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Inledning
Med anledning av planerade markarbeten inför ett nytt bostadsområde inom
fastigheten Stora Källviken 1:29 som berör fornlämningarna Stora Kopparberg
528 och 538 utförde Dalarnas museum en arkeologisk utredning etapp 2 i
enlighet med länsstyrelsens beslut, dnr 431-8078-2013. Uppdragsgivare var
Lilla Källviken AB.
Den arkeologiska utredningen genomfördes under ett par dagar i oktober
2013 av Dalarnas museums arkeologer.

FALUN
Falu gruva

Gruvriset
Främby udde
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E 16
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Figur 1. Utdrag ur terrängkartan med utredningsområdet inom den röda cirkeln. Skala 1:50 000.
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Figur 2. Utdrag ur fastighetskartan med de lämningar som registrerades vid utredningen 2007 (etapp 1).
Skala 1:4 000.

Kunskapsläge
Området ligger på gården Stora Källvikens marker väster om Källviksvägen.
Planområdet innefattar nordöstra delen av Stora Källvikens skogsmark.
Gårdarna i Källviken var bergsmansgårdar och äldsta belägg är från
1406 (DD64). Av Gustav Vasas registratur framgår att två gårdar i Källviken
tillhörde prebenda Animarum. De drogs in till kronan 1541. Det finns också
uppgifter från 1500-talet att det kolades för kronobruket på Källviksskogen.
1545 kolades minst fyra milor (Boëthius 1965). På 1700-talet var utmarken
mellan Stora och Lilla Källviken beväxt med tall.
Bebyggelsen i Stora Källviken låg i början av 1800-talet kvar medan Lilla
Källviken övergivits. En anledning till att Stora Källviken karterades 1820
var den tvistiga skogmarken mellan Källviken och Gruvriset. Senare drogs
också en ny gräns närmare Källviken än den som redovisades på 1700-talet.
Det är i det tvistiga skogsområde som föreliggande arkeologiska utredning
genomfördes.
Gruvområdet Stora Kopparberg 538 saknar så vitt känt bevarade historiska uppgifter och dessutom är det inte känt vilket mineral som eftersökts
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eller brutits, men berggrunden utgörs av sur vulkanisk bergart (SGU). När
brytningen i området startade vet vi inte men den kan ha samband med prospektering för Falu gruva.
Källvikens gård är registrerad i FMIS som RAÄ 202:1 i Stora Kopparbergs
socken. Väster om utredningsområdet är några gränsrösen registrerade, Stora
Kopparberg 190:1 och 191:1 och norr om utredningsområdet är platsen för en
borttagen högliknande lämning, Stora Kopparberg 105:1. I Källviken har det
också hittats en trindyxa men det är oklart exakt var.
I anslutning till det aktuella området har museet tidigare gjort en kulturhistorisk utredning med anledning av den planerade ombyggnaden av järnvägen mellan Falun och Borlänge. Utredningen bestod av kartanalyser och
en översiktlig bedömning av landskapsvärden (Carlsson & Sandberg 2004).
Inför planläggning av det nya bostadsområdet i Källviken genomfördes
2007 en arkeologisk utredning, etapp 1 (Carlsson & Hägerman 2007). Utredningen bestod av kartanalys och fältinventering. Vid inventeringen noterades
71 lämningar; främst odlingslämningar, äldre vägsträckningar, gränsmärken,
gruvlämningar, stenmurar och husgrunder. Ett gruvhål och två mindre skärpningar (Stora Kopparberg 538) samt en kolarkoje-/husgrund (Stora Kopparberg
528) ligger inom det område som nu ska utredas vidare (figur 2).

Syfte
Syftet med den arkeologiska utredningen, etapp 2, var att klargöra om det
fanns fornlämningar inom området och att utreda deras antikvariska status
som fornlämning. Syftet var också att beskriva lämningarnas karaktär och
omfattning.

Metod
Fältinventering med grundlig beskrivning gjordes i form av fördjupad
fornminnesinventering. Som underlag användes Riksantikvarieämbetets
fornminnesinformationssystem (FMIS), kartanalys samt resultat från tidigare
utredningar. Inventeringen och beskrivningarna gjordes av en godkänd fornminnesgranskare, Greger Bennström.
Inom gruvområdet togs schakt upp med grävmaskin i och kring det
förmodade gruvhålet. Sektioner handrensades, ritades, fotograferades och
beskrevs, lämpliga prover för 14C-analys, skyddade från sentida kontamination, plockades ut.
För att söka eventuella kringanläggningar grävdes sökschakt med grävmaskin inom området. Sökschakten fotograferades och beskrevs.
Kolarkoje-/husgrunden torvades av för hand, ritades, fotograferades och
beskrevs.
Ett smalt schakt lades genom kolbotten. Schaktet fotograferades och beskrevs och prov för 14C-analys togs.
All inmätning av lämningar och schakt gjordes med GPS kopplad till handdator med underlagskartor.
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Figur 3. Utdrag ur fastighetskartan med schakt och lämningar markerade. Utredningsområdet har
skrafferats. Skala 1:1 500.

Undersökning
Idag består området av sydöstsluttande skogsmark som precis hade avverkats
inför byggnationen.
Vid fältinventeringen ombesiktigades gruvområdet (Stora Kopparberg
538) som består av två gruvhål, två provgropar samt en kolarkoje-/husgrund
(Stora Kopparberg 528). Det tillkom en kolbotten och en skärpning som inte
tidigare var kända. Lämningarna gavs nya beskrivningar där det ansågs behövligt. Sju schakt grävdes och kolarkoje-/husgrunden avtorvades (figur 3).
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Figur 4. Gruvhål 1, grävmaskinen kan anas nere i sänkan. Fotograferat mot nordöst. Fotograf BrittMarie Hägerman.

Resultat
Beskrivning av lämningarna
RAÄ Stora Kopparberg 538

Gruvområde, 270x30–110 meter (NV-SÖ), bestående av 2 gruvhål, 2 provgropar och 1 skärpning.

Gruvhål 1

Oregelbundet gruvhål, cirka 25x15 meter (NV-SÖ) och 2–3 meter djupt med
brant sluttande sidor (figur 4). I sydöst är en öppning, 8 meter långt (NV-SÖ),
2–3,5 meter brett och 0,4–1,0 meter djupt. Runt kanten är ansamlingar av sten
och jord, i nordöst och sydväst i form av vallar, 2–3 meter breda och 0,7–1,0
meter höga, och i norr i form av rösen.

Gruvhål 2

Avlångt gruvhål, cirka 65x10 meter (Ö-V) och 2–3 meter djupt med nästan
vertikala sidor. Sidorna har tydliga tecken på sprängning, bland annat är ett
borrhål synligt. En del gråberg kan skönjas i området omkring gruvhålet.
Gruvhålet är beväxt med björk, tall och blåbärsris. Gruvhålet ingår inte i
föreliggande utredningsområde.

Provgrop 1

Oregelbundet rund, 2 meter diameter och 0,6 meter djup. Vall i norra kanten,
0,9 meter bred och 0,2 meter hög, bestående av sten och jord.

Provgrop 2

Oval form, 3,4x3,0 meter (NV-SÖ) och 1 meter djup, trattformig. Vall runt
kanten, intill 2 meter bred och 0,2–0,4 meter hög, bestående av jord och sten.
Arkeologisk utredning – Stora Källviken
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Figur 5. Skärpning, stenblock med två borrhål. Fotograferad mot nordväst samt uppifrån (infälld bild).
Fotograf Britt-Marie Hägerman.

Figur 6. RAÄ Stora Kopparberg 528, husgrund, avtorvad. Fotograferad uppifrån stenblocket. Fotograf
Greger Bennström.
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Figur 7. Schakt 1 schaktad ned till blekjorden. Fotograferad mot öster. Fotograf Britt-Marie Hägerman.

Skärpning

Ett stenblock med borrhål, 5x2 meter stort (NÖ-SV) och 1,8 meter högt (figur 5). Två borrhål på sydöstra sidan respektive ovansidan. Båda hålen är 28
millimeter diameter samt 0,40 meter respektive 0,32 meter djupa. Borrhålet
på sydöstra sidan är beläget 0,4 meter över marken och det på ovansidan 0,6
meter från sydöstra kanten. I blocket är också flera sprickbildningar.

Kolbotten efter resmila

Oregelbunden form, cirka 7 meter diameter, svåravgränsad. Plan yta, oregelbunden vall runt kanten, 0,5–1,0 meter bred och 0,1–0,2 meter hög, tydligast i
norr. Runt kanten av kolbotten är ett 10-tal, 0,4–0,8 meter stora, jordfasta stenar.
I nordöst är en stybbränna cirka 1,2 meter bred och 0,3 meter djup. Utanför
rännan är en stybbgrop? 1,5 meter diameter och 0,4 meter djup. I nordväst är
ytterligare en grop, 3,0x1,8 meter (ÖNÖ-VSV) och 0,5 meter djup. Hjulspår
från skogsmaskin tvärs över kolbotten.

Husgrund (Stora Kopparberg 528)

Rektangulär, 2,2x3 meter (Ö-V) bestående av övertorvad syllstensrad i norr,
väster och söder, 0,1–0,2 meter stora stenar (figur 6). I öster en jordfast sten,
2x3 meter stor. Öppning i sydöst. I östra delen en sten, 0,75x0,5 meter och 0,1
meter hög, med plan ovansida.

Schaktbeskrivningar
Gruvhål 1 samt dess vallar rensades från ris från avverkningen. Nere i gruvhålets botten togs två schakt upp för att söka efter spår av brytningsteknik
i berget. Schakt drogs även genom vallens kraftigare delar för att observera
dess innehåll, form och utseende för att bedöma brytteknik (figur 8).
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Figur 8. Området kring gruvhål 1 med rösen och vallar (mörkgrönt) och de fyra schakten. Sträckningen
för profilen, figur 11, har markerats. Skala 1:200.

För att söka eventuella kringanläggningar grävdes två sökschakt med
grävmaskin inom området.
Kolarkoje-/husgrunden torvades av för hand för att närmare bestämma
lämningstyp och om möjligt datering.
Ett smalt schakt lades genom kolbotten dels för att bedöma bottnens tjocklek
och dels för datering.

Schakt 1

På botten av gruvhål 1 grävdes ett 1,2x1,5 meter stort (NNV-SSÖ) och cirka
0,6 meter djupt schakt (figur 7). 0–0,45 meter ner från markytan var röd grusig
sand (rostjord) med naturligt rundade och skarpkantiga stenar, 0,1–0,4 meter
stora. Mot botten var ljusgrå mjäla (blekjord). I ytan fanns glas, porslin, plast,
plåt, hinkar, skrot med mera som dumpats där genom tiderna.

Schakt 2

På botten av gruvhål 1 grävdes ett 1,4x1,8 meter stort (NV-SÖ) och cirka 0,3
meter djupt schakt (figur 9). Överst var röd grusig sand (rostjord) med naturligt
rundade och skarpkantiga stenar, 0,1–0,4 meter stora. Mot botten var ljusgrå
mjäla (blekjord). I nordväst var en cirka 1 meter stor yta synlig av lodrät berg
i dagen. Ytan var plan och något kantig, inga spår efter borrning eller eld.
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Figur 9. Schakt 2 schaktad ned till blekjorden med berg i dagen i bakgrunden. Fotograferad mot norr.
Fotograf Britt-Marie Hägerman.

Schakt 3

Genom vallen på södra sidan av gruvhål 1 grävdes ett 3,5 meter långt (N-S),
1,3 meter brett och 0,3–1,2 meter djupt schakt (figur 10). Under marktäcket
var påförda massor av sandig jord och stenar, 0,1–0,9 meter tjockt, tjockast
i norr. Stenarna var 0,05–0,50 meter stora och mestadels runda. Därunder
var humös jord (gamla marktäcket), 0,01–0,02 meter tjockt. Under det var ett
lager blekjord, 0,02–0,10 meter tjockt med stråk av sot och kol och därunder
ursprunglig mark bestående av stenig morän. Västra profilen rensades och
ritades (figur 11). Kolprov togs i blekjorden.

Figur 10. Schakt 3 genom vall på södra sidan av gruvhål 1. Profilen fotograferad mot nordväst. Fotograf
Greger Bennström.
Arkeologisk utredning – Stora Källviken
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Figur 11. Profil genom vall på södra sidan av gruvhål 1. Ett kolprov (KP 1) togs i lager 4. Skala 1:40.
Dokumenterad av Britt-Marie Hägerman.

Schakt 4

Genom vallen på nordöstra sidan av gruvhål 1 grävdes ett 4 meter långt (NÖSV), 1,6 meter brett och 0,4–0,9 meter djupt schakt (figur 12). Under marktäcket
var påförda massor bestående av stenar och inslag av humös jord, 0,15–0,40
meter tjockt. Stenarna var 0,05–0,40 meter stora. Under stenarna var ett cirka
0,01 meter tjockt oregelbundet lager med humös jord (gamla marktäcket)
och sedan 0,03–0,10 meter tjockt oregelbundet blekjordslager med inslag av
sot och kol. Därunder var den naturliga marken bestående av stenig morän.
Nordvästra profilen rensades. I ytan och i det påförda stenlagret fanns glasbitar av varierande tjocklek och färg.

Schakt 5

Ett schakt, 4,8 meter långt, 0,7 meter brett (N-S) och intill 0,5 meter djupt, togs
upp från mitten av kolbotten och ut mot sydvästra kanten. 0,10–0,15 meter
tjockt lager med kol och sot och därunder var orange stenig morän.

Figur 12. Schakt 4, genom vall på norra sidan av gruvhål 1. Profilen fotograferad mot sydöst. Fotograf
Greger Bennström.
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Figur 13. Vedartsanalys av Thomas Seip Bartholin, Scandinavian Dendro Dating, Tyskland.

Schakt 6

Rektangulär 1,8x1,3 meter (NNV-SSÖ) och 0,1 meter djupt. Under marktorven
framkom den naturliga marken bestående av orange stenig morän.

Schakt 7

Rektangulär 1,8x1,3 meter (NNÖ-SSV) och 0,25 meter djupt. Under marktorven framkom den naturliga marken bestående av stenig gråbrun lerig jord.

Schakt 8

I norra delen av husgrunden grävdes en provruta, 0,5x0,5 meter stor. 0,05
meter förna grävdes bort och under var blekjord. Inga fynd gjordes.

Datering
Kol från tre anläggningar vedartsanalyserades av Scandinavian Dendro Dating, Tyskland. Allt analyserat kol kom från tall och i huvudsak från unga
stammar (figur 13). De tre proven daterades genom 14C-analys (figur 14).
Analysen genomfördes vid Tandemlaboratoriet, Ångströmslaboratoriet,
Uppsala universitet. Kalibreringen gjordes i OxCal 4.2.3 (Bronk Ramsey 2009),
atmosfärisk kurva IntCal 13 (Reimer et. al. 2013).
Ett kolprov togs under gruvhål (1) vall. Det togs i blekjorden som låg under
den gamla markytan som i sin tur låg direkt under vallen. Det var troligen
markskiktet som daterades. Vallen kan som tidigast ha lagts upp under
1300-talets första hälft (sannolikheten vid ett sigmas kalibrering 1317–1354).
Ju närmare nutid man kommer ju svårare är det att 14C-datera lämningar.
Som i fallet med kolbottnen där 14C -analysen visar en datering som kan vara
från slutet på 1600-talet till 1900-talets första hälft. Den största sannolikheten
vid ett sigmas kalibrering visar dock på 1700-tal (1727–1780).
Kolprovet vid kojgrunden togs i blekjorden direkt under förnan (markytan). Den största sannolikheten vid ett sigmas kalibrering visar på intervallen
1878–1916. Om föreliggande prov verkligen daterar kojgrunden är svårt att
bedöma. Det kan lika väl datera markytan före eller efter anläggandet av kojan.
Schakt

Kontext

5
3
8

Kolbotten
Vall
Kojgrund

14

C BP

154 ± 30
579 ± 30
71 ± 30

Kalibrerat 1 σ
1669–1944
1317–1408
1698–1916

Analysnummer
Ua-47817
Ua-47818
Ua-47819

Figur 14. 14C-dateringar kalibrerade med OxCal 4.2.3 (Bronk Ramsey 2009), atmosfärisk kurva IntCal
13 (Reimer et.al. 2013).
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Tolkning
Gruvhålet (1) visade inga borrhål, ingen varp varken med spår av sprängning eller tillmakning och inget berg i botten. Berg i dagen syntes endast på
en mindre yta i norra kanten av schakt 2. Vallen runt bestod av utsorterade
moränstenar. Direkt under stenen låg rostjord och sedan blekjord. Under
vallarna syntes rostjorden stiga uppåt mot anläggningens centrum, som om
tidigare varit en kulle, en del av en ändmorän, där det nu var en grop. Troligen har anläggningen varit ett sandtag, kanske för gamla vägen mellan Falun
och Hinsoret. Möjligen är anläggningen en jordrymning (borttagande av jord
i samband med att en mark- eller bergyta skall blottläggas för att komma åt
malm) som torde ha upptagits vid prospektering av mineralfyndigheter. De
har i så fall givit upp sökandet när de kommit ner till mjälan.
De två mindre provgroparna är troligen jordrymningar som torde ha upptagits vid prospektering av mineralfyndigheter. Groparna ligger också relativt
nära kolbottnen varför det inte kan uteslutas att de hör samman med den.
I stenblocket fanns två borrhål. Borrhål i block och berg i dagen kan vara
gjorda för sprängladdningar. Krutsprängning började användas mer allmänt
under 1730-talet medan dynamiten började användas under 1860-talet (Pettersson Jensen 2000). Borrhålens diameter kan användas för datering, men det
har visat sig att det är svårt att göra någon allmängiltig kronologi då lokala
variationer förekommer. En generell strävan tycks ha varit att minska borrhålens diameter. Det innebär att borrhål med stor diameter är äldre än borrhål
med liten diameter. Vid dokumentation av Ramundbergets gamla gruvor
kom man fram till att borrhål med en diameter på cirka 50 millimeter tillhör
det äldre skedet och de mellan 25 och 30 millimeter härrör från sprängningar
på 1800-talet (Klang 2004). Då föreliggande borrhål i stenblocket var 28 millimeter i diameter hör de möjligen till borrningar efter mineralfyndigheter
(prospekteringar) på 1800-talet.
Redan på 1500-talet finns uppgifter om kolning på Källviksskogen för det
dåvarande kronobruket. Skogarna runt Kopparberget var utsatta för ett hårt
avverkningstryck vid början av 1600-talet och 1607 förbjöds avverkning inom
en mils radie från gruvan (Fredsmilen). Under 1700-talet minskade den totala
vedkonsumtionen och man började ifrågasätta inskränkningarna i rätten att
avverka och kola i gruvans närhet. Det resulterade i att Fredsmilen kom att
märkas upp i terrängen för att säkra avverknings- och kolningsförbudet. Det
var alltså förbjudet för bönderna att kola på bergsmännens mark innanför
Fredsmilen. Kolbottnen i Källviken låg långt innanför Fredsmilens gräns. Men
gårdarna i Källviken var bergsmansgårdar, varför 14C-dateringen till 1700-talet
skulle kunna stämma, även om den är något osäker.
Kojgrundens ålder var svår att bedöma, kolprovet visar en datering till
senare tid, men frågan är vad det daterar? Inga fynd gjordes som kan styrka
dateringen, dessutom saknas spismur eller härd. En så enkel konstruktion
med mindre stenar glest placerade för tankarna till något tillfälligt skydd
nästan som stenar på en tältduk.
Huvuddelen av lämningarna torde vara från 1700–1800-talen. Det tyder
både 14C-dateringar och borrhål på. Dateringen av markskiktet under vallen
blev dock betydligt äldre, medeltida. Det daterar sannolikt inte vallen, det
skulle däremot kunna indikera kolning under lång tid, dvs att det kolats i
området åtminstone sedan 1300-talet.
Inga spår efter äldre brytningsteknik kunde iakttagas inom gruvområdet,
men gruvhål räknas generellt som fornlämningar. Till kategorin gruvhål
räknas även skärpningar och jordrymningar. De övriga lämningar som på16
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Figur 15. En nya avgränsningen av RAÄ 538 gjordes efter föreliggande utredning. Skala 1:4 000.

träffades och undersöktes bedömdes som övriga kulturhistoriska lämningar.
Då inga ytterligare kringanläggningar påträffades och kojgrunden inte verkar
höra ihop med övriga lämningar så har gruvområdets utbredning minskats
(figur 15).
Av RAÄ 538 utreddes gruvhål 1 och några mindra anläggningar. Vi bedömmer att inga ytterligare arkeologiska insatser behövs för dessa lämningar.
Gruvhål 2 ligger utanför det nu aktuella utredningsområdet och det bör
dokumeteras mer ingående om även den ytan skall exploateras. Även RAÄ
528 är tillfredställande dokumeterad. Dalarnas museum förordar därför inga
ytterligare arkeologiska insatser vid aktuellt arbetsföretag.

Måluppfyllelse

Följande mål uppfylldes inom ramen för förundersökningen:
• Kunskapen om fornlämningen har fördjupats.
• En bedömning av lämningarnas antikvariska status har gjorts.
• Bevaringsförhållandena har kunnat bedömas.
• Lämningarna har preliminärt daterats.
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Sammanfattning
En arkeologisk utredning har gjorts av delar av gruvområdet Stora Kopparberg
538, husgrund/kojgrund Stora Kopparberg 528 och en kolbotten.
Utredningsområdet var cirka 260x30-100 meter stort. Gruvområdet består
av 2 gruvhål, 2 provgropar och 1 skärpning, men det ena gruvhålet (2) ligger
utanför aktuellt utredningsområde.
Området har inventerats och 8 mindre schakt grävts. Gruvhålen och provgroparna kan vara spår av brytning i prospekteringssyfte efter koppar- eller
järnmalm. Borrhålen i stenblocket hör även de möjligen till prospekteringar
på 1800-talet. Men troligen har gruvhålet (1) varit ett sandtag. I vallen runt
fanns var moränstenar upplagda, inte varpstenar. Kanske har sanden använts
för gamla vägen mellan Falun och Hinsoret.
Kolbottnen är troligen från 1800-talet medan kojgrunden är svårare att
bedöma både till ålder och till funktion.
Gruvområdet bedöms som fornlämning, kolbottnen och husgrunden som
övrig kulturhistorisk lämning.
Dalarnas museum förordar inga ytterligare arkeologiska insatser vid aktuellt arbetsföretag.
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Tekniska och administrativa uppgifter
Länsstyrelsens diarienummer:
Länsstyrelsens beslutsdatum:
Ekonomiskt kartblad:
Socken:
Fornlämning, RAÄ nr:
Fastighet:
Koordinater, SV (SWEREF99 TM):
Höjd (RH 70):
Inmätning:
Vedartsanalys:
C-analys:
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Uppdragsgivare:
Utförandetid:
Total yta:
Undersökt yta, kvadratmeter:
DM projektnummer:
DM diarienummer:
Arkeologisk personal:
Praktikant:
Fältarbetsledare:
Fornminnesgranskare:
Projektansvarig:

431-8078-2013
2013-10-01
13F 3i Källviken
Stora Kopparberg
Stora Kopparberg 528, 538
Stora Källviken 1:29
N 6715636, E 534785
130–135 meter över havet
handdator med GPS och underlags-		
kartor
Thomas Seip Bartholin
Scandinavian Dendro Dating
Tandemlaboratoriet 				
Ångströmslaboratoriet
Uppsala Universitet
Lilla Källviken AB, c/o Lilje Invest AB
7–11 oktober 2013
270x30–110 meter
cirka 30
1527
122/13
Greger Bennström
Britt-Marie Hägerman
Joel Sandström Lidberg
Britt-Marie Hägerman
Greger Bennström
Eva Carlsson

Dokumentationsmaterialet bestående av 52 digitala foton (DM 2013 31) och
2 planer förvaras på Dalarnas museum. Inga fynd tillvaratogs.
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Figurer
Figur 1. Utdrag ur terrängkartan med utredningsområdet inom den röda
cirkeln. Skala 1:50 000.
Figur 2. Utdrag ur fastighetskartan med de lämningar som registrerades vid
utredningen 2007 (etapp 1). Skala 1:4 000.
Figur 3. Utdrag ur fastighetskartan med schakt och lämningar markerade.
Utredningsområdet har skrafferats. Skala 1:1 500.
Figur 4. Gruvhål 1, grävmaskinen kan anas nere i sänkan. Fotograferat mot
nordöst. Fotograf Britt-Marie Hägerman.
Figur 5. Skärpning, stenblock med två borrhål. Fotograferad mot nordväst
samt uppifrån (infälld bild). Fotograf Britt-Marie Hägerman.
Figur 6. RAÄ Stora Kopparberg 528, husgrund, avtorvad. Fotograferad uppifrån stenblocket. Fotograf Greger Bennström
Figur 7. Schakt 1 schaktad ned till blekjorden. Fotograferad mot öster. Fotograf
Britt-Marie Hägerman.
Figur 8. Området kring gruvhål 1 med rösen och vallar (mörkgrönt) och de
fyra schakten. Sträckningen för profilen, figur 11, har markerats. Skala 1:200.
Figur 9. Schakt 2 schaktad ned till blekjorden med berg i dagen i bakgrunden.
Fotograferad mot norr. Fotograf Britt-Marie Hägerman.
Figur 10. Schakt 3 genom vall på södra sidan av gruvhål 1. Profilen fotograferad mot nordväst. Fotograf Greger Bennström.
Figur 11. Profil genom vall på södra sidan av gruvhål 1. Ett kolprov (KP 1)
togs i lager 4. Skala 1:40. Dokumenterad av Britt-Marie Hägerman.
Figur 12. Schakt 4, genom vall på norra sidan av gruvhål 1. Profilen fotograferad mot sydöst. Fotograf Greger Bennström.
Figur 13. Vedartsanalys av Thomas Seip Bartholin, Scandinavian Dendro
Dating, Tyskland.
Figur 14. 14C-dateringar kalibrerade med OxCal 4.2.3 (Bronk Ramsey 2009),
atmosfärisk kurva IntCal 13 (Reimer et.al. 2013)
Figur 15. En nya avgränsningen av RAÄ 538 gjordes efter föreliggande utredning. Skala 1:4 000.
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