämningarna
återbesöktes. Åkerområdet i nordväst bestod av gräsvall och igenväxande
f.d. åker, varför möjligheterna att se något var små och inventeringen därför
gjordes översiktlig.
Vid inventeringen nyregistrerades sammanlagt 33 lämningar och de sedan tidigare kända ca 34 lämningarna återbesöktes (figur 4, bilaga 1). Av de
sammanlagt 67 registrerade lämningarna är: 54 kolningsgropar, 1 kolbotten,
1 slaggförekomst, 3 färdvägar, 1 postament till milstolpe, 1 övergiven äldre
åkeryta, 1 källargrund, 3 kojruiner, 3 skyttebanor/värn samt 1 sandtäkt.
Den helt dominerande fornlämningen är således kolningsgroparna, vilket
inte är förvånande med tanke på utmarksläget samt markens och skogens
beskaffenhet, Raä 9:1-2, 123:1-2, 124, 130, 229, 230:1-2, 233, 234:1-3, 235, 302,
334-337, 339, 341-348, 350-354, 357-361 och 365-367. Kolningsgroparna består
Figur 4. Utredningsområdet med samtliga registrerade fornlämningar. De rödmarkerade är bedömda
som Fast fornlämning, orange är Övrig kulturhistorisk lämning. Svartmarkerade lämningar ligger
utanför utredningsområdet, vilket är markerat med mörkblå linje. Fastighetskartan ligger som bakgrund.
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Figur 6. Kolningsgrop Raä 9:1 sedd från ÖNÖ, med rektangulärt bottenplan. Foto: Fredrik Sandberg

av närmast runda till ovala gropar, ca 0,4-0,9 m djupa, omgivna av låga vallar
och med ett vanligtvis rektangulärt eller kvadratiskt bottenplan, 1,0-4,0x1,0-2,5
m (figur 5-8 och 12-13). Många av dem har mer eller mindre rasat igen varför
de sannolikt varit större. Vid stick med jordsond i groparna och i vallarna
påträffas vanligtvis rikligt med kol och sot. Kolningsgroparna ökar i antal
mot norr för att upphöra en bit utanför storskiftets inägomark.
Man kan tycka att denna ålderdomliga form av kolning under yngre
järnålder skulle följas av yngre kolning i ligg- och/eller resmilor, men så har
märkligt nog inte varit fallet inom utredningsområdet. Endast en kolbotten
efter en trolig resmila påträffades, Raä 368. Däremot finns det rikligt med

Figur 7. Kolningsgrop Raä 234:3 sedd från SV, med kraftiga vallar. Foto: Fredrik Sandberg.
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Figur 8. Kolningsgrop Raä 348 sedd från SSÖ. Foto: Fredrik Sandberg.

kolbottnar längre söder och öster ut i Ålskogen. En annan skogsbrukslämning
som man kunde förvänta sig var tjärdalar, men ingen kunde upptäckas inom
utredningsområdet.
Av övriga lämningar är det endast slaggförekomsten, Raä 167, i erosionsbranten ner mot älven som sannolikt har samma höga ålder som kolningsgroparna. Det är en karaktäristisk lämningstyp från yngre järnålder i Nedansiljan,
vilken bär spår efter dåtidens omfattande järnframställning baserad på sjö- och
myrmalm. De tre kortare vägsträckorna, Raä 355, 356 och 362, är alla övergivna
delar av det vägnät som fanns vid storskiftet 1814. I övrigt brukas fortfarande
storskiftets vägar. Även den övergivna åkern Långängs Brottning, Raä 363,
brukades vid tiden för storskiftet. Då som en särhägnad intaga i skogsmarken. Man har utnyttjat en blöt sänka med lite finare jordar i de annars magra
och torra sandmarken. Åkermarkens läge och former antyder att den skapats
under nyare tid, kanske under 1700-talet. De små nedgrävda husgrunder som
påträffats, Raä 129, 338 och 364, är bedömda som källare resp. kojor. Vad de
har haft för funktion är okänt, men de är från nyare tid.
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Figur 9. Åkergärdet sett från N där sökschaktsgrävningen genomfördes. Foto: Fredrik Sandberg

Sökschaktsgrävningen
I mitten av juni genomfördes sökschaktsgrävningen på åkergärdena i nordväst (figur 9-10). Sammanlagt togs 25 schakt upp med grävmaskin, vanligen
5-15x1,5 m stora (figur 11, bilaga 2). Flertalet placerades på höjdsträckningar,
men också strax ovan den registrerade slaggförekomsten, raä 167, och väster om tjärnen i sydöstra delen av åkerområdet. Matjordstäcket var allmänt
mycket tunt och sandigt, vanligen 0,2-0,3 m, och därunder låg mo till grov
naturlig sand. En lite säregen problematik var uppgiften om de muddermassor från älven som genom sandsugning spolats ut på åkergärdet på 1950-talet.
Vår tanke var att vi relativt snabbt skulle kunna se var de låg och hur tjocka
de var genom den avskiljande gamla åkerjorden. Något äldre matjordslager

Figur 10. Sökschaktsgrävning med grävmskin. Foto: Eva Carlsson.

18

Dalarnas museum arkeologisk rapport 2008:10

lyckades vi emellertid inte lokalisera och det uppspolade materialet måste
vara av samma beskaffenhet och vattenavsatt som den naturliga silten, varför uppgiften i praktiken visade sig mycket svår. Det är mycket möjligt att
matjorden till stora delar schaktades bort innan muddermassorna påfördes,
men å andra sidan har inte muddermassorna avsatt några djupare lager. P.g.a.
denna mudderproblematik grävdes schakt 3-8 extra djupt.
Inga spår efter fast fornlämning påträffades i schakten. Det dominerande
intrycket var att det var påtagligt tomt och sterilt i marken, både i matjorden
och i underliggande silt. Förutom plogfåror observerades kol- och sotfläckar
i sanden i några schakt, schakt 5, 6, 12, 17 och 21. Dessa kan dock vara ett
resultat av äldre skogsbränder likväl som av mänskliga aktiviteter. I schakt
12 påträffades ett ugnsväggsfragment till en blästerugn i matjorden. Schakt
12 låg ca 20 meter öster om rasbranten och den registrerade slaggförekomsten, Raä 167. Därför togs ett längre schakt upp endast några meter öster om
rasbranten, men förutom några kolfläckar syntes inga som helst spår efter
järnframställning. Det kan tyckas förvånande, men orsaken är antagligen att
hela järnframställningsplatsen med tiden eroderat ner i älven.
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Raä nr

Läge

Gropstorlek

Bottenform

Bottenstorlek

B o t t - Djup
en

Orientering

Vall

Kol/sot

9:1

mellan två höjder

4,4x4,0

rekt.

2,4x2,0

plan

0,6

NNV-SSO

ja

lite kol i vallen

123:1

flack N-sluttning

6,0x4,5

rekt.

2,2x1,8

?

0,6

Ö-V

ja

i botten

124:1

plan mark

4,0x3,0

oval

0,5

N-S

ja

i botten och vall

229:1

svacka

6,0x5,5

rekt.

2,1x1,8

plan

0,5

VNV-OSO

ja

i botten och vall

230:1

svacka

4,0x3,0

kvadr.

1,5x1,5

plan

0,7

NNV-SSO

ja

i botten

230:2

svacka

4,0x4,0

kvadr.

2,0x2,0

plan

0,4

N-S

ja

i botten

233:1

flack N-sluttning

6,0x6,0

rekt.

2,2x1,8

plan

0,8

Ö-V

ja

i botten och vall

234:1

flack Ö-sluttning

4,8x4,5

rekt.

2,3x2,0

plan

0,9

VNV-OSO

ja

i botten och vall

234:2

plan mark

2,5

rund

skålad

0,6

ja

lite i botten

234:3

plan mark

3,0x3,0

rekt.

plan

0,8

ja

i botten och vall

235

plan mark

1,3

rund

skålad

0,4

ja

nej

302

flack Ö-sluttning

4,0x4,0

rund

skålad

0,5

ja

i botten och vall

334

plan mark

4,0x2,0

oregelb.

335

mindre höjd

4,5x3,0

rekt.

2,8x2,3

336

plan mark

?

kvadr?

1,0x1,0

337

flack OSO-sluttning

1,7

rund

339

flack SO-sluttning

5,5x5,0

oval

341

på låg avsats

5,0x2,0

342

plan mark

343

höjdrygg

344
345

2,0x1,8
2,3

Ö-V

Anmärkning

skogsmaskin

0,5

NNV-SSO

ja

i botten och vall

plan

0,4

NV-SO

ja

lite i botten

plan?

0,5

NNV-SSO

ja

i botten och vall

skålad

0,4

ja

i vallen

2,5x2,0

skålad

0,8

Ö-V

Ja

i botten

rekt.

3,0x2,0

plan

0,7

NO-SV

ja

lite i botten

rund

2,0

skålad

0,4

ja

i botten och vall

4,5x4,0

kvadr?

2,5x2,0

plan

0,5

NNV-SSO

ja

i botten och vall

flack V-sluttning

8,0x5,0

rekt.

4,0x2,5

plan

0,6

NNO-SSV

ja

i botten och vall

flack N-sluttning

4,5x3,8

rekt.

2,7x2,0

plan

0,4

NNV-SO

ja

lite i botten

346

N-sluttning

5,0x3,4

oval

1,4x1,0

0,5

Ö-V

ja

lite i botten

347

flack Ö-sluttning

3,5x3,1

rekt.

2,0x1,6

plan

0,5

NV-SO

ja

i botten

348

på åskrön

5,5x5,5

kvadr.

2,0x2,0

plan

0,7

N-S

ja

i botten och vall

350

NV-sluttning

3,5x2,0

rekt.

2,0x1,5

plan

0,5

VNV-OSO

ja

i botten

351

V-sluttning

3,4x1,3

rekt.

1,8x1,3

plan

0,5

NV-SO

ja

i botten

352

plan mark

4,0

rund

2,0

skålad

0,5

ja

i botten och vall

353

N-sluttning

5,5x5,0

rekt.

2,7x2,0

plan

0,6

ONO-VSV

ja

i botten och vall

354

plan mark

6,5x4,0

rekt.

2,2x1,5

plan

0,6

VNV-OSO

ja

i botten och vall

357

kanten på sänka

?

rekt.

1,8x1,1

plan

0,4

NNV-SSO

?

lite i botten

358

N-sluttning

2,0

rund?

skålad

0,5

nej

i botten

?, skogsmaskin

359

NV-sluttning

2,0x1,8

oval

skålad

0,5

N-S

ja

i botten, äv. br.sand

skyttevärn?

360

NV-sluttning

5,4x4,2

rekt.

2,9x1,7

plan

0,5

Ö-V

ja

lite i botten och vall

361

flack Ö-sluttning

4,0x4,0

kvadr.

2,0x2,0

plan

0,6

NO-SV

ja

i botten

365

flack V-sluttning

7,0x5,5

rekt.

4,0x2,4

plan

0,5

NV-SO

ja

i botten och vallen

366

NO-sluttning

4,0x2,0

oval

0,5

NV-SO

nej

i botten och på kanten

367

plan mark

1,7

rund

ja

i botten

ja

ja

tall, dat. 1000-1100-t

ja

gran, dat. 800-t

ja

tall, dat. 700-800-t

skålad

0,4

plan

0,4

plan

0,2

plan

0,3

?

?

Undersökta kolningsgropar
9:2

flack SO-sluttning

rekt.

11, A61

plan mark

kvadr?

11, A74

plan mark

kvadr?

48:1

höjd

rekt.

68:1

sänka

rekt.

74:1

SV-sluttning

rekt.

3,0x2,0

291:1

plan mark

kvadr?

3,5x3,0

plan

?x1,7

VNV-OSO
NNO-SSV

plan

ja

ja

tall, dat. 700-t

plan

ja

ja

tall, dat. 700-800-t

plan

ja

ja

tall, dat. 700-t

ja

tall/gran, dat. 800-t

0,4

Figur 12. Tabell över kolningsgroparna inom utredningsområdet samt de kolningsgropar som varit
föremål för arkeologisk undersökninmg i Ål.
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Figur 13. Kolningsgrop Raä 346 i kanten på en mindre dödisgrop. Sedd från SV.
Foto: Fredrik Sandberg

Kulturhistorisk tolkning
Utredningen berör i huvudsak ett skogsområde som under den agrara
historien verkar ha betraktats och nyttjats som utmark. Ett undantag är de
älvnära och mer låglänta delarna i nordväst och norr som lämpat sig bättre
för åker- och ängsbruk och som vid tiden för storskiftet också ingick i Tunsta
bys inägomark. En liten intaga , Långängs Brottning, i en sank sänka i den i
övrigt magra tallmomarken högre upp i sluttningen är annars ett undantag
från regeln. Denna odling verkar dock ha upptagits under 1700-talet.
En omfattande träkolsframställning har bedrivits i det aktuella skogsområdet. Det skedde i s.k. kolningsgropar. Kolningsgroparna är vallomgivna,
halvmeterdjupa och vanligen med ett rektangulärt eller kvadratiskt bottenplan
med ca 2-6 m sidor. Det topografiska läget verkar dock ha haft underordnad
betydelse (figur 12). På grundval av tidigare undersökningar i Ål förmodare
vi att kolningen bedrivits under den yngre järnåldern, från 600-talet fram
till 1000-1100-talet. Vi kan dessutom anta att träkolet använts till den relativt
omfattande järnhantering som samtidigt bedrevs i området, både som bränsle
i blästugnar och i smideshärdar. Om man studerar kolningsgroparnas spridning över utredningsområdet slås man av att de flesta är ensamliggande,
med undantag för t.ex. Raä 9:2, 123 och 130. På andra platser är det vanligare
med att flera gropar ligger intill varandra. Rent arbetsmässigt borde det vara
rationellare att ha flera kolningsgropar igång samtidigt. Kan förhållandena
i Tunsta-Heden hänga samman med att kolningen försiggick nära gårdarna,
på hemskogen, och att kolningen kombinerades med andra sysslor?
Ett mycket intressant faktum är att det i stort sett saknas kolningslämningar
från historisk tid, dvs. kolbottnar efter ligg- och resmilor. Endast en kolbotten
efter en trolig resmila påträffades inom utredningsområdet, Raä 368. Däremot
finns det rikligt med kolbottnar längre söder och öster ut i Ålskogen. Stora
Kopparberget fick under första hälften av 1600-talet ensamrätt till Ålskogen,
vilket ledde till att järngruvorna i Ål ödelades. Detta privilegium varade ända
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fram till 1846 (Åhlman 1967:14). Tidigare krävde Kopparberget bränsleskatt i
form av gruvved från grannsocknarna, men så småningom övergick den i kol
(Boëthius 1967:54). I regel fick bönderna i veddistrikten skatta 1-2 stavrum
per man (1 stavrum är ca 5,6 m3). Vid en skatteläggning 1576 påfördes Åhl ½
stavrum gruvved och 1/8 stig ( 1 stig är ca 1,76 m3) kol per spann (halvtunna,
ca 73,3 l) utsäde. År 1606 gjordes en ny reglering och alla stående jordskatter
och extraskatter skulle omvandlas till en stående bränsleskatt, vilken skulle
utgå med 1 ½ stavrum eller stig per spann utsäde. 1607 bestämdes att det
skulle vara kol. År 1617 1 5/8 stig per spann utsäde. 1576 hade Ålbönderna i
medeltal 51/2 spann (2 2/3 tunna) utsäde, vilket innebar att kolskatten blev
8 2/3 stigar. Då kolskrindor i Dalarna skulle rymma 18 tunnor eller 1 ½ stig,
dvs. ca 2 640 liter, måste en vanlig bonde köra 5 à 6 gånger till Falun med
skattekol. I kronobrukets kolningar fick man i medeltal på 1500-talet upp till
20 stigar per mila, på 1700-talet upp mot 50. Det var alltså ansenliga mängder som skulle kolas i Åls skogar och som borde ha gett avtryck i form av en
mängd kolbottnar. En förklaring till avsaknad av bottnar i utredningsområdet
kan vara att det tidigt i Ål klagades över att det nästan inte fanns någon annan skog än byamålsskogen och att Åhlbyggebyn inte hade någon skog alls
(Boëthius 1967:54-55). En kommission undersökte 1722 kolbristens orsaker,
varvid det framgick att det fanns ett utbrett missnöje med prissättningarna
och att det rådde brist på kolskog. Detta hårda tryck på skogen ledde till en
tidig sämjodelning av skogen i Ål på 1700-talet(?), och all skog skiftades i samband med storskiftets åbodelning 1823/24 (Boëthius 1967:56f). Den aktuella
skogen tillfördes Tunsta, Övre Heden och Holens byar (Boëthius 1967:77ff).
Enligt Fredrik Arosenius 1863 bestod skogarna i Ål endast av ungskog som
knappast räckte för gårdarnas behov, vilket bl.a. ledde till att man minskade
gärdesgårdarna (Arosenius 1863:22). Det är således mycket möjligt att det
aktuella området i århundraden mer kan karaktäriseras som ett betat hedlandskap än en skog.

Konsekvenser
Tunstas gamla inägomarker i norra och nordvästra delarna av utredningsområdet saknar kända fasta fornlämningar, förutom slaggförekomsten, Raä
167. Slaggen är en restprodukt efter järnframställning under yngre järnålder.
Några spår efter denna verksamhet på åkerplatån ovanför rasbranten kunde
inte återfinnas. Vår tolkning är därför att en blästplats sannolikt legat ovanför
älven för ca 1000 år sedan, men i sin helhet har eroderat ner. En exploatering
av utredningsområdets nordliga hörn och de älvnära delarna berör alltså inte
fast fornlämning, även om det är beklagansvärt att de sista resterna av Tunsta
bys gamla odlingsmark försvinner.
I resterande delar av utredningsområdet gäller andra förhållanden. Om
bostadsområdet uppförs enligt det förslag som presenterats i mars 2007 kommer merparten av de lämningar som finns inom skogsområdet att försvinna.
I östra och södra delarna planeras för industri och handel, varför i princip
samtliga lämningar är hotade. Av de 67 registrerade lämningarna har 51 bedömts som fasta fornlämningar, dvs. lagskyddad lämning, samt 8 som möjliga
fasta fornlämningar. Med tanke på fornlämningarnas spridningsbild är det
sannolikt svårt att undvika att skada de flesta av fornlämningarna genom
ändringar i byggnadsplanerna.
Andra faktorer att ta ställning till vid en diskussion om bevarande är om
fornlämningarna, vilka samtliga ligger i mager, lös sandmark, på sikt tål
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Figur 14. Kolningsgrop Raä 123:1 i norra delen av utredningsområdet. Kolningsgropen är bokstavligt
tagen överkörd vid avverkning. Sedd från VNV. Foto: Fredrik Sandberg

ökad mekanisk nötning i grönområden och på tomter. Det kommer att bli
en oundviklig och påtaglig följd av att betydligt fler människor kommer att
röra sig i området. De flesta av kolningsgroparna är enkla och oansenliga och
kan knappast förstås och upplevas utan information i form av t.ex. skyltar på
platsen. Dalarnas museum anser inte att det är tillrådligt att låta kolningsgropar ligga som servitut i mindre grönområden och på tomter, ett långsiktigt
bevarande är i sådana fall knappast möjligt. Alternativet är att undersöka de
lämningar som inte med god marginal kan inplaneras i större grönområden
och skyltas. Den vetenskapliga behållningen av att undersöka kolningsgroparna är relativt stor. Ål har varit en betydelsefull bygd i Nedansiljan från
yngre järnålder och järnframställning och smide har varit en väsentlig del i
järnåldersbygdens ekonomi, handelskontakter och föreställningsvärd. Även
om några kolningsgropar tidigare har undersökts återstår många frågor om
kolningsteknik, organisation och ålder. Är det t.ex. bara under yngre järnålder,
600-1000-talet, som Ålborna kolade i grop? Hur länge användes en och samma
grop och finns det kringanläggningar? En kolningsgrop är undersökningsmässigt begränsad och relativt enkel till sin uppbyggnad, vilket naturligtvis
påverkar undersökningskostnaden.
De enkla och lätt försänkta färdvägar som påträffats är övergivna sträckor
som överrensstämmer med storkifteskartan. Större delen av det gamla vägnätet används fortfarande och det vore beklagligt om den gamla vägstrukturen
försvinner.
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Sammanfattning
Ett 700 000 m2 stort skogsområde mellan riksväg 70 och Österdalälven i sydvästra Insjön planeras att tas i anspråk för bostäder samt handel och industri.
För att klarlägga fornlämningsförhållandena har Länsstyrelsen beslutat om
en arkeologisk utredning. Dalarnas museum genomförde arbetet under vår
och försommar innevarande år.
Utredningen innefattade arkivstudier, kartanalys, fördjupad fornminnesinventering och sökschaktgrävning. Arkivstudierna har gällt Lantmäteriets
arkiv, Dalarnas museums arkiv och Riksantikvarieämbetets Fornminnesregister (FMIS). Kartanalysen har berört delar av Tunsta, Övre Heden och
Holen och bygger på storskifteskartor från 1810-talet, vilket var första gången
området karterades mer noggrant. I början av 1800-talet nyttjades området
främst som hemskog.
Den fördjupade fornminnesinventeringen utfördes noggrant över området
med lägre prioritet för åkerområdet i nordvästra delen och med undantag av
det nordöstra hörnet, vilket inventerats för en utredning 2002. Till de 34 sedan
tidigare kända lämningarna kunde det läggas 33 nya. Av de sammanlagt 67 registrerade lämningarna är: 54 kolningsgropar, 1 kolbotten, 1 slaggförekomst, 3
färdvägar, 1 postament till milstolpe, 1 övergiven äldre åkeryta, 1 källargrund,
3 kojruiner, 3 skyttebanor/värn samt 1 sandtäkt. Av dessa lämningar är 51
lagskyddade fasta fornlämnngar, bl.a. de helt dominerande kolningsgroparna.
Kolningsgroparna låg spridda över hela skogsområdet, men mer frekvent i
norra delen. Att kola i grop är en äldre teknik av träkolsframställning som av
vad vi idag vet bedrevs i Ål under yngre järnålder-ädre medeltid, 600-1100-tal.
Kolet användes för framställning och bearbetning av metaller.
Sökschaktgrävningen utfördes på den gamla åkermarken i nordväst. 25
schakt togs upp med grävmaskin på främst höjdsträckningar och intill den
registrerade slaggförekomsten, raä 167. Matjordstäcket var allmänt mycket
tunt och sandigt och därunder låg mo till grov naturlig sand. Inga spår efter
fast fornlämning påträffades i schakten.
Om området exploateras enligt planerna kommer de flesta fornlämningarna
att försvinna. Att spara lämningar på mindre grönytor eller tomter i den lösa,
sandiga och magra tallmomarken är sannolikt inte lämpligt ur ett bevarandeperspektiv. Vid den hårda belastning som kommer att bli följden kommer
inte de små och oansenliga lämningarna att klara. Lämningar som hamnar
i större grönytor kan möjligen klara sig om de skrivs in i planen och skyltas
på plats. Dalarnas museum förslår som princip att de fasta fornlämningarna
undersöks och tas bort inför en byggnation.

24

Dalarnas museum arkeologisk rapport 2008:10

Referenser
Litteratur
Arosenius, F. R. (1863)1978. Beskrivning öfver provinsen Dalarne. Tredje häftet
Åhls socken. Avesta.
Bergfors, E.O. 2001. Bebyggelsenamnen i Leksands kommun. Ortnamnen i Dalarnas län, del 7. Språk- och folkminnesinstitutet.
Boëthius, B. 1967. Skogens bruk. Ingår i Bidrag till Åhls sockens historia Häfte
6, skogen. Malung.
Carlsson, E. & Falkenström, P. 2001. Arkeologisk förundersökning Insjöns station
utbyggnad av containerterminal raä 47, 48, 86, 88 och 90 i Åls socken, Leksands
kommun, Dalarna. Dalarnas museum arkeologisk rapport 2001:6. Falun.
Carlsson, E. 2002. Arkeologisk utredning Tunsta-Holen för trafikplats och industrimark i Åls socken, Leksands kommun, Dalarna. Dalarnas museum arkeologisk
rapport 2002:3. Falun.
Carlsson, E & Lögdqvist, A. 2006. Arkeologiska undersökningar i Övre Heden
vid schaktning för fjärrvärme och el, raä 11 m.fl. Åls socken, Leksands kommun,
Dalarna. Dalarnas museum arkeologisk rapport 2006:12. Falun.
Hennius, A & Svensson, J & Ölund, A & Göthberg, H. 2005 Kol och tjära
– arkeologi i norra Upplands skogsmarker. Undersökningar för E4 Vendel, Tierp
och Tofta socknar Uppland. Rapport 2005:02, avdelningen för arkeologiska
undersökningar, Upplandsmuseet. Uppsala.
Levander, L. 1943. Övre Dalarnes bondekultur under 1800-talets förra hälft. Del
1 Självhushåll. Skrifter utgivna av Kungl. Gustav Adolfs Akademien för
folklivsforskning. 11:1.
Lögdqvist, A. 2004. Arkeologisk förundersökning Tunsta Raä 121 i Åls socken,
Leksands kommun, Dalarna. Dalarnas museum arkeologisk rapport 2004:6.
Falun.
Mogren, M & Svensson, K. 1988. Bondeplågarens borg. Om och kring undersökningen av fogdefästet Borganäs i Dalarna. Riksantikvarieämbetet, Byrån för
arkeologiska undersökningar (UV). Stockholm.
Nordin, A-C. 1996. Arkeologisk undersökning av kolningsgrop raä 9:2 vid riksväg
70 i Åls socken, Leksands kommun, Dalarna. Dalarnas museum arkeologisk
rapport 1996:2. Falun.
Åhlman, S. 1967. Skogen i Åhl. Ingår i Bidrag till Åhls sockens historia Häfte
6, skogen. Malung.

Arkiv
Dalarnas museums arkiv
FMIS, Riksantikvarieämbetet (Raä)
Lantmäteristyrelsens arkiv. www.lantmateriet.se
Skogsstyrelsen- Skogens källa, Skog & Historia (SoH)

Arkeologisk utredning i Tunsta, Insjön

25

Tekniska och administrativa uppgifter
Länsstyrelsens diarienummer:
Länsstyrelsens beslutsdatum:		

431-7062-07
2007-10-03

Utredningsområde:			
Fastighetskartans kartblad:		
Socken:				
Koordinater, SV (enligt Rikets
Koordinatsystem, RT 90, 2,5 gon V):
Höjd (RH 70):				

0,7 km2
13F 5b och 13F 5c
Ål

Uppdragsgivare:			
					
					
					

Arkos International AB (Mockfjärd)
Leksands kommun,
Samhällsbyggnadskontoret
Rolf Tjäder, Insjön

Kartanalys:				
Inventering:				
Tidsåtgång:				
Sökschaktsgrävning:			
Grävmaskintid:			
Tidsåtgång:				
Sammanlagd schaktlängd:		
Schaktyta:				
Schaktvolym:				

16 tim
2008-05-20 – 29
29 tim
2008-06-12
7 tim
16 tim
300 m
475 m2
300 m3

DM projektnummer:			
DM dnr:				
Arkeologisk personal:			
					
Projektansvarig:			

1399
102/07
Eva Carlsson
Fredrik Sandberg
Fredrik Sandberg

26

x 6727388 / y 1459915
161-185 m.ö.h.

Dalarnas museum arkeologisk rapport 2008:10

Bilaga 1, Fornlämningar
Tidigare registrerade lämningar
Raä 8		
Postament till milstolpe, Fast fornlämning, dock ej synlig vid
inventeringstillfället 2008. Troligen låg det under gallrade ris och grenar.
Raä 9:1		
Kolningsgrop, Fast fornlämning, oval 4,4x4,0 m (VNV-OSO)
och 0,6 m dj. Gropen har ett rektangulärt bottenplan, 2,4x2,0 m och omges av
en flack vall, ca 2 m br och 0,1 m h. Endast lite kol/sot i vallen. Gropen ligger
mellan två mindre höjdryggar.
Raä 9:2
Område med kolningsgropar, Fast fornlämning, ca 70x30 m
(ONO-VSV), bestående av minst 5 kolningsgropar, runda och oregelbundna,
0,9-4,5 m i diam och 0,2-0,7 m dj, några med låg vall, 0,5-1,5 m br. Kol i groparnas bottnar. I området finns dessutom flera diffusa och små gropar/svackor.
Raä 123:1
Kolningsgrop, Fast fornlämning, 6,0x4,5 m (O-V) och 0,6 m
dj. Gropen har rektangulärt bottenplan, 2,2x1,8 m (O-V) och 0,6 m dj, omgiven av vall utom i S, ca 2 m br och 0,3 m h. Skogen är nyligen avverkad. En
skogsmaskin har kört rakt genom grop och N vallen.
Raä 123:2
Område med kolningsgropar, Fast fornlämning, 95x25-50 m
(NNV-SSÖ), bestående av ca 5 kolningsgropar. Groparna är närmast runda,
men små och diffusa, 1,5-2,5 m i diam och 0,4-0,5 m dj. De flesta av groparna
har vall, 0,5-1,5 m br och 0,3-0,4 m h. Kol/sot finns i groparna. Skogen är nyligen avverkad.
Raä 124:1
Kolningsgrop, Fast fornlämning, oval, ca 4x3 m (N-S) och 0,5 m
dj. Gropen är ca 2x1 m, omgiven av vall, ca 2 m br och 0,3 m h. Kol i gropens
botten och i vallen. Ligger på platå på moränhöjd. Skogsmark.
Raä 129:1
Kojlämning i form av en grop, Övrig kulturhistorisk lämning,
4,0x3,5 m (ONO-VSV) och 1,3 m dj, med vall, 1,0-1,5 m br och 0,1-0,3 m h.
Vid Riksantikvarieämbetets fornminnesinventering 1993 framkom ett troligt
trägolv samt en stenkoncentration efter ett möjligt spisröse Ligger på avverkat
skifte, skogsmaskiner har kört över S vallen ända in mot gropen. I gropen
ligger avverkningsavfall.
Raä 130:1
Område med kolningsgropar, Fast fornlämning, 40x15 m
(NO-SV) bestående av minst 6 kolningsgropar, 0,9-1,8 m stora och 0,1-0,7 m
dj. Två av groparna har vall runt kanten, 0,3-0,5 m br och 0,1-0,2 m h. De flesta
av groparna är små och diffusa, men sot/kol framkom i bottnarna. Se även raä
302.
Raä 167:1
Blästbrukslämning, Fast fornlämning, ca 30x20 m (N-S), bestående av sparsamt med blästerugnsslagg i älvbrinken. Slybevuxen älvbrink
med fin sand.
Raä 229:1
Kolningsgrop, Fast fornlämning, rektangulär 6x5,5 m (VNVOSO) och 0,5 m dj. Gropen har ett rektangulärt bottenplan, 2,1x1,8 m, och
omges av en vall, ca 2 m br och 0,1 m h. Kol/sot i botten och lite i vallen.
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Raä 230:1
Kolningsgrop, Fast fornlämning, rektangulär, 4x3 m (NNVSSO) och 0,7 m dj. Bottenplanet snarast kvadratisk, ca 1,5 m sida. Gropen
omges av en vall, 2 m br och 0,1 m h. Kol/sot i botten.
Kolningsgrop, Fast fornlämning, kvadratisk, 4 m sidor (N-S)
Raä 230:2
och 0,4 m dj. Gropen har ett kvadratiskt bottenplan med 2 m sidor och omges
av en vall, 1-2 m br och 0,1 m h. Kol/sot i botten.
Kolningsgrop, Fast fornlämning, kvadratisk, ca 6 m sidor (ORaä 233:1
V) och 0,8 m dj. Gropen har ett rektangulärt bottenplan, 2,2x1,8 m (O-V), och
omges av en vall, ca 2,5 m br och 0,4 m h. Rikligt med kol/sot i gropbotten och
i vallen. Gropen är markerad med 5 högstubbar och ligger i svag N-sluttning
i tallmo.
Kolningsgrop, Fast fornlämning, rektangulär, 4,8x4,5 m
Raä 234:1
(VNV-OSO) och 0,9 m dj. Gropen har ett rektangulärt bottenplan, 2,3x2,0 m,
och omges av en vall, ca 2,5 m br och 0,4 m h. Lite kol/sot i både bottnen och
i vallen.
En skogsmaskin har kört genom den V vallen. Den ligger i svag Ö-sluttning.
Raä 234:2
Kolningsgrop, Fast fornlämning, rund, 2,5 m i diam och 0,6
m dj. Gropen är trattformig, omgiven av en vall, 1-2 m br och 0,1 m h. Lite
kol/sot i botten.
Raä 234:3
Kolningsgrop, Fast fornlämning, kvadratisk, med ca 3 m sidor
(O-V) och 0,8 m dj. Gropen har ett rektangulärt bottenplan, 2,0x1,8 m, och
omges av en vall, 1-2 m br och 0,1-0,3 m h. Kol/sot i botten och i vall.

Nyregistrerade lämningar
Raä 235
Område med skogsbrukslämningar, Fast fornlämning, 26x14
m st (NNO-SSV) med 2 mindre kolningsgropar (se raä 367 och 368) samt en
kolbotten efter en resmila (se raä 369).
Raä 282:1

Skjutvall med markörgrav, Övrig kulturhistorisk lämning.

Raä 302
Kolningsgrop, Fast fornlämning, rund, ca 4 m i diam och 0,5
m dj. Gropen har en diameter på 2,3 m och har en vall på S sidan, 1,5 m br och
0,2 m h. På resterande sidor syns ingen vall. Kol/sot i botten och lite i vallen.
Gropen ligger i svag Ö-sluttning. Ingår i Raä 130.
Raä 334
Kolningsgrop?, Fast fornlämning, oregelbunden, ca 4x2 m
(NNV-SSO) och 0,5 m dj. Gropen omges möjligen, utom i N, av en vall, ca 2
m br och 0,3 m h, men oregelbunden. Kol/sot en bit ner i sanden i gropbotten
och i vallen. Gropen ligger på flack tallmo, i svacka mellan små höjder. 5 m
ONO om gropen ligger ytterligare en grop, rund, 1,5 m i diam. och 0,5 m dj,
utan synliga vallar eller kol/sot i gropbotten.
Raä 335
Kolningsgrop, Fast fornlämning, rektangulär, 4,5x3,0 m (NVSO) och 0,4 m dj, med rektangulärt bottenplan, 2,8x2,3 m. Gropen är omgiven
av flacka vallar, 1,5-1,8 m br och 0,2 m h. I gropens botten finns lite kol/sot
under förnan. Ett par m SV om är en mindre grop. Gropen ligger på mindre
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höjd i ett böljande tallmolandskap.
Raä 336
Kolningsgrop, Fast fornlämning, möjligtvis kvadratiskt bottenplan med ca 1 m sidor (NNV-SSO) och 0,5 m dj. Gropen omges av en vall,
ca 1,5 m br och 0,2 m h, utom i N där vallen till största delen försvunnit pga
vägen. I gropen finns 2 dm kol/sot och även i vallen. Gropen ligger på flack
tallmo.
Kolningsgrop, Fast fornlämning, närmast rund, ca 3,5 m i diam
Raä 337
och 0,4 m dj. Gropen är ca 1,7 m i diam omgiven av flack vall, 1,5-2,0 m br och
0,1 m h. Inget kol/sot i botten men däremot en del i vallen.
Raä 338 (SoH15807) Kojruin, Övrig kulturhistorisk lämning, i form av grop,
3,2x2,2 m (N-S) och 0,6 m dj, med en öppning i V, 3 m l och 0,6 m br. Gropen
omges av en vall, 0,5-1,5 m br och 0,4 m h. Ligger på avsats i V-sluttning.
Raä 339
Kolningsgrop, Fast fornlämning, oval, 5,5x5,0 m (Ö-V) och 0,8
m dj. Gropen är 2,5x2,0 m och omgiven av en vall, ca 1,5 m br och 0,3 m h. I
botten ligger sentida skräp i form av plåtburkar, ofärgat glas, tegel m.m. Under
0,4 m tj mossa och skräplager i gropbotten finns ett 0,3-0,4 m tj kol/sotlager
på naturlig gulbrun sand.
Raä 340 (SoH27607)
m (NV-SO).

Täkt, sandtäkt, Övrig kulturhistorisk lämning, 160x70

Raä 341
Kolningsgrop, Fast fornlämning, rektangulär, 5x2 m (NO-SV)
och 0,7 m dj, med rektangulärt bottenplan, 3x2 m (NO-SV). Gropen är omgiven av flack vall i SV, 2 m br och 0,4 m h. I gropens botten under förnan finns
sparsamt med kol/sot. I gropen ligger grenar och ris.
Raä 342
Kolningsgrop, Fast fornlämning, rund, ca 3 m i diam och 0,4
m dj. Gropen, som är ca 2 m i diam, omges av en flack vall, 1,0-1,5 m br och
0,1 m h. 0,3 m ner I gropbotten finns ett 0,2 m tj lager med kol/sot. Även i
vallen finns kol/sot. I gropens botten finns spår av att någon relativt nyligen
spadgrävt och sedan lagt igen med den uppgrävda grästorven. En del kol har
därmed kommit upp. Plan sandmo.
Raä 343
Kolningsgrop, Fast fornlämning, oval, 4,5x4,0 m (NNV-SSO)
och 0,5 m dj. Gropen har närmast ett kvadratiskt bottenplan, 2,5x2,0 m och
omgiven av en flack vall, ca 2 m br och 0,1-0,2 m h. I botten fanns ett 0,4 m dj
kol/sot-sandlager under förnan och i vallen fanns också kol/sot. Gropen ligger
på mindre Ö-V gående höjdrygg.
Kolningsgrop, Fast fornlämning, rektangulär, ca 8x5 m (NNORaä 344
SSV) och 0,6 m dj. Gropen har ett rektangulärt bottenplan, 4,0x2,5 m, och
omges utom i SO av en vall, 2,0-2,5 m br och 0,2 m h. Kol/sot i gropbotten och
i vallen. Gropen ligger på flack tallmo med svag lutning mot V.
Kolningsgrop, Fast fornlämning, oval, 4,5x3,8 m (NNV-SSO)
Raä 345
och 0,4 m dj. Gropen har ett rektangulärt bottenplan, 2,7x2,0 m, omgiven av
en flack vall, ca 1,8 m br och 0,1 m h. I botten finns ställvis kol/sot under förna
och lite sand.
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Raä 346
Kolningsgrop?, Fast fornlämning, 5,0x3,4 m (O-V) och 0,5 m dj.
Gropen har ett närmast ovalt bottenplan, 1,4x1,0 m (N-S) och omges utom i S
av en vall, ca 2,0 m br och 0,2 m h. Lite kol/sot i gropbotten, 0,25 m ner i sanden. Gropen ligger i N-sluttning i S kanten av mindre dödisgrop, tallmo.
Raä 347
Kolningsgrop, Fast fornlämning, oval, 3,5x3,1 m (NV-SO) och
0,5 m dj. Gropen har ett närmast rektangulärt bottenplan, 2,0x1,6 m, och omges av en flack vall, ca 1,5 m br och 0,2 m h. I botten finns kol/sot. Den ligger
i svag Ö-sluttning.
Raä 348
Kolningsgrop, Fast fornlämning, kvadratisk ca 5,5 m sidor (NS) och 0,7 m dj. Gropen har ett närmast kvadratiskt bottenplan, ca 2 m sidor
(N-S) och omges av en vall, ca 2,5 m br och 0,3 m h. I såväl grop som vall finns
kol/sot. Ligger på krön till mindre ås.
Raä 350
Kolningsgrop, Fast fornlämning, rektangulär, ca 3,5x2,0 m
(VNV-OSO) och 0,5 m dj, med rektangulärt bottenplan, ca 2,0x1,5 m (SSVNNO). Flack vall i NV, ca 2 m br och 0,3 m h. Kol/sot ligger botten, ca 0,01 m
tj, under förnan direkt på naturlig sand. Gropen ligger i NV-sluttning.
Raä 351
Kolningsgrop, Fast fornlämning, oval, 3,4x1,3 m och 0,5 m dj
(NV-SO), med möjligtvis ett rektangulärt bottenplan, ca 1,8x1,3 m (NV-SO).
På gropens V och N sida är en vall, ca 1,6 m br och 0,4 m h. Kol/sot finns i
gropens botten, på naturlig sand. Sotskikt finns även längre ner i sanden.
Gropen ligger i V-sluttning.
Raä 352
Kolningsgrop, Fast fornlämning, rund, 4 m i diam och 0,5 m
dj. Gropen är rund och har en diam på 2 m och omges i N och V av en flack
vall, 1,5-2,0 m br och 0,1 m h. Kol/sot i gropbotten och i vallen. Gropen ligger
på flack tallmo med svag lutning mot N.
Raä 353
Kolningsgrop, Fast fornlämning, oval, ca 5,5x5,0 m (ONOVSV) och 0,6 m dj. Gropen har ett närmast rektangulärt bottenplan, 2,7x2,0
m, och omges av en vall, 3 m br och 0,5 m h, störst i N på nedsidan. Kol/sot
finns både i botten och i vallen. Ligger i N-sluttning.
Kolningsgrop, Fast fornlämning, oval, 6,5x4,0 m (VNV-OSO)
Raä 354
och 0,6 m dj. Gropen har ett rektangulärt bottenplan, 2,2x1,5 m, och omges
utom i N av en vall, 2,0-3,0 m br och 0,2 m h. Kol/sot i gropbotten och i vallen.
Gropen ligger på flack tallmo mellan mindre åsar och dödisgropar.
Färdväg, Fast fornlämning, 60 m l (NNO-SSV) och 2 m br, hålRaä 355
vägsliknande, försänkt, som mest ca 0,7 m dj i SSV, med relativt plan botten
och ställvis tvära kanter. Omedelbart VNV om är befintlig väg. Sträckan är
en del av en utritad färdväg på Storskifteskartan från år 1814.
Färdväg, Övrig kulturhistorisk lämning, 35 m l (NO-SV), 2,3 m
Raä 356
br och försänkt, 0,2-0,4 m dj. Går lätt på skrå i svag NV-sluttning. Skogsmark,
främst yngre gran. Den begränsas av en täkt i SV och befintlig väg i NO.
Sträckan är en del av en utritad färdväg på Storskifteskartan från år 1814.
Raä 357
Kolningsgrop, Fast fornlämning, rektangulär, med rektangulärt bottenplan, 1,8x1,1 m (NNV-SSO) och 0,4 m dj. Möjligen en mycket flack
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vallbildning på N sidan, annars inget synligt. Endast lite kol/sot i gropens
botten. Ca 0,1 m ner i den naturliga sanden kommer sten, morän? Gropen
ligger på SÖ kanten av en långsträckt sänka.
Raä 358
Kolningsgrop?, Fast fornlämning, rund(?), ca 2 m i diam och
0,5 m dj. Ingen synlig vall, men en del kol/sot i botten. Den ligger i N-sluttning.
En skogsmaskin har kört rakt över gropen och skapat hjulspår några dagar
efter att gropen registrerades!
Raä 359
Kolningsgrop?, Fast fornlämning, närmast oval grop, 2,0x1,8
m (N-S) och 0,5 m dj. Gropen omges av vall, ca 1,5 m br och 0,3 m h. I gropens botten finns mylla, kol/sot ett par decimeter ner och därunder rödbränd
sand.
Gropen ligger i NV-sluttning, tallmo. 3 m NO om är ytterligare en grop:
Grop, rektangulär, 2,0x1,4 m (NV-SO), 1,3 m dj, med tvära nedgrävningssidor.
Gropen omges av en vall, ca 1,3 m br och 0,2 m h. I botten och vallen endast
sand. Möjligt kan det röra sig om ett skjutvärn.
Raä 360
Kolningsgrop, Fast fornlämning, rektangulär, 5,4x4,2 m (O-V)
och 0,5 m dj. Gropen har ett rektangulärt bottenplan, 2,9x1,7 m, med kraftig
vall i N och V, dvs. på nedsidan, ca 2,5 m br och 0,4 m h. Endast lite kol/sot
under förnan i botten och vall. Gropen ligger i NV sluttningen till en mindre
höjd.
Raä 361
Kolningsgrop, Fast fornlämning, rund, ca 4 m i diam och 0,6
m dj. Gropen har ett kvadratiskt bottenplan, 2x2 m (NO-SV) och omges av
en flack vall, 1,5-2,0 m br och 0,2 m h. I gropens botten finns 1-2 dm kol/sotblandad sand. Ligger i svag Ö-sluttning, nära åskrön.
Raä 362
Färdväg, Övrig kulturhistorisk lämning, 80 m l (O-V), 2,5 m br
och något försänkt, 0,2 m, med hjulspår från sannolikt skogsmaskin. Skogsbevuxen. Sträckan är en del av en utritad färdväg på Storskifteskartan från
år 1814.
Raä 363
Fossil åkermark, Långängs Brottning, Övrig kulturhistorisk
lämning, ca 235x110 m (NO-SV), som består av en plan sänka i öster som
höjer sig mot V. I främst den NÖ delen, den sanka delen, dikat i N-S och Ö-V,
0,5-0,6 m br och 0,2 m dj. Längst i N löper ett avvattningsdike mot N, 0,5 m
br och 0,3 m dj. I S begränsas odlingsmarken av en lång, låg terrass, ca 0,4
m h. Området är beväxt med flera skogsbestånd, men domineras av gles ca
50-60 årig tall. Finns på Storskifteskartan från år 1814 med namnet Långängs
Brottning.
Raä 364
Källargrund(?), Övrig kuturhistorisk lämning, totalt 5,3x4,0
m (N-S). Grunden består av en rektangulär grop, 2,3x1,8 m (N-S) och 1,3 m
dj, med tvära sidor. Gropen omges på alla sidor utom i S av en vall, ca 1 m br
och 0,1-0,3 m h. På gropens S sida är ingången i form av ett dike, 3,0x0,6 m
(N-S) och 0,4 m dj. Några mindre stenar ligger i gropens kant, liksom några
strax S om, nedanför, ingången. I gropens botten ligger en gammal plåtburk.
Husgrunden ligger i en SSO-sluttning i en mindre ravin.
Raä 365
Kolningsgrop, Fast fornlämning, rektangulär, 7,0x5,5 m (NVSO) och 0,5 m dj. Gropen har ett rektangulärt bottenplan, 4,0x2,4 m, som är
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ojämnt efter en gammal urgrävning. Gropen omges av en vall, ca 1,5 m br
och 0,2 m h. Rikligt med kol/sot i gropbotten och i vallen. Belamrad med
virkesavfall i V halvan. Gropen ligger i svag V-sluttning på tallmo.
Raä 366
Kolningsgrop?, Fast fornlämning, oval, ca 4x2 m (NV-SO) och
0,5 m dj. Det går inte att urskilja någon vall. I gropbotten finns ett 0,1 m tj lager
med kol/sot. Även vid gropkanten finns kol/sot. NO-sluttande sandmo.
Raä 367
Kolningsgrop, Fast fornlämning, rund ca 3,5 m i diam och 0,4
m dj. Gropen är närmast rund, ca 1,7 m i diam, och omges av flack vall, 1,5-2,0
m br och 0,1 m h. I botten framkom kol/sot 0,3 m ner under sandlager. Ingår
i raä 235.
Raä 368
Kolbotten efter resmila, Övrig kulturhistorisk lämning, rund,
7 m i diam och 0,4 m h. I bottnen är en oregelbunden grop med ojämn botten,
ca 4x4 m och 0,7 m dj, delvis fylld med sentida plåttunnor och taktegel. Runt
om bottnen finns mindre gropar. Ingår i raä 235.
Raä369		
Kolningsgrop, Fast fornlämning, rund, ca 3 m i diam och 0,30,4 m dj. Gropen är ca 1,3 m i diam omgiven av en låg, flack vall i S-N, ca 1,5
m br och 0,1 m h. Inget kol påträffades i botten. Ingår i Raä 235.
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Bilaga 2, Sökschakt
Schakt 1 (i norra kanten av N-S gående höjdrygg), 6x2 m (NNO-SSV) och 0,3 m
dj. Överst sandig matjord, 0,3 m tj, därunder gulbeige fin sand med natursten,
de flesta upp till 0,1 m stora, enstaka större.
Schakt 2 (på lägre höjdsträckning), 5x1,5 m (NNO-SSV) och 0,6 m dj. Överst
sandig matjord med natursten, 0,2 m tjockt. Därunder gulbeige fin sand som
mot schaktbotten övergick till brunbeige grövre skiktad sand, natursten förekom.
Schakt 3 (på N-S gående höjdrygg), 4x1,5-2,0 m (NNO-SSV) och ca 4 m dj. Det
sandiga matjordstäcket var 0,2 m tjockt. Under det syntes beige grövre sand ner
till ca 2 m dj., därunder syntes finare sand. Enstaka natursten syntes, främst i
ovankanten av den finare sanden. Den finare sanden syntes sedan hela vägen
ner mot schaktbotten. I den fanns tunna avsatta leraktiga skikt.
Schakt 4 (i N-S gående sänka), 5,0x2,0-2,5 m (NNO-SSV) och 2,4 m dj. Det sandiga matjordstäcket var endast 0,05 m tjockt, därunder fin sand med småsten,
0,2 m tjockt. Därunder grov sand skiktad i tunnare lager ner till ca 2,2 m dj.
Den hade inblandning av organiskt material och kolfragment i övre delen.
På 2,2 m dj under markytan låg ett tunt mörkt lager med organiskt material.
Därunder och ner till schaktbotten mo/mjäla.
Schakt 5 (i N-S gående sänka), 9,0x2,2-3,0 m (NNV-SSO) och 0,7 m dj. Överst
sandig matjord, 0,65 m tj, varav den nedre 0,1 m var gråare, flammig och innehöll kolbitar. Längs schaktets östra kant, 0,3 m ner under markytan, löpte ett
ledningsschakt med sand- och grusfyllning. Under det tjocka matjordstäcket
låg naturlig gul fin sand med fläckar med kol/sot och urlakad vit sand samt
plogspår (NNV-SSO).
Schakt 6 (på N-S gående höjdsträckning), 4x3-5 m (NNV-SSO) och 3,3 m dj.
Under det 0,25 m tj, sandiga matjordstäcket låg gul sand, 0,2 m tj. Därunder
ljus gråbeige fin sand, 0,2 m tj och under den ner mot schaktbotten låg beige
grov sand.
Schakt 7 var 5x2 m (ONO-VSV) och 2 m dj. Grävdes 2,5 m väster om och närmast vinkelrätt mot schakt 5 i höjdens östsluttning för att utröna de påförda
sandlagrens natur. Det sandiga matjordslagret var här endast 0,3 m tj, därunder
låg beigebrun grov sand ända ner i schaktbotten. Ingen äldre marklager med
sotfläckar och plogspår som i schakt 5 påträffades.
Schakt 8 (i sänka och höjdryggens östsluttning), 20x1,5 m (ONO-VSV) och 0,51,5 m djupt. I östra delen syntes gul sand under matjorden längs 1 m sträcka.
Matjorden var gråare mot botten och innehöll en del kol. V därom var marken
störd av ett 3 m brett vattenledningsschakt. V därom syntes åter äldre mark
under matjorden med plogspår och sprickor.
Stratigrafin vid 11 m bestod av: överst brun matjord 0,2 m tj, därunder ljusbrun matjord 0,2 m, tunt skikt urlakningsjord och något kol 0,02 m, ljusbeige
finsand 0,6 m och i botten syntes 0,25 m grov beige sand.
Vid 14 m: överst matjord 0,2 m, gulbeige finsand 0,2 m, därunder grovsand.
Vid 18 m: överst 0,2 m matjord, grovsand 0,2 m och underst skiktat grå
finsand och beige grovsand. Vi grävde 0,4 m ner i grovsanden.
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Schakt 9 var 13x1,5 m (NNO-SSV) och 0,3 m djupt. Sand i botten med några
tvärgående plogfåror.
Schakt 10 var 13x1,5 m (NNO-SSV) och 0,3 m djupt. Beige sand syntes under
matjorden.
Schakt 11 (på N-S gående höjdsträckning) var 16x1,5 m (N-S) och 0,2-0,3 m
djupt. I norra delen (6 m) syntes gul sand under matjorden. Söder därom 2 m
med tvärgående plogfåror. Kan de ha bevarats under väg eller i åkergräns?
Därefter följde kant/åkerhak ca 0,15 m högt. Söder därom plöjt ner i beige
grovsand, längsgående plogfåror.
Schakt 12 (på N-S gående höjdsträckning) var 13x1,5 m (N-S) och 0,3 m djupt.
Under matjorden gul sand, men troligen bara ett tunt lager för beige sand
syntes på några ställen. Några oregelbundna färgningar med lite kol i syntes. En ugnsväggsbit observerades i matjorden. Den bstod av rödbränd och
sintrad mjäla-mo.
Schakt 13 (på N-S gående höjdsträckning) var 15x1,5 m (N-S) och 0,3 m djupt.
Under matjorden beigegul sand och i botten längsgående plogfåror. I matjorden observerades en tegelbit av äldre typ.
Schakt 14 (på N-S gående höjdsträckning) var 8,5x1,5 m (NNO-SSV) och 0,25
m djupt. Under matjorden syntes gulbeige sand och längsgående plogfåror.
Schakt 15 (på N-S gående höjdsträckning) var 18x1,5 m (NNO-SSV)och 0,25
m djupt. Den undre delen av matjorden 0,05 m var inte plöjd på senare tid.
Under den beigegul finsand/mo med enstaka plogfåror och vita fläckar med
urlakad sand.
Schakt 16 (östsluttning mot skog) var 14x1,5 m (N-S) och 0,35 m djupt. Under
matjorden gulbeige lite grövre sand och i botten plogfåror på snedden.
Schakt 17 (östsluttning mot skog) var 12x1,5 m (NNO-SSV) och 0,85 m djupt.
Matjorden var mörkt gråbrun och kolrik. Under det mäktiga matjordslagret
syntes gul sand med vita urlakade fläckar. I botten syntes också sneda plogspår
och två oregelbundna kolfläckar.
Schakt 18 (östsluttning mot skog) var 9x1,5 m (NNO-SSV) och 0,25 m djupt.
Under matjorden fanns beige mo och i den ett längsgående plogspår.
Schakt 19 (vid tjärn) var 7x1,5 m (NNO-SSV) och 0,2 m djupt. Under matjorden
syntes gulbeige sand.
Schakt 20 (vid tjärn) var 12x1,5 m (NNO-SSV) och 0,4 m djupt. Gul sand i botten. Där syntes tre mörka fläckar, ev nedgrävningar men troligen sorkbon.
Schakt 21 (längs älven vid järnframställningsplatsen) var 35x1,5 m (N-S) och
0,3 m djupt. Under matjorden syntes i södra delen grov beige sand och i norra
delen gulare och lite finare sand. I botten syntes längsgående plogfåror och
två oregelbundna kolfläckar. Ingen slagg syntes, inte ens i matjorden.
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Schakt 22 var 14x1,5 m (NNO-SSV) och 0,25 m djupt. Under 0,25 m matjord
syntes gul sand, delvis vit, urlakad.
Schakt 23 (trädesåkern) var 10x1,5 m (N-S) och 0,2 m djupt. Under 0,2 m sandig
matjord grov beige sand.
Schakt 24 (trädesåkern) var 21x1,5 m (N-S) och 0,3 m djupt. Under 0,2-0,3 m
sandig matjord fanns gul sand och i schaktbotten längsgående plogfåror.
Schakt 25 (vid reningsverket) var 14x1,5 m (NNO-SSV) och 0,5 m djupt, matjordslagret 0,4-0,5 m tjockt. I södra änden syntes i schaktbotten gul sand 2 m
ut, därefter 6 m utfylld mark bestående av sand och moränsten. I den norra
delen (6 m) syntes åter sand.
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