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Inledning
Inför planerna att anlägga ett skidspår med nedgrävd kylslinga, ”Frozen 
Tracks”, i Mora Parken, genomförde Dalarnas museum sommaren 2007 en 
arkeologisk utredning i enlighet med länsstyrelsens beslut, dnr 431-11749-06 
(figur 1). Spårdragningen skulle komma att beröra en järnframställningsplats, 
fornlämning 122:3, Mora socken och kommun. Uppdragsgivare var Teknik-
förvaltningen, Mora kommun.

Syfte
Syftet med den arkeologiska utredningen var att klargöra förekomsten av 
fasta fornlämningar längs den planerade spårsträckningen. Utredningen 
skulle även klargöra omfattningen och utbredningen av slaggförekomsten, 

Figur 1. Utdrag ur fastighetskartan med det aktuella utredningsområdet markerat. Skala 1:50 000.
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fornlämning 122:3. Den arkeologiska utredningen skulle också genomföras på 
ett sådant sätt att resultatet skulle kunna ge ett tillfredställande underlag för 
bedömning av inriktning och omfattning av fortsatta arkeologiska åtgärder.

Metod
Utredningen utfördes i två steg: kartanalys och sökschaktsgrävning.

Kartanalysen syftade till att klargöra utredningsområdets markanvänd-
ning och fysiska struktur under de senare århundradena. Kartstudierna har 
utgått från storskifteskartorna från 1840-talet och gjorts av delar av byarna 
Hemus (U32-28:1) och Morkarlby (U32-19:1). Även kartan över Mora från 1693 
(U32-1:2) har varit till hjälp. Kartorna har rektifierats mot fastighetskartan i 
ArcView och renritats.

Sökschakten skulle enligt länsstyrelsens kravspecifikation grävas på stra-
tegiska platser i förhållande till topografin. Det fanns också vissa problem 
med hur spåret skulle läggas i förhållande till befintlig cykelbana och den 
kända järnframställningsplatsen, Mora 122:3. Fredrik Sandberg besökte 
därför platsen den 5 juli 2007 och diskuterade spårdragningen tillsammans 
med Staffan Larsson och noterade de områden som skulle prioriteras vid 
sökschaktgrävningen.

Sökschakt togs upp med jämna mellanrum inom de sex utvalda delarna av 
utredningsområdet. De ytliga jordlagren avbanades skiktvis ner till naturlig 
mark, med grävmaskin utrustad med planeringsskopa. Delar av schakten 
handrensades, fotograferades digitalt i färg och analogt i svart/vitt samt ritades 
i profil. Schakten och anläggningarna dokumenterades skriftligt och mättes 
in med en handhållen GPS.

Kunskapsläge
Området ingår i ett större deltaområde vid Österdalälvens och Orsälvens 
utflöde i Siljan med meandrar, korvsjöar och älvsediment. Jordarten består 
av finsand.

Älvens lopp har genom tiderna orsakat stora förändringar i landskapet, 
exempelvis har partier av sandplatån i norr eroderat bort. Våren 1659 bröt älven 
ett nytt östligt lopp genom Sandängsdeltat ut i Norsälven. Dessförinnan rann 
älven ut i Orsasjön via en nordlig båge norr om Sandängena. Under 1600-ta-
let stod älven vid högvatten i förbindelse med Skepphusviken och Hemulån 
via den västra och låglänta delen av Prästholmen. Det fanns en uppebar risk 
för att älven även skulle bryta en sydligare fåra och då hota kyrkan, varför 
förstärkningsarbeten utfördes vid bl.a. Hemus (Lannerbro 1984)

Skepphusviken är en tidigare utvidgning av Hemulån. Namnet är fantasieg-
gande och har lett tankarna till att där tidigare funnits en uppläggningsplats 
för båtar (Lannerbro 1985).

Bynamnet Morkarlby nämns första gången 1430 och hänger nära samman 
med sockennamnet Mora. De innehåller båda mor- vilket betyder sank mark 
bevuxen med granskog, bynamnet inbyggarnamnet karlar och efterledet -by. 
Hemus efterled-us eller -os betyder åmynning, dvs bebyggelsen ligger vid 
Hemulåns mynning (Lindén 1984)

Det finns förhållandevis få fornlämningar registrerade i närområdet, men 
skidspåret kommer att beröra en slaggförekomst, registrerad som fornlämning 
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122:3 i Riksantikvarieämbetets fornminnesregister över Mora socken. Platån 
och slänten öster om restaurangen innehåller ytterligare lämningar, 122:1 är 
rester av gravhögar och 122:2 en naturbildning, en jordvall (figur 2).

Fornlämning 122 undersöktes delvis i samband med en arkeologisk utred-
ning 2004 (DM dnr 74/04). Den innefattade platån öster om restaurangen och 
sluttningen ner mot sjön fram till cykelbanan. I östra kanten framkom bl.a. 
rester av tre gravhögar. I anslutning till den registrerade slagglämningen 
konstaterades ett slaggvarp, en nedgrävning med smidesavfall, kol och sand 
samt ett möjligt stolphål med fyllning av sand, kol, sot och trärester. Ingen av 
dessa anläggningar undersöktes. 

Då kunde det också konstateras att det tidigare hade grävts en fjärrvär-
meledning genom slaggförekomsten, parallellt med den befintliga gång- och 
cykelvägen. Dessa markarbeten liksom anläggandet av cykelvägen har skett 
utan övervakning av antikvarisk expertis. Sydväst om slaggvarpen fanns en 
mindre mountainbikebana som också kan ha förstört fornlämningen. Slagg-
förekomsten har osäker utbredning men kunde avgränsas till ett cirka 20x30 
meter stort område. Enstaka trögt flutna slaggstycken kunde ses i skärningen 
vid cykelbanan.

I Moraområdet är blästbrukslämningar en vanlig fornlämningskategori. 
Få är undersökta och/eller daterade, men sannolikt är de lämningar som lig-
ger i bygderna närmast Siljan och Orsasjön främst från yngre järnålder-tidig 
medeltid (Hyenstrand 1974). En del av en ugnsrest dokumenterades och da-
terades nyligen i Öna. Den var från 900-talet (Helgesson & Hägerman 2009).

Våren 2004 påträffades en tidigare okänd järnframställningsplats i samband 
med ett vägbygge ca 100 meter nordväst om det nu aktuella utredningsområdet 
(DM dnr 73/04). Vid undersökningen framkom en stor slaggvarp, stolphål och 

Figur 2. Utdrag ur fastighetskartan med fornlämningar och tidigare undersökningar markerade med rött 
respektive orangerandigt. Området kring Mora 122 utreddes 2004. Samma år undersöktes en tidigare 
okänd järnframställningsplats och ett  kulturlager från 1600-talet. Skala 1:10 000.
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rester av blästugnar. Slaggskållorna var av typen ”fårskalleslagg”. Lämning-
arna har daterats till vikingatid, närmare bestämt 900-talets mitt. Ytterligare 
en slaggförekomst finns cirka 100 meter nordväst om området, RAÄ 1405, och 
en 400 meter sydöst om området, RAÄ 124 (figur 2).

Kartanalys
Vid storskiftet på 1840-talet tillhörde nordvästra delen av undersöknings-
området Hemus by och resten Morkarlby, gränsen gick i Skepphusviken (fi-
gur 3). Några av Hemus bys gårdar låg en bit väster om utredningsområdet, 
vid nuvarande väg och järnväg. Utredningsområdet utgjorde östra delen av 
byns åkermark, gärdet Siphusvik, med ett stort åkerområde på höjden mel-
lan Skepphusviken och Österdalälven, samt några mindre tegar i kanterna. 
Marken längs sjön brukades som äng.

Morkarlbys bebyggelse och huvudsakliga åkermark låg inom nuvarande 
tätorten. Marken vid Skepphusviken brukades endast som äng, en stor del 
av marken värderades dock som oduglig. Området söder om Skepphusvi-
ken brukades av Plans och Wiggs rotar, Prästön öster om sjön tillhörde som 
namnet antyder pastorsbostället. Även där bedömdes en stor del av marken 
som oduglig, resten brukades som äng.

Figur 3. Kulturlandskapet på 1840-talet såsom det framträder på storskifteskartorna, med fastighetskartan 
i bakgrunden. Slingan är markerad med blått. Skala 1:4 000.
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Undersökning
Det planerade spåret skulle gå runt Skepphusviken, dvs från Moraparkens 
parkeringen i väster, söder om restaurangen och hotellet, vidare mot stugorna 
öster därom och sedan åt sydväst förbi simhallen och idrottsplatsen.

Vi tog upp 45 stycken sökschakt med en sammanlagd längd på 125 meter, 
bredden var 1,2 meter och djupet varierade mellan 0,05 och 1,2 meter (figur 4). 
Schakten beskrivs närmare i bilagan.

Schaktningen koncentrerades till sex områden. Schakt 1–9 grävdes i spårets 
västra del. Nu växte där gles lövskog och högt ängsgräs, men var tidigare 
åkermark enligt äldre kartmaterial. Schakt 10–15 grävdes på den södra sidan 
av Skepphusvikens östra del, mellan vattnet och gångväg. Området bestod 
av gräsmatta och enstaka träd (figur 5). I äldre tid var där ängsmark. Schakt 
16–19 grävdes norr om Skepphusvikens utlopp i ett barrskogsområde, mar-
ken där bedömdes i äldre tid som oduglig. I skidspårets nordligaste del var 
det tidigare dels ängsmark dels oduglig mark. Där växte nu barrskog och 
där grävdes schakt 20–35. Schakt 40–45 grävdes mellan hotellet och Skepp-
husvikens norra strand. Där fanns nu en gångväg och gles barrskog. Där har 
varit ängsmark enligt äldre kartmaterial. De sista schakten, 36–39, grävdes 
mellan restaurangen och Skepphusvikens nordvästra strand, strax nedanför 
en gångväg. Där har varit ängsmark enligt äldre kartmaterial.

Schakten längs Skepphusvikens stränder grävdes mycket nära sjön och 
där framkom främst utfyllt material, alternativt att marken tydligt påverkats 
av svämningar och vegetation. Schakten i tallskogen i öster blev grunda, de 

Figur 4. Utdrag ur fastighetskartan med slingan (blått) och schakten markerade. Skala 1:4 000.
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innehöll bara naturlig sand under förnan. Schakt 1–9 utgjorde ett undantag, 
de grävdes genom 0,1–0,5 meter djup matjord.

Flera av schakten i västra delen innehöll kol- och sotlager, men i de flesta 
fallen låg kolet snarast i svackor. I schakt 1 fanns dock ett 0,06 meter tjockt 
kollager på den naturliga marken i nästan hela schaktet och under det ett 
kraftigt urlakningsskikt (figur 6). I schakt 2 noterades även där ett kollager 
mot botten, men det sluttade. För att reda ut det närmare utökades schaktet åt 
söder. Då framkom delar av en grop. Botten på gropen var i östra delen nästan 
plan med en rak nedgrävningskant (figur 7), i västra delen mer skålformad 
(figur 8). Kollagret var upp till 0,2 meter tjockt. Under kollagret syntes det ett 

Figur 6. Schakt 1, kollagret i nordost. Fotograf Eva Carlsson.

Figur 5. Utsikt över Skepphusviken med restaurangen i bakgrunden. Fotograf Eva Carlsson.
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kraftigt urlakningsskikt. Det var svårt att uppskatta gropens form och storlek i 
det begränsade schaktet, men en del av själva gropen syntes i sydvästra delen 
av schaktet. På det sätt som gropen kom fram i profilerna talar mycket för 
att det är en kolningsgrop. Gropen var igenfylld med ett mycket omblandat 
sandlager. En grund svackan syntes i markytan ovanför kolningsgropen.

I schakt 3, 4, 7 och 8 rörde det sig om mer diffusa lämningar. Samman-
taget fanns anmärkningsvärt mycket kol i schakt 1–8. Mängden kol i främst 
schakt 1 indikerar att det kan finnas ytterligare kolningsgropar i närheten. En 
förundersökning skulle behöva göras för att närmare klargöra förhållandena.

Järnframställningsplatsen avgränsades relativt väl vid utredningen 2004 
varför inga ytterligare schakt grävdes där. Platsen besiktigades och slagg 
syntes främst i skärningen mot cykelbanan.

Datering
Fyra prover skickades till vedartsanalys, ett prov från kollagret i schakt 1 och 
två från schakt 2. Det ena togs i kollagret innan schaktet utvidgades och det 
andra i kolningsgropen L3. Ett prov togs också av kollagret i schakt 8. Alla 
proven innehöll i huvudsak kol från tall. Utvalda bitar av tallkol, högst 10 
år gamla, från schakt 1 och kolningsgropen skickades sedan vidare för 14C- 
datering. Kollagret i schakt 1 daterades till 1250±25 BP (Ua-35175), kalibrerat 

Figur 7. Botten av kolningsgropen sedd mot öster. Fotograf Britt-Marie Hägerman
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med ett sigmas signifikans blir resultatet 685-780 e.Kr., med tyngdpunkten i 
700-talets första hälft (figur 9). Lager 3 i kolningsgropen daterades till 200±25 
BP (Ua-35176). Resultatet försvårar kolningsgropsresonemanget, det verkar 
inte rimligt att kolningsgropen skulle vara från nyare tid, kanske till och med 
helt modern. Kalibreringen av en så modern datering blir spretig. Resultatet 
hamnar i detta fall antingen i 1600-talets senare del, 1700-talet senare del eller 
efter 1930.

Det kolrika området ligger inte allt för långt från järnframställningsplatsen 
122:3 och den plats som undersöktes 2004. Båda bör vara från yngre järnålder 
eller tidig medeltid, den senare är daterad till 900-talets mitt.

Tolkning
Vi fann de mest påtagliga spåren i slingans västra del i form av kollager och 
svackor med kol och en förmodad kolningsgrop. Endast där och i området 
kring fornlämning 122 har marken brukats som åker enligt kartanalysen. I 
övriga delar saknades spår av mänsklig aktivitet eller så var det spår av mycket 
modern sådan. Huvuddelen av marken har brukats som äng alternativt be-
tesmark under de århundraden som de historiska kartorna speglar. Marken 
låg perifert i förhållande till den historiska bebyggelsen.

Kolningsgropen daterades till nyare tid, medan ett av kollagren daterades 
till vendeltid. Dateringarna gör kolningslämningarna besvärliga att tolka. 
Kollagret i schakt 1 skulle kunna vara en äldre markhorisont och dateringen 
avspegla röjningsfasen, men det såg inte ut som en naturlig markyta, det var 
för mycket kol. Dateringen bör istället avspegla någon annan verksamhet 
knuten till kolning. Det andra provet togs i den förmodade kolningsgropen, 
men vi undersökte bara ett hörn av den, det var ju bara en utredning. Vi trodde 
att vi tog ett bra prov, men vid närmare eftertanke så kan man förmoda att 
gropen fyllts igen under relativt sen tid. Sanden i fyllningen var visserligen 
ljus, men mycket omrörd. Å andra sidan fanns det ordentliga urlakningsskikt 
under kollagret i gropen. Det bör således vara gammalt, men det är möjligt 
att det följt med ”färskt” kol när gropen fylldes igen och dateringen snarare 
speglar igenläggningstiden, dvs en effektivisering av jordbruket.

Mängden kol och sot i området indikerar att där kan ha funnits flera kol-
ningsgropar. Det ligger vidare nära tillhands att koppla kolet till järnfram-
ställningen i närheten. Gravhögarna öster om restaurangen indikerar att det 
även funnits en gård i närheten under vikingatid, kanske redan tidigare. Da-
teringen av kollagret är visserligen den äldsta i området, men att den daterar 
röjningsfasen verkar inte troligt.

Kolningsgropen är nu registrerad som nr 1401 i Mora socken i Riksantik-
varieämbetets fornminnesregister.

Figur 9. De kalibrerade dateringarna.
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Måluppfyllelse
Målet med den arkeologiska utredningen var att klargöra förekomsten av 
fasta fornlämningar i form av i första hand järnframställningsplatser längs 
den planerade spårsträckningen. Inga flera järnframställningsplatser kunde 
återfinnas, däremot rester av kolframställning, vilket kan ses som en del av 
järnframställningen. Utredningen skulle även klargöra omfattningen och 
utbredningen av slaggförekomsten, fornlämning 122 vilket även gjordes. Det 
hade dock i huvudsak klarats ut vid utredningen 2004.

Sammanfattning
En utredning gjordes i juli 2007 i Mora Parken. Anledningen var planerna på 
att anlägga av spår med kylslinga för skidåkning. Skidspåret skulle komma 
att beröra slaggförekomsten, fornlämning 122 i Mora socken.

Kartanalysen av storskifteskartorna visade att området till största delen har 
utnyttjats som ängsmark och endast den sydvästligaste delen har varit od-
lingsmark. Området låg perifert i förhållande till den historiska bebyggelsen.

Vi tog upp 45 schakt med en sammanlagd längd på 125 meter, bredden var 
1,2 meter och djupet varierade mellan 0,05 och 0,95 meter. Det framkom flera 
kollager och en förmodad kolningsgrop i västra delen av utredningsområdet. 
Kolrikedomen skall förmodligen kopplas till järnframställningsplatserna i 
närheten.

Ett kollager daterades till vendeltid medan provet ur kolningsgropen da-
terades till nyare tid. Det kan möjligen spegla gropens igenläggningstid, då 
denna del av gärdet började nyttjas som åker.

Dalarnas museum anser att innan Frozen Tracks anläggs eller några andra 
grävningsarbeten görs i anslutning till fornlämningarna 122 och 1401 bör de 
undersökas arkeologiskt. 
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Helgesson, C. & Hägerman, B-M 2009. Arkeologisk schaktövervakning, Önavägen, 
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Lannerbro, R. 1984. Österdalälvens deltaplan. Mora – Ur Mora, Sollerö, Venjans 
och Våmhus socknars historia, del 1. Mora.

Lannerbro, R. 1985. Skepphusviken, vikingatida båtuppläggningsplats. Mora 
tidning 9/1 1985.

Lindén, B. 1984. Bebyggelsenamn. Mora – Ur Mora, Sollerö, Venjans och Våmhus 
socknars historia, del 1. Mora.
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Tekniska och administrativa uppgifter
Länsstyrelsens diarienummer:  431-11749-06
Länsstyrelsens beslutsdatum:  2006-08-31
Ekonomiskt kartblad:  14E 3g
Socken:  Mora
Fornlämningar: Mora 122:3
Fastigheter Stranden 44:3, 44:12 och 44:13
Koordinater (Enligt Rikets  X 6766559
Koordinatsystem RT 90, 2,5 gon V):  Y 1430778
Höjd (RH 70):  165 m.ö.h.
Uppdragsgivare:  Mora kommun, Teknikförvaltningen
Utförandetid:  2007-07-18–07-19
Schaktlängd, löpmeter:  125
Tidsåtgång:  32 timmar
Vedartsanalys:  Thomas Bartholin
14C-analys: Ångströmlaboratoriet, Uppsala
DM projektnummer:  1382
Diarienummer:  94/06
Arkeologisk personal:  Eva Carlsson 
 Britt-Marie Hägerman
 Fredrik Sandberg (besiktning)
Projektansvarig:  Eva Carlsson 

Dokumentationsmaterialet förvaras på Dalarnas museum. Inga fynd är till-
varatagna.
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Bilaga

Schakt 1
Schaktet var 8x1,2 meter (Ö-V) och 0,2–0,8 meter djupt. I schaktets nordöstra 
ände var matjorden 0,45 m djup. Därunder syntes tunna kolstrimmor 0,02 m. 
Det följdes av ett 0,18 m tjockt strimmigt brungult sandlager. Underst fanns 
ett 0,06 m tjockt kolrikt lager och under det urlakad sand (figur 6). Ett date-
ringsprov togs ur kollagret.

Kol- och sotlagret syntes i botten längs i stort sett hela schaktet, gul sand 
syntes endast i sydvästra änden. Längs norra sidan var det 0,06 m tjockt och 
låg 0,25 m under matjorden i sydvästra delen, sluttade senan åt nordöst till 
0,7 m. Det var ställvis mycket kolrikt, annars gråflammigt. Under kollagret 
syntes ett urlakningsskikt och därunder rostfärgad järnrik sand.

Schakt 2
Schaktet grävdes först 4x1,2 meter (Ö-V) men utökades sedan 2 meter mot 
syd och blev således L-format. Det var 0,2–1,2 meter djupt. Matjorden var 
0,2-0,5 meter tjock. Under var det i sydöst gul sand och i nordväst beige sand. 
En meter från sydöstra schaktkanten syntes ett kollager, tvärs över schaktet. 
För att försöka utröna mer om kollagret utvidgades schaktets västra del mot 
söder. Kollagret fortsatte i en gropliknande form, vi tolkar det som resterna 
av en kolningsgrop (A1). Kollagret var upp till 0,2 meter tjockt. Under kol-
lagret var det ett kraftigt urlakningslager och över kollagret fanns ett kraftigt 
sandlager och överst matjord. Botten på gropen var i östra delen nästan plan 
med en rak nedgrävningskant. Svackan för kolningsgropen var svagt synlig 
ovan jord. Två kolprover togs, en vid schaktningen och en i profilen, lager 3.

Schakt 3
Schaktet var 4x1,2 meter (VSV-ONO) och 0,5 meter djupt. Matjorden var 
0,35–0,5 meter tjock och under var gul sand. I sydöst fanns en sot- och kolrik 
svacka som var 0,9–1,1 meter stor. Under matjorden var en 0,08 meter tjock 
sandlins med ett grått stråk genom. Under sandlinsen var ett 0,05–0,1 meter 
tjockt svartfläckigt lager som hade en otydlig vit begränsning nedåt. Det svarta 
lagret sluttar åt öster. Under gropen var det orange naturlig sand. Svackan 
var även synlig ovan mark. 

Schakt 4
Schaktet var 6x1,2 meter (VSV-ONO) och 0,25–0,3 meter djupt. Matjorden 
var 0,2 meter tjock och under det gul sand. Tvärs över schaktet fanns ett sot-, 
kol- och rostfärgat lager som var 0,8–2 meter i diameter. Den försvann in i den 
norra schaktkanten. Det var ett 0,03–0,09 meter tjockt sot- och kollager med ett 
urlakningsskikt under. Under urlakningsskiktet var ett rostrött oregelbundet 
lager, 0,06 meter djupt. Under detta var gul sand.

Schakt 5
Schaktet var 6x1,2 meter (VSV-ONO) och 0,2–0,25 meter djupt. Matjorden var 
0,2 meter tjock och under det var gul sand.

Schakt 6
Schaktet var 5x1,2 meter (VSV-ONO) och 0,3 meter djupt. Matjorden var 0,2 
meter tjock och under det var ljusgul sand.
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Schakt 7
Schaktet var 5x1,2 meter (N-S) och 0,1–0,2 meter djupt. Matjorden var 0,1–0,2 
meter tjock och under det var gul sand. I mitten av schaktet fanns en sot- och 
kollager blandat med gul sand. Den understa delen av matjorden var blandad 
med sot och kol. Under matjorden var oregelbunden grå/svart/vitmelerad 
sand som på ett ställe var roströd med ett vitt sandlager under.

Schakt 8
Schaktet var 5x1,2 meter (Ö-V) och 0,2–0,75 meter djupt. Matjorden var 0,2-
0,35 meter tjock och under det var gul sand. I östra delen av schaktet var en 
3 meter i diameter stor färgning. Under matjorden var det 0,15 meter med 
svart/grå fläckig sand och under den ett vitt urlakningslager, cirka 0,07 meter 
tjock. Under urlakningslagret rostfärgad anrikad sand.

Schakt 9
Schaktet var 3x1,2 meter (N-S) och 0,2–0,5 meter djupt. Matjorden var 0,2 
meter tjock och under det var prickig sand.

Schakt 10
Schaktet var 2x1,2 meter (Ö-V) och 0,85 meter djupt. Där syntes påfört/sväm-
mad sand, lera och rester av trädrötter under brun sand, från 0,7 meter och 
ner. I östra delen fanns en trädstubbe en bit ner. Sanden i botten var fläckig.

Schakt 11
Schaktet var 3x1,2 meter (Ö-V) och 0,7 meter djupt. I botten fanns brunbeige 
sand som ser oroligt och svämmat ut. Över det fanns det flera sandiga skikt 
med rötter och förmultnat trä.

Schakt 12
Schaktet var 2,5x1,2 meter (Ö-V) och 0,6 meter djupt. I schaktet fanns det 
sand blandat med mycket trädrötter, sten och plast med mera. Schaktet 
grävdes inte i botten. Utfyllnadsmassor.

Schakt 13
Schaktet var 2,5x1,2 meter (Ö-V) och 0,5 meter djupt. I botten fanns orörd 
grov sand, i söder 0,4 meter ner. Ovanpå den var det 0,05 meter fin sand och 
däröver mullblandad sand. I nordvästra hörnet var en mörk yta, eventuellt 
äldre markyta. Norra schaktkanten gick längs en väg.

Schakt 14
Schaktet var 3x1,2 meter (Ö-V) och 0,2 meter djupt. I botten var grov sand. 
På den fanns tunna skikt med finare sand och mullhaltig sand överst. Norra 
schaktkanten gick längs en väg.

Schakt 15
Schaktet var 3x1,2 meter och (Ö-V) 0,6 meter djupt. I söder fanns naturlig 
sand under några centimeter mullblandad sand. I norra delen var det utfyllt. 
Flera olika lager syntes med bruna mer mullhaltiga lager emellan. Norra 
schaktkanten gick längs en väg.
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Schakt 16
Schaktet var 3x1,2 meter (NÖ-SV) och 0,3 meter djupt. Överst var 0,15 meter 
matjord därunder ett lager natursten, 0,05 meter stora. Under det ett skikt 
finare sand och i botten var grov sand. Schaktet gick i en stig.

Schakt 17
Schaktet var 3x1,2 meter (NÖ-SV) och 0,1 meter djupt. Under förnan var grov 
sand.

Schakt 18
Schaktet var 3x1,2 meter (NÖ-SV) och 0,1 meter djupt. Under förnan var grov 
sand och mycket rötter.

Schakt 19
Schaktet var 2,5x1,2 meter (NÖ-SV) och 0,1 meter djupt. Under förnan var 
finare sand med en del mörkare fläckar, troligen förmultnade trädrötter. 

Schakt 20
Schaktet var 3x1,2 meter (NNO-SSV) och 0,1 meter djupt. Under förnan var 
beige sand. I södra änden av schaktet fanns ett tunt sandlager ovanpå förnan, 
troligen spårpreparering.

Schakt 21
Schaktet var 2,5x1,2 meter (NNÖ-SSV) och 0,1 meter djupt. Under förnan var 
beige sand.

Schakt 22
Schaktet var 2x1,2 meter (N-S) och 0,1 meter djupt. Under förnan var beige 
sand.

Schakt 23
Schaktet var 3x1,2 meter (NV-SÖ) och 0,1 meter djupt. Under förnan var beige 
sand.

Schakt 24
Schaktet var 2x1,2 meter (NV-SO) och 0,1 meter djupt. Under förnan var beige 
grov sand.

Schakt 25
Schaktet var 3x1,2 meter (Ö-V) och 0,2 meter djupt. Under förnan var beige 
grov sand. Grävd tvärs genom sluttning åt öster, naturlig svacka inget dike.

Schakt 26
Schaktet var 6x1,2 meter (Ö-V) och 0,3 meter djupt. Under förnan var beige 
grov sand. Grävd tvärs genom sluttning åt väster, naturlig svacka inget dike. 
En meter nivåskillnad mellan öst och väst.
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Schakt 27
Schaktet var 2x1,2 meter (NO-SV) och 0,1 meter djupt. Under förnan var beige 
grov sand.

Schakt 28
Schaktet var 2x1,2 meter (NO-SV) och 0,1 meter djupt. Under förnan var 
beigegul sand.

Schakt 29
Schaktet var 2x1,2 meter (Ö-V) och 0,1 meter djupt. Under förnan var beigegul 
sand.

Schakt 30
Schaktet var 2x1,2 meter (Ö-V) och 0,1 meter djupt. Under förnan var beigegul 
sand.

Schakt 31
Schaktet var 2x1,2 meter (Ö-V) och 0,1 meter djupt. Under förnan var beigegul 
sand.

Schakt 32
Schaktet var 2x1,2 meter (NO-SV) och 0,1 meter djupt. Under förnan var 
beigegul sand.

Schakt 33
Schaktet var 2x1,2 meter (NO-SV) och 0,1 meter djupt. Under förnan var 
beigegul sand.

Schakt 34
Schaktet var 2x1,2 meter (NO-SV) och 0,1 meter djupt. Under förnan var 
beigegul sand.

Schakt 35
Schaktet var 2,5x1,2 meter (NO-SV) och 0,1 meter djupt. Under förnan var 
beigegul sand.

Schakt 36
Schaktet var 2x1,2 meter (NÖ-SV) och 0,6 meter djupt. Under matjorden var 
det påförd sand och grus. Under det påförda var det mylla och under det 
sand som bör vara för ett ledningsrör.

Schakt 37
Schaktet var 4x1,2 meter (NÖ-SV) och 0,95 meter djupt. 5 centimeter närmast 
botten en markyta med rester av gräs och kvistar. Under brunt lerigt material. 
Över brunaktig sand med mycket rötter, en del multnande. Sanden var påförd. 

Schakt 38
Schaktet var 3x1,2 meter (NÖ-SV) och 0,2 meter. Under påförd sand var mull-
haltig sand och därunder gul sand.
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Schakt 39
Schaktet var 3x1,2 meter (NÖ-SV) och 0,15 meter djupt. I botten var beige 
svämmad sand. Längs södra schaktkanten fanns sand och grus, förmodligen 
ett ledningsschakt.

Schakt 40
Schaktet var 3x1,2 meter (Ö-V) och 0,1 meter djupt. Under förnan var beige 
grov sand.

Schakt 41
Schaktet var 2x1,2 meter (Ö-V) och 0,1 meter djupt. Under förnan var gulbeige 
sand.

Schakt 42
Schaktet var 2,5x1,2 meter (Ö-V) och 0,1 meter djupt. Under förnan var gul-
beige sand.

Schakt 43
Schaktet var 2x1,2 meter (Ö-V) och 0,1 meter djupt. Under förnan var gulbeige 
sand.

Schakt 44
Schaktet var 3x1,2 meter (Ö-V) och 0,1 meter djupt. Under förnan var gulbeige 
sand.

Schakt 45
Schaktet var 3x1,2 meter (Ö-V) och 0,05 meter djupt. Under förnan var gul sand.



20 Dalarnas museum – arkeologisk rapport 2009:6

Teckenförklaring
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Postadress: Box 22, 791 21 Falun
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