Arkeologisk utredning delsträckan

BERGEBY–ÅKERN

av planerad vattenledning mellan Borlänge och
Falun, genom Borlänge, Stora Tuna och Aspeboda
socknar i Borlänge och Falu kommuner, Dalarna

Arkeologisk rapport 2012:1
Greger Bennström & Eva Carlsson

Arkeologisk utredning delsträckan

BERGEBY–ÅKERN

av planerad vattenledning mellan Borlänge och
Falun, genom Borlänge, Stora Tuna och Aspeboda
socknar i Borlänge och Falu kommuner, Dalarna
Greger Bennström
Eva Carlsson

Dalarnas museum

Arkeologisk rapport 2012:1

Arkeologisk utredning, Bergeby–Åkern

1

Renritning: Greger Bennström och Eva Carlsson
Form: Eva Carlsson
Framsida: Sökschaktsgrävning i Utanmyra. Gårdstomten nr 15 ligger i skogsbrynet
till vänster om bildens mitt. Foto: Fredrik Sandberg

Rapporten kan beställas från Dalarnas museum, Box 22, 791 21 FALUN
tfn 023–76 55 00, fax 023–283 58, e-post info@dalarnasmuseum.se

© Lantmäteriverket Gävle 2006. Medgivande MS2006/02203

© Dalarnas museum 2012
Tryck: Dalarnas museum, Falun, 2012
ISSN 1400-8815
2

Dalarnas museum – arkeologisk rapport 2012:1

Innehåll
Inledning...................................................................................................................5
Syfte............................................................................................................................5
Metod.........................................................................................................................6
Arkivstudier........................................................................................................6
Kartanalys............................................................................................................6
Fördjupad fornminnesinventering...................................................................6
Sökschaktsgrävning............................................................................................7
Fornlämningsbild.....................................................................................................7
Historik......................................................................................................................8
Äldsta belägg.......................................................................................................8
Kartanalys.................................................................................................................9
Inventering..............................................................................................................12
Resultat...............................................................................................................12
Tolkning..............................................................................................................13
Sökschaktsgrävning...............................................................................................19
Resultat...............................................................................................................21
Tolkning..............................................................................................................21
Konsekvenser och rekommendationer...............................................................22
Måluppfyllelse...................................................................................................23
Sammanfattning.....................................................................................................23
Referenser................................................................................................................24
Arkiv...................................................................................................................24
Tekniska och administrativa uppgifter...............................................................24
Figurförteckning.....................................................................................................25
Bilaga 1, Inventering..............................................................................................27
Bilaga 2, Schaktbeskrivning..................................................................................31

Arkeologisk utredning, Bergeby–Åkern

3

4

Dalarnas museum – arkeologisk rapport 2012:1

Inledning
Med anledning av att Falu Energi & Vatten AB planerade en dragning av en
ny vattenledning mellan Borlänge och Falun fick Dalarnas museum i uppdrag
att göra en arkeologisk utredning. Området som skulle utredas gick mellan
Borlänge sjukhus i Borlänge stad och kommun och Åkern i Aspeboda socken,
Falu kommun (figur 1 och 2). Sträckan var totalt ca 7,7 km lång och 0,1 km
bred. Inom Falu kommun omfattade utredningen kartstudier, fördjupad
fornminnesinventering och sökschaktsgrävning. Inom Borlänge kommun var
det endast en fördjupad fornminnesinventering. Beslut om utredningen togs
av Länsstyrelsen Dalarna, dnr 431-5273-2011, och beställare var Falu Energi
& Vatten AB.

Syfte
Utredningens syfte var att klargöra i vilken omfattning fornlämningar berörs
av den planerade vattenledningsdragningen. Den skulle vidare bilda underlag för beslut om eventuella fortsatta arkeologiska åtgärders inriktning och
omfattning samt vägleda exploatören hur vattenledningen kan lokaliseras
utifrån ett arkeologiskt bevarandeperspektiv.
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Figur 1. Utdrag ur fastighetskartan med den planerade ledningsdragningen inom Falu kommun markerad
med lila. Skala 1:50 000.
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Figur 2. Utdrag ur fastighetskartan med den planerade ledningsdragningen inom Borlänge kommun
markerad med lila. Skala 1:50 000.

Metod
Utredningen bestod av arkiv- och kartstudier, fördjupad fornminnesinventering samt sökschaktsgrävning.

Arkivstudier
Studierna har bestått i att ta fram uppgifter ur Riksantikvarieämbetets fornminnesregister (FMIS), genomgång av Lantmäteriets arkiv och ortnamnsregistret på Institutet för språk och folkminnen (Sofi). Kartanalysen har berört
delen inom Falu kommun, men äldre kartmaterial har också studerats för
Borlängedelen.

Kartanalys
Kartanalysens syfte har varit att klargöra områdets markanvändning och fysiska struktur under de senaste århundradena. Den är ett utmärkt hjälpmedel
vid fältinventeringen för att söka såväl enskilda lämningar som övergripande
strukturer i landskapet.
De kartor som använts har hämtats ur Lantmäterimyndighetens och
Lantmäteristyrelsens arkiv. Den äldsta storskaliga kartan var från början av
1700-talet, och den yngsta från början av 1900-talet. Två småskaliga kartor från
1600-talet har varit till hjälp. Analysen av den öppna marken mellan Sörbo
och Åkern har berört byarna Stora Aspeboda, Åkern, Grönskog, Utanmyra
och Sörbo. Analysen har begränsats till ledningssträckans närområde.
Kartstudierna har innefattat framställning av historiska kartöverlägg och
en analys av två tidshorisonter, 1700-tal och sekelskiftet 1900. Lämpliga kartor
har valts ut, excerperats och rektifierats digitalt mot fastighetskartan i ArcGIS.
Därefter har en skriftlig analys gjorts.

Fördjupad fornminnesinventering
Inventeringen syftade till att lokalisera och beskriva fysiska lämningar inom
utredningsområdet. Registrerade lämningar inom eller i anslutning till ut6
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redningsområdet kontrollerades, så att beskrivning, läge och avgränsning
stämde med tidigare uppgifter. Inom speciellt intressanta partier, utifrån
kartstudien och lokala geografiska/topografiska förhållanden, granskades
terrängen extra noga. Där tveksamhet rådde angående eventuella lämningars
karaktär och/eller utbredning gjordes provstick med jordsond. Där så krävdes
för förståelsen, t.ex. vid ytstora lämningar, utvidgades inventeringen utanför
utredningsområdet.
Nyupptäckta, oregistrerade lämningar beskrevs enligt Riksantikvarieämbetets praxis och mättes in med GPS kopplad till handdator med underlagskartor.
I de fall det var relevant fotograferades också lämningarna med digitalkamera.
I samband med inventeringen markerades också lokaliserade forn- och
kulturlämningarna genom att blågula fornlämningssnitslar sattes upp i lämningarnas ytterkanter.

Sökschaktsgrävning
Sökschakt togs upp på sträckor där kartstudier och/eller fornminnesinventeringen indikerat att under mark dolda anläggningar eller strukturer skulle
kunna förekomma.
Schakten grävdes med planskopa ned till naturlig mark. Schaktbotten och
sidor rensades delvis för hand. Samtliga schakt beskrevs och mättes in med
GPS kopplad till handdator med underlagskartor. Schakten fotograferades
översiktligt med digitalkamera.

Fornlämningsbild
När det gäller registrerade lämningar i fornlämningsregistret (FMIS) så var det
egentligen bara fyra stycken som låg intill den planerade ledningssträckan.
RAÄ-nr Aspeboda 122:1 och 133:1 var två bytomter (figur 3). Bytomten RAÄnr 122 markerar en gårdstomt i Grönskog, men uppges i FMIS vara Björsbos.
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Figur 3. Utdrag ur fastighetskartan med bytomterna RAÄ-nr Aspeboda 122 och 133 markerade med
rött. På kartan syns även Utanmyra gårdstomt RAÄ-nr Aspeboda 135, gruvområdet Aspeboda 81,
slaggförekomsterna Aspeboda 209 och 210 samt husgrunden Aspeboda 212. Skala 1:20 000.
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Figur 4. Utdrag ur fastighetskartan med kalkbrottet RAÄ-nr Stora Tuna 67 och slaggförekomsten
RAÄ-nr Borlänge 6 markerade med rött. På kartan syns även gruvområdet RAÄ-nr Stora Tuna 60,
slaggförekomsten Stora Tuna 71 och fredsmilsstenen Stora Tuna 964. Skala 1:20 000.
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Björsbo bytomt ligger ca 300 m längre söder ut (U1-3:1). Den bör registreras i
FMIS. Angående Grönskog se vidare nedan. RAÄ-nr 133 utgjordes av Sörbo
bytomt. Ingen av bytomterna var avgränsade, utan endast inprickade på den
ekonomiska kartan med en kryssmarkering.
Vidare passerade utredningsområdet i närheten av kalkbrottsområdena
RAÄ-nr Stora Tuna 67:1 vid Grönsjöberget och en slaggförekomst, RAÄ-nr
Borlänge 6:1, vid Bergeby (figur 4).
Övriga registrerade lämningar i närområdet bestod främst av gruvlämningar, slaggförekomster, hyttområden samt gårds- och bytomter.
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Stora Aspeboda har flera medeltida belägg, det äldsta kända är från 1368
(Sofi), men många av dessa får antas gälla sockennamnet. Bestämningen stora
eller ”Stoor” är känt först från 1600-talet och måste då syfta på bebyggelsen.
Utanmyra kan ha ett medeltida belägg från 1450, men säkrare belägg finns
först 1539 (Sofi). Byarna träder fram lite tydligare på Tabula Geographica från
1640 (U5). Där redovisas en täktekarlsgård i Sörbo, två bergsmansgårdar i
Utanmyra och fyra bergsmansgårdar i Stora Asbo (Aspeboda). Åkern saknas,
men byn får å andra sidan inte plats på kartan för det är mycket vinkelfel
just där. Åkern finns däremot med på den geografiska avritningen från 1655
(U22-1:2). Grönskogs äldsta kända belägg är från 1705 (U1-3:1).
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Kartanalys
Det finns en storskaliga karta från början av 1700-talet, men den täcker bara
norra delen av analysområdet, dvs Stora Aspeboda, Grönskog och Åkern
(U1-3:1). Den har kompletterats något med hjälp av sockenkartan från 1806
(20-ASP-29). Den är översiktlig och särskiljer bara på inägomark, hagmark och
utmark, gårdssymbolerna är dessutom otydliga. Den senare tidshorisonten
som benämnts 1900 bygger på laga skifteskartor. Kartan över Utanmyra är
äldst, från 1863 (20-ASP-66), de andra från 1907 (20-ASP-104) respektive 1912
(20-ASP-109).
Stora Aspeboda, Grönskog och Åkern låg jämförelsevis högt på relativt
stenbunden mark. På 1700-talet låg bebyggelsen i övre, nordöstra, delen av
inägomarken (figur 5). Åkrarna var inte speciellt stora och hade ofta oregelbundna former och innehöll impediment och odlingsrösen, andra bestod av
myrjord. En del av åkrarna var dikade. Det redovisas inte mycket ängsmark
i området. Det är ändå troligt att åkerbruket åtminstone till del bedrevs som
lindbruk. Stora Aspebodas, Grönskog och Åkerns marker låg separerade.
Vägen från Ornäs mot Stora Aspeboda gick mellan Stora Aspeboda och Grönskogs ägor. Den fortsatte sedan mot Falu gruva. Mellan Grönskog och Åkern
fanns också en förbindelse, snarast fägata mot Grönskogsberget.
Även om kartläget är bristfällig kan man förstå att trots att marken runt
Lilla Aspan många gånger var lågländ, var stora delar uppodlade på 1700-talet
både i Utanmyra och Sörbo. Kartan anger dock bara att större delen av området
brukades som inägomark, dvs som åker, äng eller lindor. Aspån slingrade sig
fram från Storgården ner mot Lilla Aspan. Det området var åtminstone delvis
rätt sankt och kallades Krusmyren. Den marken verkar ha varit värdefull, för
Falu Nya kyrka hade skaffat sig del i den, liksom åtskilliga andra markägare.
Den hade således skiftats på många delägare. Vägsträckningarna på östra
respektive västra sidan av Lilla Aspan torde vara mycket gamla.
Vid sekelskiftet 1900 var åkerbruket dominerande (figur 6). För Utanmyra
och Sörbo kan inga egentliga kommentarer ges om eventuella förändringar
i odlingen, men runt 1900 fanns där stora väldikade åkerytor. Myrområdet i
Aspåns nedre lopp brukades som sidvallsäng. Omkring sekelskiftet gjordes
stora arbeten för att ändra Aspåns nedre lopp, troligen för att vinna ytterligare
åkermark. Den rätades och ytterligare kanaler och diken grävdes. Utanmyras
äldre bebyggelse låg förmodligen nära Aspans nordöstra strand, men kartan
från 1863 visar en gård lite längre norrut, i den nu aktuella ledningssträckningen. I Stenhagen omedelbart norr om gården finns på kartan två markeringar som skulle kunna vara rösen. I samband med skiftet gjordes en mindre
justering av bygränsen mot öster, gränsrösena markerar den nya gränsen.
I Stora Aspeboda, Grönskog och Åkern har några gårdstomter flyttats och
andra expanderat när t.ex. nya ladugårdar byggdes. Ledningssträckningen går
över ladugårdsbyggnaden på den västra gården i Grönskog. Viss ökning av
åkermarken hade skett, men den var förhållandevis liten. Hägnadssystemet
har brutits upp och förändrats. Den största förändringen var dock järnvägen
till Björbo, som bl.a. skar av delar av Åkerns inägor. Det innebar också att
några vägar drogs om i samband med skiftet.
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Figur 5. 1700-talets kulturlandskap tolkat
utifrån äldre kartor. Fastighetskartan
syns i bakgrunden. Skala 1:10 000.
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Inventering
Den fördjupade fornminnesinventeringen genomfördes under tre dagar i
början av november 2011.
Mittlinjen för den planerade vattenledningen var
markerad med stakkäppar och en ca 50 meter
bred zon på var sida om
mittlinjen inventerades.
För att förstå lämningens
sammanhang eller kunna
följa lämningens hela utsträckning, breddas inventeringsområdet där så
krävdes.
Sträckan Åkern–Sörbo
gick genom något kuperad jordbruksbygd och
bestod huvudsakligen av
odlings- och hagmark med
mellanliggande skogspartier samt tomtmarker. Figur 7. Hägnadsvallen nr 12, från nordöst. Den var av s.k.
Sträckan Sörbo–Bergeby Falutyp. Foto: Greger Bennström
bestod till största delen av
kuperad skogsmark med
några mindre partier odlingsmark. Utmed hela sträckan var marken ofta
ganska sank i de lågt liggande partierna.
Det begränsade utredningsområdet gjorde att hela sträckan kunde genomsökas med relativt täta slag. En mindre hästhage i Åkern gicks inte över
eftersom det var hästar i den. Den var dock så pass liten att man ändå fick
en bra överblick från omgivande vägar. En knapp kilometer östnordöst om
Bergeby var ett mindre hygge med tät vegetation som var något svårinventerat. Oftast utgjorde dock varken terräng eller vegetation något större hinder
i inventeringsarbetet.

Resultat
Totalt påträffades 27 nya lämningar vid inventeringen. 25 av dessa låg i Aspeboda socken och två inom Borlänge stad. De agrara lämningarna var vanligast
och bestod av åtta odlingsrösen (nr 1–2, 4–7, 18 och 22), tre odlingslämningar
(nr 16, 24 och 33), ett röjningsröseområde (nr 3), en stenröjd yta (nr 9) och en
hägnadsvall (nr 12) (figur 7). Den näst vanligaste lämningen var olika typen
av vägar, nämligen sju stycken (nr 10–11, 13–14, 23, 27 och 31). Två gårdstomter (nr 15 och 29) med totalt minst nio husgrunder registrerades. Därtill kom
en ensamliggande husgrund (nr 8). Dessutom registrerades ett område med
kolbotten och kojgrund (nr 30), en kolbotten (nr 32) och en kallkälla (nr 28).
För en närmare beskrivning av samtliga lämningar, se bilaga 1.
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Figur 8. Lämningarna vid Åkern markerade med ljusrött och respektive nummer. Den planerade
ledningens ungefärliga mittlinje markerad med lila. Skala 1:4 000.

Tolkning
Odlingsrösena nr 1 och 2 (figur 8) ligger på respektive i kanten av en inäga
på 1806 års karta (20-asp-29). Odlingsytan finns också på 1907 års karta (figur
10), där röse nr 1 är inritat. På 1705 års karta utgörs marken av skogsmark
(figur 9). Odlingsmarken, till vilken rösena hör, verkar alltså ha tillkommit
någon gång mellan 1705 och 1806.
Rösena 4–7 samt husgrunden 8 ligger i vad som på 1806 års karta betecknas
som ”hagar med allehanda skog uti” (20-asp-29) och på 1705 års karta verkar
marken ha varit av liknande slag (figur 9). På 1907 års karta betecknas marken
som skogsmark, men röse 4 och 7 ligger i kanten av odlingsmark. Där finns
även byggnaden till husgrunden nr 8 inritad (figur 10). Samtliga rösen är av
samma karaktär. De är relativt små och låga och består till stora delar av små
stenar, 0,1 m och under, med enstaka större stenar, upptill 0,5 m. Det skulle
kunna tyda på att de är av hög ålder, dvs. från tiden innan 1705 års karta.
Området med röjningsrösen nr 3 ligger också i skogsmark, men mellan
odlingsmark i öst och en väg i väst, på 1907 års karta. Vägen som planerades
enligt kartan verkar inte ha blivit av. På kartorna från 1705 och 1806 gick en
fägata genom området och på båda kartorna finns även odlingsmarken i öster med. Det är oklart vilken funktion de spridda rösena haft. Kanske har de
samband med fägatan eller den planerade vägen?
Hägnadsvallen nr 12 (figur 11) stämmer bra med den hägnad som finns
på 1705 och 1806 års kartor. 1907 var hägnadssystemet i upplösning och på
kartan finns ingen markerad hägnad, men markanvändningen är densamma.
Hägnaden har ett naturligt läge mellan den lågt liggande odlingsmarken och
en moränhöjd, Gudmuns hage (figur 9), och kan således höra till tiden när
man först tog upp odlingsmarken. Troligen är stenvallen resterna efter en
hägnad av s.k. Falutyp (Carlsson & Sandberg 2004:14 och 2007:32f). Denna typ
av hägnader omtalas t.ex. av Linné på hans dalaresa 1734. När Linné reser i
områdena kring Falun skriver han att gärdesgårdarna ser ut som de skånska,
Arkeologisk utredning, Bergeby–Åkern
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Figur 11. Lämningarna vid Grönskog markerade med ljusrött och respektive nummer. Onumrerade
punkter visar husgrunder inom gårdstomten nr 29. Den planerade ledningens ungefärliga mittlinje
markerad med lila. Skala 1:4 000.

de ”äro byggda uti en låg stenmur…” (Linnæus 2007:44 & 262). Gärdesgården
av Falutyp var alltså en vanlig trägärdesgård byggd ovanpå en låg stenmur.
Vägen nr 10 finns inritad som en mindre väg på ekonomiska kartan från
1966 och sydvästra delen på laga skiftet från 1907.
Den stenröjda ytan
nr 9 finns inte belagd
på någon karta och
dess funktion och ålder
är oklar. Den bortröjda
stenen som omgav ytan
var dock övermossad
varför det ändå måste
vara ett tag sedan stenarna flyttades undan.
Röjningsröse nr 22,
vid Grönskog stämmer
bra med ett röse på
1700-talskartan (figur
9), medan röse nr 18
ligger inne på gårdstomten invid husgrunderna. Det skulle
kunna tyda på att det
möjligen rör sig om ett
spisröse eller att det
har lagts upp i senare
tid efter att byggnaderna rivits.
Figur 12. Den väl upptrampade stigen nr 11. Foto: Greger Bennström
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Figur 13. Lämningarna vid Utanmyra markerade med ljusrött och respektive nummer. Den planerade
ledningens ungefärliga mittlinje markerad med lila. Skala 1:10 000.

Gårdstomten för Grönskog nr 29 hade tidigare markerats utan avgränsning (RAÄ-nr 122), men uppgavs felaktigt markera Björsbo bytomt. Björsbo
bytomt ligger ca 300 meter längre söderut. I samband med inventeringen
gjordes en avgränsning av tomten utifrån laga skifteskartan från 1907 (figur
10) och topografiska förhållanden. Grönskog finns med på kartan från 1705,
men där är gårdarna mer schablonmässigt markerade med ett hus per gård
(figur 9). Den östra delen verkar dock inte ha varit bebyggd då, eftersom den
delen då låg inom Gudmuns hage (figur 9).
Vägen nr 23 (figur 13) finns med på laga skifteskartan från 1907 som en
stig och fortsätter ca 350 meter åt NNÖ fram till en gård. Den följer en äldre
bygräns och kan därför vara gammal, även om den inte finns utritad på äldre
kartor (figur 9).
Vägarna nr 11 och nr 14 finns båda med på laga skifteskartan från 1865
(figur 10). De båda vägarna har gått ihop strax norr om de registrerade sträckorna och fortsatt till odlingsmark längre norrut. Den registrerade sträckan av
vägen nr 11 hade karaktären av en väl upptrampad hålstig (figur 12), medan
väg nr 14 snarare var en smal körväg som gått fram till gårdstomten nr 15.
Väg nr 13 består av en vägbank i en sluttning. Den finns inte med på 1865
års karta. Möjligen var den registrerade sträckan en del av en vinterväg.
Gårdstomten nr 15 och odlingslämningen nr 16 finns på 1865 års karta (figur
10). Det verkar dock vara en senare utflyttning från Utanmyras ursprungliga
gårdsläge. På 1700-talet låg bebyggelsen längre söderut, där dagens bebyggelse finns (20-sko-75). På 1800-talskartan finns sex byggnader inritade, men
det var endast grunden efter bostadshuset och ytterligare två otydliga grunder som kunde upptäckas i fält. På ekonomiska kartan från 1966 verkar både
gårdstomt och odling vara trädbeväxt.
Arkeologisk utredning, Bergeby–Åkern
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Figur 14. Lämningarna vid Sörbo markerade med ljusrött och respektive nummer. Den planerade
ledningens ungefärliga mittlinje markerad med lila. Skala 1:10 000.

Odlingslämningen nr 24 (figur 14) finns på en karta från 1912 (figur 10).
På samma karta finns även vägarna nr 27 och 31. Odlingslämningen är en
del av den odlingsmark som legat söder om Sörbo gård. De registrerade vägsträckorna är delar av vad som troligen har varit ett större system av mindre
skogsvägar eller vintervägar. Norra delen av den väg där nr 31 ingår finns
även på ekonomiska kartan från 1966. Nr 27 är ett hålvägsartat parti medan
nr 31 är en uppbyggd vägbank. Kallkällan nr 28 och kolningslämningarna nr
30 finns inte med på ovan nämnda karta.
Inte heller kolbotten nr 32 (figur 15) finns på någon av de genomgångna
kartorna. Odlingslämningen nr 33 finns med på storskifteskartan från 1830
(20-stu-83) och även på en äldre karta från 1762 (20-stu-41). Marken verkar
ha varit naturligt bra för odling då endast några mindre ansamlingar av röjningssten omgav den relativt stora ytan. Enligt de historiska kartorna har det
även varit odlingsmark nordöst om Olbäcken, men det var svårt att se några
tydliga spår efter odling där, då en kraftledningsgata gick genom området.
Det är endast hägnadsvallen nr 12 som bedömts som fast fornlämning.
Enligt Riksantikvarieämbetets praxis när det gäller hägnader, ska dessa vara
förhistoriska eller medeltida för att bedömas som fornlämning. Undantag
kan göras om hägnaden är unik och har ett särskilt kulturhistoriskt och/eller
vetenskapligt värde. Dalarnas museum har bedömt att hägnaden är unik och
har ett särskilt kulturhistoriskt värde då den är av s.k. Falutyp. Ytterligare
lämningar där fornlämningsstatus skulle kunna övervägas är Grönskogs
gårdstomt nr 29 och rösena nr 4–7. Grönskogs gårdstomt är dock fortfarande
bebyggd i sydvästra delen varför det blir svårt att hävda fornlämningsstatus
18
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Figur 15 Lämningarna vid Bergeby markerade med ljusrött och respektive nummer. Den planerade
ledningens ungefärliga mittlinje markerad med lila. Skala 1:10 000.

enligt Riksantikvarieämbetets praxis. Rösena nr 4–7 verkar ålderdomliga och
kan inte knytas till någon odlingsmark på de historiska kartorna. Men då de
inte hör till någon annan lämning med fornlämningsstatus är det svårt att bedöma dem som fasta fornlämningar. Samtliga övriga lämningar har bedömts
som övriga kulturhistoriska lämningar när det gäller skyddsstatus.

Sökschaktsgrävning
Sökschaktsgrävningen genomfördes under två dagar i mitten av november.
Vid Grönskog togs fyra sökschakt upp (figur 16). Schakten gick i ÖNÖ-VSV
riktning och var belägna i åkermarken mellan gården och vägen. Nordväst
om Utanmyra togs 14 sökschakt upp i åkermarken mellan gårdstomten nr
15 och det sanka området norr om Lilla Aspan (figur 17). Schakten gick huvudsakligen i NÖ-SV riktning. I Sörbo togs sex sökschakt upp mellan vägen
och Lilla Aspan. Även här var schakten belägna i åkermark och gick i NÖ-SV
riktning (figur 18).
Anledningen till att sökschakten togs på dessa tre sträckor var naturligtvis
närheten till de tre by-/gårdstomterna. Vid Utanmyra fanns även uppgifter om
fynd av slagg, RAÄ-nr Aspeboda 209 och 210. Ett 10-tal slaggstycken påträffades också på en av husgrunderna vid Grönskog. I åkermarken vid Sörbo
fanns flera fina terrasser och en mindre platå i sluttningen ned mot sjön. Dessa
utgjorde fina lägen för förhistorisk bosättning så väl som för järnframställning.
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Figur 16. Sökschakt 1-4 i Grönskog. Skala 1:2 000.
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Figur 17. Sökschakt 5-18 i Utanmyra. Skala 1:4 000.
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Figur 18. Sökschakt 19-24 i Sörbo. Skala 1:2 000.

Resultat
Matjordslagret i schakten, som var 6–23 m långa och 1,6 m breda, var mestadels
0,2–0,3 m tjockt och därunder kom naturlig mjäla. Samtliga schakt grävdes
ned till den naturlig mjälan. För en fullständig beskrivning av samtliga schakt
se bilaga 2.
Schakt 1–4 togs upp vid Grönskog. I östra delen av schakt 1 framkom några
tegelfragment samt enstaka fragment av glas och porslin i matjorden. I schakt
2 och 3 framkom några jordfasta stenar i botten av schakten.
Schakt 5–18 togs upp vid Utanmyra. Mitt i schakt 5 framkom några jordfasta stenar i botten. I östra delen av schakt 6 framkom en dräneringsledning
i botten. Under matjorden i schakt 8 framkom ett 0,10–0,15 m tjockt torvlager.
Schakt 19–24 togs upp vid Sörbo. I schakt 19 framkom stenar från en moränrygg tvärs genom schaktet. I schakt 21–24 kunde plogfåror konstateras
diagonalt genom botten av schakten.

Tolkning
De fynd av tegel, glas och porslin som påträffades i schakt 1 härrör helt säkert
från den byggnad som stått alldeles vid ÖNÖ änden av schaktet. Ingen slagg
påträffades i schaktet och de topografiska förhållandena tyder också på att
slaggstyckena i husgrunden hamnat där sekundärt. De jordfasta stenar som
påträffades i botten av några av schakten verkar inte höra till någon konstruktion utan fanns där naturligt. Schakt 19 togs upp på kanten av ett krön.
Ett flertal stenar framkom tvärs över schaktet. Vid en utvidgning av schaktet
åt sydöst visade det sig att stenarna kom från en moränrygg som låg utmed
kanten av krönet. De plogfåror som kunde ses i botten på schakt 21–24 kommer sannolikt från modern maskinell plöjning.
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Figur 19. Planerad ledningsdragning markerad med lila linje. Förslag på justerad ledningsdragning
markerad med streckad linje. Berörda lämningar markerade med ljusrött och respektive nummer. Skala
1:10 000.

Det var något förvånande att samtliga schakt var så tomma på äldre fynd
eller andra lämningar som de var. Matjorden innehöll inte heller den typ av
fynd man vanligen brukar påträffa i odlingsmark, t.ex. fragment av keramik,
glas och kritpipor som följt med gödseln ut på åkern. Avsaknaden av fynd
och anläggningar skulle kunna bero på att odlingsmarken har legat på relativt
fuktig mark som inte har gödslats så hårt.

Konsekvenser och rekommendationer
Lämningar från äldre tider delas in i två kategorier beroende på skyddsstatus,
fasta fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar. De fasta fornlämningarna har ett starkare skydd än de övriga kulturhistoriska lämningarna.
Samtliga lämningar, utom hägnadsvallen nr 12, bedömdes som övrig kulturhistorisk lämning. Av lämningarna var det 17 stycken som direkt berördes av
eller låg inom 20 meter från vattenledningens planerade mittlinje.
Den planerade mittlinjen korsade eller passerade igenom gårdstomt nr 29,
väg 10, 11, 13 och 23, odlingslämning 24 samt kolningsområde 30. Inom 20
meter från den planerade mittlinjen låg röjningsröseområde 3, röjningsröse 7,
stenröjd yta 9, hägnadsvall 12, gårdstomt 15, odlingslämning 16 och 33, väg
27 och 31 samt kolbotten 32.

22

Dalarnas museum – arkeologisk rapport 2012:1

När det gäller ändring, borttagning eller övertäckning av fasta fornlämningar är det länsstyrelsen som beslutar om vilka åtgärder som behöver vidtas. Övriga kulturhistoriska lämningar saknar detta lagskydd, men generell
hänsyn bör tas till dessa lämningar, likt den som finns i Skogsvårdslagens
hänsynsparagraf.
I de flesta fallen bör man kunna undvika skador på lämningarna genom
smärre justeringar av den planerade vattenledningen. De lämningar som
ställer till störst problem är vägarna 11, 13 och 23 samt gårdstomten 29 (figur 19). När det gäller vägarna skulle ledningen behöva flyttas 30–40 meter
norrut för att undvika skador. Vid Grönskogs gårdstomt skulle det kanske
vara möjligt att göra en sväng norrut innan ledningen fortsätter åt sydväst.
Det är Länsstyrelsen som tar det avgörande beslutet om lämningarnas status
och om vilka eventuella åtgärder som behöver vidtas.

Måluppfyllelse
Undersökningsområdet inom Falu kommun har analyserats utifrån ett historiskt kartmaterial. Området har också inventerats och lämningarnas karaktär
och utbredning har dokumenterats. Sökschaktsgrävningar har utförts där man
kunde misstänka att dolda fynd eller anläggningar skulle kunna finnas. Genom
en jämförelse med kartmaterialet har ett resonemang om lämningarnas ålder
förts. Ett objekt bedömdes som fast fornlämning. Det ligger dock ett 10-tal
meter från den tänkta ledningens mittlinje. Resultatet har presenterats i denna
rapport i kart- och textform som underlag för ärendets fortsatta hantering och
utifrån ett arkeologiskt bevarandeperspektiv.

Sammanfattning
Inför en planerad dragning av vattenledning mellan Borlänge och Falun gjorde
Dalarnas museum en arkeologisk utredning under hösten 2011. Utredningen
omfattade en sträcka från Borlänge sjukhus till Åkern i Aspeboda och bestod
av arkiv- och kartstudier, fördjupad fornminnesinventering och sökschaktsgrävning. Syftet var att utreda i vilken omfattning fornlämningar berördes
av det planerade arbetsföretaget.
Kartanalysen visade att mycket av odlingsmarken i Aspeboda varit i bruk
åtminstone sedan 1700-talet. Det kunde också konstateras att Björsbo bytomt
sedan tidigare felaktigt var markerad på platsen för Grönskogs bytomt och
att det fanns en utflyttad gård från Utanmyra i utredningsområdet.
Den fördjupade fornminnesinventeringen omfattade en ca 100 m bred korridor. Det påträffades totalt 27 nya lämningar, varav 25 låg i Aspeboda socken
och två inom Borlänge stad. De agrara lämningarna var vanligast och därefter
kom olika typer av vägar/stigar. Samtliga lämningar, utom en hägnadsvall,
bedömdes som övrig kulturhistorisk lämning.
I åkermarken inom utredningsområdet togs 24 sökschakt upp med hjälp
av en grävmaskin. Av dessa låg fyra vid Grönbo, 14 vid Utanmyra och sex
vid Sörbo. Inga fynd eller anläggningar påträffades i de upptagna schakten.
17 lämningar berördes direkt av eller låg inom 20 meter från den planerade
ledningens mittlinje. I den flesta fall borde det dock gå att undvika skador
genom smärre justeringar.
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Figurförteckning
Figur 1. Utdrag ur fastighetskartan med den planerade ledningsdragningen
inom Falu kommun markerad med lila. Skala 1:50 000.
Figur 2. Utdrag ur fastighetskartan med den planerade ledningsdragningen
inom Borlänge kommun markerad med lila. Skala 1:50 000.
Figur 3. Utdrag ur fastighetskartan med bytomterna RAÄ-nr Aspeboda 122
och 133 markerade med rött. På kartan syns även Utanmyra gårdstomt
RAÄ-nr Aspeboda 135, gruvområdet Aspeboda 81, slaggförekomsterna
Aspeboda 209 och 210 samt husgrunden Aspeboda 212. Skala 1:20 000.
Figur 4. Utdrag ur fastighetskartan med kalkbrottet RAÄ-nr Stora Tuna 67
och slaggförekomsten RAÄ-nr Borlänge 6 markerade med rött. På kartan
syns även gruvområdet RAÄ-nr Stora Tuna 60, slaggförekomsten Stora
Tuna 71 och fredsmilsstenen Stora Tuna 964. Skala 1:20 000.
Figur 5. 1700-talets kulturlandskap tolkat utifrån äldre kartor. Fastighetskartan
syns i bakgrunden. Skala 1:10 000.
Figur 6. Kultulandskapet runt sekelskiftet 1900 tolkat utifrån äldre kartmaterial. Fastighetskartan syns i bakgrunden. Skala 1:10 000.
Figur 7. Hägnadsvallen nr 12, från nordöst. Den var av s.k. Falutyp. Foto:
Greger Bennström
Figur 8. Lämningarna vid Åkern markerade med ljusrött och respektive nummer. Den planerade ledningens ungefärliga mittlinje markerad med lila.
Skala 1:4 000
Figur 9. Förhållandet mellan 1700-talets kulturlandskap och de inventerade
lämningarna. Skala 1:10 000.
Figur 10. Förhållandet mellan kulturlandskapet vid sekelskiftet 1900 och de
inventerade lämningarna. Skala 1:10 000
Figur 11. Lämningarna vid Grönskog markerade med ljusrött och respektive
nummer. Onumrerade punkter visar husgrunder inom gårdstomten nr
29. Den planerade ledningens ungefärliga mittlinje markerad med lila.
Skala 1:4 000.
Figur 12. Den väl upptrampade stigen nr 11. Foto: Greger Bennström
Figur 13. Lämningarna vid Utanmyra markerade med ljusrött och respektive
nummer. Den planerade ledningens ungefärliga mittlinje markerad med
lila. Skala 1:10 000.
Figur 14. Lämningarna vid Sörbo markerade med ljusrött och respektive
nummer. Den planerade ledningens ungefärliga mittlinje markerad med
lila. Skala 1:10 000.
Figur 15 Lämningarna vid Bergeby markerade med ljusrött och respektive
nummer. Den planerade ledningens ungefärliga mittlinje markerad med
lila. Skala 1:10 000.
Figur 16. Sökschakt 1-4 i Grönskog. Skala 1:2 000.
Figur 17. Sökschakt 5-18 i Utanmyra. Skala 1:4 000.
Figur 18. Sökschakt 19-24 i Sörbo. Skala 1:2 000.
Figur 19. Planerad ledningsdragning markerad med lila linje. Förslag på justerad ledningsdragning markerad med streckad linje. Berörda lämningar
markerade med ljusrött och respektive nummer. Skala 1:10 000.
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Bilaga 1, Inventering

Falu kommun, Aspeboda socken
Inv. nr 1

Odlingsröse, ca 7 m diameter och 0,5 m högt.
Ej närmare dokumenterat på grund av hästar i
hagen. Historisk karta 1800-tal. Svagt S-sluttade
moränmark, hagmark, äldre odlingsmark.
Övrig kulturhistorisk lämning

Inv. nr 2

Odlingsröse, 11x8 m (NO-SV) och 1,8 m högt.
Bestående av 0,1- 0,4 m stora stenar. Historisk
karta 1800-tal. Beväxt med lövsly. Flack moränmark, skogskant.
Övrig kulturhistorisk lämning

Inv. nr 3

Röjningsröseområde, ca 50x25 m (N-S) med
minst 12 små röjningsrösen, 2-4 m diam och
0,2-0,6 m höga. Bestående av 0,2-0,4 m stora
stenar. Området har inte utgjorts av odlingsmark enligt de historiska kartorna. SÖ-sluttande
moränmark. Skogsparti mellan odlingsmark,
blandskog.
Övrig kulturhistorisk lämning

Inv. nr 4

Odlingsröse, 8x4 m (NO-SV) och 0,6 m högt.
Bestående av 0,05-0,50 m stora stenar. Ligger
strax utanför odlingsmark på historisk karta
1900-tal. S-sluttande småkuperad moränmark,
hagmark.
Övrig kulturhistorisk lämning

Inv. nr 5

Odlingsröse, oregelbundet, ca 4,5 m diam och
0,6 m högt. Bestående av 0,05-0,50 m stora stenar. Ligger inte i anslutning till odlingsmark på
de historiska kartorna. S-sluttande småkuperad
moränmark, hagmark.
Övrig kulturhistorisk lämning

Inv. nr 6

Odlingsröse, 6x4 (Ö-V) och 0,5 m högt. Ligger inte i anslutning till odlingsmark på de
historiska kartorna. S-sluttande småkuperad
moränmark, hagmark.
Övrig kulturhistorisk lämning

Inv. nr 7

Odlingsröse, 3x2 m (Ö-V) och 0,2 m högt. Bestående av 0,05-0,20 m stora stenar. Ligger strax
utanför odlingsmark på historisk karta 1900-tal.
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S-sluttande småkuperad moränmark, hagmark.
Övrig kulturhistorisk lämning

Inv. nr 8

Husgrund, historisk tid, ca 6x3 (NV-SO), något
svåravgränsad. Syll av intill 0,7 m stora stenar.
Historisk karta 1900-tal. S-sluttande småkuperad moränmark, hagmark.
Övrig kulturhistorisk lämning

Inv. nr 9

Stenröjd yta, 15x8m (NO-SV). Begränsad av
övertorvad röjningssten i NO och SV. Oklar
funktion. Småkuperad stenig moränmark.
Skogsmark, barrskog.
Övrig kulturhistorisk lämning

Inv. nr 10

Färdväg, övrig, ca 200 m lång (ÖNÖ-VSV) och
2,5-3 m bred, stenröjd. Ekonomiska kartan 1966.
Flack stenig moränhöjd. Skogsmark, barrskog.
Övrig kulturhistorisk lämning

Inv. nr 11

Färdväg, hålväg/stig, ca 100 m lång (NNV-SSÖ),
1,5 m bred och 0,35 m djup. Fortsätter åt båda
hållen som en vanlig stig. Överensstämmer med
väg på historisk karta 1800-tal. Småkuperad
stenig moränmark. Skogsmark, barrskog.
Övrig kulturhistorisk lämning

Inv. nr 12

Hägnadsvall, ca 85 m lång (NÖ-SV), intill 2 m
bred och 0,4 m hög. Bestående av 0,1-0,7m stora
stenar i skalmur. Stämmer i stort sett med historisk karta 1700-tal. SÖ-sluttande stenig moränmark. Gräns mellan skogsmark och hagmark.
Fast fornlämning

Inv. nr 13

Färdväg, vägbank, ca 45 m lång (NÖ-SV) och
2,5-3 m bred. Belägen i sluttning med NV kanten
uppbyggd av sten, 0,5 m hög, och SÖ kanten
något nedgrävd. Vinterväg? Småkuperad stenig
moränmark. Skogsmark, barrskog.
Övrig kulturhistorisk lämning

Inv. nr 14

Färdväg/stig, ca 140 m lång (NÖ-SV) och 0,51,5 m bred, något nedsänkt mot omgivande
mark. Överensstämmer med väg på historisk
karta 1800-tal. Småkuperad stenig moränmark.
Skogsmark, barrskog.
Övrig kulturhistorisk lämning
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Inv. nr 15

Gårdstomt, ca 35x30 m (N-S). Bestående av
minst 3 husgrunder, varav 1 med stensyll,
7x6 m (NV-SO) och 0,4 m hög med spisröse i S
hörnet och 2 med källargrop. En av Utanmyras
gårdstomter, se även RAÄ-nr Aspeboda 135:1.
Överensstämmer med historisk karta 1800-tal.
Småkuperad stenig moränmark. Skogsmark,
barrskog.
Övrig kulturhistorisk lämning

Inv. nr 16

Fossil åker, odlingslämning, ca 85x55 m (NNVSSÖ). Avgränsad mot omgivande mark av diken
och hak. Inom odlingsytan är 2 odlingsrösen 7
resp. 9 m diam och 0,6 resp. 0,9 m höga. Igenplanterad med gran. Överensstämmer med
historisk karta 1800-tal. Småkuperad stenig
moränmark. Skogsmark, barrskog.
Övrig kulturhistorisk lämning

Inv. nr 18

Odlingsröse, oregelbundet, 7 m diam och
0,5 m hög. Ligger inom gårdstomten Inv. nr 29.
Småkuperad moränmark med berg i dagen.
Hagmark, äldre odlingsmark.
Övrig kulturhistorisk lämning

Inv. nr 22

Odlingsröse, 4x3,5 m och 0,4 m högt. Bestående
av 0,1-0,9 m stora stenar. Ligger invid några
jordfasta stenar som utgör ett mindre impediment i hagmark, äldre odlingsmark. Historisk
karta 1700-tal. Småkuperad moränmark med
berg i dagen.
Övrig kulturhistorisk lämning

Inv. nr 27

Färdväg, övrig, hålvägsartat parti av stig/väg,
ca 35 m lång (NNV-SSÖ), 1 m bred och 0,2 m
djup. Fortsätter åt båda hållen som en vanlig
stig. Överensstämmer med historisk karta 1900tal. Kuperad stenig moränmark. Skogsmark,
blandskog.
Övrig kulturhistorisk lämning

Inv. nr 28

Kallkälla, bestående av betongrör, 1 m diam
med trälock. Avrinning åt N. Kuperad stenig
moränmark. Skogsmark, blandskog.
Övrig kulturhistorisk lämning

Inv. nr 29

Gårdstomt, ca 120x20-90 m (ÖNÖ-VSV). Bestående av minst 5 husgrunder och 1 jordkällare. V
delen bebyggd. SÖ delen begräsad av en naturlig terrasskant vilken ställvis förbättrats genom
kallmurning. Fyra av husgrunderna är ca 5-8x47 m med mer eller mindre tydliga grundstenar.
De femte husgrunden är ca 20x6 m (NO-SV)
med vinkel åt NV 4,3 m lång. I NO ramp av sten
3 m lång och 2,6 m bred. Ett 10-tal slaggstycken
ligger i grunden. Jordkällaren är 8x7 m (ONOVSV), bestående av huggna stenblock. I VSV ca
2,5 m hög med dörröppning. Detta är den södra
av Grönskogs två gårdstomter. Belagd från 1705
(U1-3:1). Avgränsad utifrån historiskt kartmaterial och terrängförhållanden. Småkuperad
moränmark med berg i dagen, hagmark.
Övrig kulturhistorisk lämning

Inv. nr 30

Färdväg, övrig, ca 55 m lång (NNV-SSÖ) och
ca 3 m bred med röjningssten på båda sidor,
något nedsänkt mot omgivande mark. Vägen
fortsätter som en vanlig stig åt N. Historisk karta
1900-tal. Flack stenig moränmark. Skogsmark,
blandskog.
Övrig kulturhistorisk lämning

Område med kolningslämningar, ca 35x20 m
(NO-SV). I NO är en kojgrund 5x4 m (N-S).
Spisröse i N, 2,5x1,5 m och 1 m högt av 0,2-06 m
stora stenar. Ca 13 m SV om kojgrunden är en
kolbotten, ca 12 m diam, oklar avgränsning,
synlig som en flack stenfri yta med antydan till
vall i S. Direkt SSV om kojgrunden är ett mindre
gränsröse med en orange käpp. Småkuperad
stenig moränmark. Skogsmark, barrskog.
Övrig kulturhistorisk lämning

Inv. nr 24

Inv. nr 31

Inv. nr 23

Fossil åker, odlinglämning, 70x50 m (NNVSSÖ). Avgränsad mot omgivande mark av
diken. Enstaka röjningsröse i utkanten odlingsmarken. Övergår i NNV i tomtmark.
Överensstämmer med historisk karta 1900-tal.
Flack sank moränmark. Skogsmark, igenväxt
odlingsmark, tät blandskog.
Övrig kulturhistorisk lämning
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Färdväg, övrig, vägbank 10 m lång (N-S), 2
m bred och i Ö uppbyggd av sten, 0,2-0,6 m
hög. I övrigt synlig som en brukningsväg med
gångstig i ena körspåret. Vinterväg? Historisk
karta 1900-tal. Småkuperad stenig moränmark.
Skogsmark, barrskog.
Övrig kulturhistorisk lämning
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Borlänge kommun, Borlänge stad
Inv. nr 32

Kolbotten efter resmila, ca 11 m diam, diffus
avgränsning. Synlig som en stenfri plan yta
beväxt med ormbunkar. Antydan till vall/kant
i SO. Svagt S-sluttande moränmark. Skogsmark,
hyggeskant.
Övrig kulturhistorisk lämning

Inv. nr 33

Fossil åker, odlingslämning, ca 110x35-100 m
(NNO-SSV). Avgränsad mot omgivande mark
av diken, ca 1 m breda och 0,5 m djupa. Enstaka
ansamlingar av röjningssten i ytterkant. Historisk karta 1700- och 1800-tal. Flack moränmark.
Skogsmark, igenväxt odlingsmark, barrskog.
Övrig kulturhistorisk lämning

Arkeologisk utredning, Bergeby–Åkern

29

30

Dalarnas museum – arkeologisk rapport 2012:1

Bilaga 2, Schaktbeskrivning

Grönskog
Schakt 1.

8 m långt (ÖNÖ-VSV), 1,6 m brett. 0,2-0,3 m
tjockt matjordslager, därunder gråbrun mjäla.
Längst i ÖNÖ, intill husgrund, framkom lite
tegel samt enstaka fragment av glas och porslin.

Schakt 2.

10 m långt (ÖNÖ-VSV), 1,6 m brett. 0,2 m tjockt
matjordslager, därunder gråbrun mjäla. I botten
ungefär mitt på schaktet framkom några jordfasta större stenar.

Schakt 3.

8 m långt (ÖNÖ-VSV), 1,6 m brett. 0,2 m tjockt
matjordslager, därunder gråbrun mjäla. Två
jordfasta stenar framkom i botten av schaktet.

Schakt 4.

12 m långt (Ö-V), 1,6 m brett. 0,2 m tjockt matjordslager, därunder gråbrun mjäla.

Utanmyra
Schakt 5.

14 m långt (NÖ-SV), 1,6 m brett. 0,1-0,2 m tjockt
matjordslager därunder, gråbrun mjäla. I botten
ungefär mitt på schaktet framkom två jordfasta
större stenar. Beläget i flack V-sluttning.

Schakt 6.

9 m långt (ÖNÖ-VSV), 1,6 m brett. 0,2-0,4 m
tjockt matjordslager, därunder gråbrun mjäla.
Dräneringsledning i botten i Ö delen av schaktet. Beläget i flack V-sluttning.

Schakt 7.

19 m långt (ÖNÖ-VSV), 1,6 m brett. 0,2-0,4 m
tjockt matjordslager, därunder gråbrun mjäla.
Beläget i flack V-sluttning.

Schakt 8.

6 m långt (ÖNÖ-VSV), 1,6 m brett. 0,25-0,30 m
tjockt matjordjordslager, sedan ett 0,10-0,15 m
tjockt torvlager och därunder grå mjäla. Beläget
i svacka.

Schakt 9.

23 m långt (NÖ-SV), 1,6 m brett. 0,2-0,3 m tjockt
matjordslager, därunder gråbrun mjäla. Beläget
på kant av svagt krön.
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Schakt 10.

18 m långt (NÖ-SV), 1,6 m brett. 0,2 m tjockt
matjordslager därunder gråbrun mjäla. Beläget
på svagt krön.

Schakt 11.

20 m långt (NÖ-SV), 1,6 m brett. 0,2 m tjockt
matjordslager därunder gråbrun mjäla. Beläget
på svagt krön.

Schakt 12.

19 m långt (NÖ-SV), 1,6 m brett. 0,2 m tjockt
matjordslager därunder gråbrun mjäla. Beläget
på svagt krön.

Schakt 13.

19 m långt (NÖ-SV), 1,6 m brett. 0,2 m tjockt
matjordslager därunder gråbrun mjäla. Beläget
på svagt krön.

Schakt 14.

15 m långt (NÖ-SV), 1,6 m brett. 0,2 m tjockt
matjordslager därunder gråbrun mjäla. Beläget
på kant av svagt krön.

Schakt 15.

15 m långt (NÖ-SV), 1,6 m brett. 0,20-0,35 m
tjockt matjordslager därunder gråbrun mjäla.
Beläget i svacka.

Schakt 16.

15 m långt (NÖ-SV), 1,6 m brett. Ingen matjord
bara fuktig mjäla. Beläget invid moränimpediment.

Schakt 17.

10 m långt (NÖ-SV), 1,6 m brett. 0,15-0,20 m
tjockt matjordslager därunder gråbrun mjäla.
Beläget på kant av svagt krön.

Schakt 18.

10 m långt (NÖ-SV), 1,6 m brett. 0,2 m tjockt
matjordslager därunder gråbrun mjäla. Beläget
på svagt krön.

Sörbo
Schakt 19.

19 m långt (NÖ-SV), 1,6 m brett, med en ca 5 m
lång och 2 m bred utvidgning åt SÖ. 0,2-0,3 m
matjord därunder gråbrun mjäla. Vid kanten
av krönet framkom i botten ett flera stenar från
en moränrygg som gick tvärs genom schaktet.
Beläget på kanten av krön.
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Schakt 20.

10 m långt (NÖ-SV), 1,6 m brett. 0,15-0,25 m
tjockt matjordslager därunder gråbrun mjäla.
Beläget nedanför krön mot bäck/dike.

Schakt 21.

8 m långt (NÖ-SV), 1,6 m brett. 0,15-0,20 m
tjockt matjordslager därunder gråbrun mjäla.
Plogfåror i botten diagonalt genom schaktet.
Beläget i NÖ-sluttning.

Schakt 22.

10 m långt (NÖ-SV), 1,6 m brett. 0,2 m tjockt
matjordslager därunder gråbrun mjäla. Plogfåror i botten diagonalt genom schaktet. Beläget
i NÖ-sluttning.

Schakt 23.

10 m långt (NÖ-SV), 1,6 m brett. 0,2-0,3 m tjockt
matjordslager därunder gråbrun mjäla. Plogfåror i botten diagonalt genom schaktet. Beläget
i NÖ-sluttning.

Schakt 24.

12 m långt (NÖ-SV), 1,6 m brett. 0,2-0,3 m tjockt
matjordslager därunder gråbrun mjäla. Plogfåror i botten diagonalt genom schaktet. Beläget
i NÖ-sluttning.
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