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Inledning
Leksands kommun planerar att bebygga mark på Noret 2:27, norr om infarten 
från riksvägen mot Leksands centrum (figur 1). Åkern öster om järnvägen 
utgör del av en stenåldersboplats, registrerad i Riksantikvarieämbetets forn-
minnesregister (FMIS) som fornlämning 405 i Leksands socken (figur 2). Läns-
styrelsen Dalarna beslutade därför om en arkeologisk förundersökning, dnr 
431-13257-06 och den utfördes av arkeologer från Dalarnas museum i maj 2007.

Det aktuella området ligger i en svag sluttning ner mot Limsjön. Den västra 
lite planare delen längs järnvägen har brukats som åker fram till idag. Resten 
av sluttningen är till delar låglänt och har delvis använts som soptipp.

Figur 1. Utdrag ur terrängkartan där förundersökningsområdet är markerat med en svart ring. Skala 
1:50 000.
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Boplatsen uppmärksammades i början av 1980-talet då fynd av stenål-
derskaraktär hittades i den nu aktuella åkern. Den har haft en osäker avgräns-
ning, men hade markerats som en 420 m lång och 45–75 m bred yta. Cirka 
250 m av denna återfanns inom det aktuella planområdet. Ett ca 40 m stort 
område i södra änden undersöktes av Riksantikvarieämbetet 1984, dvs ytan 
under dagens vägbank (Syse 1996).

Den markerade avgränsningen för boplatsen överensstämde i stort med 
åkerns avgränsning. Boplatsen har troligen fortsatt västerut under järnvägen 
och eventuellt även österut, på det i senare tid ej odlade området (figur 2). 
Åkern hade odlats fram till förundersökningstillfället. Den var nyplöjd när 
vi kom dit och alven var upplöjd på flera ställen (figur 3). En mast hade satts 
upp inom fornlämningen, norr om förundersökningsområdet.

Syfte
Den arkeologiska förundersökningens huvudsakliga syfte var att klarlägga 
i vilken omfattning under mark dolda fasta fornlämningar berördes av det 
planerade arbetsföretaget. Den skulle vidare ge ett fullgott underlag för be-
dömning av inriktning och omfattning av eventuella fortsatta arkeologiska 
åtgärder.
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Figur 2. Utdrag ur fastighetskartan. Förundersökningsområdet har markerats med lila och boplatsen 
utbredning i FMIS före förundersökningen med rött. Skala 1:10 000.
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Kunskapsläge
I nära anslutning till den aktuella undersökningen har flera fynd från sten-
ålders gjorts. Norr om Limsjön, i och kring sjön Opplimen gjordes flera 
spektakulära fynd för knappt hundra år sedan. En hornhacka hittades i en 
torvmosse, en harpunspets vid Opplimens strand och en kalkstenshacka vid 
en å i närheten, allt inom en radie av hundra meter (Lannerbro 1984:18f). 

Det har vidare framkommit spår av stenåldersboplatser på flera andra stäl-
len i Dalarna, förutom vid Limsjön. Den mest kända är den gropkeramiska 
boplatsen vid Orsand. Lannerbro redogör för ytterligare några i sin bok om 
stenålder och bronsålder i Leksand (1984). De är från neolitisk tid, gropke-
ramiska; Orsand i Leksand, Korsnäset i Grangärde och Vindförberg i Ore. 
De två senare råkade ligga på samma ställe som järnåldersgravfält. Inget av 
dessa är 14C-daterade. Undersökningen vid Limsjön har därför kommit att få 
stor betydelse.

Några boplatslämningar från äldre stenåldern har undersökts sedan riksan-
tikvarieämbetets utgrävningen vid Limsjön gjordes. De har dock varit mycket 
begränsade. 1986 dokumenterade Ragnar Lannerbro en kokgrop som höll på 
att erodera bort på RAÄ 531 i Orsa, vid badplatsen i Skattungbyn (Lannerbro 
1992:30f). Den daterades till 6725±160 BP (St-10940). År 2005 gjorde museet 
en liten undersökning på samma boplats och daterade en skärvstenshög och 
ett kulturlager till 5795±50 BP (Ua-24415) respektive 5635±45 BP (Ua-24416) 
(Wehlin 2013). Vid en arkeologisk undersökning av järnframställningsplatser 
i Tjärna i Borlänge hittades en bevarad kokgrop under ett slaggvarp. Den da-
terades till 7960±35 BP (GrN-25431). Några stolphål från andra delområden 
inom Leksandsgrävningen har också daterats till mesolitisk tid (Syse 1996) 
liksom lämningar vid en undersökning i Sör Amsberg (Lögdqvist 2006).

Figur 3. Översikt över undersökningsområdet där sökschaktgrävningen just inletts. Vid plöjning har 
plogen gått ner i alven och har då förmodligen plöjt bort en del lämningar. Foto: Eva Carlsson



8 Dalarnas museum – arkeologisk rapport 2013:12

Undersökningar vid Limsjön
I samband med att en ny förbifart för riksvägen byggdes förbi Leksands tätort 
gjordes 1983–84 en rad undersökningar i vägsträckningen och anslutningsvä-
gar av Riksantikvarieämbetet, UV Uppsala. Inför att anslutningsvägen in till 
Leksands tätort skulle byggas undersöktes en del av raä 405, området under 
dagens vägbank. Förundersökningen gjordes 1983 och slutundersökningen 
1984. Resultaten har redovisats, dels i den mycket översiktliga slutrapporten 
(Syse 1996) och i en artikel i Fornvännen (Larsson 1994).

Boplatsen ligger drygt 168 m över havet. Dåtidens människor hade slagit 
sig ner på en bred udde bestående av sand och mjäla. Boplatsen hade ett bra 
och skyddat läge i Österdalälvens bakvatten, med goda jakt- och insamlings-
möjligheter.

Förundersökningen 1983 gjordes med hjälp av TIS-metoden. Från en punk 
i undersökningsområdet drogs radiella linjer längs vilka provgropar grävdes 
med ett bestämt avstånd från varandra. En viss mängd jord sållades. I 15 av 
de 34 groparna som grävdes hittades fynd och ett slutundersökningsområde 
kunde avgränsas. Boplatsområdet antogs dock fortsätta västerut under järn-
vägen. Fynden som framkom var få och bestod av avslag och några brända 
ben. Inom vissa partier fanns ett 0,1 m tjockt kulturlager.

Som framgått ovan är få stenåldersboplatser arkeologiskt undersökta i 
Dalarna. En stor del av de kända boplatsmaterialet är frameroderat längs 
stränder och fynden som gjorts visar att de uppenbarligen har nyttjats under 
lång tid, där finns ofta material från såväl mesolitisk och neolitisk tid som 
bronsålder. Den gängse tolkningen har då varit att de mesolitiska formerna 
var ålderdomliga drag i en neolitisk formvärld. Vid Limsjön fanns det däre-
mot bara mesolitiskt material. Det gav en unik möjlighet. Den kronologiska 
aspekten blev därför viktig. Ingen tidigare undersökt stenåldersboplats hade 
heller 14C-daterats.

Inom det 5 000 m2 stora exploateringsområdet valdes två undersökningsytor 
ut, 1 150 m2 respektive 250 m2 stora, för slutundersökning. Under humuslagret 
fanns ett upp till 0,1 m tjockt kulturlager som bestod av svart, sotig sand med 
inslag av skärvig sten. Det kunde dock inte ses några tidsmässiga skillnader 
mellan humus- och kulturlager.

Vid undersökningen framkom ca hundra anläggningar, varav ett 15-tal 
bedömdes vara härdar och ett 30-tal stolphål. Flertalet av de övriga var dif-
fusa och svårtolkade. Stolphålen var 0,03–0,3 m djupa. Härdarna var i regel 
ansenliga med en diameter på upp till 1,2 m. Fyllningen bestod av sot, kol, 
aska och skärvsten. Där fanns också lämningar som tolkas som spår efter 
två ovala hyddbottnar 25 m2 med spår av väggkonstruktioner, där pinnar 
och stolpar haft en bärande funktion. I hyddornas konstruktion ingick ca 15 
pinn- och stolphål. Hyddorna var i stort fyndtomma, härdar och aktivitetsytor 
låg utanför. Viss koncentration av artefakter, avslag och ben kunde föras till 
härdarna. Eventuellt har ytterligare en hydda funnits i nordost. Det mindre 
området tolkades som slagplats.

De nästan fyra tusen fynden som tillvaratogs bestod till övervägande delen 
av avslag av kvarts och lokal bergart, men det förekom även kvartsit, flinta, 
jaspis och bergkristall. Till de lokala bergarterna räknades porfyriter, asktuff 
och tuff. Enligt Larsson har endast 108 fynd kunnat klassificeras som redskap 
varav 96 skrapor och 6 kölskrapor. Till det kommer, block, spån, mikrospån, 
hantagskärnor m.m. samt en del av en skifferspets och en ev. tvärpil av flinta. 
De flesta skraporna var små, 2 cm långa och breda, tillverkade av skivor och 
avslag av lokal vulkanisk bergart. 
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Sex härdar och två stolphål har daterats. Dateringsresultaten blev dock 
spretiga. En härd daterades till mesolitisk tid, ett stolphål till tidigneolitisk 
tid, en härd till yngsta bronsålder, en härd till romersk järnålder, ett stolphål 
och tre härdar till yngre järnålder. Ett problem kan vara att analyserna gjorts 
med konventionell metod, vilket kräver mycket kol och det kan ha varit svårt 
att få ihop vid provtagningen. De har då möjligen tvingats att även ta kol med 
lite osäkrare kontext. En annan möjlighet är att området även brukats under 
yngre järnålder, men att det mesta odlats bort. Det arkeologiska fyndmaterialet 
indikerar en datering till ca 6000–5000 f.Kr., dvs till mesolitisk tid.

Det osteologiska materialet i Leksand var närmast unikt när det grävdes 
fram, dels för att mesolitikum var så lite känt i området, men också för att de 
sentida störningarna var få. Benmaterialet var mycket fragmenterat, ca 1% 
kunde bestämmas (Ericson 1994). Vildsvin och gädda dominerade, men där 
fanns också ben av älg, kronhjort, bäver, utter, skogsmård samt fågel och 
ytterligare några fiskarter. Det var då de nordligaste fynden av vildsvin och 
kronhjort, men det avspeglar främst att så lite hade analyserats. 

Djurben kan användas i resonemang om säsongsbosättning. Pälsdjur som 
bäver och mård tyder på vinterbosättning, liksom vildsvin, medan fågel och 
fisk kräver öppet vatten och gädda indikerar sommar. Benmaterialet pekar 
således mot höst/vinterbosättning, men det kan också ha varit en basboplats, 
platsen har ett lämpligt läge för att fungera som en sådan.

Boplatsen var på 1980-talet den enda kända lokal inom Dalarna med ett 
till synes enhetligt mesolitiskt material. Redskapsformer och användning av 
lokala bergarter förenar boplatsen i Leksand med nordliga lokaler, medan 
inslaget av flinta visar på sydliga kontakter.

Figur 4. Utsnittet ur avmätningen av Kyrkoherdebostället från 1801 (LMV U24-35:2) visar den stängsel-
omgärdade Limhagen med cirkulationsjord (21). Den är rektifierad mot fastighetskartan. Skala 1:10 000.

0 100 20050 meter



10 Dalarnas museum – arkeologisk rapport 2013:12

Äldre kartmaterial
Undersökningsområdet låg i början av 1800-talet i utkanten av Norets od-
lingsmark, eller närmare bestämt på gränsen mellan Noret bys och Kyrko-
herdeboställets marker. Den äldsta kartan över området är från 1801 (LMV 
U24-35:2) och visar Kyrkoherdeboställets marker (figur 4). Det stora stäng-
selomgärdade området (21) kallades Limhagen och innehöll cirkulationsjord. 
En byggnad, troligen en lada, låg i kanten av hagen. Öster om Limhagen fanns 
Limsjöslogen, den västra delen (28) bestod av hårdare myrvall och den östra 
(29) var ganska sank. Hagen hade förmodligen brukats som hage eller slog 
(äng) tidigare, men under upplysningstiden i slutet av 1700-talet dikats ut. 
Prästen ville förmodligen vara modern, lät dika ut sin antagligen rätt sanka 
hage och införde nymodigheten cirkulationsbruk, dvs en form av växelbruk.

Av storskifteskartan från 1819 (LMV U24-40:1) framgår tydligare att un-
dersökningsområdet låg i utkanten av Norets odlingsmark, där åkerbruk 
övergick i ängsbruk (figur 5). Norets bybebyggelse låg längre västerut, vid 
det gamla broläget, dvs inom Leksands nutida tätort. Norr om bebyggelsen 
stäckte åkergärdena ut sig och i början av 1800-talet nådde de en bit in i aktuellt 

Figur 5. Utsnitt ur storskifteskartan över Norets by från 1819 (LMV U24-40:1). Den visar att västra 
delen av förundersökningsområdet (lila) då brukades som åker (gult), men den övervägande delen bestod 
av utdikad ängsmark (grönt). Den delen motsvarar Limhagen, figur 4. En byggnad, troligen en lada, låg 
i kanten mot åkermarken. Storskifteskartan är rektifierad mot fastighetskartan. Skala 1:4 000.

0 50 10025 meter



11Arkeologisk förundersökning – Limsjön

undersökningsområde. Att utvidga åkermarken längre åt öster var troligen 
svårt p.g.a. de naturgeografiska förutsättningarna, även om utdikningsförsök 
gjordes på prästens mark.

Längre tillbaka under medeltiden bör åkermarken inte ha sträckt sig så 
långt österut. Västra delen av UO kan tidigare ha brukats som hårdvallsäng 
alternativt skogsmark, medan östra delen av topografiska skäl troligen brukats 
som sidvallsäng sedan lång tid tillbaka.

Undersökningsmetodik
Vid undersökningen grävdes sökschakt fördelade över området. Matjorden 
grävdes bort skiktvis ner till naturlig mark eller eventuella bevarade anlägg-
ningar, med hjälp av en grävmaskin utrustad med planeringsskopa. De schakt 
som visade sig innehålla deponier av sopor och/eller byggavfall grävdes oftast 
inte ner till naturlig mark. 

Schaktens botten och sidor handrensades och lämningarna dokumenterades 
i plan och delundersöktes. Schakt och anläggningar mättes in med totalsta-
tion. Cirka 200 liter matjord från vart och ett av ungefär hälften av schakten 
vattensållades genom 2,5 mm såll (figur 6). Fynd och ben samlades in. Prover 
för analys samlas in från anläggningarna.

Sökschaktgrävning
Förundersökningsområdet var 25 000 m2 stort. Cirka 1/3 av ytan bestod av 
åkermark och resten var gräsbeväxt, förutom den del som var uppställnings-
plats för långtradare. Vid undersökningen grävdes 78 schakt fördelade över 
området (figur 7). Huvuddelen av schakten grävdes i åkermarken. Att så få 
och små schakt grävdes utanför åkern beror på att det snabbt blev uppen-
bart att stenåldersboplatsen sannolikt inte sträckte sig dit. Schakten grävdes 

Figur 6. Fredrik och Tim vattensållade ca 200 l jord från respektive sökschakt. Foto: Eva Carlsson
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Figur 7. Vid förundersökningen grävdes 78 sökschakt. Matjorden från 38 schakt sållades, dvs från de 
schakt som bedömdes inte vara påverkade av utfyllnaden. Gränsen var inte knivskarp, de gråmarkerade 
schakten var tveksamma, marken var förmodligen utfylld eller omrörd och skall därför räknas bort. Jämför 
de rosa schaktens timglasformade utbredning med den historiska åkermarken (figur 5). Skala 1:1 000.
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Figur 8. Mängden avslag i den sållade matjorden. Av planen framgår också var anläggningarna 1–14 
återfanns. Se även detaljplanerna figur 9 och 10 med anläggningar. Skala 1:1 000.
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4–14 m långa, 1,6 m breda och matjordslagret var normalt 0,4 m djupt. De 
flesta schakten grävdes i N–S riktning. I södra delen grävdes dock några i 
ONO–VSV riktning på grund av ett VA-schakt tvärs över området. För en 
mer detaljerad beskrivning av schakten, se bilaga 1. 

I hälften av schakten syntes den naturliga marken direkt under matjorden, 
oftast i form av gul sand med plogspår. Dessa schakt låg inom ett timglas-
format område i västra delen av undersökningsområdet, närmast järnvägen. 
Resterande delar av undersökningsområdet, dvs mellersta och östra delen 
var utfyllt och området närmast vägbanken påverkat av bygget. Under mat-
jorden låg byggavfall och sopor. Där fanns tegel, sten, trä, glas, asfalt, plast, 
makadam m.m.

Cirka 200 liter matjord sållades från vart och ett av de schakt som bedömdes 
ligga i orörd åkermark. Matjordsprovet togs med grävmaskin och maskinis-
ten försökte ta materialet i nedre delen av matjordslagret. Det sållades sedan 
genom ett finmaskigt vattensåll. Vid sållningen framkom mellan ett och 51 
avslag per schakt (figur 8). Enstaka redskap och ibland även brända ben före-
kom. De brända benen var så fragmenterade att de inte gick att analysera. Tre 
av de gråmarkerade, tveksamma schakten, gav en del sten som förmodligen 
inte var avslag, i sållet. I matjorden förekom även kritpipor, keramik, porslin, 
mynt, blykulor, slagg m.m.

Det gjordes inget försök att sålla jorden från övriga schakt. Där måste mat-
jorden vara påförd och det är okänt varifrån den kommer. Den kan ha inne-
hållit fynd, men de skulle inte representera stenåldersboplatsens utbredning. 
Det betydde å andra sidan att vi inte lyckades avgränsa boplatsen utifrån om 
det fanns avslag i matjorden eller inte. Det var däremot möjligt att i det sål-
lade materialet få vissa utslag utifrån avslag av specifika bergarter (figur 11).

Figur 9. Detaljplan från norra delen av UO med schakt 1, 11 och 21 samt A1, A5–6, A9–10. Profilen 
genom A5 markerad med rött, se figur 19. Skala 1:200.
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I norra delen innehöll matjorden generellt inte så många avslag, 2–8 per 
schakt. I södra delen innehöll drygt hälften av sållsatserna över tio avslag, i 
schakt 47 över 50 (figur 8). Att redovisa mängden avslag av t.ex. dalaporfyrtuff 
gav ett tydligare mönster. Vi slapp då att få med en del tveksamma avslag av 
porfyr och bergart. Sådan sten fanns främst i schakten mot påfarten, men även 
mot banvallen. Det är inte så konstigt om den matjorden hade inbladning av 
stenkross. I norra delen framkom i sållsatserna 1–2 avslag av dalaporfyrtuff 
per schakt, i södra delen innehöll 11 schakt denna bergart, sex av schakten 
3–4 avslag och i schakt 47 upp till 17 avslag (figur 11). En liknande bild gav 
spridningen av avslag i asktuff, medan förekomsten av kvarts var mer jämnt 
spridd.

Anläggningar
Inom den västra delen av området påträffades 14 mörkfärgningar/nedgräv-
ningar, varav tre bedömdes vara härdar, A3, A4 och A12 och en ett stolphål, 
A14, se vidare anläggningsbeskrivningarna, bilaga 2. En mindre koncentra-
tion av anläggningar återfanns i norra delen och en lite större i södra delen 
(figur 8–10).

Anläggningarna var oftast omkring 0,5 m stora och 0,1–0,2 m djupa, oftast 
med relativt plan botten och mer eller mindre skålade sidor. Fyllingen bestod 
företrädesvis av ett par lager grå eller brun sand med kolrester. I några av 
anläggningarna iakttogs skärvig sten. En skrapa och några avslag framkom 
i en av anläggningarna, stolphålet A14.

Figur 10. Detaljplan från södra delen av UO med schakt 6, 7, 18 och 28 samt A4, A7–8, A11 och A14. 
Profilerna genom A4, A7 och A14 har markerats med rött, se figur 17, 20 och 24. Skala 1:200.
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Figur 11. Att redovisa antalet avslag av t.ex. dalaporfyrtuff visade sig ge ett tydligare utslag. Vi slapp 
dessutom inslaget av tveksamma stenar av porfyr och bergart. Även fyndplatserna för skrapor och 
stötkantskärnor har tagits med. Skala 1:1 000.
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Fynd
Det framkom sex skrapor och sju stötkantskärnor varav en bipolär, två mik-
rospån samt 367 avslag fördelade på 170 fyndposter (bilaga 3 och figur 11). 
De var avslag av asktuff, bergart, dalaporfyr, dalaporfyrtuff, kvarts, kvartsit, 
kvartsitisk sand/mosten samt tre avslag av flinta (figur 12). Maria Lannerbro 
Norell har hjälpt till med bergartsbestämningen. 

Av de sex skraporna var två av dalaporfyrtuff, två av asktuff och två av 
kvarts (figur 13). Skaraporna var 2,0–2,5 cm stora. Att fynden främst bestod 
av små skrapor stämmer väl överens 
med resultaten från UV:s grävning. De 
bör ha varit skaftade och frågan är om de 
använts vid skinnberedning?

Stötkantskärnorna var av kvarts för-
utom den bipolära som var av porfyr. 
Förekomsten av stötkantkärnor av kvarts 
i södra delen av undersökningsområdet 
kan tolkas som att kvartsredskap tillver-
kats där. Däremot framkom det inga tyd-
liga spår efter anna redskapstillverkning.

Till lokala bergarter räknas främst 
asktuff, dalaporfyr, dalaporfyrtuff, kvart-
sitisk mo- och sandsten. Dessa bergarter 
återfinns främst i norra Dalarna. Kvart-
sitisk mo- och sandsten främst i norra 
delen av Venjans socken, gulgrön asktuff 
och grå dalaporfyrtuff vid Axi fäbodar 
och utmed Rostberg och Karlsberget i 
Mora socken samt vid Vitturn i Älvdalen 

Figur 12. Avslagen fördelade på olika bergarter. Staplarna som benämnts bergart och porfyr innehåller 
förmodligen även en del bergkross.

Figur 13. Tre skrapor, en av asktuff, F115, en av 
dalaporfyrtuff med pisolitstruktur, F1, och en av kvarts, 
F28. Foto: Fredrik Hegert.
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(Lannerbro 1992). Liksom flintan brukar användas för att visa på kontakter 
med Sydskandinavien skulle de lokala bergarterna kunna användas för att 
spåra kontaktvägar. Lannerbro ansåg dock i sin genomgång att det inte fanns 
några sådana spår. En konsekvens av det borde bli att människorna under 
stenåldern inte gjorde några säsongsvandringar österut ner mot kusten. Vid 
grävningar för E4:ans nya sträckning i Uppland har det vid undersökningen av 
t.ex. Stormossen öster om Tierp framkommit fynd av ovan nämnda bergarter 
(Guinard 2006:213f). Deras sammanställningen visar också att den grågröna 
tuffen hittats på många ställen längs Dalälvens nedre lopp. Materialet som 
nu finns att tillgå ger nya spännande tolkningsmöjligheter.

Den relativt stora mängden asktuff och dalaporfyrtuff vid Limsjön tyder 
på ett kontaktnät längs Österdalälven. Mängden kvartsitisk sand/mosten var 
däremot begränsad vilket bör betyda mindre kontakt med Västerdalarna.

Datering
Kolprover togs från flertalet anläggning. Fyra prover valdes ut för datering, 
två från härdar, en nedgrävning och ett stolphål, och skickades till Thomas 
Bartholin för vedartsbestämning. Kolet kom från medelgrova tallstammar. 
Bitarna bedömdes ha en egenålder på upp till 50 år. Alla fyra prov skickades 
sedan till Uppsala för datering (figur 13). Tre daterades till mesolitisk tid, två 
fick i stort samma datering, till mitten av 4000-talet före Kristus, ett prov var 
äldre och daterades till tiden strax före år femtusen före Kristi födelse. Det 
fjärde provet daterades till folkvandringstid.

Anl. Kontext Material 14C BP Kalibrerat 1 σ Analys nr
4	 härd	 tall	≤	50	år	 6	165±50	BP	 5	207–5	057	f.Kr.	 Ua-34885
5	 nedgrävning	 tall	≤	50	år	 5	695±70	BP	 4	652–4	455	f.Kr.	 Ua-34886
12	L2	 härd	 tall	≤	30	år	 1	580±40	BP	 425–536	e.Kr.	 Ua-34887
14	L5	 stolphål	 tall	≤	50	år	 5	710±50	BP	 4	612–4	466	f.Kr.	 Ua-34888

Figur 14. Tre av de fyra proverna som skickades för 14C-datering gav mesolitisk tid. Kalibreringen är 
gjord i Oxcal 4.2 (Bronk Ramsey 2009) med kalibreringskurvan IntCal13 (Radiocarbon 2013).
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Slutsatser
Tanken att avgränsa boplatsen genom att provsålla matjorden i schakten fung-
erade inte riktigt. Men vissa bergarter, främst asktuff och dalaporfyrtuff gav 
ett visst spridningsmönster. Grundläggande blev att urskilja gränsen mellan 
de schakt där det inte hade påförts massor under senare tid och de andra och 
på det sättet avgränsa boplatsen utifrån topografiska omständigheter. Boplats-
spåren återfanns inom det område som i början av 1800-talet nyttjats som åker 
och som förmodligen nyttjats som åker och/eller hårdvallsäng långt tillbaka i 
tiden, medan områdets östra del har varit låglänt och brukats som sidvallsäng. 
Åkermarken fortsatte på 1800-talet väster ut och det stöder tanken att boplatsen 
mycket väl kan ha gjort det också. Åkern gick vid förundersökningstillfället 
längre österut än den historiska åkern, dvs matjord hade lagts på.

Utifrån antalet avslag per schakt och då främst avslag av asktuff och 
dalaporfyrtuff framträdde två områden, ett nordligt och ett sydligt, där hu-
vuddelen av lämningarna återfanns. Det nordliga verkar vara mindre, men 
fortsätter förmodligen norr om undersökningsområdet. Där framkom avslag 
av kvarts, asktuff och dalaporfyrtuff, men bara ett redskap, en skrapa av asktuff 
F6. Flera anläggningar dokumenterades i det området. Det södra området var 
något större och mer intensivt brukat utifrån mängden avslag och fynd. Det 
innehöll däremot inte uppenbart fler anläggningar utifrån vad som kom fram 
vid förundersökningen. Att A5 på norra området och A14 på södra området 
fick i stort samma datering tyder på att områdena nyttjats samtidigt. De utgör 
kanske östra delen av en större boplats som legat under/väster om järnvägen.

Dateringarna från förundersökningen var mer sammanhållna än de från 
UV:s undersökning och snarast något äldre. Av UV:s åtta dateringar kunde 
bara två hänföras till stenåldern. Tre av förundersökningens dateringar ham-
nade inom tidsspannet 5 200–4 400 f.Kr. och den fjärde till 400-talet e.Kr. Från 
den tidigare undersökningens spridda dateringar utkristalliserade sig nu två 
skilda tidshorisonter, mesolitikum och järnålder.

Det har således även vid denna undersökning framkommit spår av verk-
samhet under järnåldern. Det gör det ännu mer uppenbart att det inte går att 
bortförklara järnåldersdateringarna. Då vi bara hittat kol eller spår av härdar 
faller tanken främst på att det rör sig om utmarksaktiviteter. Inga anläggningar 
som direkt indikerar gårdsbebyggelse framkom och inga föremål. Utifrån 
resultat från andra grävningar är det troligare att yngre järnåldersbebyggel-
sen låg i närheten av Norets historiska by. Äldre järnålders bebyggelselägen 
känner vi däremot sämre. Det framställda kolet kan sedan ha transporterats 
närmare gården och använts vid järnframställning och/eller smide.

När vi förstod att det lagts matjord över soporna kände vi oss inte heller 
helt säkra på vad matjorden i västra delen egentligen representerade. Vad 
hade hänt i området? Kunde matjord vara påförd över hela området? Kunde 
delar av matjorden härröra från den av Riksantikvarieämbetet undersökta 
stenåldersboplatsen? Matjorden från området där vägbanken uppfördes måste 
ha innehållit mycket fynd, vart hade den jorden tagit vägen? Men den västra 
delen av undersökningsområdet verkade trots allt intakt. Och där framkom 
dessutom några anläggningar, om än relativt små och otydliga och det är de 
som daterats. 

Ekonomiska kartan från 1969 och kartmaterialet i ”Bebyggelse i Leksands-
noret 1826–1979” (Andersson 1979) antyder att åkerformerna från tidigt 1800-
tal, och förmodligen långt innan dess, har varit kvar och brukats så fram till 
att förbifarten byggdes. Den nya vägbanken kom att fungera som en spärr och 
gjorde sannolikt marken innanför vattensjukare. Det fylldes då ut med diverse 
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avfall och matjord lades på i den inre delen. Varifrån kom den matjorden, från 
påfarten? Metoden att sålla matjord fungerade inte fullt ut. En invändning är 
dock att vi inte uppmärksammade några avslag på den påförda matjorden, 
men vi tittade inte så noga å andra sidan. Ett undantag var schakt 62.

Förundersökningen har visat att det finns lämningar kvar efter en meso-
litisk boplats, men även spår av verksamhet under järnåldern. Skall marken 
exploateras förordar Dalarnas museum att en arkeologisk undersökning görs 
i västra delen och då främst i det södra området.

Sammanfattning
I samband med att området norr om infartsvägen mot Leksand planerade 
att bebyggas gjorde Dalarnas museum en arkeologisk förundersökning 2007.

Då grävdes 78 schakt inom det 25 000 m2 stora förundersökningsområdet. 
Schakten var 4–14 m långa och 1,4 m breda. Matjordlagert var normalt 0,4 m 
tjockt, men det visade sig att stora delar av området var utfyllt med byggav-
fall m.m. under matjorden. De drygt 30 schakten som bedömdes vara intakta 
formade ett timglasformat område närmast järnvägen. Inom detta område 
påträffade vi 14 anläggningar varav tre härdar och ett stolphål. Stolphålet, två 
härdar och en nedgrävning har daterats. En härd daterades till drygt 5000 f.Kr., 
stolphålet och nedgrävningen i norr till ca 4500 f.Kr. och en härd till ca 500 
e.Kr. Två skilda tidshorisonter kom således fram, mesolitikum och järnålder.

Cirka 200 liter matjord sållades från de schakt som bedömdes representera 
ursprunglig åkermark, allt mellan ett och 51 avslag framkom. De var av ask-
tuff, bergart, dalaporfyr, dalaporfyrtuff, kvarts, kvartsit, kvartsitisk sandsten 
och tre avslag av flinta. Sex skrapor framkom, två av vardera dalaporfyrtuff, 
asktuff och kvarts samt sju stötkantskärna av kvarts och porfyr.

Spridningen av asktuff och dalaporfyrtuff visade boplatsens utbredning. 
Område i norr verkade, utifrån våra iakttagelser, vara något mindre intensivt 
brukat än det lite större i söder.

Förundersökningen har visat att det finns lämningar kvar efter en meso-
litisk boplats, men även spår av verksamhet under järnåldern. Skall marken 
exploateras förordar Dalarnas museum att en arkeologisk undersökning görs 
i västra delen och då främst i det södra området. 
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Schakt 1
Schaktet grävdes 12 m långt, 1,6 m brett och 
0,4 m djupt, N-S. I botten syntes gul sand med 
längsgående plogspår samt pinnhål. I södra 
delen syntes en mörkfärgning, A1.
Såll: bränt ben, avslag av porfyr, dalaporfyrtuff 
och kvarts, F5, 7–9.

Schakt 2
Schaktet grävdes 12 m långt, 1,6 m brett och 
0,4 m djupt, N-S. I botten syntes gul sand med 
längsgående plog- och traktorspår.
Såll: skrapa av asktuff, F6, bränt ben, avslag 
av dalaporfyrtuff, kvartsit, asktuff och kvarts, 
F10–15.

Schakt 3
Schaktet grävdes 12 m långt, 1,6 m brett och 
0,4 m djupt, N-S. I botten syntes gul sand, i 
norra delen längsgående plogspår, i mitten ett 
område med sot/kolfläckar, vit/rosa sand och 
sorkgångar. I södra delen fanns en mörkfärg-
ning, A2.
Såll: avslag av dalaporfyrtuff, asktuff, porfyr 
och kvarts, F16–18, 20.

Schakt 4
Schaktet grävdes 10 m långt, 1,6 m brett och 
0,65–1,3 m djupt, N-S. Under matjorden fanns 
brun mullrik sand. I den grunda delen syntes i 
botten vit sand med plog- och traktorspår, i den 
djupschaktade delen gul sand.
Såll: avslag av asktuff, dalaporfyr, porfyr och 
kvarts, F19, 21–23.

Schakt 5
Schaktet grävdes 12 m långt, 1,6 m brett och 
0,9 m djupt, N-S. I botten syntes ljusbrun sand 
med längsgående plogspår och i nästan hela 
schaktet kolstänk. I norra delen syntes en ned-
grävning, A3.
Såll: bränt ben, avslag av dalaporfyr, porfyr, 
kvarts, F24–27.

Schakt 6
Schaktet grävdes 15 m långt, 1,6 m brett och 
0,4 m djupt, N-S. I botten syntes gul sand, i 
norra delen tvärgående plogspår. I södra delen 
framkom en härdbotten, A4.
Såll: kvartsskrapa, F28, avslag av dalaporfyrtuff, 
porfyr, kvartsit, kvartsitisk sandsten, bergart 
och kvarts, F30–33, 35–36.

Schakt 7
Schaktet grävdes 14 m långt, 1,6 m brett och 
0,35 m djupt, NNO-SSV. I botten syntes gul sand 
med tvärgående plogspår.
Såll: bipolär stötkantskärna av porfyr, A37, 
bränt ben, avslag av asktuff, bergart, porfyr och 
kvarts, F34, 38–41.

Schakt 8
Schaktet grävdes 12 m långt, 1,6 m brett och 
0,4 m djupt, NNO-SSV. I botten syntes ljusbrun 
fin, lerhaltig sand med tvärgående plogspår.
Såll: avslag av kvartsit, kvartsitisk sandsten och 
kvarts, F42–44.

Schakt 9
Schaktet grävdes 11 m långt, 1,6 m brett och 
0,45 m djupt, NNO-SSV. I botten syntes ljusbrun 
fin, lerhaltig sand med tre tvärgående diken.
Såll: stötkantskärna av kvarts, F45, bränt ben, 
F46.

Schakt 10
Schaktet grävdes 11 m långt, 1,6 m brett och 
0,5 m djupt, NNO-SSV. Under matjorden fanns 
ljusbrun fin, lerhaltig sand, i S delen uppblandat 
med makadam och asfalt.
Såll: Jord från N delen sållades. Avslag av 
bergart, porfyr, dalaporfyr, asktuff och kvarts, 
F29, 48–51.

Schakt 11
Schaktet grävdes 12 m långt, 1,6 m brett och 
0,35 m djupt, N-S. Under matjorden fanns gul 
sand med längs- och tvärgående plogspår. I 
norra delen fanns en nedgrävning, A5, och i 
södra delen ett störhål, A6.
Såll: bränt ben, avslag av porfyr, dalaporfyrtuff, 
asktuff och kvarts, F52–55, 160. 

Schakt 12
Schaktet grävdes 12 m långt, 1,6 m brett och 
0,25 m djupt, N-S. Under matjorden fanns ljus-
gul sand med partier med fin sand, längs- och 
tvärgående plogspår.
Såll: avslag av dalaporfyrtuff och bergart, F56, 
161.

Schakt 13
Schaktet grävdes 12 m långt, 1,6 m brett och 
0,3 m djupt, N-S. Under matjorden fanns ljus-
gul sand med längs- och tvärgående plogspår, 

Schaktbeskrivning Bilaga 1
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i mittdelen ett tvärgående lerstråk med raka 
kanter, 1,8 m brett, VNV-OSO.
Såll: avslag av dalaporfyrtuff och bergart, F57, 
162.

Schakt 14
Schaktet grävdes 9 m långt, 1,6 m brett och 1,05 
m djupt, N-S. Under matjorden fanns ljusgul 
sand. Längs hela schaktkanten, 0,65 m ner från 
ytan, syntes ett stråk, 0,3 m tjock, svartbrun sand 
med pinnar och kvistar.
Såll: kvartsavslag, F58.

Schakt 15
Schaktet grävdes 5 m långt, 1,6 m brett och 1,3 m 
djupt, N-S. Under matjorden fanns ett brunt 
sandlager, 0,5 m tjockt ligger 0,5 m ner från 
ytan. Ljusgul sand syntes i botten. Matjorden 
sållades inte.

Schakt 16
Schaktet grävdes 5 m långt, 1,6 m brett och 
1–1,2 m djupt, N-S. Under matjorden fanns ett 
brunt sandlager 0,5 m ner från ytan och 0,7 m 
tjockt. I botten sten, träplank, vatten, dvs recent 
material. Matjorden sållades inte.

Schakt 17
Schaktet grävdes 11 m långt, 1,6 m brett och 
0,25 m djupt, N-S. I botten syntes gul sand med 
längs- och tvärgående plogspår.
Såll: avslag av bergart, porfyr, dalaporfyrtuff 
och kvarts, F59–60, 163–164.

Schakt 18
Schaktet grävdes 11 m långt, 1,6 m brett och 
0,4 m djupt, N-S. I botten syntes gul sand med 
längsgående plogspår och pinnhål. I norra delen 
av schaktet framkom en härdbotten, A7, och i 
södra delen en nedgrävning, A8.
Såll: stötkantskärna av kvarts, F63, avslag av 
bergart, asktuff och kvarts, F61–62, 64.

Schakt 19
Schaktet grävdes 11 m långt, 1,6 m brett och 0,3 
m djupt, NNO-SSV. I botten syntes ljusbrun fin 
sand med längs- och tvärgående plogspår.
Såll: bränt ben, avslag av dalaporfyrtuff, bergart 
och kvarts, F65–68.

Schakt 20
Schaktet grävdes 11 m långt, 1,6 m brett och 
0,25-0,45 m djupt, NNO-SSV. I botten syntes 
gul sand med längsgående plogspår, i S delen 
fanns partier med ljusbrun fin sand.
Såll: skrapa i dalaporfyrtuff, F73, bränt ben, 
avslag av dalaporfyrtuff, dalaporfyr och kvarts, 
F69–72, samt ett mynt, F47.

Schakt 21
Schaktet grävdes 12 m långt, 1,6 m brett och 
0,4 m djupt, N-S. I botten syntes ljusbrun sand 
med fin sand i stråk, längsgående plogspår och 
pinnhål. I norra delen av schaktet framkom en 
mörkfärgning, A9, och en nedgrävning, A10.
Såll: Avslag av bergart, porfyr och kvarts, 
F74–75, 165.

Schakt 22
Schaktet grävdes 9 m långt, 1,6 m brett och 0,4 m 
djupt, N-S. I botten syntes ljusbrun fin sand med 
längs- och tvärgående plogspår.
Såll: Avslag av bergart och kvarts, F76–77.

Schakt 23
Schaktet grävdes 9 m långt, 1,6 m brett och 
0,5–0,8 m djupt, N-S. I botten syntes ljusbrun 
fin sand med längsgående plogspår.
Såll: bränt ben och kvartsavslag, F78–79.

Schakt 24
Schaktet grävdes 4 m långt, 1,6 m brett och 
1,3 m djupt, N-S. Ett 0,5 m tjockt lager brun hu-
mös jord med kvistar, pinnar, rötter framkom. 
Vatten trängde fram mot botten. Matjorden 
sållades inte.

Schakt 25
Schaktet grävdes 4 m långt, 1,6 m brett och 1,4 m 
djupt, N-S. Vid schaktningen framkom recent 
fyllning av sten, tegel, trä, plåt, slagg, huggen 
sten, glas. Matjorden sållades inte.

Schakt 26
Schaktet grävdes 7 m långt, 1,6 m brett och 
0,5–0,9 m djupt, N-S. Vid schaktningen fram-
kom i N delen ett 0,3 m tjockt recent lager med 
två ledningar, tegel, slagg, porslin, svart sand. 
I botten syntes grå fin sand. I södra delen fanns 
brun sand. Matjorden sållades inte.

Schakt 27
Schaktet grävdes 12 m långt, 1,6 m brett och 
0,35-0,6 m djupt, N-S. I botten syntes gul sand 
med längs- och tvärgående plogspår.
Såll: bränt ben, avslag av bergart, dalaporfyr, 
dalaporfyrtuff och flinta, F80–84.

Schakt 28
Schaktet grävdes 11 m långt, 1,6 m brett och 
0,3 m djupt, NNO-SSV. I botten syntes gul 
sand med längs- och tvärgående plogspår och 
ett tiotal pinnhål, omkring 0,07 m i diameter. I 
mitten av schaktet framkom två anläggningar, 
en mörkfärgning, A11, och ett stolphål, A14.
Såll: stötkantskärna av kvarts, F155, avslag av 
dalaporfyrtuff och kvarts, F85–86.
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Schakt 29
Schaktet grävdes 12 m långt, 1,6 m brett och 
0,4 m djupt, NNO-SSV. I botten syntes gul sand 
med längs- och tvärgående plogspår, i N delen 
ljusgrå fin sand.
Såll: avslag av bergart, porfyr, dalaporfyrtuff, 
asktuff och kvarts, F87–89, 166–167.

Schakt 30
Schaktet grävdes 12 m långt, 1,6 m brett och 
0,35 m djupt, NNO-SSV. I botten syntes gul sand 
med längs och tvärgående plogspår, i söder 
fanns ljusgrå fin sand. I södra delen av schaktet 
framkom en härdbotten, A12.
Såll: bränt ben, avslag av dalaporfyr, dalapor-
fyrtuff, asktuff och kvarts, F90–93, 168, samt ett 
mynt, F154.

Schakt 31
Schaktet grävdes 12 m långt, 1,6 m brett och 
0,8 m djupt, N-S. I botten syntes längst i N gul 
sand, därefter ljusbrun fin sand med längsgå-
ende plogspår.
Såll: avslag av porfyr, F94.

Schakt 32
Schaktet grävdes 5 m långt, 1,6 m brett och 1,1 m 
djupt, N-S. I schaktet syntes ljusbrun/grå fin 
sand och vatten i botten. Matjorden sållades inte.

Schakt 33
Schaktet grävdes 7 m långt, 1,6 m brett och 1,1 m 
djupt, N-S. I schaktet syntes grå fin sand med 
trä och vatten i botten. Matjorden sållades inte.

Schakt 34
Schaktet grävdes 10 m långt, 1,6 m brett och 
0,5 m djupt, N-S. I schaktet syntes grå sand 
med makadam och stenstråk. Vatten i botten. 
Matjorden sållades inte.

Schakt 35
Schaktet grävdes 10 m långt, 1,6 m brett och 
0,4 m djupt, N-S. I schaktet syntes recent fyllning 
av ljusbrun sand med makadamstråk samt tegel, 
slagg, trä, kakel, järn och porslin. Matjorden 
sållades inte.

Schakt 36
Schaktet grävdes 10 m långt, 1,6 m brett och 
0,5–0,8 m djupt, N-S. I schaktet syntes recent 
fyllning av brun sand med makadam, asfalt, trä, 
stubbar, tegel och plast. Matjorden sållades inte.

Schakt 37
Schaktet grävdes 12 m långt, 1,6 m brett och 
0,4 m djupt, N-S. I N delen gul sand. I S delen 
ljusbrun fin sand med längsgående plogspår. 

På mitten ett stråk med svart/bruna fläckar, 
0,04–0,1 m i diameter.
Såll: stötkantskärna av kvarts, F156, avslag av 
bergart, asktuff, dalaporfyrtuff, flinta och kvarts, 
F95–99.

Schakt 38
Schaktet grävdes 12 m långt, 1,6 m brett och 
0,35 m djupt, N-S. I botten syntes gul sand med 
längs- och tvärgående plogspår. Ett tiotal stör-
hål, 0,05–0,1 m i diameter, spridda i schaktet. I 
mitten av schaktet fanns en nedgrävning, A13.
Såll: stötkantkärna av kvarts, F157, avslag av 
asktuff, dalaporfyrtuff och kvarts, F100–103.

Schakt 39
Schaktet grävdes 11 m långt, 1,6 m brett och 
0,3 m djupt, N-S. I botten syntes gul sand med 
längs- och tvärgående plogspår.
Såll: skrapa, F105, och stötkantskärna, F118, 
av kvarts, bränt ben, avslag av flinta, asktuff, 
dalaporfyrtuff och kvarts, F104, 106–109.

Schakt 40
Schaktet grävdes 12 m långt, 1,6 m brett och 
0,4 m djupt, N-S. Under matjorden framkom 
recent fyllning med makadam, tegel, glas, plast, 
trä och sten. Matjorden sållades inte.

Schakt 41
Schaktet grävdes 10 m långt, 1,6 m brett och 
0,6 m djupt, N-S. Under matjorden framkom 
makadam, tegel, glas, plast, trä och sten. Mat-
jorden sållades inte.

Schakt 42
Schaktet grävdes 9 m långt, 1,6 m brett och 0,5 m 
djupt, N-S. Under matjorden framkom maka-
dam, tegel, glas, plast, trä och sten. Matjorden 
sållades inte.

Schakt 43
Schaktet grävdes 9 m långt, 1,6 m brett och 0,6 m 
djupt, N-S. Under matjorden framkom maka-
dam, tegel, glas, plast, trä och sten. Matjorden 
sållades inte.

Schakt 44
Schaktet grävdes 9 m långt, 1,6 m brett och 
0,4 m djupt, N-S. Under matjorden framkom 
makadam, tegel, glas, plast, trä, sten. Matjorden 
sållades inte.

Schakt 45
Schaktet grävdes 12 m långt, 1,6 m brett och 
0,35 m djupt, N-S. Under matjorden framkom 
brun sand, i södra delen med inslag av maka-
dam och trä. Matjorden sållades inte.
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Schakt 46
Schaktet grävdes 12 m långt, 1,6 m brett och 
0,7–0,35 m djupt, N-S. I botten syntes i norra 
delen grå, lite flammig, fin sand. I S delen gul 
sand med längsgående plogspår.
Såll: avslag av porfyr, dalaporfyrtuff och kvarts, 
F110–113.

Schakt 47
Schaktet grävdes 12 m långt, 1,6 m brett och 
0,35 m djupt, N-S. I botten syntes gul sand, i N 
delen med tvärgående plogspår och i S längs-
gående plogspår. Mot botten framkom avslag 
av kvarts och dalaporfyrtuff, F152–153.
Såll: skrapa av asktuff, F115, bränt ben, avslag 
av bergart, kvartsitisk sandsten, dalaporfyrtuff, 
asktuff och kvarts, F114, 116–117, 119–121.

Schakt 48
Schaktet grävdes 10 m långt, 1,6 m brett och 
0,5 m djupt, N-S. Under matjorden fanns ma-
kadam, trä, tegel, järn, asfalt, kakel och glas. 
Matjorden sållades inte.

Schakt 49
Schaktet grävdes 9 m långt, 1,6 m brett och 0,7 m 
djupt, N-S. Under matjorden fanns makadam, 
trä, tegel, järn, asfalt, kakel och glas. Matjorden 
sållades inte.

Schakt 50
Schaktet grävdes 9 m långt, 1,6 m brett och 
0,45 m djupt, N-S. Under matjorden fanns ma-
kadam, trä, tegel, järn, asfalt, kakel och glas. 
Matjorden sållades inte.

Schakt 51
Schaktet grävdes 10 m långt, 1,6 m brett och 
0,8 m djupt, N-S. Under matjorden fanns ma-
kadam, trä, tegel, järn, asfalt, kakel och glas. 
Matjorden sållades inte.

Schakt 52
Schaktet grävdes 10 m långt, 1,6 m brett och 
0,6 m djupt, N-S. Under matjorden fanns maka-
dam, trä, tegel, järn, asfalt, kakel, glas och vatten 
i botten. Matjorden sållades inte.

Schakt 53
Schaktet grävdes 8 m långt, 1,6 m brett och 0,4 m 
djupt, N-S. Under matjorden fanns makadam, 
trä, tegel, järn, asfalt, kakel och glas. Matjorden 
sållades inte.

Schakt 54
Schaktet grävdes 10 m långt, 1,6 m brett och 
0,9–1,0 m djupt, N-S. I botten gul sand med 
svartbruna fläckar. I mitten en lins av grå sand.

Sållning: bränt ben, avslag av bergart, dalapor-
fyrtuff och kvarts, F122–125.

Schakt 55
Schaktet grävdes 12 m långt, 1,6 m brett och 
0,5 m djupt, N-S. I botten gulrosa sand. Mot öst-
ra schaktkanten mörkbruna flammiga partier.
Såll: mikrospån av flinta, F158, avslag av berg-
art, porfyr, dalaporfyrtuff, asktuff och kvarts, 
F126–129, 169.

Schakt 56
Schaktet grävdes 5 m långt, 1,6 m brett och 0,3 m 
djupt, N-S. Under matjorden framkom maka-
dam, trä, tegel, kakel och betongrör. Matjorden 
sållades inte.

Schakt 57
Schaktet grävdes 5 m långt, 1,6 m brett och 0,4 m 
djupt, N-S. Under matjorden framkom maka-
dam, trä, tegel, kakel och betongrör. Matjorden 
sållades inte.

Schakt 58
Schaktet grävdes 4 m långt, 1,6 m brett och 
0,4 m djupt, N-S. Under matjorden framkom 
makadam, trä m.m.. Matjorden sållades inte.

Schakt 59
Schaktet grävdes 4 m långt, 1,6 m brett och 
0,35 m djupt, N-S. Under matjorden framkom 
makadam, trä, tegel, kakel och betongrör. Mat-
jorden sållades inte.

Schakt 60
Schaktet grävdes 4 m långt, 1,6 m brett och 0,3 m 
djupt, N-S. Under matjorden framkom maka-
dam, trä, tegel, kakel och betongrör. Matjorden 
sållades inte.

Schakt 61
Schaktet grävdes 4 m långt, 1,6 m brett och 
0,5 m djupt, N-S. Under matjorden framkom 
grus, asfalt, tegel, sten och plast. Matjorden 
sållades inte.

Schakt 62
Schaktet grävdes 4 m långt, 1,6 m brett och 0,4 m 
djupt, N-S. I botten syntes brun sand, sten, vat-
ten i botten.
Såll: Mikrospån av asktuff, F130, avslag av berg-
art, porfyr och kvarts, F131–133.

Schakt 63
Schaktet grävdes 4 m långt, 1,6 m brett och 
0,4–1,0 m djupt, N-S. Under matjorden framkom 
makadam, sten, huggen sten, tegel, trä och vat-
ten i botten. Matjorden sållades inte.
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Schakt 64
Schaktet grävdes 3 m långt, 1,6 m brett och 0,6 
m djupt, N-S. Under matjorden framkom ma-
kadam, sten, huggen sten, tegel, trä och vatten 
i botten. Matjorden sållades inte.

Schakt 65
Schaktet grävdes 4 m långt, 1,6 m brett och 0,7 
m djupt, NNO-SSV. Under matjorden framkom 
makadam, sten, huggen sten, tegel, trä och vat-
ten i botten. Matjorden sållades inte.

Schakt 66
Schaktet grävdes 4 m långt, 1,6 m brett och 
0,5 m djupt, N-S. Under matjorden framkom 
makadam, sten, huggen sten, tegel, trä, glas, 
porslin, kakel och vatten i botten. Matjorden 
sållades inte.

Schakt 67
Schaktet grävdes 5 m långt, 1,6 m brett och 0,6 m 
djupt, NO-SV. Under matjorden framkom ma-
kadam, sten, huggen sten, tegel, trä och vatten 
i botten. Matjorden sållades inte.

Schakt 68
Schaktet grävdes 4 m långt, 1,6 m brett och 
0,35  m djupt, NNO-SSV. Under matjorden syn-
tes makadam, sten, huggen sten, tegel, trä och 
vatten i botten. Matjorden sållades inte.

Schakt 69
Schaktet grävdes 4 m långt, 1,6 m brett och 
0,6  m djupt, NNO-SSV. Under matjorden syntes 
stenmjöl, trä, tegel, sten och pinnar. Matjorden 
sållades inte.

Schakt 70
Schaktet grävdes 4 m långt, 1,6 m brett och 
1,0  m djupt, NNO-SSV. Under matjorden syntes 
sten, tegel och rötter. Matjorden sållades inte.

Schakt 71
Schaktet grävdes 12 m långt, 1,6 m brett och 
0,4 m djupt, O-V. I botten syntes ljusbrun fin 
sand.
Såll: bränt ben, avslag av bergart, F134–135.

Schakt 72 
Schaktet grävdes 10 m långt, 1,6 m brett och 
0,5 m djupt, O-V. I botten syntes ljusbrun fin 
sand.
Såll: Avslag av bergart, porfyr, asktuff, flinta och 
kvarts, F136–139, 159.

Schakt 73 
Schaktet grävdes 13 m långt, 1,6 m brett och 
0,3–0,6 m djupt, O-V. I västra delen syntes i 
botten ljusbrun fin sand med ett gult tvärgående 
stråk. I östra delen makadam blandat med run-
dade småstenar.
Såll: bränt ben, avslag av bergart, porfyr och 
kvarts, F140–143.

Schakt 74
Schaktet grävdes 5 m långt, 1,6 m brett och 0,8 m 
djupt, OSO-VNV. Under matjorden fanns brun 
fin sand och sten. Matjorden sållades inte.

Schakt 75
Schaktet grävdes 4 m långt, 1,6 m brett och 0,5 m 
djupt, OSO-VNV. Under matjorden fanns tegel, 
sten, trä, glas, asfalt, plast, makadam och ölburk. 
Matjorden sållades inte.

Schakt 76
Schaktet grävdes 4 m långt, 1,6 m brett och 1,0 m 
djupt, O-V. Under matjorden fanns tegel, sten, 
trä, glas, asfalt, plast, makadam, kakel, porslin. 
Matjorden sållades inte.

Schakt 77
Schaktet grävdes 6 m långt, 1,6 m brett och 0,6 m 
djupt, NO-SV. I botten syntes brun fin sand strax 
ovanför makadam, asfalt i tvärgående stråk. 
Matjorden sållades inte.

Schakt 78
Schaktet grävdes 8 m långt, 1,6 m brett och 
0,35 m djupt, O-V. I botten syntes brun fin sand.
Såll: Avslag av bergart, porfyr, asktuff, kvartsit 
och kvarts, F144–147, 170.



Dalarnas museum – arkeologisk rapport 201328



29

A1 Mörkfärgning
Anläggningen var 0,3 m i diameter, rundad, 
0,02 m djup, plan botten. Fyllningen bestod av 
brunsvart sand med kolstråk. Anläggning skars 
av en plogfåra. Den framkom i södra delen av 
schakt 1.

A2 Mörkfärgning
Anläggningen var 0,9x0,3 m i ytan med närmast 
rektangulär, lite svajig rundad form, 0,08 m djup 
med vågig botten (figur 15). Fyllningen bestod 
av gråmelerad och svartgrå sand med kolstråk. 
Den framkom i södra delen av schakt 3.

A3 Härdbotten
Anläggningen var 1,6x0,7 m stor, med ore-
gelbunden form i plan och 0,14 m djup, flackt 
skålformad (figur 16). Fyllningen bestod av 
svartbrun, svart, grå, brunmelerad sand med 
kol. Den framkom i norra delen av schakt 5 och 
fortsatte in i V, N och Ö schaktkanten.

A4 Härdbotten
Anläggningen var 0,7x0,4 m, oregelbundet 
oval, 0,06 m djup, flackt skålformad (figur 17). 
Fyllningen bestod av gulbrun, gråbrunmelerad, 
brunflammig sand med kolstråk. Fem skärviga 
mindre stenar iakttogs i fyllningen. Troligen 
rester av en härd. Den framkom i södra delen 
av schakt 6.

Datering: 6 165±50 BP.

A5 Nedgrävning
Anläggningen var 0,7x0,7 m stor med närmast 
rektangulär form, 0,14 m djup, med skålformade 
sidor och plan botten (figur 18–19). Fyllningen 
bestod av mörkgrå och ljusgrå flammig sand 
med kolstänk och en skärvig sten. Anläggningen 
framkom i norra delen av schakt 11. Den fort-
satte in i östra schaktkanten. 

Datering: 5 695±70 BP.

Anläggningar Bilaga 2
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Figur 15. A2, avlång mörkfärgning, fyllning svartgrå sand 
med kolstråk. Foto: Britt-Marie Hägerman

Figur 18. A5, nedgrävning fylld med grå sand med kolstänk 
och skärvig sten. Foto: Eva Carlsson

Figur 16. A3, flack anläggning med svart kolrik sandig 
botten. Foto: Eva Carlsson Figur 19. Profil genom A5 nedgrävning. Skala 1:40.

Figur 17. A4, härd med kol och skärvig sten. Skala 1:40.
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sand
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A12 Härdbotten
Anläggningen var 0,4x0,6 m i diameter, oval, 
0,18 m djup, skålad (figur 21–22). Fyllningen 
bestod av grå fin sand och en lins med svart sand 
och kol. Den framkom i södra delen av schakt 30. 

Datering: 1 580±40 BP

A13 Nedgrävning
Anläggningen var 0,4x0,5 m och hade närmast 
formen av en halvcirkel, 0,12 m djup med 
närmast plan botten. Fyllningen bestod av ro-
saaktig sand med mörka partier av brun sand 
och kolstänk samt ett femtontal skärviga stenar, 
0,03-0,08 m stora. Anläggningen framkom i mel-
lersta delen av schakt 38. Den fortsatte in i östra 
schaktkanten. 

A6 Störhål
Anläggningen var 0,14 m i diameter, rundad, 
0,12 m djup, U-formad. Fyllning bestående av 
brunmelerad sand. Den framkom i södra delen 
av schakt 11.

A7 Nedgrävning
Anläggningen var 1,1x0,4 m närmast halvcir-
kelformad, 0,6 m djup, skålformad, men med 
närmast raka sidor och plan botten (figur 20). 
Fyllningen bestod av flera lager med grå sand 
i olika nyanser, brungrå, svartgrå, ljusgrå med 
kol. Underst ett 0,3–0,5 m tjockt lager med 
flammig brun och rosa sand. De ca fem skär-
viga stenar, 0,04–0,15 m stora som framkom 
hörde till detta lager. Anläggningen framkom i 
norra delen av schakt 18. Den fortsatte in i östra 
schaktkanten. 

A8 Nedgrävning
Anläggningen var 0,25x0,6 m, avlång, 0,12 m 
djup, skålformad. Fyllningen bestod av brunme-
lerad och ljusbrun sand. Den framkom i södra 
delen av schakt 18.

A9 Mörkfärgning
Anläggningen var 0,5 m i diameter, oregelbun-
det rund, 0,08 m djup med plan vågig botten. 
Fyllningen bestod av gråmelerad sand med kol-
stänk. Den framkom i norra delen av schakt 21. 

A10 Nedgrävning
Anläggningen var 0,4x0,5 m stor, oregelbundet 
oval, 0,1 m djup, skålformad. Fyllningen bestod 
av grå- och brunmelerad sand med kolstänk. 
Den framkom i norra delen av schakt 21.

A11 Mörkfärgning
Anläggningen var 0,16 m i diameter, rund, 
0,06 m djup, skålformad. Fyllningen bestod av 
brungråmelerad sand. Den framkom i mellersta 
delen av schakt 28.
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Figur 23. A14, stolphål. Foto: Britt-Marie Hägerman.

Figur 21. A12, härdbotten. Foto: Britt-Marie Hägerman.

Figur 22. Profil genom A12, härdbotten. Skala 1:40

Figur 20. A7, nedgrävning. Foto: Eva Carlsson

1	 Grå	fin	sand
2	 Svart	sand	med	
kol
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A14 Stolphål
Anläggningen var 0,5 m stor, triangulär i plan, 
0,26 m djup, U-formad (figur 23–24). Fyllningen 
bestod av rosaaktig sand, med mindre partier 
grå och svart sand med kol. I fyllningen fram-
kom en skarpa av dalaporfyrtuff, en del av ett 
spån av dalaporfyrtuff, ett avslag av asktuff och 
ett av dalaporfyrtuff, F1–4. Stolphålet framkom 
i mellersta delen av schakt 28.

Datering: 5 710±50 BP.
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Figur 24. Profil genom A14, stolphål. Skala 1:40.
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Fnr Sakord Material Antal Schakt
1	 skrapa	 dalaporfyrtuff	 1	 28
2	 spån	 dalaporfyrtuff	 1	 28
3	 avslag	 asktuff	 1	 28
4	 avslag	 dalaporfyrtuff	 1	 28
5	 ben	 bränt	ben	 2	 1
6	 skrapa	 asktuff	 1	 2
7	 avslag	 kvarts	 1	 1
8	 avslag	 dalaporfyrtuff	 1	 1
9	 avslag	 porfyr	 2	 1
10	 ben	 bränt	ben	 4	 2
11	 avslag	 asktuff	 2	 2
12	 avslag	 kvarts	 2	 2
13	 avslag	 kvartsit	 1	 2
14	 avslag	 dalaporfyrtuff	 1	 2
15	 avslag	 dalaporfyrtuff	 1	 2
16	 avslag	 kvarts	 1	 3
17	 avslag	 dalaporfyrtuff	 2	 3
18	 avslag	 asktuff	 1	 3
19	 avslag	 kvarts	 1	 4
20	 avslag	 porfyr	 2	 3
21	 avslag	 asktuff	 2	 4
22	 avslag	 dalaporfyr	 1	 4
23	 avslag	 porfyr	 6	 4
24	 ben	 bränt	ben	 3	 5
25	 avslag	 kvarts	 1	 5
26	 avslag	 porfyr	 1	 5
27	 avslag	 dalaporfyr	 2	 5
28	 skrapa	 kvarts	 1	 6
29	 avslag	 porfyr	 5	 10
30	 avslag	 dalaporfyrtuff	 1	 6
31	 avslag	 porfyr	 5	 6
32	 avslag	 kvarts	 2	 6
33	 avslag	 kvartsit	 1	 6
34	 avslag	 asktuff	 1	 7
35	 avslag	 kvarts.	sandsten	 1	 6
36	 avslag	 bergart	 2	 6
37	 stötkantskärna	 porfyr	 1	 7
38	 ben	 bränt	ben	 1	 7
39	 avslag	 kvarts	 4	 7
40	 avslag	 porfyr	 4	 7
41	 avslag	 bergart	 5	 7
42	 avslag	 kvarts	 5	 8
43	 avslag	 kvarts.	sandsten	 1	 8
44	 avslag	 kvartsit	 1	 8
45	 stötkantskärna	 kvarts	 1	 9
46	 ben	 bränt	ben	 1	 9
47	 mynt	 koppar	 1	 20
48	 avslag	 kvarts	 2	 10
49	 avslag	 dalaporfyr	 2	 10
50	 avslag	 asktuff	 1	 10
51	 avslag	 bergart	 4	 10
52	 ben	 bränt	ben	 2	 11
53	 avslag	 kvarts	 1	 11
54	 avslag	 asktuff	 3	 11
55	 avslag	 dalaporfyrtuff	 1	 11
56	 avslag	 dalaporfyrtuff	 2	 12
57	 avslag	 dalaporfyrtuff	 2	 13
58	 avslag	 kvarts	 1	 14

Fnr Sakord Material Antal Schakt
59	 avslag	 kvarts	 1	 17
60	 avslag	 dalaporfyrtuff	 3	 17
61	 avslag	 kvarts	 2	 18
62	 avslag	 asktuff	 3	 18
63	 stötkantskärna	 kvarts	 1	 18
64	 avslag	 bergart	 4	 18
65	 ben	 bränt	ben	 4	 19
66	 avslag	 kvarts	 1	 19
67	 avslag	 dalaporfyrtuff	 2	 19
68	 avslag	 bergart	 1	 19
69	 ben	 bränt	ben	 6	 20
70	 avslag	 kvarts	 2	 20
71	 avslag	 dalaporfyr	 1	 20
72	 avslag	 asktuff	 1	 20
73	 skrapa	 dalaporfyrtuff	 1	 20
74	 avslag	 kvarts	 2	 21
75	 avslag	 bergart	 3	 21
76	 avslag	 kvarts	 2	 22
77	 avslag	 bergart	 3	 22
78	 ben	 bränt	ben	 1	 23
79	 avslag	 kvarts	 1	 23
80	 ben	 bränt	ben	 1	 27
81	 avslag	 flinta	 1	 27
82	 avslag	 dalaporfyrtuff	 1	 27
83	 avslag	 dalaporfyr	 1	 27
84	 avslag	 bergart	 2	 27
85	 avslag	 kvarts	 1	 28
86	 avslag	 dalaporfyrtuff	 2	 28
87	 avslag	 kvarts	 1	 29
88	 avslag	 asktuff	 1	 29
89	 avslag	 dalaporfyrtuff	 1	 29
90	 avslag	 asktuff	 4	 30
91	 avslag	 kvarts	 1	 30
92	 avslag	 dalaporfyrtuff	 2	 30
93	 ben	 bränt	ben	 2	 30
94	 avslag	 porfyr	 3	 31
95	 Kärna	 flinta	 1	 37
96	 avslag	 asktuff	 5	 37
97	 avslag	 kvarts	 4	 37
98	 avslag	 dalaporfyrtuff	 3	 37
99	 avslag	 bergart	 2	 37
100	 ben	 bränt	ben	 1	 38
101	 avslag	 kvarts	 3	 38
102	 avslag	 dalaporfyrtuff	 3	 38
103	 avslag	 asktuff	 1	 38
104	 ben	 bränt	ben	 6	 39
105	 skrapa	 kvarts	 1	 39
106	 avslag	 kvarts	 4	 39
107	 avslag	 asktuff	 2	 39
108	 avslag	 dalaporfyrtuff	 2	 39
109	 avslag	 flinta	 1	 39
110	 avslag	 kvarts	 3	 46
111	 avslag	 dalaporfyrtuff		 3	 46
112	 avslag	 porfyr	 4	 46
113	 avslag	 dalaporfyrtuff	 1	 46
114	 ben	 bränt	ben	 2	 47
115	 skrapa	 asktuff	 1	 47
116	 avslag	 asktuff	 16	 47

Fyndlista Bilaga 3
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Fnr Sakord Material Antal Schakt
117	 avslag	 kvarts.	sandsten	 1	 47
118	 stötkantskärna	 kvarts	 1	 39
119	 avslag	 kvarts	 10	 47
120	 avslag	 dalaporfyrtuff	 16	 47
121	 avslag	 bergart	 6	 47
122	 ben	 bränt	ben	 1	 54
123	 avslag	 bergart	 1	 54
124	 avslag	 kvarts	 3	 54
125	 avslag	 dalaporfyrtuff	 2	 54
126	 avslag	 asktuff	 2	 55
127	 avslag	 dalaporfyrtuff	 3	 55
128	 avslag	 kvarts	 12	 55
129	 avslag	 bergart	 2	 55
130	 mikrospån	 asktuff	 1	 62
131	 avslag	 porfyr	 3	 62
132	 avslag	 kvarts	 1	 62
133	 avslag	 bergart	 7	 62
134	 ben	 bränt	ben	 1	 71
135	 avslag	 bergart	 4	 71
136	 avslag	 asktuff	 2	 72
137	 avslag	 kvarts	 3	 72
138	 avslag	 porfyr	 6	 72
139	 avsalg	 bergart	 4	 72
140	 ben	 bränt	ben	 2	 73
141	 avslag	 porfyr	 4	 73
142	 avslag	 kvarts	 1	 73
143	 avslag	 bergart	 10	 73

Fnr Sakord Material Antal Schakt
 144	avslag	 kvarts	 2	 78
145	 avslag	 asktuff	 1	 78
146	 avslag	 kvartsit	 2	 78
147	 avslag	 porfyr	 11	 78
148	 avslag	 dalaporfyrtuff	 1	 0
149	 avslag	 kvarts	 3	 0
150	 avslag	 kvarts	 1	 0
151	 avslag	 kvarts	 1	 0
152	 avslag	 kvarts	 1	 47
153	 avslag	 dalaporfyrtuff	 1	 47
154	 mynt	 koppar	 1	 30
155	 stötkantskärna	 kvarts	 1	 28
156	 stötkantskärna	 kvarts	 1	 37
157	 stötkantskärna	 kvarts	 1	 38
158	 mikrospån	 flinta	 1	 55
159	 avslag	 flinta	 1	 72
160	 avslag	 porfyr	 2	 11
161	 avslag	 bergart	 2	 12
162	 avslag	 bergart	 2	 13
163	 avslag	 bergart	 5	 17
164	 avslag	 porfyr	 7	 17
165	 avslag	 porfyr	 1	 21
166	 avslag	 bergart	 1	 29
167	 avslag	 porfyr	 2	 29
168	 avslag	 dalaporfyr	 1	 30
169	 avslag	 porfyr	 3	 55
170	 avslag	 bergart	 13	 78
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Figur 1. Utdrag ur terrängkartan där förunder-
sökningsområdet är markerat med en svart 
ring. Skala 1:50 000.

Figur 2. Utdrag ur fastighetskartan. Förunder-
sökningsområdet har markerats med lila och 
boplatsen utbredning i FMIS före förunder-
sökningen med rött. Skala 1:10 000.

Figur 3. Översikt över undersökningsområdet 
där sökschaktgrävningen just inletts. Vid 
plöjning har plogen gått ner i alven och har 
då förmodligen plöjt bort en del lämningar. 
Foto: Eva Carlsson

Figur 4. Utsnittet ur avmätningen av Kyrko-
herdebostället från 1801 (LMV U24-35:2) 
visar den stängselomgärdade Limhagen med 
cirkulationsjord (21). Den är rektifierad mot 
fastighetskartan. Skala 1:10 000.

Figur 5. Utsnitt ur storskifteskartan över Norets 
by från 1819 (LMV U24-40:1). Den visar att 
västra delen av förundersökningsområdet 
(lila) då brukades som åker (gult), men 
den övervägande delen bestod av utdikad 
ängsmark (grönt). Den delen motsvarar 
Limhagen, figur 4. En byggnad, troligen en 
lada, låg i kanten mot åkermarken. Storskif-
teskartan är rektifierad mot fastighetskartan. 
Skala 1:4 000.

Figur 6. Fredrik och Tim vattensållade ca 200 
l jord från respektive sökschakt. Foto: Eva 
Carlsson.

Figur 7. Vid förundersökningen grävdes 78 
sökschakt. Matjorden från 38 schakt sållades, 
dvs från de schakt som bedömdes inte vara 
påverkade av utfyllnaden. Gränsen var inte 
knivskarp, de gråmarkerade schakten var 
tveksamma, marken var förmodligen utfylld 
eller omrörd och skall därför räknas bort. 
Jämför de rosa schaktens timglasformade 
utbredning med den historiska åkermarken 
(figur 5). Skala 1:1 000.

Figur 8. Mängden avslag i den sållade matjor-
den. Av planen framgår också var anlägg-
ningarna 1–14 återfanns. Se även detaljpla-
nerna figur 9 och 10 med anläggningar. Skala 
1:1 000

Figur 9. Detaljplan från norra delen av UO med 
schakt 1, 11 och 21 samt A1, A5–6, A9–10. 
Profilen genom A5 markerad med rött, se 
figur 19. Skala 1:200.

Figur 10. Detaljplan från södra delen av UO 
med schakt 6, 7, 18 och 28 samt A4, A7–8, 
A11 och A14. Profilerna genom A4, A7 och 
A14 markerade med rött, se figur 17, 20 och 
24. Skala 1:200.

Figur 11. Att redovisa antalet avslag av t.ex. da-
laporfyrtuff visade sig ge ett tydligare utslag. 
Vi slapp dessutom inslaget av tveksamma 
stenar av porfyr och bergart. Även fyndplat-
serna för skrapor och stötkantskärnor har 
tagits med. Skala 1:1 000.

Figur 12. Avslagen fördelade på olika berg-
arter. Staplarna som benämnts bergart och 
porfyr innehåller förmodligen även en del 
bergkross.

Figur 13. Tre skrapor, en av asktuff, F115, en av 
dalaporfyrtuff med pisolitstruktur, F1, och en 
av kvarts, F28. Foto: Fredrik Hegert

Figur 14. Tre av de fyra proverna som skickades 
för 14C-datering gav mesolitisk tid. Kalibre-
ringen är gjord i Oxcal 4.2 (Bronk Ramsey 
2009) med kalibreringskurvan IntCal13 (Ra-
diocarbon 2013).

Figur 15. A2, avlång mörkfärgning, fyllning 
svartgrå sand med kolstråk. Foto: Britt-Marie 
Hägerman 

Figur 16. A3, flack anläggning med svart kolrik 
sandig botten. Foto: Eva Carlsson

Figur 17. A4, härd med kol och skärvig sten. 
Skala 1:40.

Figur 18. A5, nedgrävning fylld med grå sand 
med kolstänk och skärvig sten. Foto: Eva 
Carlsson

Figur 19. Profil genom A5 nedgrävning. Skala 
1:40.

Figur 20. A7, nedgrävning. Foto: Eva Carlsson
Figur 21. A12, härdbotten. Foto: Britt-Marie 

Hägerman.
Figur 22. Profil genom A12, härdbotten. Skala 

1:40
Figur 23. A14, stolphål. Foto: Britt-Marie Hä-

german.
Figur 24. Profil genom A14, stolphål. Skala 1:40.

Figurförteckning
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