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Inledning
I samband med att AB Dellner Malmco planerade att uppföra en kontorsbygg-
nad inom fastigheten Vika Kyrkby 29:1, Falu kommun, genomförde Dalarnas 
museum en särskild undersökning inom berörd fastighet (figur 1). Fastigheten 
ligger delvis inom RAÄ-nr 260:1 och 359, Vika socken, vilket motsvarar Vika 
bytomt respektive boplats.

Undersökningen genomfördes under augusti och september 2011, i enlighet 
med länsstyrelsens beslut dnr 431-3690-11. Uppdragsgivare var AB Dellner 
Malmco.
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Figur 1. Utdrag ur fastighetskartan med det aktuella undersökningsområdet i Vika Kyrkby inom den 
röda cirkeln. Skala 1:50 000.



6 Dalarnas museum – arkeologisk rapport 2012:6

Syfte
Syftet med den särskilda undersökningen var att ge ny, meningsfull kunskap 
om Vikas historia med relevans för allmänheten, vetenskapliga institutioner 
och myndigheter.

De lämningar som påträffades i samband med den arkeologiska förunder-
sökningen som Dalarnas museum genomförde inom aktuell fastighet under 
våren 2011 ansågs ha ett högt vetenskapligt värde samt hög kunskapspotential. 
Om det var ett stolpburet långhus vi hittat under förundersökningen eller inte, 
var en av de grundläggande frågorna inför den särskilda undersökningen. 
Därtill skulle försök till tolkningar av övriga nedgrävningar och lager göras, 
samt bestämma lämningarnas funktion och ålder.

Vi skulle även försöka fastställa om den järnframställning vi sett spår av i 
samband med förundersökningen skett inom undersökningsområdet eller inte.

Likaså skulle vi försöka säga något om det ev. långhusets funktion, t.ex. 
om det använts endast som bostadshus eller om det fungerat i kombination 
med t.ex. en ladugård.

Utifrån resultaten skulle hypoteser om järnåldersbygden, centralplatsen 
och eventuell bebyggelsekontinuitet ställas.

Metod
Inom det område som avgränsats för särskild undersökning banades mat-
jorden skiktvis av med hjälp av en traktorgrävare utrustad med planerings-
skopa. Avbaningen följdes av två arkeologer som finrensade ytan för hand 
med hjälp av spadar. Utifrån förundersökningens resultat förväntade vi oss 
ca 100 anläggningar inom det aktuella undersökningsområdet. Framkomna 
anläggningar markerades och numrerades med löpande sifferkod; ”A” för 
anläggning och därefter nummer, t.ex. A1, A2… o.s.v.

Anläggningarna mättes in med hjälp av en totalstation, varefter en fält-
plan över området upprättades i skala 1:50. Större delen av anläggningarna 
snittades till 25 eller 50% beroende på storlek. Anläggningarna beskrevs och 
ritades i profil samt fotograferades. Prover för analys togs ur ett urval av 
anläggningarna. De analysmetoder som prioriterades i samband med under-
sökningen var vedartsanalys, 14C-analys samt makrofossilanalys. Fynd med 
säker kontext togs tillvara.

Kunskapsläge 
Vika socken är rik på förhistoriska lämningar, från stenåldern och framåt. 
De äldsta fynden från socknen är från stenåldern och har hittats spridda på 
ett 10-tal platser (Sandberg 1990). Det handlar framförallt om stenyxor och 
pilspetsar. Föremålen anvisar troligen tidiga boplatser och/eller gravar. Intill 
den nu aktuella fastigheten har t.ex. ett flintspån påträffats i en privat trädgård. 
Fyndplatsen har registrerats som RAÄ-nr 68:1, enligt Riksantikvarieämbetets 
fornminnesregister över Vika socken (FMIS).

På Fornnäs udd, som fågelvägen ligger ca 3 km nordväst om Vika Kyrkby, 
finns för Dalarna unika rösen och stensättningar, vilka av karaktären att döma 
kan vara från bronsåldern eller äldre järnålder, t.ex. 54:1–4, 55:1 och 56:1–3 
(Sandberg 1990).

Det är dock inte förrän under yngre järnåldern som vi närmare möjligen 
kan ana var bebyggelsen legat under förhistorisk tid. Utifrån tidigare under-
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sökningar vet vi att det finns ett rumsligt nära samband mellan gravhögar, 
slaggförekomst och själva boplatsen. Trots att man hittat få föremål/fyndplatser 
från järnåldern i Vikaområdet kan man med hjälp av befintliga fornlämningar, 
som gravar och slaggförekomster, trots allt identifiera två områden som extra 
viktiga under yngre järnåldern. Dessa ligger runt Kyrkbytjärn och Vikasjön 
(figur 2).

På Vika kyrkogärde finns t.ex. ett litet gravfält med fem högar, RAÄ-nr 
1:1, vilket finns omnämnt i skriftliga källor redan på 1700-talet (Hülphers 
1957:347). Ytterligare gravhögar ligger intill gravfältet, dessa är registrerade 
som RAÄ-nr 6:1 och 75:1 (figur 3).

Registrerade lämningar med RAÄ-nr 287:1, 289:1 och 307:1 utgör alla 
blästbrukslämningar i form av slaggförekomster i åkermark. Den upplöjda 
slaggen har vid inventering bedömts som s.k. lågteknisk och visar sannolikt 
på förhistoriska järnframställningsplatser.

Det relativt stora antalet lämningar tyder på en förhållandevis fast etable-
rad bygd under yngre järnåldern. Det är därtill troligt att en viss bortodling 
av fornlämningar förekommit. Borttagning av t.ex. gravhögar är något som 

Figur 2. Fornlämningsbilden i Vika socken visar att området runt Vikasjön respektive Kyrkbytjärn utgör 
viktiga lägen i järnålderslandskapet. Gravrösena på Fornäs udd har en annan karaktär än övriga och 
anses därför vara äldre. Röda cirklar motsvarar gravfält och gravhögar, gula cirklar osäkra gravar och 
lila trianglar motsvarar järnframställningsplatser.

Kyrkbytjärn
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omnämns även i historiska källor från 1700-talet och framåt (Hyenstrand 
1974). Detta fenomen har även kunnat bekräftas i samband med arkeologiska 
undersökningar i t.ex. Islingby, Yttre Hönsarvet och Kälarvet i Borlänge, där 
resterna efter bortgrävda gravhögar hittats i form av ringformade diken, s.k. 
kantrännor (Lögdqvist 2009, Carlsson 2007).

Vi kan alltså konstatera att den fastighet som nu ska exploateras ligger 
inom ett intressant område även för järnåldersbebyggelse och platsen kan 
redan när kyrkan tog över ägandet av fastigheten haft en central funktion i 
det forna järnålderssamhället.

”Wika sochn” omnämns första gången 1357 (Carlsson & Hägerman 2012). 
Den första kyrkobyggnaden i Vika uppfördes sannolikt på 1200-talet och var 
förmodligen byggd i trä. Den kan senare ha ersatts av en stenkyrka innan 
den nuvarande kyrkan uppfördes på 1400-talet (Boëthius 1920:167ff). Byn 
som sockencentrum anses tillhöra Dalarnas äldsta och är utpekat av Riks-
antikvarieämbetet som riksintresse för kulturmiljövården, K12, Vika socken, 
Falu kommun.

Vika bytomt, registrerad som RAÄ-nr 260:1, är avgränsad i fornminnes-
registret enligt storskifteskartan från 1830 (figur 4). Byn verkar emellertid ha 
haft samma utbredning redan under 1600-talet då begränsningen ungefärligt 
stämmer med utbredningen på Tabula Geographica från år 1640 (LMV U5). Yt-
terligare en bytomt finns ca 300 m SSV därom, denna har RAÄ-nr 257:1. Enligt 
Tabula Geographica bestod Vika Kyrkby av 11 gårdar år 1640. Prästgården har 

Figur 3. Utdrag ur fastighetskartan med fornlämningar markerade med ljusrött och det aktuella 
undersökningsområdet med svart. Skala 1:10 000.
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legat i västra änden av byn. Läget är relativt långt ifrån kyrkan, kaplansgården 
däremot låg omedelbart öster om kyrkan. Via inventarieförteckningar kan 
man följa prästgårdens byggnadsbestånd från 1634 och framåt (Carlsson & 
Hägerman 2012). Mangården bestod då av 24 bodar eller stugor och fägården 
av 13 byggnader. Därefter finns uppgifter om reparationer och nybyggen vid 
flera tillfällen, bl.a. för att modernisera bostadshusen. I samband med repara-
tioner eller nybyggen lades husen ofta på ett annat ställe inom gårdstomten.

Den nuvarande mangårdsbyggnaden byggdes 1863 (Johansson 1976:268ff). 
Enligt storskifteskartan från 1830 låg den tidigare mangårdsbyggnaden på 
samma ställe, men med gaveln mot sjön. Övriga hus tillhörande mangården 
låg enligt kartan öster därom, och det område som omfattas av arkeologisk 
undersökning benämns ”trädgård”. Hur bebyggelsen varit strukturerad innan 
1830 är det svårt att utläsa ur källmaterialet. Enligt inventarieförteckningarna 
framgår åtminstone att prästgården omfattade ett stort antal byggnader, och 
delar av bebyggelsen kan mycket väl ha legat i det område som senare be-
nämns som trädgård. Det framgår t.ex. att fägården har flyttats till andra sidan 
vägen före 1830. Det vore logiskt att även delar av den övriga bebyggelsen 
strukturerades om i samband med att trädgården blev till.

Figur 4. Storskifteskartan från 1830 (LMV U58-33:2) visar mangården öster om undersökningsområdet 
med bostadshuset/prästgården på samma plats som dagens, men med gaveln vänd mot sjön. De svarta 
konturerna utgör dagens bebyggelse. Det aktuella undersökningsområdet är markerat med svart. Skala 
1: 2 000.

0 20 4010
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Tidigare undersökningar
I samband med den förundersökning som gjordes i maj 2011 grävdes nio långa 
sökschakt fördelade över hela exploateringsområdet. Sammanlagt framkom 
ett 30-tal anläggningar inom södra delen av förundersökningsområdet, i form 
av stolphål, färgningar och ett eventuellt kulturlager (Carlsson & Hägerman 
2012). Arkeologerna kunde då konstatera spår från bytomten över hela det 
aktuella området, vilket främst indikerades av fynd i matjorden. I matjorden 
fanns även slagg och ugnsväggsbitar som tydde på en förhistorisk järnfram-
ställningsplats inom eller i närheten av förundersökningsområdet. Stolphålen 
tolkades som bebyggelserester. Två anläggningar daterades med hjälp av 14C-
metoden. Ett stolphål daterades till medeltid, närmare bestämt 1320–1420-tal, 
och ett kulturlager till 1040–1160, d.v.s. vikingatid–tidig medeltid.

Efter anmälan till FMIS i samband med förundersökningen fick slaggföre-
komsten RAÄ-nr 358 och järnåldersboplatsen RAÄ-nr 359.

Undersökning
Exploateringsområdet ligger inom en terrasserad trädgård i en söderslutt-
ning ner mot Vikasjö (figur 5). Marken har länge tillhört prästgården och har 
åtminstone sen 1830-tal fungerat som trädgård. Det område som omfattades 
av den arkeologiska undersökningen var ca 800 m2 enligt länsstyrelsens av-
gränsningar. Vid matjordsavbaningen kunde snabbt konstateras att det fanns 
en tidigare nedgrävd vattenledning längs hela områdets västra gräns och 
marken var därmed omgrävd inom detta område. Längs den östra gränsen 
och ner mot sydöstra hörnet var marken utfylld, och troligen har en naturlig 
ravin sträckt sig från sjön och norrut. Därför prioriterades de båda områdena 

Figur 5. Vy från Vikasjön upp mot den terrasserade trädgården tillhörande prästgården i Vika, tillika 
föremålet för den arkeologiska undersökningen. Bilden är tagen från söder. Fotograf: Britt-Marie 
Hägerman.
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bort under fältarbetet. Den avbanade och undersökta ytan kom därmed att 
bli ca 650 m2 stor (figur 6).

På grund av en centralt placerad flaggstång i undersökningsområdet fick 
matjorden inledningsvis lämnas kvar inom en mindre yta. Denna ”matjords-
klack” schaktades dock bort en av undersökningens sista dagar.

Matjordslagret i undersökningsområde var 0,3–0,5 m tjockt och den under-
liggande naturliga marken bestod till största delen av sandig silt. I nordväst 
och i norra delen av området bestod den naturliga marken av lerig mjäla.

En hel del slagg och ugnsväggsbitar från förhistorisk järnframställning 
iakttogs i matjorden, framförallt inom den västra delen av undersöknings-
området, ovan den naturliga slänten. Över hela undersökningsytan iakttogs 
även yngre föremål i matjorden, som rödgods, glas och tegel.

Efter matjordsavbaningen kunde den tidigare, naturliga släntkanten ner 
mot sjön följas i södra delen av området (figur 7).

Resultat
Inom undersökningsområdet hade vi i förhand förväntat oss ca 100 anlägg-
ningar. Det visade sig finnas betydligt fler. Inte mindre än 164 anläggningar 
tilldelades anläggningsnummer. Många anläggningar gavs därtill ett eller 
flera undernummer (figur 7). Detta betyder att det framkom ca 80% fler an-
läggningar än beräknat i undersökningsplanen/budgeten. Detta medförde 
naturligtvis att vi fick göra hårda prioriteringar i fält, bl.a. blev ett mindre 
område inom den västra delen av undersökningsytan inte lika noggrant 
framrensat som övriga.

Figur 6. Utdrag ur fastighetkartan. Undersökningsområdet, markerat med rött, låg omedelbart väster 
om prästgårdens bostadshus. Skala 1:2 000.
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Figur 9. En tydlig stolphålsrad gick tidigt att urskilja i den södra delen av undersökningsområdet, 
markerade med gult. Stolphålen skiljde sig mot övriga i området då fyllningen var mer humös. I norra 
delen av området framkom en källare med ingång i NÖ, markerad med grönt. Skala 1:200.

Figur 8. Översikt över ”stolphålsgyttret”, man kan ana att minst ett långhus har legat med långsidan 
mot Vikasjön. Bilden är tagen från NÖ. Fotograf: Anna Lögdqvist.
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Alla anläggningar mättes in i plan, dock hann vi inte gräva ut alla anlägg-
ningar. 45 anläggningar dokumenterades endast i plan. Sammanlagt hittades 
80 stolphål, varav 25 var osäkra. Vidare fanns 23 nedgrävningar varav sju var 
osäkra, 21 stenavtryck varav tolv var osäkra, två grophus, två rännor, två 
härdar, två mörkfärgningar och en källare. Fem anläggningar utgick efter 
undersökning. Anläggningsbeskrivningarna återfinns i bilaga 1.

Anläggningarna koncentrerades framförallt till mittdelen av undersök-
ningsområdet och då över hundra anläggningar fanns på en liten yta, ca 
220 m2, framstod det inledningsvis som ett obegripligt gytter av stolphål 
(figur 8). Tidigt kunde en rak linje med jämnstora stolphål urskiljas närmast 
den naturliga släntkanten (figur 9). Stolphålen låg på en rak linje i NÖ–SV 
riktning, var omkring 0,5 m i diameter och 0,35 m djupa och låg med ca 0,5 m 
mellanrum. Fyllningen var humös och vi kunde redan i plan se att de skiljde sig 
från övriga stolphål i ”gyttret”. Det var bl.a. en del av denna rad som framkom 
i samband med förundersökningen, ett stolphål daterades då till 1320–1420.

Många av de övriga stolphålen var djupa och kraftiga med tydliga stolp-
kanaler och ett långhus med NÖ–SV riktning anades, vilket i stort sett mot-
svarar hus 1 (se vidare avsnittet tolkning). De största och mest karaktäristiska 
stolphålen var 0,85–1,1 m i diameter och 0,7–0,8 m djupa och hade tydliga 
stolpkanaler, t.ex. A43, A107, A112, A119a och A162. I några stolphål fanns 
t.o.m. träfibrer bevarade i stolpkanalen, t.ex. A112 och A161c. 

En del stolphål var inte riktigt lika djupa och hade mindre tydliga stolp-
kanaler, t.ex. A114, A115 och A152b. Dessa stolphål var mellan 0,5 och 0,85 
m i diameter och ca 0,3–0,5 m djupa.

Söder om den naturliga släntkanten fanns endast ett fåtal lämningar, bl.a. 
spår av en gärdesgård. Denna undersöktes inte vidare. Gärdesgårdar ner mot 
vattnet syns bl.a. på foton över området från tidigt 1900-tal.

I norra delen av undersökningsområdet fanns en källare med nedgång i 
nordöst (figur 9). Källaren, som benämndes A153, var ca 8,5x4,5 m stor och 
omkring 1,1 m djup. Väggarna bestod av en 0,5–0,6 m bred ”lerlins” som gick 
att följa hela vägen runt källaren. Ett schakt grävdes igenom källaren med hjälp 
av maskin. I schaktväggarna kunde ett sandlager konstateras ca 0,6 m ner i 
källaren, vilket avvek mot övrig fyllning. Mot botten fanns mycket kol och 
en stock med NV–SÖ riktning som eventuellt kan vara del av golvet. Någon 
ytterligare dokumentation av källaren gjordes inte.

Datering

Vedartsanalys
För vedartsanalys skickades 10 prover ur nio anläggningar till Scandinavian 
Dendro dating i Tyskland (figur 10). Proverna valdes utifrån de tolkningar 
som gjordes i fält och inte de slutgiltiga tolkningarna. Därför finns t.ex. 
ingen datering från hus 2 (se vidare avsnittet tolkning). Från stolphålen togs 
främst prover ur stolpkanalen. Detta behöver inte betyda att det är material 
från själva stolpen som daterats, men alla prover kommer i alla fall från en 
liknande kontext. Resultatet visar att man använt såväl gran som tall. I de fall 
materialet kommer från en äldre stam kan det tänkas att det är material från 
själva stolpen som daterats, d.v.s. i A43, A119a, A133, och A138.

Därtill prioriterades ett prov ur härden för att jämföra med proverna från 
huskonstruktionen/stolphålen, samt ett prov taget ur en slaggbit som hittades 
i stolpkanalen i A107, som ett försök att datera själva järnframställningen. 
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14C-analys
Sammanlagt skickades åtta prover in till Ångströmslaboratoriet i Uppsala 
för dateringsanalys med 14C-metoden (figur 11). Av dessa innehöll ett prov 
för liten mängd organiskt material för att kunna dateras. Detta gällde prov 
A107, taget ur en slaggbit.

Prover ur stolphålen A107, A157, A158 och A161c uppvisade en relativt 
samstämmig dateringsintervall, där dateringen med stor sannolikhet ligger 
inom spannet 860–980, d.v.s. vikingatid (figur 12).

Härden A105 ligger något senare med störst sannolikhet inom spannet 
990–1050, d.v.s. sen vikingatid. Med hänsyn till provernas egenålder ligger 
det ändå sannolikt inom samma intervall som de ovan nämnda stolphålen.

Ett stolphål, A133 fick den äldsta dateringen i området med störst sannolik-
het inom spannet 665–715, d.v.s. vendeltid. Här har emellertid provet tagits 

Anl. nr Kontext 14C BP Kalibrerat 1 σ analysnummer
A105 Härd 994±31 990-1150 Ua-42985
A107 Stolpkanal 1154±30 780-970 Ua-42986
A133 Botten av stolphål 1298±30 665-770 Ua-42987
A157 Stolpkanal 1143±30 870-975 Ua-42988
A158 Stolpkanal 1144±30 860-980 Ua-42989
A161c Stolpkanal 1128±30 885-970 Ua-42990
A164c L3, stolpkanal 924±30 1040-1160 Ua-42991
Figur 11. 14C-dateringar utförda på Ångströmslaboratoriet i Uppsala.

Figur 12. Kalibrerade värden för dateringen av de utvalda anläggningarna.

Atmospheric data from Reimer et al (2009); OxCal v3. 10 Bronk ramsey (2005); cub r:5 sd:12 prob usp[chron]

Anl. nr Kontext Tall Gran Björk Till 14C-analys
A43 Stolpkanal 7 - - Tall, äldre stam < 100 år 
A105 Härd - 4 - Gran, äldre stam < 50 år
A107 Stolpkanal - 6 - Gran, yngre stam < 30 år
A107 Ur slaggbit 3 - - Tall, äldre stam < 75 år
A119a Stolpkanal 11 - - Tall, äldre stam < 75 år
A133 Botten av stolphål 3 2 - Tall, äldre stam < 50 år
A157 Stolpkanal 3 - - Tall, grenar < 30 år
A158 Stolpkanal 9 - - Tall, äldre stam < 50 år
A161c Stolpkanal 5 - 1 Björk, yngre stam < 25 år
A164 c L3 stolpkanal - 2 1 Björk, yngre stam <25 år

Figur 10. Vedartsanalyser utförda av Thomas Bartholin, Scandinavian Dendro Dating.
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från botten av stolphålet och inte i själva stolpkanalen vilket skulle kunna 
vara orsaken till skillnaden i datering, provet har också en högre egenålder 
än de flesta andra proverna.

Ett annat prov som sticker ut från de övriga är det från stolphålet, A164c/
L3, det fick en senare datering till 1040–1160, d.v.s. tidig medeltid.

Miljöarkeologisk analys
För att om möjligt få reda på något om det i fält förmodade långhusets funk-
tion skickade fem prover till Miljöarkeologiska laboratoriet i Umeå (MAL). 
Proverna togs ur den södra raden med takbärande stolpar i det långhus som 
tolkades i fält, motsvarande hus 1. Därtill togs prover ur en härd. 

MAL konstaterade i analysrapporten att det var ett tämligen magert 
material för makrofossilproverna (bilaga 2). Totalt framkom 4,5 förkolnade 
fröer i proverna, bestående av Åkerspergel, Svinmålla samt ett Linfrö. Därtill 
påträffades brända ben ur provet från härden A105, och små slaggbitar och 
glödskal i samtliga prov.

Åkerspergel och Svinmålla är båda åkerogräs/ruderatväxter, vilket speglar 
odling. Brända linfrön har tidigare hittats i forntida huslämningar, framförallt 
daterade till äldre järnåldern (Viklund 2011). Men då har materialet varit 
betydligt rikare än det som framkom i Vika Kyrkby.

Det arkeobotaniska materialet var alldeles för magert för att kunna säga 
något om husets funktion. De många brända benen i härden, A105, bekräftar 
dock någon form av mathållning. Materialet i stolpkanalerna uppvisade dä-
remot ett överensstämmande material och det verkar därmed röra sig om en 
likartad deposition enligt MAL.

Fynd
Vi schaktningen iakttogs mycket ”skräp” som glasbitar, keramikskärvor och 
spikar, fynd som går att koppla samman med bytomten. Dessa fynd samlades 
inte in utan noterades bara. Endast föremål från känd kontext har sparats, se 

Fnr Fynd Anläggning Vikt (g) Material Anmärkning
1 Kärl A4 0,2 Keramik Blyglasyr
2 Kärl? A5 18,2 Keramik? 1 bit. A-gods?
3 Kärl A6 1,6 Keramik Grön glasyr
4 Kärl A8 3,7 Keramik Blyglasyr
5 Kritpipa A12 3,6 Piplera Skaft
6 Spik A51 12,6 Järn -
7 Lerklining A67 55,9 Lera 3 bitar med avtryck
8 Järnföremål A67 32,7 Järn Ten?
9 Lerklining A70 120,7 Lera 13 bitar med avtryck
10 Järnföremål A74 15,6 Järn Ten?
11 Järnföremål A74 51,4 Järn Mejsel?
12 Bryne A107 7,7 Skiffer Skiffer
13 Hänge A107 11,7 Järn Järn
14 Hänge A107 9,9 Järn Järn
15 Bryne A107 12,3 Skiffer? Platt
16 Nål A107 9 Järn -
17 Järnföremål A107 3,1 Järn Nål?
18 Mejsel A107  Järn -
19 Kärl A111 0,8 Glas Flaska?
20 Järnföremål A112 25,5 Järn ”Klump”
21 Lerklining A161c 14,5 Lera 1 bit med avtryck
Figur 13. Tillvaratagna fynd
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fyndlista figur 13. Brända och obrända ben samt slagg och bränd lera utan 
avtryck som hittats i en anläggning har sparats som provmaterial.

Av de fynd som sparats och registrerats är några från medeltid och/eller 
historisk tid, dessa är tre glaserade rödgodsskärvor, s.k. BII:4-gods och ett skaft 
till kritpipa. Samtliga hittades i stolphål ingående i den södra stolphålsraden 
som i samband med förundersökningen daterats till 1320–1420-tal. Ytterligare 
sena fynd var en spik och en glasskärva som troligen hört till en butelj.

Inom ”stolphålsgyttret” hittades järnföremål i fyra av stolphålen; dessa 
bestod av en stor mejsel, en nål, två hängen, en möjlig mindre mejsel samt 
två oidentifierbara järnföremål samt en ”järnklump”. Fem av järnföremålen 
som hittades i ett och samma stolphål har konserverats av Studio Västsvensk 
konservering (SVK), fnr 13, 14 och 16-18 (bilaga 3). I samma stolphål hittades 
även två brynen (figur 14). I SVK:s raport har fnr 18 fått nr 1, fnr 13&14 nr 2 
och fnr 16&17 nr 3.

Bränd lera med avtryck/lerklining fanns i relativt stora mängder i tre av 
stolphålen (figur 15).

I nedgrävning A5, fanns en skärva som tolkats som keramik. Skärvan har 
grov magring, är relativt 
porös och oglaserad, lik-
nande vikingatida kera-
mik, s.k. A-gods, men är 
något mer rosa i färgen. 
I Dalarna är keramik 
från järnåldern mycket 
ovanligt. Från Hede-
mora-Västerby finns ett 
fragmentariskt lerkärl 
på Hedemora gammel-
gård, men det är inte helt 
säkert att keramiken är 
förhistorisk då fyndom-
ständigheterna är oklara 
(Serning 1966:77). Därtill 
finns enligt uppgift en 
skärva hittad i en vendel-
tida grav i By-Djupvik, 

Figur 15. Exempel på den lerklining med avtryck som hittades i 
flera av stolphålen, framförallt tillhörande hus 2, t.ex. A67 och 
A70. Fotograf: Anna Lögdqvist.

Figur 14. De föremål som påträffades i en depå i stolphål A107, tillhörande hus 1, före konservering. 
Föremålen har nu konserverats vid Studio Västsvensk Konservering. Fotograf: Anna Lögdqvist. 
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denna verkar dock ha förkommit. Däremot finns skriftliga uppgifter från 
1700-talet som vittnar om lerkärl i förstörda gravhögar i t.ex. Stora Skedvi, 
Folkärna, Husby, Stora Tuna och Särna (t.ex. Hülphers 1957).

Förmedling
En viktig målgrupp för den särskilda undersökningen i Vika Kyrkby var all-
mänheten, det är därför intressant att redovisa hur vi jobbat med förmedlingen 
av undersökningen och dess resultat.

Vid undersökningen i Vika Kyrkby erbjöds även skolelever från Vikasko-
lan att medverka, sammanlagt har 87 elever plus lärare från åk 2-6 deltagit 
vid visning och fått prova på grävning (figur 16). Eleverna jobbade därefter 
vidare med det material man grävde fram vilket bl.a. resulterade i en rapport 
(bilaga 4).

Om elevernas medverkan har skrivits en liten artikel i Dagsverket (Lögd-
qvist 2012), Dalarnas hembygdsförbunds tidning som trycks i 2 100 exemplar 
och som även publiceras på Dalarnas museums hemsida, www.dalarnasmu-
seum.se 

Inför undersökningen skickades ett pressinbjudan till de två lokala tid-
ningarna i området, vilket resulterade i flera artiklar om grävningen och 
dess resultat. Vidare hölls en visning av utgrävningsplatsen på Arkeologins 
dag samt två personalvisningar för anställda vid Dellner, sammanlagt 125 
personer (figur 17). Därtill har en föreläsning hållits på Dalarnas museum om 
undersökningen och dess resultat, dit kom 12 personer. När den arkeologiska 
rapporten är färdig kommer även en föreläsning erbjudas till Vika-Hosjö 
hembygdsförening.

Därtill har information om undersökningen även funnits på Dalarnas 
museums hemsida under fliken ”arkeologi”.

Figur 16. Greger instruerar en grupp elever från Vikaskolan hur man genomför en arkeologisk utgrävning. 
Bilden är tagen från NÖ. Fotograf: Anna Lögdqvist.
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Tolkning 
Efter att ha grävt i ”stolphålsgyttret” under några dagar och fått en känsla för 
de olika anläggningarnas karaktär kunde ett långhus med SÖ-NV riktning 
och kraftiga stolpar anas. Då vi hade ont om tid och lite pengar till prover 
koncentrerades dokumentationen i fält till detta område. Efter ytterligare ana-
lyser av planer och profiler vid skrivbordet har två långhus kunnat urskiljas 
ur stolphålsgyttret, här kallade hus 1 och hus 2 (se vidare nedan). Långhu-
sen ligger överlappande varandra med liten vinkling. Det har varit svårt att 
avgöra vilket av husen som är äldst, varken stolphålsfyllningen eller läget 
på anläggningarna avslöjar något om husens kronologi. På de ställen husen 
överlappar har flera stolphål samlats i klungor, som p.g.a. tidsbrist gavs ett 
och samma anläggningsnummer i fält, se t.ex. A34, A50, A60 och A161. I vissa 
fall undersöktes anläggningarna på djupet och då har undernummer givits. 
I andra fall då vi inte grävt anläggningarna på djupet kan vi bara ana hur de 
förhåller sig till varandra.

Framförallt inom den östra delen av undersökningsområdet finns många 
anläggningar/stolphål som inte kunnat knytas med säkerhet till något av de 
båda långhusen. De båda rännorna A49b och A113 bildar tillsammans med 
stolphålen A49a, A79, A104a, A109 och A158 en utmärkande rad. Möjligen kan 
även stolphål A73, A74 och A75 ingå. Antingen kan anläggningarna utgöra 
delar av någon inre konstruktion i hus 1, eller så ingår de i ett hus med mer 
nord-sydlig sträckning. Detta har dock varit svårt att avgöra.

Ett grophus, A164a, undersöktes också i området. Grophusen överlappar 
långhusen och bör troligen kopplas ihop med en senare bebyggelse i området 
(figur 20).

Den utmärkande stolphålsraden söder om långhusen har daterats till 
medeltid och kan närmast jämföras med en palissadliknande hägnad som 
undersöktes inom en bytomt i Yttre Hönsarvet (DM arkiv dnr 159/90). Vad 
denna haft för funktion är oklart, men stolparna är mycket kraftigare än en 

Figur 17. Anna förklarar alla ”mörka fläckar i marken” för delar av personalen vid Dellner. Bilden är 
tagen från SV. Fotograf: Greger Bennström.
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vanlig hägnad, möjligen kan det röra sig om ett erosionsskydd längs slänten 
ner mot sjön.

En källare låg i norr. Fyllnadsmaterialet i källaren hade karaktär av hus-
hållsavfall från 1600–1700-tal, t.ex. iakttogs fajans, rödgods, hästsko, kritpipa, 
tegel och fönsterglas i fyllningen.

Övriga anläggningar har inte med säkerhet gått att knyta till någon speci-
ell tid eller verksamhet. I nedgrävning A77 fanns mycket bränd lera/klining 
liknande den som hittades i stolphålen till hus 2, möjligen hör även denna 
anläggning till någon inre konstruktion i långhuset.

De små groparna i den nordvästra delen av undersökningsområdet kan 
eventuellt vara små täktgropar, t.ex. A90–A100, A150, A155 och A156. Den 
naturliga marken i denna del var lerig och det skulle kunna vara samma lera 
som den i de ugnsväggar och lerklining som hittades i matjorden och anlägg-
ningar inom området.

Tre anläggningar kunde efter genomgrävning klassas som relativt moderna, 
A43, A51 och A111.

105

68

66

132

43

131

50

62

53

112

60

56

119

60

157

78

76

124

152

64

107

142

161

82

166
49

118

162
142

161
161

161

142

0 2 4 6 81
Meter
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Hus 1
Ett treskeppigt långhus, 17x6 m i SV-NÖ riktning, med kraftiga parställda 
stolpar för att bära upp taket och konvexa ytterväggar (figur 18). Centralt i 
huset fanns en härd, A105, vars fyllning bestod av sot, kol, skörbränd sten 
och brända ben. I ett av stolphålen, A107, gjordes ett anmärkningsvärt fynd 
bestående av en liten depå med fem järnföremål och två stenbrynen.

I flera stolphål, framförallt i den västra halvan av huset fanns relativt stora 
mängder små bitar reduktionsslagg, framför allt i stolphål A66, A76, A78 och 
A157. Flera av stolphålen i huset har daterats till 900-tal.
Takbärare: A43, A49c, A76, A78, A107, A112, A118, A119, A124, A152a och 
A157.
Ytterväggar: A34, A50, A53a, A56, A60, A62, A64, A66, A68, A82, A131, A132, 
A142a, b och c, A161a, c, d och f samt A162.

Hus 2
Ett treskeppigt långhus, 17x7 m med VSV-ÖNÖ riktning, med parställda 
stolpar för att bära upp taket och konvexa ytterväggar (figur 19). Stolphålen 
i hus 2 var inte riktigt lika kraftiga som de i hus 1. Lerklining med tydliga 
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Figur 19. Hus 2 med tillhörande stolphål i grönt. Ett treskeppigt långhus, liksom hus 1. Skala 1:200.
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avtryck av pinnar hittades i västra delen av huset, framförallt i A70 och A67. 
Möjligen är det rester efter någon inre konstruktion. I västra delen ”fattas” det 
en del anläggningar för den norra väggen. Detta kan dels förklaras med att 
grophuset A164a överlappar och dels på att området, på grund av tidsbrist, 
inte finrensades lika noga som övriga områden.

Troligen är hus 2 äldre än hus 1, på två ställen såg det ut som att stolphål 
tillhörande hus 1 skar de tillhörande hus 2, men detta gick inte att avgöra 
med säkerhet. Inga dateringar är gjorda ur anläggningar från hus 2, p.g.a. att 
huset uppmärksammades först inne vid skrivbordet, då analyser av planer 
och profiler gjordes. Då hade redan prover för 14C-analys valts ut och skick-
ats. Men med tanke på övriga dateringar och kronologi i området bör hus 2 
rimligen höra till tidig vikingatid, d.v.s. 800-tal.
Takbärare: A34b, A44, A50, A103, A106, A110, A114, A115 och A160.
Ytterväggar: A23, A28, A36, A40, A52, A54, A67, A70, A124, A142d, A152b, 
A161b och e, samt möjligen södra halvan av A162.

Figur 20. Grophuset A164a överlappar de båda långhusen, markerat med orange. Hus 1 är markerat 
med grått och hus 2 med grönt. Skala 1:200.
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Grophus
Grophus A164a var kvadratiskt i formen, 2,2x2,2 m stort med rundade hörn 
(figur 20). Två små schakt grävdes för hand inom grophuset, ett i det norra 
hörnet och ett L-format från mitten och ut mot det östra hörnet. I det norra 
hörnet framkom ett stolphål, A164b. Ytterligare ett stolphål framkom i det 
östra hörnet, A164c. Stolphålen har troligen ingått i takkonstruktionen i grop-
huset. Stolphålet A164c har daterats till 1040-1160, d.v.s. sen vikingatid-tidig 
medeltid.

Ytterligare ett möjligt grophus är A138, som beskrivs som en 0,27 m djup 
anläggning med plan botten och fyllning av gulbeige sand med viss mullin-
blandning. I botten av anläggningen fanns dessutom 0,1 m stora, sotiga stenar 
som skulle kunna utgöra resterna efter en härd. Vid förundersökningen da-
terades ett ”kulturlager” till 1040-1160. Vid den aktuella slutundersökningen 
schaktades området dock lite hårdare och kvar blev just A138. Dateringen 
stämmer med Grophuset A164a.

Källare
Den källare som framkom i den norra delen av undersökningsområdet har 
sannolikt varit en av de byggnader som hörde till prästgården. Den finns 
inte utritad på storskifteskartan och området där den ligger omnämns som 
”trädgård” redan på 1830-talet. Källaren är därför sannolikt från 1600- eller 
1700-talet.

Husoffer
I ett av de kraftiga stolphålen, A107, tillhörande hus 1 påträffades en fynddepå 
i stolpkanalen bestående av två stenbrynen, en mejsel, en nål, två förmodade 
hängen samt ett oidentifierat järnföremål (figur 14). Åtminstone mejseln 
(fnr 18) stod lodrätt i stolpkanalen med ”eggen” riktad nedåt. Samtliga föremål 
framkom i undre halvan av stolpkanalen och var placerade under en större 
slaggklump (figur 21 och 30).

Arkeolog Anne Carlie har studerat husoffer från neolitisk tid till tidig 
medeltid i det Sydskandinaviska området (Carlie 2004). I samband med sina 
studier har Carlie kunnat konstatera en förändring över tid, där de deponerade 
föremålen från äldre tider verkar utgöra rena offergåvor medan de kring yngre 
järnålder får mer magiska inslag. T.ex. ökar förekomsten av nedlagda knivar 
markant under järnåldern. Knivarna, men även nålar, förekommer ofta stående 
lodrätt i stolphål eller gropar inuti husen med spetsen riktad ner i marken 
(Carlie 2004:150ff). Enligt gammal, traditionell folktro är järnet förknippat 
med olika magiska, förebyggande egenskaper, och ett återkommande drag 
i berättelserna är att det vassa stålet skulle placeras under eller vid trösklar, 
vid sängen eller på väggen i ladugården. Eggen skulle riktas utåt för att hålla 
döda andar och annat ont på avstånd. Det var av största vikt att knivseggen 
riktades åt det håll varifrån det onda förväntades. Även om dessa senare tiders 
föreställningar inte direkt går att överföra på äldre, förhistoriska förhållanden 
känns det inte helt främmande att tänka sig att människorna under järnåldern 
förväntade sig att det onda, farliga skulle komma från underjorden, som enligt 
den hedniska mytologin befolkades av förfäder och andra andeväsen.

Carlie har även konstaterat att det går att skilja ut olika faser i ett hus ”livs-
historia. Offer har gjorts i stolphål i samband med att huset byggdes, troligen 
en sorts öppningsceremoni. Vanligast är offer/nedläggelser i husets takbärare, 
vid ingången, i väggar och under eldstaden. Det finns också exempel på hur 
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offer gjorts i gropar inuti huset under den tid huset var bebott, kanske har män-
niskorna haft ett ”husaltare” där man offrat mat och dryck till gudarna? Carlie 
har även sett exempel på stängning av hus, d.v.s. att offret skett i samband med 
att huset rivits. I Vika Kyrkby hittades föremålen i ett centralt placerat stolphål 
nära härden. Stolphålet ligger inom den sydliga raden med takbärare, men 
denna är den enda som inte bildar ett tydligt par tillsammans med stolphål i 
den norra raden. Kanske är detta ytterligare ett tecken på att placeringen av 
den aktuella stolpen varit viktig, möjligen platsen för husaltaret?

Föremålen låg i undre halvan av stolpkanalen, under en stor slaggklump 
och klump av obränd lera. Detta bör betyda att föremålen deponerats i sam-
band med stängningen av huset, d.v.s. efter att man dragit upp stolpen.

För de människor som bodde i långhuset i Vika var sannolikt järnframställ-
ning ett viktigt inslag i livet. Även själva framställningen av järnet bör ha varit 
förknippat med magiska riter och föreställningar. Kanske symboliserar de 
deponerade föremålen i Vika Kyrkby en strävan efter förbättrad eller fortsatt 
lyckad järnframställning för familjen på gården i samband med att ett nytt 
bostadshus skulle tas i bruk.

I flera stolphål noterades även slagg såväl i stolphålsfyllningen som i 
stolpkanalerna, framförallt inom hus 1. Slaggen utgjordes framförallt av små 
bitar reduktionsslagg. Miljöarkeologerna har dessutom angett att de påträffat 
glödskal i samtliga undersökta jordprover, vilket i så fall skulle kunna tyda 
på smide. Detta är dock något som vi arkeologer på Dalarnas museum inte 
noterade i fält, varför det inte kan ha funnits i någon större omfattning. Enligt 
Carlie förekommer slagg som troligt husoffer vid några av de boplatser hon 
gått igenom, detta har då rört sig om smidesslagg. Det finns dock flera källkri-
tiska aspekter rörande slagg i ett boplatsmaterial. Sannolikt har den undersö-
kande arkeologen oftast tolkat slaggen som avfall vilket oavsiktligt hamnat i 
anläggningarna snarare än som en deponering. Därmed kan det finnas luckor 
i dokumentationen från tidigare boplatsundersökningar. I Kungsbäck utanför 
Gävle, undersöktes nyligen ett långhus från vikingatid där slagg avsiktligt 

Figur 21. Stolphål A107, ingående i hus 1. I stolphålet påträffades en fynddepå bestående av fem 
järnföremål och två stenbrynen. Åtminstone den stora mejseln (fnr 18), påträffades stående i stolpkanalen 
under den stora slaggklumpen och leran som syns i profilen. Mejseln ligger till vänster i bild.
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verkar ha deponerats i stolphålen (Ulfhielm 2012). Så varför inte ”uppgradera” 
slaggens betydelse även i ett boplatsmaterial? Slaggen är en restprodukt i 
den för järnåldersmänniskorna mycket viktiga järnframställningsprocessen. 
I Dalarna har järnframställningen varit så omfattande att människorna kun-
nat ”exportera” sitt järn till Mälardalen och andra områden. Järnet var helt 
enkelt en mycket viktig handelsvara och ett sätt att försörja sin familj. Kanske 
ströddes slaggen avsiktligt i stolphålen i Vika som del i en magisk ritual för 
lyckad järnframställning?

Jämförande resonemang
Som nämnts ovan har inga arkeologiska undersökningar tidigare genomförts 
i Vika Kyrkby. Vi kan dock med utgångspunkt i kända fornlämningar som 
gravar och slaggförekomster ana var bebyggelsen legat under förhistorisk 
tid. Tidigare undersökningar, framförallt i Tunaområdet, har visat ett nära 
rumsligt samband mellan placeringen av gården, järnframställningsplatsen 
och gravar. Utifrån befintliga lämningar kan området runt Kyrkbytjärn och 
Vikasjön identifieras som viktiga platser i Vika socken under järnåldern. Vi vet 
också utifrån tidigare undersökningar att det vid de gamla bytomterna, med 
medeltida belägg, ofta har funnits en föregångare i form av en järnåldersgård.

Vi anar en spridd och gles bebyggelse, men snarare ensamgårdar än hela 
byar. Runt gårdarna bredde inägomarken ut sig bestående av små gödslade 
åkrar och stora ängsmarker. Vi vet att korn, vete, råg, hampa och lin odlades, 
men säkerligen även andra växter. I Vika kyrkby hittades frön från Åkerspergel 
och Svinmålla som båda är åkerogräs/ruderatväxter, vilket speglar odling. 
Därtill hittades ett frö från lin.

Tyngdpunkten för järnåldersmänniskorna i området torde dock ha legat 
på boskapsskötsel med framför allt nötkreatur, får och getter som bas. För att 
täcka behovet av vinterfoder krävdes sannolikt stora slåttermarker där inte 
minst våtängar och myrar nyttjades. Inägomarken skyddades av trähägnader 
och djuren leddes ut till skogsbetet på utmarken via fägator och fästråk.

Under järnåldern var gården av central betydelse. Dels som samhällts so-
ciala, ekonomiska och juridiska grundenhet, men även som ideologisk grund 
och som förlaga till ett kosmos organiserat som en gård med inägomark och 
utmark. Förfäderna såväl som gudarna var påtagligt i vardagen och i går-
dens närhet valde människorna också att begrava sina döda i högar på egna 
gårdsgravfält.

Centralt på gårdarna fanns ett långt stolpburet hus, vanligtvis med svängda 
långväggar likt de hus som hittades i Vika Kyrkby. Tidigare har liknande 
långhus undersökts i t.ex. Islingby, Yttre Hönsarvet och Yttre Svärdsjö (Lögd-
qvist 2009, Carlsson 2005, DM dnr 159/90) Väggarna var sannolikt uppförda 
i skiftesverk eller någon stavkonstruktion och taken var troligen ved- eller 
torvtäckta (figur 22). Långhusen inrymde flera funktioner som bostadsdel, 
förråd, fähus, loge och sädesförråd m.m..

Det som skiljer långhusen i Vika Kyrkby från de tidigare undersökta i Tu-
naområdet är lerkliningen. I Yttre Svärdsjö har lerklining hittats i ett vikinga-
tida stolphus, men denna hade inte lika tydliga avtryck som i Vika Kyrkby 
(Carlsson 2005). Därtill finns uppgifter om lerklining noterat i samband med 
fornminnesinventering vid församlingshemmet i Stora Tuna. Lerkliningen 
visar eventuellt att väggarna varit bestrukna med lera. Dock hittades den mesta 
lerkliningen i stolphål inuti hus 1 vilket kan betyda att det funnits någon inre 
konstruktion som varit lerklinad, t.ex. en rökgång eller liknande. En liknande 
tolkning gjordes även i samband med den arkeologiska undersökningen i 
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Yttre Svärdsjö.
På gårdarna kunde även mindre stolpburna uthus finnas, och från vikinga-

tid även små, halvt nedgrävda hus, s.k. grophus. Minst ett, möjligen två sådana 
grophus hittades även i Vika Kyrkby. Grophusen överlappade de identifierade 
långhusen och hade därtill en något senare datering. Sannolikt hör de samman 
med ytterligare en etablering utanför det nu undersökta området. 

Grophusen verkar ha haft många olika funktioner på gården, de kan t.ex. 
ha använts för matlagning, bakning eller bryggning; eller som verkstad el-
ler fähus. I grophuset i Vika Kyrkby hittades relativt stora mängder brända 
ben, vilket eventuellt skulle kunna tyda på att huset använts till matlagning. 
Någon vidare analys av benmaterialet rymdes dock inte inom budgeten för 
detta projekt.

I Dalarna verkar även järnframställningen har varit gårdsbaserad och så 
pass omfattande att man producerat ett överflöd och därmed kunnat ”expor-
tera” en viss del av det producerade järnet, framförallt till Mälardalen. I Vika 
Kyrkby hittades inga direkta anläggningar som går att koppla till järnfram-
ställningen inom undersökningsytan, utan denna begränsade yta har endast 
inrymt gårdens huvudbyggnad d.v.s. själva bostadshuset. Däremot visar 
förekomsten av såväl slagg som ugnsväggar i matjorden inom framförallt den 
västra halvan av undersökningsområdet att en blästplats sannolikt funnits i 
närheten, troligen väst om den nu undersökta ytan. Att det fanns slagg i mat-
jorden på grannfastigheten var någon som bekräftades av fastighetsägaren. 
Ett kolfragment ur en slaggbit plockades ut och skickades till 14C-analys i ett 
försök att datera själva järnframställningen. Tyvärr meddelade labbet att en 
datering av just det provet misslyckats p.g.a. för liten kolhalt. Därmed kan vi 
bara anta att järnframställningen var samtida med de undersökta långhusen.

Till järnåldersgården i Vika Kyrkby bör även gravar ha funnits. De i Vika 
registrerade gravhögarna på kyrkogärdet, RAÄ-nr 1:1, ligger ca 400 m väst 
om undersökningsområdet vilket får anses vara relativt långt ifrån gården. 
Troligen hör de gravfältet till ytterligare en järnåldersgård i området, vilken 
möjligen kan kopplas ihop med den närliggande blästbrukslämningen/slagg-
förekomsten RAÄ-nr 289:1 (figur 3).

I samband med undersökningen kunde en igenfylld ravin konstateras 
(figur 7). Ravinen har skiljt den platå där långhusen har legat från den platå 

Figur 22. Rekonstruktion av ett långhus i Yttre Hönsarvet. Teckning: Jim Tyden.
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där prästgården ligger idag. Vid flera tidigare arkeologiska undersökningar, 
framförallt i Tuna, har vi anat en naturlig gräns i form av ravin mellan gården 
och gravområdet, t.ex. i Islingby och i Yttre Hönsarvet (Lögdqvist 2009 och DM 
arkiv dnr 159/90 och 111/04). En gissning är därför att de gravar som tillhört 
den aktuella järnåldersgården har legat inom det område där prästgården 
nu ligger (figur 23).

Frågeställningar och måluppfyllelse
I samband med den särskilda arkeologiska undersökningen i Vika kyrkby 
kunde vi konstatera spår efter minst två, möjligen tre, stolpburna långhus 
inom undersökningsområdet, vilket bekräftade de tolkningar som gjordes i 
samband med förundersökningen. Däremot visade det sig att långhuset låg 
längre norrut än vi trott och den i förundersökningen antagna södra raden med 
takbärande stolpar utgjorde istället resterna efter en palissadliknande hägnad.

Med hjälp av miljöarkeologiska analyser av jordprover från de inre takbä-
rande stolparna i hus 1 hoppades vi kunna utläsa något om husets funktion, 
t.ex. om någon del av långhuset använts som fähus. De miljöarkeologiska 
analyserna uppvisade dock ett alltför magert material för att några sådana 
slutsatser ska kunna dras. Härden i hus 1 och deponin i stolphålet A107 talar 
dock för att det rör sig om ett bostadshus och inte en ekonomibyggnad. Det-
samma bör gälla för hus 2. 

I samband med förundersökningen, såväl som under matjordsavbaningen 
vid den särskilda undersökningen, kunde förekomst av slagg och ugnsväg-
gar från förhistorisk järnframställning konstateras i matjorden. Detta var 
framförallt inom den västra halvan av undersökningsområdet. Slagg och 
enstaka ugnsväggsbitar förekom även i vissa stolphål. Däremot fanns ingen 
anläggning som gick att direkt koppla till själva järnframställningen inom den 
undersökta ytan. Det är därför mest sannolikt att själva järnframställningen 
skett på fastigheten väst om det nu undersökta området. Att det förekommer 
slagg i marken inom grannfastigheten var något som bekräftades vid samtal 

Figur 23. Greger och Marianne dokumenterar ”stolphålsgyttret”. Prästgården syns i bakgrunden. Bilden 
är tagen från SV. Fotograf: Anna Lögdqvist.



29Arkeologisk undersökning – Vika kyrkby

med fastighetsägaren. Närheten till slaggförekomst talar dock för en gårdsba-
serad järnframställning liknande den i övriga delar av Dalarna. Dock hittades 
inte själva blästplatsen inom det aktuella undersökningsområdet.

Övriga nedgrävningar och lager har varit svårare att koppla samman med 
någon specifik verksamhet/aktivitet, möjligen kan de små nedgrävningarna i 
undersökningsområdets NV del kunna vara rester efter lertäkt till blästerugnen 
eller till lerklining för husets väggar eller någon inre konstruktion.

Undersökningen uppvisar på många punkter ett samstämmigt resultat 
med tidigare undersökningar i Tunaområdet. Både storleken och formen på 
de undersökta långhusen stämmer med vikingatida långhus som undersökts i 
Tuna. Inom området kunde en bebyggelsekontinuitet från åtminstone 900-tal 
och framåt konstateras, men troligen ända från 600–700-tal. Detta stämmer 
också med förhållanderna i Tunaområdet, där de gamla bytomterna med med-
eltida ursprung ofta haft en förhistorisk förlaga i form av en järnåldersgård.

På grund av att det framkom 80% fler anläggningar inom området än vad 
som räknats på i projektets budget fick hårda prioriteringar göras redan i 
fält. Detta var olyckligt med tanke på att det inte genomförts någon arkeo-
logisk undersökning i Vika tidigare och med tanke på lämningarnas höga 
kunskapspotential. T.ex. fick flera anläggningar prioriteras bort och lämnas 
utan närmare undersökning på djupet. Antalet dateringsanalyser var få och 
därför finns t.ex. ingen säker datering kopplad till hus 2. Det har heller inte 
gjorts någon osteologisk analys på det framkomna benmaterialet.

Trots de hårda prioriteringarna har kunskapen kring Vikas tidiga historia 
både bekräftats och förnyats. Därtill har undersökningen väckt nya fråge-
ställningar framför allt kring husoffer inför framtida arkeologiska boplats-
undersökningar i området. Denna undersökning får anses som en liten, men 
mycket viktig pusselbit till Vikas historia.

Sammanfattning
I samband med att AB Dellner Malmco planerade att uppföra kontorsbygg-
nader på fasigheten Vika Kyrkby 29:1, Vika socken, Falu kommun, Dalarna, 
genomförde Dalarnas museum en särskild arkeologisk undersökning. Den 
aktuella fastigheten ligger i anslutning till Vika Kyrkby gamla bytomt, vilken 
registrerats som nr 260:1 i Riksantikvarieämbetets fornminnesregister över 
Vika socken.

Inom undersökningsområdet framkom ca 180 anläggningar, vilket var 
ca 80% fler än vad som var beräknat i budgeten. Detta medförde att hårda 
prioriteringar var ett måste både i fält och i urvalet av analyser. Anläggning-
arna bestod i huvudsak av stolphål och andra nedgrävningar. Två långhus 
har identifieras. Husen var treskeppiga, 17x6–7 m stora, och har daterats till 
vikingatid. Inom området fanns även minst ett grophus som daterats till sen 
vikingatid. Därtill fanns en palissadliknande hägnad med medeltida datering 
samt en källare från 1600–1700-talet inom området.

I ett av stolphålen, centralt placerat i ett av långhusen, hittades en depå i 
stolpkanalen bestående av två brynen och fem järnföremål, bl.a. en mejsel och 
en nål. Åtminstone mejseln stod lodrätt i stolpkanalen och föremålen bör ha 
placerats på det sättet i samband med att huset övergavs. Liknande ”stäng-
ningsceremonier” har tidigare uppmärksammats av arkeolog Anne Carlie då 
hon studerat huskult i södra Skandinavien från neolitikum till tidig medeltid.

I matjorden och i vissa stolphål framkom även slagg och ugnsväggsbitar 



30 Dalarnas museum – arkeologisk rapport 2012:6

från förhistorisk järnframställning. Dock påträffades inga anläggningar som 
direkt gick att koppla till järnframställningen. Troligen har blästplatsen legat 
väst om det nu aktuella området.

Flera publika insatser genomfördes i samband med den arkeologiska un-
dersökningen i Vika Kyrkby, bl.a. personalvisningar för anställda på Dellner 
Malmco och visningar för allmänheten på ”Arkeologins dag”. Därtill deltog 
sammanlagt 87 elever från Vikaskolan, åk 2–6, i den arkeologiska undersök-
ningen vilket resulterade i en fin elevrapport.

I och med den aktuella undersökningen har kunskapen kring Vikas tidigare 
historia både bekräftats och förnyats, och nya frågeställningar, framförallt om 
husoffer, har väckts inför eventuella framtida undersökningar. Trots de hårda 
prioriteringarna får denna undersökning anses som en liten, men mycket 
viktig pusselbit till Vikas historia.
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A1 Nedgrävning med störhål
Rund 0,42 m i diameter och 0,16 m djup med 
raka sidor och plan botten. Fyllning av mörk-
brun humös sand med enstaka fragment av kol 
och tegel. Mitt i botten var ett störhål ca 0,05 m 
i diameter och 0,27 m djupt.

A2 Stenavtryck?
Rund 0,6 m i diameter och 0,1 m djup med flack 
profil. Fyllning av mörk mylla med något kol 
och enstaka skärviga stenar.

A3 Nedgrävning?
Oval 0,52x0,40 m och 0,23 m djup med raka sidor 
och plan botten. Fyllning av mörkbrun humös 
sand med mycket kol samt skörbrända stenar 
0,05-0,10 m stora. I ytan var slaggfragment, ca 
0,07 m stora.

A4 Stolphål
Rund 0,65 m i diameter och 0,38 m djup med 
raka sidor och något skålformad botten. Fyllning 
av humös sand, mot botten strimmigare, med 
inslag av kol, slaggfragment 0,02 m stora och 
lite bränd lera/tegel. Dessutom påträffades en 
järnplatta, brända ben och rödgods med glasyr. 
Liknar A6.

A5 Nedgrävning
Oval 1,13x0,74 m och 0,15 m djup med flack 
profil. Fyllning av flammig grå och brun, något 
humös sand, mot botten strimmigare och mer 
beige. Inslag av lite kol, små slaggfragment och 
en bit tegel.

A6 Stolphål
Rund 0,6 m i diameter och 0,53 m djup med raka 
sidor och plan botten. Fyllning av mörk mylla/
jord med enstaka fragment bränd lera, keramik 
och slaggfragment 0,07 m stora.

A7 Stenavtryck?
Oregelbundet oval 1,07x0,41-0,48 m och 0,1-0,2 
m djup med otydliga sidor och botten. Fyllning 
av mörk jord.

A8 Stolphål?
Rund 0,45 m diameter och 0,18 m djup med nå-
got skålformad profil. Fyllning av humös brun 
sand med enstaka fragment bränd lera, kol och 
rödgods med glasyr. I ena kanten, mot botten, 
ljusbeige lite strimmig sand. Tegel i ytan.

A9 Stenavtryck?
Oval 0,50x0,36 m och 0,08-0,10 m djup med flack 
profil. Fyllning av grå- och brunflammig sand, 
något humös, med lite kol och slagg. I botten 
ljusbeige lite strimmig sand.

A10 Stolphål
Rund 0,55 m i diameter med raka sidor och nå-
got skålformad botten. Brun humös sand med 
lite kol. Liknar A4 och A6 m.fl.

A11 Nedgrävning
Rund 0,87 m i diameter och 0,28 m djup med 
raka sidor och något ojämn botten. Fyllning av 
mörkbrun sand med inslag av kol, enstaka te-
gelfragment samt trärester. I ytan vid Ö kanten 
var en sten.

A12 Stolphål
Rund 0,55 m i diameter och 0,33 m djup med 
raka sidor och plan botten. Fyllning av brun 
humös sand med lite kol och enstaka tegel-
fragment. Kritpipa och lite kol i ytan. Liknar 
A4 och A6 m.fl.

A13 Troligt stolphål
Rund 0,55 m i diameter med brun humös sand 
samt lite kol och tegelfragment i ytan. Ej snittad, 
som A4 och A6 m.fl.

A14 Stenavtryck
Rund 0,55 m i diameter och 0,24 m djup med 
ojämna sidor och botten. Fyllning av mörkbrun 
humös sand.

A15 Stolphål
Rund 1,0 m i diameter och 0,48 m djup med 
skålformad profil. Fyllning av brun humös sand 
med lite kol och tegelfragment samt enstaka 
naturligt runda stenar, 0,01-0,03 m stora. 

A16 Stenavtryck
Oval 0,63x0,54 m (ÖNÖ-VSV) och 0,02-0,07 m 
djup med flack profil. Fyllning av mörkbrun 
humös sand med enstaka kolfragment och 
skörbrända stenar 0,01-0,05 m stora.

A17 Troligt stolphål
Rund 0,58 m i diameter med brun humös sand 
med kolinslag. Ej snittad, som A4 och A6 m.fl.

Anläggningsbeskrivningar Bilaga 1
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A18 Stenavtryck
Rund 0,25 m i diameter och 0,01-0,03 m djup 
med flack profil. Fyllning av mörk sand.

A19 Stolphål?
Oregelbunden 0,50x0,15-0,40 m (Ö-V) och 0,26 
m djup med skålformad profil, något ojämn i 
ytan. Fyllning av mörkbrun humös sand. 

A20 Troligt stolphål?
Rund 0,6 m i diameter med brun humös sand. 
Ej snittad, som A4 och A6 m.fl.

A21a Stenavtryck
Oregelbundet rund 0,68 m i diameter och 0,05-
0,12 m djup med flack profil. Fyllning av brun 
fläckig humös sand.

A21b Stolphål
Rund 0,33 m i diameter och 0,30 m djup med 
skålformad profil. Fyllning av brun fläckig 
humös sand.

A22 Stolphål
Rund 0,6 m i diameter och 0,48 m djup med raka 
sidor och plan botten. Fyllning av brun humös 
sand. Keramik? Liknar A4 och A6 m.fl.

A23 Stenavtryck?
Oregelbundet oval 0,78x0,56 m och 0,01-0,08 m 
djup med ojämna sidor och botten. Fyllning av 
mörk humös sand med enstaka slaggfragment, 
glasaktiga. 

A24 Troligt stolphål
Rund 0,55 m i diameter med brun humös sand. 
Ej snittad, som A4 och A6 m.fl.

A25 Troligt stolphål?
Rund 0,55 m i diameter med brun humös sand. 
Ej snittad, som A4 och A6 m.fl.

A26 Nedgrävning
Oval 0,9x0,7 m och intill 0,25 m djup med ore-
gelbundna sidor och botten. Fyllning av mörk 
fläckig sandblandad jord. Under nedgrävningen 
var ett stolphål? Ca 0,5 m i diameter och 0,5 m dj 
med enstaka slaggfragment i botten. Överlagrar 
A34b i NV.

A27 Stenavtryck?
Rund 0,38 m i diameter och 0,1 m djup med 
oregelbundet skålformad profil. Fyllning av 
mörk humös sand med enstaka kol- och kera-
mikfragment.

A28 Nedgrävning
Oregelbundet oval 1,1x0,8 m och 0,2 m djup 

med raka sidor och plan botten. Fyllning av 
fläckig humös sand, i botten ett tunnare lager 
av ljusare grå sand.

A29 Mörkfärgning
Oval 0,56x0,36 m och 0,04 m djup utan tydliga 
sidor. Fyllning av kol- och sotblandad sand.

A 30 Stolphål
Rund 0,50 m i diameter och 0,30 m djup med 
raka sidor och plan botten. Fyllning av mörkgrå 
fläckig sand med inslag av kol- och slaggfrag-
ment. Därunder ljusbrun fläckig sand.

A31 Nedgrävning
Rund 0,45 m i diameter och 0,16 m djup med 
raka sidor och plan botten. Fyllning av mörk 
humös sand.

A32 Nedgrävning?
Rund 0,45 m i diameter och 0,08 m djup med 
oregelbundna sidor och botten. Fyllning av 
mörkbrun humös sand.

A33 Trolig nedgrävning
Närmast rund 2,0 m i diameter med fyllning av 
brun humös sand med något kol. Enstaka stenar, 
både runda och skärviga, i ytan. Ej snittad.

A34a Stolphål
Oval 0,95x0,70 m och 0,45 m djup med raka sidor 
och plan botten. Fyllning av mörk humös sand 
(figur 24). Överlagras i S av A34b.

A34b Stolphål
Ca 1,5x 0,7 m med diffus avgränsning, möjligen 
flera olika anläggningar. I mitten av anlägg-
ningen var ett stolphål ca 0,75 m i diameter och 
0,66 m djupt med raka sidor och plan botten. 
Fyllning av mörk humös sand. I mitten stolp-
kanal 0,25 m i diameter och 0,66 m djup med 
trärester i yttersidorna (figur 24). Överlagrar 
A34a i N och överlagras av A26 i SÖ.

Figur 24. Stolphål A34 a och b. Fotograf: Anna Lögdqvist.
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A35 Trolig nedgrävning
Oregelbundet oval 1,8x1,5 m med fyllning av 
brun humös sand. Ej snittad. Ligger i naturlig 
sluttning/ravin.

A36 Trolig nedgrävning?
Oregelbundet rund 1,0 m i diameter med fyll-
ning av brun humös sand. Ej snittad. Ligger i 
naturlig sluttning/ravin

A37 Troligt stenavtryck?
Oregelbunden 0,72x0,45 m. Kol i ytan. Ej snittad.

A38 Troligt stenavtryck?
Oregelbundet oval 0,55x0,30 m. Ej snittad.

A39 Stolphål?
Rund 0,30 m i diameter och 0,15 m djup med 
raka sidor och något skålformad botten. Fyll-
ning av ljusbrun sand och lite lera, koligare 
mot mitten.

A40 Stolphål
Oregelbundet oval 1,15x0,85 m och 0,5 m djup 
med raka sidor och plan botten. Fyllning av 
ljusbrun sand.

A41 Trolig nedgrävning
Oregelbunden, närmast oval, 0,4x0,3 m. Grå-
brun sand. Ej snittad.

A42 Trolig nedgrävning?
Oregelbunden 1,05x0,65 m. Ej snittad.

A43 Stolphål
Oregelbundet oval 0,95x1,20 m (ÖNÖ-VSV) 
och 0,66 m djup med något ojämna sidor och 
planbotten. Fyllning av ljusbrun fläckig sand, 
enstaka slaggfragment i ytan. I mitten stolpka-
nal 0,22 m i diameter och 0,48 m djup. Fyllning 
av mörkbrun humös sand med enstaka kol- och 
slaggfragment. 

A44 Trolig nedgrävning?
Oregelbunden 1,40x 0,75 m. Ej snittad.

A45 Trolig nedgrävning?
Oregelbunden 1,3x0,8 m. Ej snittad.

A46 Stolphål
Rundad trekantig form 0,8x0,7 m (NNÖ-SSV) 
och 0,34 m djup med något ojämna sidor och 
botten. Fyllning av ljusbrun sand. I mitten 
stolpkanal 0,35 m i diameter och 0,32 m djup. 
Fyllning av brun – mörkbrun humös sand och 
trärester i ytan.

A47 Stenavtryck
Oval 0,38x0,28 m (NV-SÖ) och 0,12 m djup med 
diffust rundad botten. Fyllning av mörkbrun 
humös sand.

A48 Stolphål?
Rund 0,45 m i diameter och 0,35 m djup med 
raka sidor och plan botten. Fyllning av mörk 
humös sand och ett 10-tal 0,07-0,12 m stora 
stenar samt enstaka fragment av slagg, kol och 
bränd lera. I sidorna och botten var fyllningen 
ljusare och sandigare.

A49a Nedgrävning
Rund 0,26 m i diameter och 0,12 m djup med 
rundad profil. Fyllning av gråbrun flammig 
sand med enstaka kolfragment.

A49b Ränna
Avlång oregelbunden form 2,05x0,20-0,30 m 
med flack profil. Fyllning av beige och grå flam-
mig sand med fragment av kol och bränd lera.

A49c Stolphål
Rund 0,44 m i diameter och 0,3 m djup med raka 
sidor och plan botten. Fyllning av mörk gråbrun 
något humös sand med kol och skörbrända 
stenar 0,1 m stora.

A49d Stolphål
Rund 0,64 m i diameter och 0,33 m djup med 
raka sidor och plan botten. Fyllning av beige 
och grå sand med enstaka kolfragment. I mitten 
stolpkanal 0,18 m i diameter och 0,32 m djup 
med fyllning av mörkare beige och grå sand.

A50 Flera anläggningar/troliga stolphål
Oregelbunden 2,10x1,50 m, bestående av flera 
anläggningar. Troligen sex stolphål/nedgräv-
ningar. Gränsar till A53 och A160 i den västra 
delen. Ej snittad.

Figur 25. Stolphål A53 a och b. Fotograf: Anna Lögdqvist.
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A51 Stolphål?
Rund 0,55 m i diameter och 0,18 m djup med 
rundad profil. Fyllning av brun humös sand 
med gråare inslag och enstaka tegelfragment 
och en spik.

A52 Stenavtryck
Oregelbundet oval 0,7x0,4-0,5 m och 012 m 
djup med något oregelbunden profil. Fyllning 
av humös sand med små rundade naturstenar 
och tegelfragment.

A53 Stolphål
Oval 0,73x0,53 m och 0,4 m djup med raka sidor 
och plan botten. Fyllning av mörk humös sand 
med fragment av slagg och kol samt en skör-
bränd sten 0,1 m stor. I mitten stolpkanal 0,14 
m i diameter och 0,28 m djup med fyllning av 
trärester (figur 25).

A54 Stolphål
Rund 0,44 m i diameter och 0,3 m djup med 
raka sidor och plan botten. I ytan fyllning av 
brun humös sand med fragment av kol, slagg 
och bränd lera. Därunder ljus brun/beige sand, 
något humös med enstaka kolfragment. I mit-
ten stolpkanal med fyllning av flammig grå och 
beige sand med kolfragment och en skörbränd 
sten.

A55 Stenavtryck
Oval 0,28x0,18 m och 0,07 m djup med rundad 
profil. Fyllning av brun flammig humös sand 
med enstaka kolfragment.

A56 Stolphål
Oval 1,10x0,75 m och 0,72 m djup med raka sidor 
och plan botten. Fyllning av gråbrun flammig 
sand med lite skörbränd sten samt slagg- och 
kolfragment. Mot botten beigegrå fläckig sand 
med något kol. I mitten stolpkanal 0,10-0,26 m 
i diameter och 0,72 m djup med fyllning av grå 
sand med inslag av kol.

A57 Stolphål
Rund 0,70 m i diameter och 0,22 m djup med 
raka sidor och plan botten, något skålad profil. 
Fyllning av gråbrun humös sand med kolfrag-
ment. Något ljusare fyllning i NV.

A58 Stenavtryck?
Oval 0,45x0,40 m och 0,03 m djup med diffus 
botten. Fyllning av brun lite flammig humös 
sand med enstaka fragment av bränd lera och 
slagg.

A59 Stenavtryck?
Rund 0,3 m i diameter och 0,03 m djup med 
diffus botten. Fyllning av brun, lite gråflam-
mig, humös sand med enstaka slaggfragment. 
Liknar A58.

A60 Flera anläggningar/troliga stolphål
totalt ca 2,5x1,7 m troligen bestående av fyra 
stolphål/nedgrävning? och ett mindre stenav-
tryck? Fyllning av brungrå flammig sand med 
inslag av kol och skörbränd sten. Ett bränt ben 
längst i S (figur 26). Ej snittad.

A61 Stolphål?
I ytan 1,13x0,80, lite djupare rund 1 m i diame-
ter, och 0,31 m djup. I ytan skörbrända stenar 
och slagg. Fyllning av flammig brun och beige 
sand med kol- och slaggfragment samt enstaka 
bitar bränd lera. Nära ytan en bottenskålla, 0,3 
m i diameter.

A62 Stolphål?
Rund 0,60 m i diameter och 0,14 m djup med 
raka sidor och planbotten, något skålformad 
profil. Fyllning av brun, lite flammig, humös 
sand med kolfragment och en skörbränd sten.

A63 Stenavtryck?
Rund 0,67 m i diameter och 0,15 m djup med 
raka sidor och något oregelbunden botten. Fyll-
ning av svartbrun humös sand med kolinslag 
och enstaka slaggfragment. 

A64 Stolphål?
Oval 0,80x0,50 m (NÖ-SV) och 0,23 m djup 
med raka sidor och plan, men sluttande botten. 
Fyllning av svartbrun humös sand med enstaka 
fragment av slagg och bränd lera.

A65 Nedgrävning
Oregelbundet rund 0,80 m i diameter och 0,12 m 
djup med skålformad profil. Fyllning av mörk-
brun humös sand med slaggfragment och inslag 
av tegel, bränd lera och skärvig sten.

Figur 26. A60, ej snittad. Fotograf: Anna Lögdqvist.
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A66 Stolphål?
Oregelbundet oval 1,30x0,80 m (NV-SÖ) och 
0,24 m djup med oregelbunden profil. Fyll-
ning av mörkbrun humös sand med enstaka 
fragment av slagg, bränd lera samt ugnsvägg 
och skärvsten.

A67 Stolphål?
Oregelbunden 1,00x0,85 m (N-S) och 0,38 m 
djup med oregelbunden profil. Fyllning av 
mörkbrun humös sand med enstaka skärviga 
stenar och fragment av slagg och bränd lera 
samt två mindre linser av rosa hård lera. I mitten 
stolphål? 0,4 m i diameter och 0,3 m djup med 
skålformad profil och fyllning av ljusbrun sand.

A68 Troligt stolphål
Oregelbunden med fyllning av gråbrun lerig 
sand med fragment av kol och bränd lera. Liknar 
A67. Ej snittad.

A69 Trolig nedgrävning
Oval med fyllning av ljusbeige lerig sand. Skör-
bränd sten i ytan. Ej snittad.

A70 Stolphål
Rund 0,82 m i diameter och 0,32 m djup med 
raka sidor och plan botten. Fyllning av ljusbrun 
humös sand/mjäla med fragment av lerklining, 
slagg och kol. Något förskjutet åt S var stolp-
kanal 0,30 m i diameter och 0,28 m djup med 
fyllning av mörkbrun humös sand/mjäla med 
inslag av rosa lera och enstaka fragment av kol 
och bränd lera (figur 27). 

A71 Stenavtryck?
Oval 0,42x0,48 m och 0,05 cm djup. Flackt skål-
formad profil med fyllning av fläckig , humös 
och lerig sand med enstaka kolfragment, slagg 
och bränd lera.

A72 Stenavtryck?
Närmast rund 0,2 m i diameter och 0,12 m djup. 
Raka sidor och svagt skålformad botten. Fyll-
ning av ljusbrun sand.

A73 Utgår - växtlighet

A74 Stenavtryck?
Oval 0,6x0,5 m och 0,18 m djup. Närmast raka 
sidor och oregelbunden botten. Fyllning av 
mörkbrun, humös sand med inslag av rosa lera 
och enstaka småslagg.

A75 Stolphål?
Rund 0,53 m i diameter och 0,35 m djup. Raka 
sidor och något oregelbunden botten. Fyllning 
av mörkbrun, humös sand med inslag av kol 
och träfibrer.

A76 Stolphål
Rund 0,76 m i diameter och 0,58 m djup. Svagt 
sluttande sidor och plan botten. Fyllning av 
ljus, brunfläckig sand/mjäla med kolinslag. En 
möjlig stolpkanal i norra kanten med fyllning 
av brunrosa lera och brun, humös sand.

A77 Stolphål
Närmast rund 0,45 m i diameter och 0,3 m djup. 
En rak och en oregelbunden sida med närmast 
plan botten. Fyllning av ljusbrun sand. En stolp-
kana i mitten med fyllning av mörk, humös sand 
och inslag av bränd lera.

A78 Stolphål
Rund 0,75 m i diameter och0,5 m djupt. Närmast 
raka sidor och plan botten. Fyllning av fläckig 
ljusbrun sand med små slaggbitar. En centralt 
placerad stolpkanal, ca 0,3 m i diameter, och 
fyllning av mörkbrun sand med kol och slagg.

A79 Stolphål
Rund 0,4 m i diameter och 0,38 m djup. Oregel-
bundna sidor och närmast plan botten. Fyllning 
av gråbrun fläckig sand.

A80 Stolphål
Rund 0,73 m i diameter och 0,5 m djup. Något 
oregelbundna sidor och svagt skålformad bot-
ten. Fyllning av brun, fläckig, humös och lerig 
sand med inslag av kol. Ett området med beva-
rade träfibrer i mitten av stolphålet.

A81 Stenavtryck?
Rund 0,15 m i diameter och 0,11 m djup. Raka 
sidor och sluttande botten. Fyllning av mörk-
brun, humös sand.

A82a Nedgrävning?
Rund 0,2 m i diameter och 0,12 m djup. Raka 
sidor och svagt skålformad botten. Fyllning av 
mörkbrun, humös sand. 

Figur 27. Stolphål A70. Fotograf: Greger Bennström.
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A82b Stolphål
Rund 0,6 m i diameter och 0,4 m djup. Närmast 
raka sidor och plan botten. Fyllning av ljusbrun 
lerig sand med enstaka kolinslag. En stolpkanal 
i mitten med mörkbrun, humös sandfyllning.

A83 Stenavtryck
Rund 0,45 m i diameter och 0,18 m djup. Skål-
formad profil. Fyllning av brun, fläckig sand 
med enstaka kol- och slaggfragment.

A84 Nedgrävning
Rund 0,35 m i diameter och 0,16 m djup. Raka 
sidor och plan botten. Brungrå, humös och lerig 
sand.

A85 Utgår

A86 Trolig nedgrävning
Avlång 0,6x0,5 m. Med ljusbrunbeige lerig sand. 
Avskuren av dagvattenledning i västra kanten. 
Ej snittad.

A87 Nedgrävning
Rund 0,3 m och 0,1 m djup. Skålformad profil. 
Med brungrå lerig sand, lite kol och enstaka 
bränd lera.

A88 Mörkfärgning
Rund i plan 0,3 m i diameter och endast nå-
gon cm djup. Fyllning av gråbrun sand.
A89 Nedgrävning? 
Rund 0,38 m i diameter och 0,06 m djup. 
Skålformad profil. Fyllning av grå humös 
och lerig sand med kolinslag.

A90 Utgår

A91 Trolig nedgrävning
Oval 0,35x0,22 m. Fyllning av brungrå, lite lerig 
sand med inslag av kol och enstaka bränd lera. 
En slaggbit och en sten stack upp ur anlägg-
ningen. Ej snittad.

A92 Nedgrävning
Rund i plan 0,35 m i diameter och 0,15 m djup. 
Skålformad profil. Fyllning av mörk, humös och 
lerig sand med inslag av kol och bränd lera samt 
små slaggbitar.

A93 Trolig nedgrävning
Rund 0,3 m i diameter. Fyllning av mörk, lerig 
sand med litet inslag av kol. Ej snittad.

A94 Utgår

A95 Trolig nedgrävning
Oval 0,8x0,55 m. Fyllning av brun, lite lerig 

sand med inslag av kol och enstaka bränd lera 
samt skörbränd sten. En större sten stack upp 
ur anläggningen, kantig och minst 0,3x0,2 m 
stor. Ej snittad.

A96 Trolig nedgrävning
Rund 0,5 m i diameter . Fyllning av brun, lite 
lerig sand med inslag av kol och bränd lera. Ej 
snittad.

A97 Trolig nedgrävning
Oval 0,38-0,26 m. Fyllning av brun, lite lerig 
sand med kolinslag och bränd lera. Ej snittad.

A98 Trolig nedgrävning/stenavtryck?
Oval 0,3x0,15 m. Fyllning av gråaktig och lerig 
sand med lite kol. Ej snittad.

A99 Trolig nedgrävning
Rund 0,25 m i diameter. Fyllning av grå, lite lerig 
sand med inslag av kol. Ej snittad.

A100 Trolig nedgrävning
Oval 0,25x0,17 m. Fyllning av grå, lerig sand och 
lite kol. Ej snittad.

A101 Trolig nedgrävning
Rund 0,3 m i diameter. Fyllning av grå, lerig 
sand och lite kol. Ej snittad.

A102 Nedgrävning?
Grund grop, 0,06 m djup. Grå fyllning av sand 
med lerklumpar och enstaka kol.

A103 Stolphål
Oval 0,7x0,8 m och 0,22 m djup. Sluttande sidor 
och plan botten. Fyllning av ljusbrun sand. En 
trolig stolpkanal i mitten med mörkbrun sand, 
0,2 m i diameter.

A104a Stolphål?
Oval 1,0x0,6 m och 0,4 m djup. Raka sidor och 
plan botten. Fyllning av ljusbeige sand med grå 
strimmor och lite kol. Överst ett litet område 
med grå, humös sand och kol.
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Figur 28. Profil genom härd A105. Skala 1:40.

1 Skärvig- och skörbränd sten, gråbrun sand, kol, 
brända ben och lite bränd lera. Tendens till mer 
kol och lite rödbränd sand precis i botten.

2 Opåverkad, naturlig sand.
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A104b Stolphål
Oval 0,8x0,45 m och 0,3 m djup. Raka sidor och 
skålformad botten. Fyllning av flamig brunbeige 
sand och lite kol.

A105 Härdgrop
Rund 0,62 m i diameter och 0,25 m djup. Skålfor-
mad profil. Fyllning av skörbränd- och skärvig 
sten, kol, rödbränd sand i botten. Enstaka bränd 
lera och brända ben (figur 28 och 29).

A106 Stolphål
Oval 0,85x0,75 m och 0,16 m djup. Raka sidor 
och plan botten. Fyllning av beigegrå sand med 
litet kolinslag. I mitten en möjlig stolpkanal 
med brungrå sand, kol, bränd lera och enstaka 
skörbränd sten (figur 30).

A107 Stolphål
Oval 0,85x0,8 m och 0,8 m djupt. Lite oregel-
bundna, men närmast raka sidor och plan 
botten. Fyllning av brunbeige sand, lite kol, 
skörbränd sten. I mitten fanns en stolpkanal 0,4 
m bred med mörkgrå sand, kol, skörbränd sten, 
bränd lera och enstaka sand. Under en större 
lerklump samt slagg hittades en depå med fem 
järnföremål och två stenbrynen. Mot botten av 
stolpkanalen var fyllningen lite brunare och mer 
humös, ev. förmultnat trä (figur 30).

A108 Stolphål
Rund 0,32 m i diameter och 0,22 m djup. Raka 
sidor och plan botten. Fyllning av brun, humös 
sand med lite kol och enstaka småslagg. Möjlig 
stolpkanal i mitten, ca 0,1 m i diameter med 
mörkare fyllning.

A109 Stolphål?
Oval 0,48x0,35 m och 0,3 m djup. Oregelbunden 
sida och plan botten, skärs av A158 i den östra 
kanten. Fyllning av ljusbeige, flammig sand och 
litet kolinslag.

A110 Stenavtryck?
Närmast rund 0,55 m i diameter och 0,02-0,05 
m djup. Oregelbunden, lite ”rinnig” botten. 
Fyllning av mörkbrun, humös sand med en 
skörbränd sten och en bit bränd lera.

A111 Nedgrävning
Rund 0,6 m i diameter och 0,2 m djup. Raka si-
dor och oregelbunden botten. Fyllning av mörk, 
humös sand. Troligen sentida nedgrävning. 
Skär A53 och A160.

A112 Stolphål
Oregelbundet i plan 1,1x1,0 m och 0,7 m djupt. 
Närmast raka sidor och plan botten. Fyllning av 
beigebrun sand med litet kolinslag och enstaka 
skörbränd sten. En 0,3 m bred stolpkanal i mit-
ten med brunsvart sand, kol, skörbränd sten 
samt lite trärester. I stolpkanalen hittades även 
en rostig ”järnklump”/sönderrostat föremål 
(figur 31).
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Figur 29. Härd A105. Fotograf: Anna Lögdqvist.

Figur 31. Stolphål A112. Fotograf: Anna Lögdqvist.

Figur 30. Profil genom stolphål A106 och A107. Skala 1:40.

1 Brungrå, humös sand, kol, enstaka bränd lera 
och skörbränd sten.

2 Beigegrå sand, kol.
3 Brunbeige sand, lite kol. Något mer humös 

ovan streckad linje i västra kanten.
4 Mörkgrå sand, kol, skörbränd sten, bränd lera, 

enstaka slagg. Järnföremål och stenbrynen 
under stor slaggbit och lera/L5.

5 Rosaaktig lera, lite kolinslag.
6 Brun, lite humös sand. Relativt homogen.
7 Opåverkad, naturlig sand.
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A113 Ränna
Avlång 0,95x0,3 m och endast någon cm djup. 
Fyllning av ljusbeige flammig sand. Skärs av 
A158 i den västra kanten.

A114 Stolphål
Rund 0,52 m i diameter och 0,5 m djup. Raka 
sidor och plan botten. Fyllning av beige, lite 
flammig sand med litet inslag av kol. I mitten 
fanns en möjlig stolpkanal med något mörkare 
färg och mer kol. Liknar A49:d.

A115 Stolphål
Oval 0,86x0,7 m och 0,22 m djup. Raka sidor 
med plan botten. Fyllning av brungrå, humös 
sand med inslag av bränd lera och kol samt ett 
obränt djurben (figur 32).

A116 Trolig nedgrävning
Oregelbunden i plan, 0,5x0,3-0,4 m. Fyllning 
av ljusgråbrun sand. Skärs av A117 i den östra 
kanten och av A119a i den södra. Ej snittad.

A117 Nedgrävning
Närmast oval i plan 0,55x1,0 m och 0,27 m djup. 
Något oregelbundna sidor och närmast plan 
botten. Fyllning av brunfläckig, humös sand 
med enstaka kolfragment. En stor sten i ytan, 
0,25 m i diameter.

A118 Stolphål?
Oval 0,5x0,7 m och 0,5 m djup. Oregelbundna 
sidor och svagt skålformad botten. Fyllning av 
ljusbrun, fläckig sand.

A119a Stolphål
Oregelbunden i plan, 1,1x1,0 m och 0,82 m djup. 
Sidorna var något oregelbundna och botten 
närmast plan. Fyllning av ljusbrun, fläckig sand 
med en 0,2-0,3 m bred stolpkanal i mitten med 
fyllning av brun, humös sand. Skärs av A119b 
i den västra kanten.

A119b Nedgrävning
Oregelbunden, minst 0,4 m i diameter och 0,4 
m djup. EN oregelbunden sida och en rak. Slut-
tande botten. Fyllning av mörkbrun, humös 
sand. Störd av djurgångar. Skär A119a.

A120 Stolphål?
Osäker form i plan, minst 0,3x0,34 m och 0,28 m 
djup. Fyllning av ljus, gråbrun sand. Mot botten 
mörkare fyllning med inslag av kol och mylla. 
Skärs av såväl A117 som A118.

A121 Stolphål?
Rund 0,55 m i diameter och 0,12 m djup. Raka 
sidor och plan botten. Fyllning av mörk, humös 
sand. En osäker stolpkanal i den norra kanten.

A122 Troligt stolphål
Rund, 0,4 m i diameter. Fyllning av gråbrun 
sand. Ej snittad.

A123 Nedgrävning
Rund, 0,33 m i diameter och 0,0,5-0,09 m djup, 
skålformad. Fyllning av mörk sand, humös.

A124 Flera anläggningar/troliga stolphål?
Oregelbunden 2,0x0,7-1,4 m. Fyllning av grå-
brun sand med kolinslag. Troligen flera ned-
grävningar/stolphål. Ej snittad.

A125 Trolig nedgrävning
Oval 0,5x0,3 m. Fyllning av brun sand. Skär 
A124 i norra kanten. Ej snittad.

A126 Stolphål?
Närmast rund 0,4 m i diameter och 0,35 m djup. 
Rak sida och plan botten. Fyllning av mörk, 
humös sand med kolinslag. Skärs av A127 i N.

A127 Stolphål
Närmast oval 1,0x1,1 m och 0,6 m djup. Raka 
sidor och plan botten. Fyllning av beige och 
grå flammig sand. En stolpkanal med mörk, 
humös sand och kol i mitten. Skärs av A128 i 
västra kanten.

A128 Nedgrävning
Närmast rund 0,6 m i diameter och 0,3 m djup. 
Oregelbundna sidor och plan botten. Mörk 
fyllning av lerig sand, kol, enstaka slagg och 
ett bränt ben.

A129 Stolphål? 
0,3 m i diameter och 0,12 m djup. Närmast raka 
sidor och plan botten. Fyllning av grå sand och 
enstaka kol.

Figur 32. Stolphål A115. Fotograf: Anna Lögdqvist.
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A130 Stolphål?
Minst 0,4 m i diameter och 0,1 m djup. Närmast 
plan botten och troligen raka sidor. Fyllning 
av gulbeige och brunflammig sand med små 
slaggbitar. Endast botten kvar då anläggningen 
i stort sett blev bortschaktad i samband med 
förundersökningen.

A131 Trolig nedgrävning/stolphål
Oregelbunden 1,5x0,9 m. Fyllning av brun sand. 
Består troligen av två stolphål/nedgrävningar. 
Skärs av A135 i norra kanten. Ej snittad.

A132 Flera anläggningar/troliga stolphål?
1,6x0,6-1,0 m. Fyllning av brun sand med kol-
inslag. Består troligen av minst två stolphål och 
en nedgrävning. Ej snittad.

A133 Stolphål?
Närmast oval 1,17x1,1 m och 0,6 m djup. Raka 
sidor och närmast plan botten med en oregel-
bunden het i den norra kanten. Fyllning av 
mörkbrun, humös sand.

A134 Troligt stolphål
Närmast oval 1,1x0,7 m. Ej snittad.

A135 Trolig nedgrävning/möjligt grophus
Oregelbunden 2,7x1,8, närmast triangulär, men 
skärs av A138 i västra kanten. Ej snittad.

A136 Trolig nedgrävning
Oval 0,5x0,3 m. Ej snittad.

A137 Trolig nedgrävning/stolphål?
Oregelbunden 1,0x0,7 m. Består troligen av 
minst två nedgrävningar/stolphål. Ej snittad.

A138 Grophus?
0,27 m djup. Plan botten. Fyllning av gulbeige 
sand med inslag av mullblandad sant och 
träfragment i ytan. På botten ett 0,1 m tjockt 
kollager och mörka, sotiga stenar, samt små 
slaggbitar. Möjligen hör stenarna ihop med 
härd A144.

A139 Stolphål?
Rund 0,3 m i diameter och 0,17 m djup. Fyllning 
av brungrå sand med små kolbitar och bränd 
lera. Nedgrävd i A138.

A140 Utgår – troligen en djurgång

A141 Nedgrävning?
Grund grop, 0,1 m djup. Fyllning av kantiga 
stenar omkring 0,1-0,2 m stora, och mullhaltig 
sand.

A142a Stolphål
Minst 0,7 m i diameter och 0,8 m djup. Närmast 
raka sidor och plan botten. Fyllning av porös, 
flammig, gulbeige sand med rödbrända fläckar 
och kol. Mot botten mer homogen, gråbeige 
sand och enstaka stenflisor. En diffus stolp-
kanal, mest synlig mot botten. Skärs av A154 i 
nordvästra kanten.

A142b Stolphål
0,4 m djup. Raka sidor och plan botten. Fyllning 
av gulbeige sand. I mitten en ca 0,15 m bred 
stolpkanal med brungrå mullhaltig sand och 
lite kol. En slaggbit.

A142c Stolphål
0,38 m djup. Raka sidor och plan botten. Fyll-
ning av flammig gulbeige sand och lite kol. En 
möjlig stolpkanal i den norra kanten, med brun, 
mullrik sandfyllning. Skärs av A141 i den södra 
kanten.

A142d Stolphål
Närmast rund 0,5 m i diameter och 0,35 m djup. 
Fyllning av gulbeige sand. En trolig stolpkanal 
syntes i ytan med trärester. Grävdes endast lite i 
ena kanten, därför osäker utbredning och form.

A143 Stolphål
Oval 0,5 m x . Raka sidor och sluttande botten. 
Fyllning av brungrå, lite humös sand. I mitten 
en stolpkanal, ca 0,2 m i diameter, med ljusbeige 
sandfyllning. Mot botten mer beige och mörkar 
sand än i övre delen av stolpkanalen.

A144 Härd
0,25 m djup. Sluttande sidor och närmast plan 
botten. Fyllning av begie sand och enstaka kol. 
I botten ett ca 0,05 m tjockt lager med beige lera/
mjäla. Däröver ett tunt lager med kol och på 
kolet skärvig sten och enstaka slagg. Skärs av 
A153 i den nordvästra kanten. Ingår troligen i 
grophus A138.

A145 Trolig nedgrävning/stenavtryck?
Oval 0,3x0,2 m. Fyllning av brun och gråflam-
mig sand med litet kolinslag. Ej snittad.

A146 Trolig nedgrävning
Närmast oval 0,8x0,5 m. Ej snittad.

147 Nedgrävning
Avlång, minst 1,25 x0,4 m och 0,15 m djup. Fyll-
ning av gråflammig sand med kol och bränd 
lera. Skärs av A153 i östra kanten.
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A148 Trolig nedgrävning
Närmast oval 1,3x0,9 m. Fyllning av flammig, 
lerig sand, kol, bränd lera och enstaka stenar. 
Liknar A149. Ej snittad.

A149 Trolig nedgrävning
Oregelbunden 1,65x0,9-0,7 m. Fyllning av flam-
mig och lerig sand med inslag av kol och bränd 
lera samt enstaka skärvig sten. Ett obränt djur-
ben i ytan. Liknar A148. Ej snittad.

A150 Trolig nedgrävning
Närmast oval/avlång 0,8x0,4 m. Fyllning av 
brungrå sand med inslag av kol och bränd lera 
samt skörbränd sten. Ej snittad.

A151 Nedgrävning?
Oregelbunden form 1,3x0,5 m och ca 0,1 m 
djupt. Fyllning av brun, humös sand med större 
kolbitar, bränd lera samt stenar.

A152a Stolphål
Närmast rund i plan, 0,85 m i diameter och 0,55 
m djup. En rak och en mer oregelbunden sida. 
Plan botten. Fyllning av grå sand och kol samt 
små slaggbitar framförallt inom de övre 0,1 m. 
Enstaka bränd lera/klining i ytan. Ingen tydlig 
stolpkanal, men är troligen ett stolphål ändå. 
Skär A152b i den södra kanten.

A152b Stolphål?
Avlång i plan, 1,02x0,48-0,6 m och 0,32 m djup. 
Svagt sluttande sidor och plan botten. Fyllning 
av gråflammig, lite lerig sand med inslag av kol, 
lite slagg och en ugnsväggsbit samt ett obränt 
djurben. En möjlig stolpkanal i den SÖ kanten 
med mörkare, lerig sand, kol och träfragment. 
Skärs av A152a i den norra kanten.

A153 Källare
Närmast rektangulär i plan med oregelbunden 
nedgång i den NÖ kanten. ch 1,1 m djup. Runt 
om en del av väggarna bestående av en 0,5-0,6 
m bred lerkant. Fyllningen i källaren bestod av 
matjord med ”skräp” som fajans, rödgods, spik, 
tegel, bränd lera, glas o.s.v. Därtill upp mot 0,7 
m stora stenar, troligen delar av väggarna som 
rasat in. Ca ,6 m ner i källaren fanns ett sandi-
gare lager och mot botten ett tydligt kollager 
samt en stock med NV-SÖ riktning. Inga fynd 
tillvaratogs ur källaren.

A154 Stolphål
0,45 m djup. Rak sida och plan botten. Fyllning 
av gulbeige sand. En stolpkanal med brunare 
sand och kantiga stenar. Skär A142.
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A155 Trolig nedgrävning
Avlång 1,05x0,55 m. Fyllning av brunbeige sand 
och lite kol och enstaka bitar bränd lera. En 
kolkoncentration i det norra hörnet. Ej snittad.

A156 Trolig nedgrävning
Avlång 0,7x0,4 m. Fyllning av grå lerig sand, kol 
och bränd lera. Skärs av dagvattenledning i den 
västra kanten. Ej snittad.

A157 Stolphål
Rund 0,88 m i diameter och 0,72 m djup. 
Något oregelbundna sidor och oregelbun-
den, lite otydlig botten. Fyllning av grå och 
brunflammig lerig sand, litet inslag av kol 
och lera. I mitten fanns en 0,4 m bred stolp-
kanal med fyllning av mörkbrun, humös och 
lerig sand. I ytan fanns ett område med en-
staka brända ben och bränd lera. A158 Stolphål 

Figur 33. Profil genom stolphål A161a, b och c. Skala 1:40.

Figur 34. Stolphål A161a, b och c. Fotograf: Anna 
Lögdqvist.

1 Brungrå sand, lite kol = A161a
2 Grå sand, lite kol och enstaka bränd lera. 

Relativt homogen, osäker kant mot öst. Ingår 
troligen i A161b.

3 Flammig brun, grå och beige sand, några skör-
brända stenar och kol. = A161b.

4 Trärester, ingår i A161c.
5 Mörk grå och brun sand med kolinslag = A161c.
6 Relativt homogen, brungrå sand med lite kol = 

A161d.
7 Opåverkad, naturlig sand.
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Oval 0,6x0,42 m och 0,35 m djup. Raka sidor 
och plan botten. Fyllning av mörkbrun, något 
humös sand med inslag av kol. Liknar A49c.

A158 Stolphål
Oval 0,6x0,42 m och 0,34 m djup. Raka sidor och 
närmast plan botten. Fyllning av mörkbrun sand 
med inslag av kol och bränd lera. Liknar A49c. 
Skär A109 och A113.

A159 Stolphål
Rund 0,3 m i diameter och 0,25 m djup. Raka 
sidor och plan botten. Fyllning av grå och beige 
flammig sand, lite kol. Lite mörkare fyllning i 
mitten, möjlig stolpkanal.

A160 Stolphål
Troligen rund 0,65 m i diameter och 0,3 m djup. 
Raka sidor och plan botten. Fyllning av mörk, 
något humös sand. Skärs av A111.

A161a Stolphål?
Troligen rund 0,3 m i diameter och 0,17 m djup. 
Raka sidor och plan botten. Fyllning av brungrå 
sand med lite kol (figur 33 och 34).

A161b Stolphål
Osäker form i plan, men minst 0,6 m i diameter 
och 0,72 m djup. Troligen raka sidor. Plan bot-
ten. Fyllning av glammig brun och gråbeige 
sand samt enstaka skörbrända stenar och kol. 
Inom de översta 0,3 m bestod fyllningen av grå 
sand, lite kol och enstaka bitar bränd lera/kli-
ning. Anläggningen skars av A161a i den södra 
kanten och av A161c i den östra kanten (figur 
33 och 34).

A161c Stolphål
Osäker form i plan, men minst 0,3 m i diameter 

(troligen mer) och 0,62 m djup. Närmast rak 
sida i östra kanten, den norra mer diffus mot 
A161b. Botten var plan. Fyllningen bestod av 
mörk grå och brun sand med kolinslag och inom 
de översta 0,1 m fanns även trärester bevarade 
(figur 33 och 34).

A161d Stolphål?
Rund i plan 0,42 m i diameter och 0,25 m djup. 
Sidorna var raka och botten plan. Fyllningen 
bestod av brungrå sand med litet kolinslag.

A161e Stolphål
Troligen oval i plan, 1,0x0,75 m och 0,65 m djup. 
Närmast raka sidor och plan botten. Fyllning 
av beige- och gråflammig sand med lite kol 
och enstaka slagg och bränd lera/klining samt 
skörbränd sten. I mitten en trolig stolpkanal med 
gråbrun, mer humös sand och kol. Skär A161f 
i den SV kanten.

A161f Stolphål?
Troligen rund i plan, 0,25 m i diameter och 0,2 
m djup. Närmast raka sidor och plan botten. 
Fyllning av gråbrun sand med lite mylla och 
kol. Skärs av A161e i den NÖ kanten.

A162 Stolphål
Oregelbunden 0,9-1,0 m och 0,8 m djup. En 
oregelbunden och en rak sida, närmast plan 
botten. Fyllning av ljusbrun, flammig sand, 
med kolinslag framförallt mot botten. En möjlig 
stolpkanal i mitten, 0,7 m bred och 0,32 m djup. 
Fyllning av mörkbrun, humös sand med inslag 
av lera. 

A163 Stolphål
Rund 0,5 m i diameter och 0,3 m djup. Raka 
sidor och flackt skålformad botten. Fyllning 
av mörk, humös sand med litet inslag av kol, 
bränd lera och skörbränd sten. I de under 0,05-
0,1 cm var fyllningen mörkare och med mer 
kolinnehåll.

Figur 35. Profil genom grophus A164a. Skala 1:40.

Figur 36. Grophus A164a. Fotograf: Anna Lögdqvist.

1 Mörkbrun, humös sand, skärvsten, bränd lera 
och brända ben.

2 Brungrå, humös sand med inslag av lera.
3	 Mörkbrun,	fläckig,	humös	sand	med	enstaka	

fragment kol och bränd lera.
4 Ljusgråbrun sand/mjäla.
5 Opåverkad naturlig mjäla/sand.
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A164a Grophus
Närmast kvadratisk, 2,2x2,1 m och 0,3 m djup 
(figur 36). Fyllning av brungrå, humös sand 
med inslag av lera. Överst fanns ett tunt lager 
med mörkbrun, humös sand med skärvsten, 
bränd lera och brända ben (figur 35). Ett stolphål 
undersöktes i det norra hörnet A164b. Möjligen 
hör även stolphål A164c till grophuset.

A164b Stolphål
Okänd form i plan, troligen rund 0,8 m i diame-
ter och 0,64 m djupt. Raka sidor och plan botten. 
Fyllning av brungrå sand med inslag av slagg 
och bränd lera. Ingår troligen i takkonstruktio-
nen i grophus A164a.

A164c Stolphål
Okänd form i plan, troligen rund, ca 1,25 m i 
diameter och 0,82 m djup. Raka sidor och svagt 
skålformad botten. Fyllning av ljus, gråbrun 
sand/mjäla. I mitten en stolpkanal med mörk, 
brunfläckig och humös sand med enstaka frag-
ment av kol och bränd lera. Skärs eller ingår i 
grophus A164a.
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Miljöarkeologisk analys Bilaga 2
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Konseveringsrapport Bilaga 3
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Vika skola, årskurs 4 Bilaga 4

Skolelevernas rapporter
I samband med den arkeologiska undersökningen i Vika kyrkby fick skolelever från 
Vikaskolan testa att vara ”arkeolog för en dag”. Eleverna fick ta med sig de fynd de hit-
tade till skolan för vidare bearbetning. Eleverna uppmanades att tvätta sina fynd och titta 
närmare på dem för att kunna göra en tolkning. Många elever har ritat av sina fynd och 
skrivit berättelser utifrån fyndet man hittat. Vi fick ta del av 4:ornas rapport.
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Dalarnas museum
Postadress
Box 22, 791 21 Falun
Besöksadress
Stigaregatan 2-4, Falun
Tel 023-76 55 00
info@dalarnasmuseum.se
www.dalarnasmuseum.se
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