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Inledning
Under maj-juni 2005 genomförde arkeologer från Dalarnas museum en arkeo-
logisk förundersökning inom Ingarvet i norra delen av Falun (figur 1), efter 
beslut från Länsstyrelsen Dalarna, dnr 431-6806-05 och 431-7490-05. Arbetet 
utfördes med anledning av att Falu Energi och Vatten AB skulle genomföra 
markarbeten i samband med nytt kraftvärmeverk och utökning av bränsle-
plan för nytt värmeverk. Schaktningsarbetet berörde de sydöstra delarna av 
Falun 91:1, och de nordvästra delarna av Falun 86:1, båda registrerade som 
odlings- och bebyggelselämningar. Det aktuella området tillhör närområdet 
kring Falu gruva, Falun 109:1 (FMIS). 

±
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Figur 1. Utdrag ur terrängkartan med undersökningsområdet (UO) markerat med en blå cirkel. Skala 
1:50 000.
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Fältarkeologerna presenterade sina tolkningar i en artikel i Dalarnas Hem-
byggdsbok 2007. Artikeln Rovvretar? – ett indiciefall, redovisade stora delar av 
undersökningens resultat (Lögdqvist och Sandberg 2007) 

Syfte 
Den arkeologiska förundersökningen syftade till att närmare klargöra de 
olika anläggningarna och konstruktionernas funktion, ålder och förhållande 
till varandra. Resultaten skall utgöra ett fullgott underlag för länsstyrelsens 
fortsatta hantering av ärendet.

Kunskapsläge
Undersökningsområdet låg inom Ingarvet i västra delen av Falun (figur 2), 
ca 500 meter väster om Falu centrum och ca 600 meter norr om Falu gruva. 
Platsens centrala läge gör den intressant att studera dels ur gruvans perspektiv, 
och dels utifrån Falu stadsbildnings perspektiv.

Under järnåldern utgjorde området där Falu stad ligger idag utmarken till 
den dåtida centralbygden på Tunaslätten. Den naturliga terrängen utgjorde 
här inga goda förutsättningar för en fast bebyggelse. De sumpiga stränderna 
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Figur 2. Utdrag ur fastighetskartan med undersökningsområdet (UO) markerat med blått. Skala 1:20 000.
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längs ån och moränbacken lämpade sig inget vidare för odling och jordbruk. 
Däremot kunde den sanka marken användas som betesmark. Tack vare upp-
täckten av kopparmalmen och i samband med etableringen av gruvan började 
en bygd att växa fram (Persson 2012).

Dateringar har gjorts av material från omkringliggande myrar. De indike-
rar att gruvbrytningen i Falun med stor sannolikhet var igång redan under 
600–700-talet, det vill säga vendeltid (Qvarfort 2004). Det äldsta skriftliga be-
lägget som finns för gruvan är ett bytesbrev utfärdat av biskop Peter i Västerås, 
daterat 1288. Även om vi vet en del om gruvans äldsta historia så saknas det 
kunskaper om de allra tidigaste bosättningarna som bör ha funnits i anslut-
ning till gruvan. I ett brev från 1347 bekräftas privilegierna för Kopparberget 
av kung Magnus Eriksson, däri anges regler och riktlinjer för de människor 
som verkade vid berget. Alla vid berget, inklusive arbetare och daglönare, 
fick utan att betala någon ersättning till markägaren, röja mark och bygga en 
gård (Söderberg 1932). Ett system som förmodligen redan brukades men som 
nu lagstadgades. Kolonisationen kring berget tog fart under senmedeltiden 
men man kan anta att Gamla berget, Hanrö och Kyrkbacken som utgjort by-
bildningar kan ha uppstått under tidigmedeltid (Persson 2012).

Figur 3. Utdrag ur Tabula Geographica från 1640. Kartan går ej att rektifiera mot nyare kartor varför det 
inte exakt går att säga var undersökningsområdet ligger i förhållande till denna. Undersökningsområdet 
bör sannolikt ligga inom det område markerat med blå cirkel. Här finns på kartan ett tjugotal 
bergsmansgårdar utritade. Endast ett fåtal av dessa finns markerade på senare kartor (figur 4).
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Redan 1569 finns två bergsmansgårdar på Ingarvet (Forsslund 1939:16) 
dessa verkar dock ha legat något söder om exploateringsområdet. På Tabula 
Geographica öffwer Kopparbergslagen från 1640 (U5), finns än fler gårdar 
utritade inom och kring undersökningsområdet (figur 3). På 1664 års karta 
över Falun finns två gårdar markerade inom Ingarvet, på denna karta syns 
inte längre de intilliggande gårdarna från 1640 års karta. Endast drygt femtio 
år senare, 1717 (figur 4) (20-SKO-23), finns på kartan utmarkerat ytterligare 
tre gårdar i området (Sahlström 1961).

På en karta över Borns hyttgård från 1688 finns tre gårdar vid Hanrö och på 
en geometrisk karta från 1728 markeras Hanrö gårdar med fyra gårdstecken 
och ytterligare två gårdar finns direkt söder om Skålpussen (Sahlström 1961). 
Nu är området helt utplånat av Hanröleden och tidigare industriverksamhet. 

De kända lämningar som berördes av undersökningen var Falun 86:1 och 
Falun 91:1 (figur 5), bestående av odlings och bebyggelselämningar. Lämning-
arna är klassade som övriga kulturhistoriska lämningar (FMIS).

Det har tidigare gjorts ett fåtal arkeologiska undersökningar i närheten av 
värmeverket. I samband med att bussdepån och anslutningsväg till värmever-
ket skulle byggas 1991 och 1992 undersöktes bl.a. rösen och en vallomgärdad 
odlingsyta. En datering under ett av rösena visar att det som senast hade 
anlagts under 800-talet (Pagoldh 1992 och 1993).

±
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Figur 4. Utdrag ur kartan från 1717 (20-SKO-23) rektifierad mot fastighetskartan med undersöknings-
området markerat med blått. Skala 1:10 000.
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Metod
Förundersökningen omfattade en kartering av lämningarna samt sökschakts-
grävning. Schakten grävdes med maskin med planeringsskopa och rensades 
sedan för hand. Schakten dokumenterades dels med foto, sektionsritning och 
i skrift. Området, schakten och konstruktioner mättes delvis in digitalt med 
totalstation och delvis manuellt. Jordprover samlades in dels för miljöarkeo-
logiska analyser och för 14C-analys. Dessa analyser syftade till att klarlägga 
lämningarnas karaktär och den omgivande vegetationen. 

Undersökning
Undersökningen bestod dels av en inledande kartering av platsen som sedan 
följdes upp av sökschaktsgrävning.

Kartering
Exploateringsytan var belägen i en skogsbevuxen öst- och sydöst sluttning av 
en större moränhöjd (figur 6). Sammanlagt karterades trettiotre anläggningar 

Figur 5. Utdrag ur fastighetskartan med undersökningsområdet markerat med blått. Berörda 
fornlämningar samt intilliggande fornlämningar är markerade med rött.  De kända lämningar som berördes 
av undersökningen var Falun 86:1 och Falun 91:1 bestående av odlings- och bebyggelselämningar. Strax 
norr om dessa ligger Falun 90:1, registrarad som lägenhetsbebyggelse. Sydväst om undersökningsområdet 
finns Falun 31:1, ett hyttområde med bland annat hyttruiner, grunder, slaggvarpar och en rostanläggning. 
Öster om undersökningsområdet ligger Falun 109:1 som utgörs av gruvområdet (FMIS). Skala 1:10 000.

Ingarvet

±

0 250 500125 Meter
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av varierande typ och ålder (figur 7 och 8). De olika lämningstyper som iakttogs 
var: sex husgrunder (A9, A15–16, A21–23), elva odlingsytor (A5–6, A8, A12–13, 
A17–19, A30–32), tre murar (A4, A11, A24), två röjningsrösen (A25–26), ett dike 
(A10), tre färdvägar (A1–2, A7), två stenbrott (A28–29) samt en garageinfart 
(A14). Tre anläggningar är ej inräknade ovan, A20 och A33 gick inte att säker 
tolka i fält (se beskrivning bilaga 2 samt schakt 28 bilaga 1) men antas vara 
antingen husgrunder eller odlingsytor. Anläggningen A3 antogs vid karte-
ringen vara en färdväg, men vid sökschaktsgrävningen syntes tydligt att det 
var ett äldre ledningsschakt (se schakt 4, 5 samt 6, bilaga 1).

Under karteringen kunde minst tre olika brukningsperioder urskiljas bland 
anläggningarna (figur 9). Den yngsta och mest dominerande perioden var den 
för egnahemsområdet Västermalm som tillkom under början av 1900-talet och 
avvecklades under 1960-70-talet. Området revs då sopstationen Varggården 
och Ingarvets industriområde anlades. Inom undersökningsområdet låg 
resterna efter tre sådana tomter bestående av husgrunder, vägar och rester 
efter trädgårdar. En äldre brukningsperiod fanns representerad av lämning-
arna från en Ingarvsgård, med synliga husgrunder, åkerytor och stenmurar. 
Dessa lämningar daterades vid karteringen till 1700- och 1800-talet. Det 
centrala gårdsläget fanns strax utanför undersökningsområdet och berördes 
således inte av arbetet. Till den äldsta brukningsperioden tolkades de fem 
odlingsytorna, A6, A8 samt A30–32 höra. Dessa gav vid karteringen ett mer 
ålderdomligt intryck än de övriga lämningarna.

Ett fåtal av anläggningarna gick inte att närmare datera vid karteringen, 
dessa var ett dike, A10, stensamlingarna på ytans norra del A25 och A26 samt 
de två stenbrotten A28 och A29. Vid sökschaktsgrävningen hittades inte heller 
några fynd som kunde visa på lämningarnas ålder.

Figur 6. Översiktsbild över delar av undersökningsområdet. Här syns den öst- och sydöst sluttande 
moränhöjd som utgjorde undersökningsområdet. Centralt i bilden ligger störningen A3 som först tolkades 
vara en färdväg. Foto från nordöst, Fredrik Sandberg
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Figur 7. Översiktsplan över den norra delen av undersökningsområdet med de olika anläggningarna 
och schakten utritade. Profilerna har markerats med rött. Skala 1:800. Renritning Fredrik Sandberg
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Figur 8. Översiktsplan över den södra delen av undersökningsytan med de olika anläggningarna och 
schakten utritade. Profilerna har markerats med rött. Skala 1:800. Renritning Fredrik Sandberg

Sökschaktsgrävning
Baserat på resultaten från karteringen avgjordes sedan var sökschakten skulle 
dras. Sökschaktsgrävningen förlades främst till de lämningar som bedömdes 
vara äldre än Västermalmsbebyggelsen, dock drogs ett fåtal schakt genom 
ett par av de yngre anläggningarna. Med sökschakten var förhoppningarna 
att säkrare kunna tolka anläggningarnas funktion, ålder och förhållande till 
varandra. 

Vid undersökningen grävdes trettiofem schakt fördelade över området (fi-
gur 7 och 8). Schakten grävdes 2,3–10,0 meter långa, 0,65–1,2 meter breda och 
0,15–1,5 meter djupa. Samtliga schakt grävdes ned till den naturliga moränen. 
Schakten grävdes i varierande riktningar beroende på anläggningarnas utbred-
ning och karaktär. För en mer detaljerad beskrivning av schakten, se bilaga 1.

Sökschakten förlades i huvudsak till de olika, över mark synliga, anlägg-
ningarna. Av de trettiofem schakten grävdes tjugoen helt eller delvis genom 
olika stenkonstruktioner, såsom stenvallar, stenmurar, stenbrott, husgrunder, 
stensamling samt spis- och odlingrösen (figur 10). Vidare placerades tolv av 
schakten på de olika odlingsytorna (figur 11), de flesta vid odlingarnas kan-
ter och då även genom stenkonstruktioner eller terrasskanter. Genom de två 
färdvägarna A1 och A2 drogs samanlagt tre schakt och genom den stenröjda 
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ytan A33 drogs ett schakt. Slutligen bör nämnas att tre schakt drogs genom 
den förmodade färdvägen A3 på ytans norra del, denna visade sig dock vara 
ett äldre ledningsschakt. 

De flesta schakten visade inte på några kraftigare kulturlager, de flesta 
var mellan 0,02 och 0,2 meter tjocka, med undantag för några få lager som 
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Figur 9. Översiktsplan över hela undersökningsområdet med de olika anläggningarna utritade. Vid den 
inledande karteringe kunde tre övergripande brukningsperioder konstateras. Anläggningarna är här 
indelade efter dessa perioder. Renritning Fredrik Sandberg
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var upp mot 0,4–0,7 meter tjocka. Flera av kulturlagren som dokumenterades 
hade liknande sammansättningar. Överst i de flesta schakt låg den naturliga 
förnan, ca 0,04–0,1 meter tjock, bestående av bland annat barr, kvistar, sand 
och löv. I sex av schakten låg förnan helt eller delvis direkt på den naturliga 
moränen och det fanns där inga bevarade kulturlager. I åtminstone åtta av 
schakten fanns även ett matjordslager, ca 0,1–0,7 meter tjockt. I några schakt 
förekom en viss infiltration mellan förnan och matjorden vilket gjorde det svårt 
att skilja dem åt. I en majoritet av sökschakten, tjugoåtta stycken, påträffades 
kultulager bestående i huvudsak av humös sand, i vissa fall med inslag av 
sot och kol. De humösa sandlagrens färg varierade mellan ljusgrå- mörkgrå 
och brun och de var 0,02–0,4 meter tjocka. I sex av schakten förekom tunna 
kol- och sotlager under konstruktioner och andra kulturlager, dessa låg direkt 
på den naturliga moränen. I ett av schakten, schakt 26, påträffades ett lager 
med påförd humös lera blandad med steril lera.

Resultat

Anläggningar
Sammanlagt karterades trettiotre anläggningar inom exploateringsområdet av 
varierande typ och ålder (figur 7 och 8). De olika lämningstyper som iakttogs 
var, sex husgrunder, elva odlingsytor, tre murar, två röjningsrösen, ett dike, 
tre färdvägar, två stenbrott samt en garageinfart.

Vid sökschaktsgrävningen framkom inga ytterligare anläggningar, dock 
ändrades tolkningen för ett fåtal av de karterade. Anläggningen A3 förmoda-
des vara en äldre färdväg, men vid genomgrävning av tre sökschakt kunde 
konstateras att det rörde sig om ett äldre ledningsschakt (se schakt 4, 5 samt 
6, bilaga 1). Anläggningen A20 tolkades först som en eventuell husgrund i 

Figur 10. Arbetsbild. Sökschakt 3 dras genom stensamlingen A25 på ytans nordöstra del. Foto Fredrik 
Sandberg
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anslutning till odlingsytan A19 och husgrunden A21. Anläggningen var svår 
att begränsa och tolkningen var något osäker. Vid schaktningen framkom dock 
inget som kunde bekräfta att det var en husgrund och det rör sig snarare om 
ytterligare en odlingsyta, förmodligen hör den samman med A19 (se schakt 
24 och 25, bilaga 1). A33 gick inte att säker tolka i fält (se bilaga 2 samt schakt 
28 bilaga 1) men antas vara antingen en husgrund eller en odlingsyta. 

Redan vid karteringen gjordes en uppskattning av anläggningarnas ålder 
och de delades in i tre övergripande grupper. Yngst var lämningarna efter 
Västermalmsbebyggelsen, till den räknades färdvägarna A1, A2 och A7, 
husgrunderna A15, A16, A21 och A23, husterrass A9 samt garageinfart A14. 
Dessa anläggningar låg alla på ytans norra del. Därefter följde lämningar som 
uppskattades härröra från 1700- och 1800-talet, till en av de gårdar som finns 
markerade inom Ingarvet på bland annat 1717 års karta över Falun (figur 5)
(20-SKO-23). Till dessa hörde stenmurarna A4, A11 och A24, odlingsytorna A5, 
A12, A13, A17, A18 och A19 samt husgrunden A22. Även dessa anläggningar 
var koncentrerade till ytans norra del. Till de äldsta lämningarna tolkades 
odlingsytorna A6, A8, och A30–32 samt odlingsytan/husgrunden A33. Dessa 
anläggningar låg på ytans södra del och var till ytan betydligt mindre än 
odlingslämningarna från 1700–1800-talet. Det gick inte att i fält datera dessa 
lämningar utan detta gjordes med hjälp av 14C-analyser (figur 12). Några få 
anläggningar placerades vid fältanalysen inte in i någon av de ovan nämnda 
perioderna, dessa var diket A10, stensamlingarna A25–26 på ytans norra del 
samt de två stenbrotten A28–29 på ytans södra del. 

Fynd
Inga fynd samlades in, dock iakttogs ett fåtal föremål, främst skärvor i olika 
material, i samband med sökschaktsgrävningen. Från schakt 2 iakttogs en 
skärva vit fajans, denna låg i stensamlingen A26. Från schakt 12 iakttogs en 

Figur 11. Odlingsytan A31 med tillhörande stenvall. Genom denna har schakt 35 dragits. Foto från 
nordnordväst, Anna Lögdqvist
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skärva vit och blåmönstrad fajans från ett fat. Från schakt 14 iakttogs en skärva 
grönt, pressat fönsterglas. Skärvan låg i ett humöst sandlager. Från schakt 17 
iakttogs skärvor av fönsterglas, glas och fajans samt järnskrot. Dessa låg i fyll-
ningen till ett dike. Från schakt 18 iakttogs skärvor av vit fajans och oglaserat 
rödgods, dessa låg i matjordslagret. Från schakt 19 iakttogs dels skärvor av 
rödgods, ofärgat fönsterglas och porslin i matjordslagret, dels obrända djur-
ben i ett lager med sotblandad sand och mylla. I schakt 25 iakttogs en skärva 
orangefärgat fönsterglas. Skärvan låg i ett modernt påfört lager.

Fyndförekomsten från sökschaktsgrävningen var sparsam och många 
schakt var helt fyndtomma, vilket kan tyckas något märkligt med tanke på de 
tre brukningsperioderna som identifierats på platsen. Dock var de fynd som 
iakttogs av hushållskaraktär, vilket stämmer överrens med lämningstyperna.

Analyser
Vid sökschaktsgrävningen samlades jordprover in från flera av de doku-
menterade lagren. Syftet med dessa var att göra både miljöarkeologiska- och 
14C-analyser. 

Miljöarkeologisk analys
Totalt samlades elva jordprover in och av dessa valdes sedan sju prover ut 
för miljöarkeologiska analyser (nr 1314:1-7). De prover som valdes ut kom 
samtliga från de anläggningar hörande till den äldre brukningsperioden, 
odlingsytorna A8, A31 samt A32 (figur 9). Fem av proverna togs från od-
lingslager eller lager som representerade odlingen och två prover togs från 
äldre markhorisonter som föregått odlingarna.

Det var komplicerat att samla in representativa prover från de olika lagren 
då det var svårt att undvika infiltration från överliggande lager i det magra, 
steniga och sandiga materialet. Dessutom fanns det rikligt med tall- och 
björkrötter i marken.

Förhoppningarna var att ytterligare klarlägga lämningarnas funktion och 
ålder samt den kringliggande vegetationen. Analyserna utfördes av Miljö-
arkeologiska Laboratoriet, Umeå Universitet (se bilaga 3). De analyser som 
utfördes var arkeobotanisk analys, kemisk analys samt pollenanalys. De 
ombads även att plocka ut lämpligt material för 14C-analyser. 

Resultaten från den arkeobotaniska analysen visade inte några indikatio-
ner på odling i något av proverna. De flesta prover var rika på träkol, med 
undantag för prov 3 och 5. Träkolet dominerades av tall och i ett par prover 
förekom även björk och gran. I samtliga prover fanns kottefjäll av tall. I tre 
av proverna förekom även kol från risväxter, prov 5, 6 och 7.

Den markkemiska analysen visade att alla prover hade relativt höga MS-
värden vilket tolkas bero på upprepad bränning av marken. Även glödför-
lustvärdena var höga vilket delvis beror på den stora mängden träkol i jorden. 
Fosfatvärdena var relativt låga och A8 bedöms ha värden liknande skogsjord. 
A31 och A32 hade något högre värden, men kan inte klassas som matjord.

Pollenanalys utfördes på tre av de inskickade proverna, 1314:2, 4 samt 7. 
Dessa valdes ut efter en inledande kontroll av sex av de sju provernas pol-
leninnehåll. Resultatet visade att trädvegetationen på lokalen domineras av 
tall och björk. Även al förekom på lokalen, dock inte alls i samma utsträck-
ning. Andelen pollen från ljung och andra risväxter var högt. Däremot var 
andelen pollen från jordbruksindikerande växter lågt. Detta betyder sannolikt 
att det under perioden som proverna representerar inte funnits några större 
odlings- och betesmarker i den omedelbara närheten.
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14C-analys
Från de jordprover som skickades för miljöarkeologiska analyser valdes lämp-
ligt material ut för 14C-analyser. Samanlagt valdes fyra prover ut, nr 2–5, av 
de som analyserats av Miljöarkeologiska Laboratoriet, Umeå Universitet. De 
material som valdes ut var kottfjäll, bark, barr och kvistar, samtliga från tall. 
De valdes ut då de bedömdes ha en låg egenålder. Dessa prover hade alla 
samlats in från de odlingsytor som bedömdes vara de äldsta inom undersök-
ningsområdet, A8 och A31. Kolproverna skickades till Poznan Radiocarbon 
Laboratory, Polen. Alla fyra prover daterades till sent 1200-tal (figur 12). 

Utöver dessa prover skickades även två prover, nr 6 och 7, till Ångströmla-
boratoriet, Uppsala Universitet för datering. Kolet kom från tall och bedömdes 
ha en egenålder på under 5 respektive 40 år. Prov 6 hade samlats in från ett 
sotigt sandlager under stenmuren A4. Lagret tolkades som en äldre marknivå. 
Prov 7 samlades in från ett sotigt sandlager vid odlingsytan A17. Prov 6 datera-
des till sent 700- tidigt 800-tal och prov 7 daterades till sent 1300-tal (figur 12). 

Kontext Provmaterial 14C BP Kalibrerat 1 σ (68,2%) Analysnummer
P2, A8, L4 tall <5 år 770±30 1225-1233 e.Kr (10.4%) Poz-15432
   1244-1275 e.Kr (57.8%)
P3, A8, L6 tall <5 år 760±30 1246-1279 e.Kr (68.2%) Poz-15433
P4, A31, L2 tall <5 år 780±30 1224-1270 e.Kr (68.2%) Poz-15434
P5, A31, L5 tall <5 år 780±30 1224-1235 e.Kr (16.7%) Poz-15435
   1242-1269 e.Kr (51.5%)
P6, A4, L4 tall <40 år 1235±35 694-747 e.Kr (31.5%) Ua-32272
   763-778 e.Kr (9.5%)
   791-827 e.Kr (16.2%)
   840-863 e.Kr (11.0%)
P7, A17, L7 tall <5 år 605±35 1304-1332 e.Kr (27.6%) Ua-32273
   1338-1365 e.Kr (27.3%)
   1384-1398 e.Kr (13.3%)

Figur 12. Resultatet av 14C-analysen av kol från A4, A8, A17 och A31. Kalibreringen är genomförd i 
OxCal 4.2 (Bronk Ramsey 2009) med kalibreringskurvan IntCal13 (Reimer et al. 2013).
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Tolkning

Västermalmsbebyggelsen
Inom undersökningsområdet låg resterna efter tre Västermalmstomter be-
stående av husgrunder, vägar och rester efter trädgårdar. Västermalmsbe-
byggelsen undersöktes inte närmre, endast 2 schakt grävdes genom själva 
bebyggelselämningarna och 3 schakt drogs genom färdvägarna som kopplades 
samman med bebyggelsen. Då vi känner till en del om områdets relativt korta 
historia, att det byggdes i början av 1900-talet och sedan revs till förmån för 
Ingarvets industriområde och sopstationen Varggården under 1960–70-talet, 
prioriterades inte dessa lämningar. Till Västermalmsbebyggelsen hör färd-
vägarna A1–2 och A7, husterrass A9, garageinfart A14 samt husgrunderna 
A15–16, A21 och A23 (figur 7 och 9). 

En gård från 1700-talet
Den Ingarvsgård som daterades i fält till 1700–1800-talet hade förvisso sitt 
centrala gårdsläge strax utanför undersökningsområdet men rester efter både 
husgrunder, stenmurar och åkerytor påträffades vid karteringen (figur 9). 
Denna Ingarvsgård syns första gången på 1717 års karta (figur 4) över Falun 
och ligger då tillsammans med fyra andra liknande gårdar, varav två finns 
med redan på 1664 års karta. Eftersom gårdens centrala läge inte låg inom 
undersökningsområdet utgör de husgrunder som påträffades, A22 och A24, 
förmodligen rester av olika slags uthus, kopplade till verksamheten på går-
den. Husgrunden A24 låg i den södra kanten av odlingsytan A17 och de har 
sannolikt hängt samman. Kanske har odlingsredskap förvarats i huset som 
stått ovan A24? Husgrunden A22 ligger dock lite avsides från den samtida 
odlingen, ca 30 meter söder om odlingsytan A12 som är den sydligaste av 
dem. Vid sökschaktsgrävningen drogs två schakt genom delar av husgrunden, 
schakt 12 och 13. I schakt 12 påträffades en skärva vit- och blåmönstrad fajans 
vilket stämmer väl överens med den uppskattade dateringen. I det sydvästra 
hörnet av husgrunden fanns även ett spisröse, ca 2,2x2,2 meter stort. På går-
den bör ha funnits mindre arbetarbostäder och kanske var detta en av dem. 
Förutom bostäder finns det också andra mindre byggnader som behövt en 
spis, såsom bagarstugor. 

Flera odlingsytor tolkas höra till gården, A5, A12–13, A17–20, och två sten-
murar, A4 och A11. Samtliga odlingsytor, med undantag för A5, hade hak 
längs en eller flera av kanterna. Stenmuren A4 låg direkt söder om odlingsytan 
A5 och muren A11 låg direkt söder om odlingsytan A12. Båda murarna har 
i princip samma riktning, NÖ-SV, och de har förmodligen fungerat som en 
avgränsning och instängsling av odlingsytorna. Flera sökschakt förlades till 
odlingsytorna och i de flesta syntes endast ett matjordslager, 0,2–0,7 meter 
tjockt, direkt ovan den naturliga moränen. I tre av schakten, 18, 19 och 21, 
iakttogs horisonter av äldre odlingslager under matjordslagret. Antagligen 
kan det matjordslager som påträffades i de flesta schakten vara rester av både 
odlingsjord och nedbruten förna. Då odlingsytorna delvis legat öppna sedan 
de slutade att brukas är det inte osannolikt att en viss sammanblandning 
av kulturlager och förmultnad förna förekommit som resultat av väder och 
vind, varför det i fält var svårt att urskilja några rena odlingshorisonter. Det 
analyserades inte heller några jordprover från dessa odlingslämningar vilket 
gör att vi inte vet vad som odlats på ytorna eller om det överhuvudtaget fanns 
makrofossiler kvar. Odlingarnas storlek och karaktär gör att de ändå tolkas 
som åkerytor.
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Två av de kolprover som 14C-analyserades samlades in från Ingarvsgårdens 
lämningar (figur 12). Prov nr 6 samlades in från ett sotigt sandlager under 
stenmuren A4. Prov 7 samlades in från ett sotigt sandlager vid odlingsytan 
A17. Prov 6 daterades till sent 700-talet och prov 7 daterades till sent 1300- 
tidigt 1400-tal. Dessa resultat stämmer alltså inte överens med anläggning-
arnas antagna ålder. Det går inte säkert att säga att de insamlade proven 
representerar anläggningarna, de tyder istället sannolikt på ett mer varaktigt 
användande av platsen.

Medeltida kålgårdar
På undersökningsområdet fanns ytterligare sex odlingsytor med tillhörande 
diken och stenvallar (figur 7, 8 och 9). De skiljde sig dock tydligt både till storlek 
och till utseende från de som hörde till Ingarvsgården. Dessa odlingsytor, A6, 
A8 samt A30–32, var mindre och hade alla kraftiga stenvallar längs kanterna, 
till skillnad från de större Ingarvsodlingarna som omgärdades av hak. Anlägg-
ningen A33 tolkas också höra till samma period som de små odlingarna, men 
då den både saknade stenvallar och kulturlager är tolkningen osäker (se A33 
bilaga 2). Vid sökschaktsgrävningen påträffades tunnare lager som tolkades 
som eventuella odlingslager. Dessa var alla av liknande karaktär med brun, 
humös sand med vissa inslag av kol. Från dessa lager samlades jordprover 
in och man valde ut 7 prover för miljöarkeologiska analyser, dessa kom från 
A8, A31 samt A32. Analyserna kunde dock inte visa på några indikationer för 
odling. Det som syntes i proverna var fröer och pollen från tall, björk, kråkbär, 
ljung etc., med andra ord den naturligt växande vegetationen på denna torra 
och näringsfattiga mark. Förutom makrofossil- och pollenanalys gjordes även 
markemiska analyser. Dessa kunde visa på att återupprepade avbränningar 
hade gjorts på ytorna, vilket skulle kunnat vara spår efter svedjebruk. Dock 
borde det i så fall, enligt Miljöarkeologiska laboratoriet, funnits mer sädeslag 
och ogräs i både makro- och pollenanalyserna. Från jordproverna valdes, av 
Miljöarkeologiska laboratoriet, även lämpligt material ut för 14C-analyser. 
Man prioriterade då material med en låg egenålder. Sammanlagt valdes fyra 
prover ut, två från A8 och två från A31. Samtliga prover daterades till sent 
1200-tal (figur 12).

Både anläggningarnas form och karaktär talar för att det rör sig om mindre 
odlingar, detta kan dock inte stödjas av de miljöarkeologiska analyserna. Tolk-
ningen av anläggningarna blir således något svårare att göra, men det går inte 
att bortse från de fysiska lämningarnas karaktär. Förmodligen rör det sig om 
mindre kolgårdar, en odlingstyp som var mycket vanligt förekommande i hela 
Skandinavien under tidig medeltid. Kålgårdar var små inhägnade täppor där 
man odlade olika slags köksväxter och inte enbart kål som namnet indikerar. 
De stenvallar som omgärdade odlingsytorna var ett resultat av stenröjning, 
men fungerade givetvis som inhägnad och skydd mot betande och bökande 
djur. Möjligtvis har det ovan stenvallarna även stått någon typ av trähägnad, 
en hägnadstyp som omtalas av Linné på hans resa kring Falun 1734. Han 
skriver då att gärdesgårdarna ser ut som de skånska då de är byggda på en 
låg stenmur (Linnæus 2007). Då området ligger i närområdet till Falu gruva 
är det troligt att kålgårdarna brukades av gruvarbetare och deras familjer.

Som nämnt tidigare fanns det under 1600-talets första hälft förmodligen 
fler gårdar i området, som senare mot seklets slut inte längre finns utritade 
på kartorna, kanske har några av dessa medeltida anor.
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Odaterade anläggningar
Det dokumenterades ytterligare några anläggningar inom exploateringsom-
rådet men som inte gick att säker placera i någon av de tre brukningsperioder 
som ovan beskrivits (figur 7, 8 och 9). Dessa var stensamlingarna A25 (figur 10) 
och A26 på ytans norra del, diket A10 som låg centralt på ytan samt stenbrotten 
A28 och A29 på den södra delen av området. Stensamlingarna A25 och A26 
tolkas som sannolika röjningsrösen, men kan inte dateras utifrån förundersök-
ningsresultaten. Diket A10 låg till största delen utanför exploateringsområdet 
och inte i direkt närhet till någon av de övriga anläggningarna och under-
söktes inte heller närmare med något sökschakt. De två stenbrotten A28 och 
A29 låg i närheten av de mindre kålgårdarna i den södra delen av området, 
men kan inte säkert kopplas samman med dessa. Vid sökschaktsgrävningen 
påträffades inget daterbart material.  

Diskussion 
Även om undersökningen inte låg inom avgränsningarna för gruv- och 
hyttområdet Falun 109:1, bör resultaten ställas i relation till denna. Under-
sökningens resultat återspeglar med största sannolikhet aktiviteter, om inte 
kopplade direkt till gruvdriften, så i alla fall till människor med koppling och 
relationer till gruvan. 

Avsaknaden av makrofossiler gör att det inte går att säkert säga vad som 
odlats på de små kålgårdarna. Marken i Ingarvet var mycket mager och stenig 
varför de växter som odlats måste ha varit tåliga och varför gödsling varit 
nödvändig. Inga spår efter gödsling med dynga kunde dock påvisas vid de 
miljöarkeologiska analyserna. Dock var proverna rika på träkol från tall och 
det finns exempel på att man använt kol och aska som gödslingsmedel. De 
markkemiska analyserna visade också på att upprepade bränningar av marken 
bör ha ägt rum vilket kan innebära att man bränt ris direkt på den mark som 
skulle odlas. Det finns beskrivet från Särnatrakten hur man under 1800-ta-
let använde sig av ett, redan då, mycket ålderdomligt odlingssystem, de så 
kallade rovvretarna. Rovvretarna var små täppor belägna i backsluttningar 
i närheten av boningshuset. Till vretarna kördes avgnagt ris och mossa som 
man sedan tände på. Marken revs sedan upp med en harka varpå rovfrön 
såddes direkt i den askblandade jorden (Jirlow 1945:210). Omständigheterna 
påminner om de indikationer som finns från Ingarvets små odlingsytor. Det 
återstår dock fortfarande att förklara avsaknaden av makrofossiler, och för 
detta finns några olika alternativ.

Då 14C-analyserna alla pekar mot en brukningsfas under den senare delen 
av 1200-talet, och då de olika proverna insamlades från olika stratigrafiska 
nivåer tyder det på att odlingarna brukats under relativt kort period. Kanhända 
har det därför inte lämnats så många spår eller hunnit byggas på några krafti-
gare kulturlager. Ytterligare en aspekt att beakta är att ytorna verkar ha legat 
relativt öppna sedan de slutade att brukas, utsatta för både väder, vind och 
mänsklig aktivitet, vilket bör ha bidragit till att bevaringen varit låg. Eftersom 
inga jordprover analyserades från de yngre odlingarna går det inte heller att 
jämför resultaten för att se om avsaknaden av makrofossiler kan bero på dåliga 
bevaringsförhållanden överlag i området. Ytterligare makrofossilanalyser hade 
kunnat ge en tydligare bild av bevaringsförhållanden på platsen, traditioner 
och/eller förändringar i odling samt eventuell djurhållning med mera.

Det finns grödor som inte nödvändigtvis lämnar efter sig några arkeobo-
taniska spår. Både kål och rovor skördas innan blomningen, således innan de 
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hinner avge pollen eller frön, även om vissa fröplantor bör ha sparats. Båda 
växterna odlades i Skandinavien under medeltiden, dock kräver kål mycket 
näring. Rovor däremot kan ge en stor skörd även i mager jord och det kan 
räcka med aska som gödningsmedel. Rovans frön innehåller mycket olja 
vilket gör att de i princip exploderar om man hettar upp dem (Lögdqvist och 
Sandberg 2007). De upprepade bränningarna på platsen kan alltså vara en av 
orsakerna till att inga fröer bevarats. 

Då rovan är en mycket tålig gröda lämpade den sig väl för den magra, 
steniga och torra jorden på Ingarvet. Den enda gödningen som krävts, och 
som fanns nära tillhands, var bränt ris och grenar som vändes ner i jorden 
innan fröna såddes. Att bryta odlingsmark här måste ha inneburit en stor 
arbetsinvestering med inte helt säkra resultat. 

De lämningar som tolkats höra till Ingarvsgården är sannolikt en av de 
fem gårdar som syns på 1717 års karta över Falun (figur 4) (20-SKO-23). Som 
tidigare nämnt finns två av dessa gårdar utritade redan på en karta från år 
1664, dock låg dessa antagligen söder om exploateringsområdet (Sahlström 
1961:24). Hundra år tidigare, 1569, fanns det också två bergsmandsgårdar i 
området (Forsslund 1939:16). De dokumenterade och delvis undersökta gårds-
lämningarna bör således ha tillkommit under slutet av 1600- eller början av 
1700-talet, men det är inte otänkbart att det funnits en medeltida bebyggelse 
på platsen även om det inte påträffades några tydliga spår efter en sådan. 
Intressant i sammanhanget är de tjugotal gårdar som finns utritade på Tabula 
Geographica (U5) från 1640 och som drygt tjugo år senare inte längre verkar 
finnas kvar. Informationen från kartmaterialet tyder alltså på att det legat flera 
bergsmansgårdar i området som antingen övergivits eller flyttats. 

Ett av de 14C-daterade proverna samlades in från ett sotigt sandlager vid 
odlingsytan A17. Provet daterades till sent 1300- tidigt 1400-tal (figur 12). 
Lagret, som också innehöll obrända djurben, hade skyddats från yngre åker-
bruk då det låg under ett större stenblock. Det skulle möjligtvis kunna röra sig 
om ett avfallslager från en intilliggande gård. Dock skulle resultaten behöva 
kompletteras av miljöarkeologiska analyser för att vidare kunna tolka lagrets 
uppkomst och innehåll. Från Ingarvsgårdens lämningar gjordes ytterligare 
en datering, som också den visade på en äldre aktivitet på platsen. Från ett 
sotigt sandlager under stenmuren A4 daterades ett prov till sent 700-tal. Denna 
datering stämmer överens med den som gjordes vid de arkeologiska under-
sökningarna 1991–92 i närheten av det aktuella undersökningsområdet. Då 
undersöktes bland annat små odlingsytor med stenvallar och rösen liknande 
de nu aktuella. En datering från markskiktet under ett av rösena hamnade 
i skiftet mellan 600- och 700-talet, alltså vendeltid. (Pagoldh 1992 och 1993). 
Dessa dateringar är samtida med Falu gruvas äldsta kända brytningsfas 
(Lindeström 2003:14ff). Vilken typ av aktivitet detta återspeglar går dock inte 
att säga. Gemensamt för samtliga anläggningar inom undersökningsområdet 
var den stora avsaknaden på fynd och det magra fyndmaterialet försvårade 
ytterligare tolkningarna av platsen. Dock var alla de iakttagna fynden av 
hushållskaraktär vilket stämmer överens med bilden av området med olika 
generationer av gårdar med tillhörande verksamheter.

Att datera kulturlager enbart med hjälp av 14C-analyser är inte helt okompli-
cerat. Särskilt som i detta fall, när materialet samlats in från sektionen och lagret 
i fråga inte kunnat undersökas närmre. Det medföljer alltid en osäkerhet vad 
som egentligen daterats och om materialet är representativt för lämningen. När 
ett lager, så väl som en konstruktion, endast dokumenterats i en schaktvägg 
går det inte att säkert tolka dess uppkomst eller funktion, inte heller lagrets 
egentliga utbredning eller relation till de kringliggande anläggningarna går 



22 Dalarnas museum – arkeologisk rapport 2014:20

att säkerställa. Än mer komplext är det att 14C-analysera odlingslager, en typ 
av kulturlager vars innehåll kontinuerligt förändras under dess brukningstid. 
Nytt material måste tillföras för att jorden ska hållas bördig och näringsrik. 
Var detta material tas från varierar och är svårt att säkert bestämma. Ett re-
presentativt dateringsmaterial är därför svårt att hitta, helst skall ett sådant 
material väljas ut i samband med en makrofossilanalys, vilket det delvis gjorts 
i detta fall. Om det då påträffas makrofossiler som exempelvis fröer som kan 
kopplas till odlingen blir en 14C-datering mer relevant. Helst bör även en sam-
manvägning göras mellan fynd, stratigrafi och naturvetenskapliga resultat. 
Inom den aktuella förundersökningen rymdes dock inga ytterligare analyser. 
För att bättre förstå dessa lämningar borde en slutundersökning ha gjorts inför 
exploateringen. Området i fråga är, som tidigare nämnt, viktig för förståelsen 
av både Falu gruva, Falu stad samt människorna som levt och verkat där.

Sammanfattning 
Inför uppsättandet av ett nytt värmeverk väster om det befintliga på Ingar-
vet, utfördes en arkeologisk förundersökning i maj–juni 2005. Ytan berörde 
de sydvästra delarna av Falun 91:1 och de nordvästra delarna av Falun 86:1.

Förundersökningen innefattade dels en kartering av lämningarna och dels 
av sökschaktsgrävning. Sammanlagt karterades trettiotre lämningar av va-
rierande ålder, bland annat sex husgrunder, elva odlingsytor, tre stenmurar, 
två röjningsrösen, ett dike, tre färdvägar och två stenbrott. Totalt grävdes tret-
tiofem sökschakt förlagda till de olika anläggningar som karterades. Schakten 
grävdes 2,3–10,0 meter långa, 0,65–1,2 meter breda och 0,15–1,5 meter djupa. 
Samtliga schakt grävdes ned till den naturliga moränen. Schakten grävdes i 
varierande riktningar beroende på anläggningarnas utbredning och karaktär.

Tre övergripande brukningsperioder kunde urskiljas redan i fält, husgrun-
der och tomter från 1900-talets början, den så kallade Västermalmsbebyggel-
sen, åkerytor och husgrunder från slutet av 1600- början av 1700-talet samt 
kålgårdar med stenvallar från medeltiden. De sistnämnda daterades med 
hjälp av 14C-analyser till slutet av 1200-talet. Ytterligare två äldre dateringar 
framkom genom 14C-analyser, en marknivå från sent 700-tal samt ett förmodat 
avfallslager från sekelskiftet 1400. 

Inga fynd samlades in, dock iakttogs bland annat flertalet skärvor av glas, 
rödgods och fajans i sökschakten. 

Den arkeologiska förundersökningen har visat på ett flertal användningspe-
rioder för området Ingarvet, de äldsta från vendeltid. Trots den magra, steniga 
marken i området har man under både medeltid och nyare tid brukat den för 
odling. Lämningarna är inte begränsade till undersökningsområdet och om 
området ytterligare exploateras förordar Dalarnas museum att arkeologiska 
undersökningar utförs. 
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Figurförteckning
Figur 1. Utdrag ur terrängkartan med undersökningsområdet (UO) markerat med 

en blå cirkel. Skala 1:50 000.
Figur 2. Utdrag ur fastighetskartan med undersökningsområdet (UO) markerat med 

blått. Skala 1:20 000.
Figur 3. Utdrag ur Tabula Geographica från 1640. Kartan går ej att rektifiera mot 

nyare kartor varför det inte exakt går att säga var undersökningsområdet ligger i 
förhållande till denna. Undersökningsområdet bör sannolikt ligga inom det område 
markerat med blå cirkel. Här finns på kartan ett tjugotal bergsmansgårdar utritade. 
Endast ett fåtal av dessa finns markerade på senare kartor (figur 4).

Figur 4. Utdrag ur kartan från 1717 (20-SKO-23) rektifierad mot fastighetskartan med 
undersökningsområdet markerat med blått. Skala 1:10 000.

Figur 5. Utdrag ur fastighetskartan med undersökningsområdet markerat med blått. 
Berörda fornlämningar samt intilliggande fornlämningar är markerade med rött. 
De kända lämningar som berördes av undersökningen var Falun 86:1 och Falun 
91:1 bestående av odlings- och bebyggelselämningar. Strax norr om dessa ligger 
Falun 90:1, registrarad som lägenhetsbebyggelse. Sydväst om undersöknings-
området finns Falun 31:1, ett hyttområde med bland annat hyttruiner, grunder, 
slaggvarpar och en rostanläggning. Öster om undersökningsområdet ligger Falun 
109:1 som utgörs av gruvområdet (FMIS). Skala 1:10 000.

Figur 6. Översiktsbild över delar av undersökningsområdet. Här syns den öst- och 
sydöst sluttande moränhöjd som utgjorde undersökningsområdet. Centralt i bil-
den ligger störningen A3 som först tolkades vara en färdväg. Foto från nordöst, 
Fredrik Sandberg

Figur 7. Översiktsplan över den norra delen av undersökningsområdet med de olika 
anläggningarna och schakten utritade. Profilerna har markerats med rött. Skala 
1:800. Renritning Fredrik Sandberg

Figur 8. Översiktsplan över den södra delen av undersökningsytan med de olika 
anläggningarna och schakten utritade. Profilerna har markerats med rött. Skala 
1:800. Renritning Fredrik Sandberg

Figur 9. Översiktsplan över hela undersökningsområdet med de olika anläggningarna 
utritade. Vid den inledande karteringe kunde tre övergripande brukningsperio-
der konstateras. Anläggningarna är här indelade efter dessa perioder. Renritning 
Fredrik Sandberg

Figur 10. Arbetsbild. Sökschakt 3 dras genom stensamlingen A25 på ytans nordöstra 
del. Foto Fredrik Sandberg

Figur 11. Odlingsytan A31 med tillhörande stenvall. Genom denna har schakt 35 
dragits. Foto från nordnordväst, Anna Lögdqvist

Figur 12. Resultatet av 14C-analysen av kol från A4, A8, A17 och A31. Kalibreringen 
är genomförd i OxCal 4.2 (Bronk Ramsey 2009) med kalibreringskurvan IntCal13 
(Reimer et al. 2013).

Figur 13. Profil 1, A4 A5 och A6, schakt 8. Skala 1:40. Renritning Anna Lögdqvist
Figur 14. Odlingsytan A6 med tillhörande stenvallar. Foto från väster, Fredrik Sand-

berg
Figur 15. Profil 2, A6 odlingsyta, schakt 7. Skala 1:40. Renritning Anna Lögdqvist
Figur 16. Översiktsbild med färdvägen A7 centralt i bild. Foto från nornordväst, 

Fredrik Sandberg
Figur 17. Profil 3, A8 odlingsyta, schakt 11. Skala 1:40. Renritning Anna Lögdqvist
Figur 18. Profil 4, A11 stenmur och A12 odlingsyta, schakt 17. Skala 1:40. Renritning 

Anna Lögdqvist
Figur 19. Profil 5, A17 odlingsyta, schakt 19. Skala 1:40. Renritning Anna Lögdqvist
Figur 20. Odlingsytan A31 med tillhörande stenvallar. Foto från väster, Anna Lög-

dqvist
Figur 21. Profil 6, A31 odlingsyta, schakt 35. Skala 1:40. Renritning Anna Lögdqvist
Figur 22. Odlingsytan A32 med tillhörande stenvallar. Foto från norr, Anna Lögdqvist 
Figur 23. Profil 7, A32 odlingsyta, schakt 32. Skala 1:40. Renritning Anna Lögdqvist
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Schakt 1
Schaktet grävdes 3,0 m långt, 0,7 m brett och 
0,44-0,55 m djupt, Ö-V. Schaktet grävdes genom 
en rund stensamling, A26. Sektionen visade att 
stenarna låg direkt på den naturliga moränen, 
delvis i mörkgrå, humös sand samt kisbrands-
sand. ”Röset” var flackt, ca 0,2 m som högst.

Schakt 2
Schaktet grävdes 2,5 m långt, 0,7 m brett och 
0,2-0,5 m djupt, ÖNÖ-VSV. Schaktet grävdes 
genom en stensamling, A26. Under stenarna 
låg ett 0,04-0,15 m tjockt lager tillsammans med 
mörkgrå humös sand. I stensamling hittades 
även en skärva vit fajans.

Schakt 3
Schaktet grävdes 6,0 m långt, 0,7 m brett och 
0,2-0,4 m djupt, NÖ-SV. Schaktet grävdes genom 
ett odlingsröse, A25. Mellan och under stenarna 
i röset fanns ett brungrått humöst sandlager 
med enstaka kolinslag. Därunder fanns naturlig 
morän.

Schakt 4
Schaktet grävdes 2,3 m långt, 0,8 m brett och 0,7 
m djupt, NV-SÖ. Schaktet grävdes genom NÖ 
delen av vad som antogs vara en färdväg, A3. I 
sektionen påträffades stora stenar i brun, humös 
sand samt omgrävd morän. Efter genomgräv-
ning vid ett flertal ställen (se även schakt 5 och 
6) kunde konstateras att ”färdvägen” var ett 
äldre ledningsschakt för jordkabel tillhörande 
kraftledning. 

Schakt 5
Schaktet grävdes 3,0 m långt, 0,9 m brett och 
0,6-0,7 m djupt, NNV-SSÖ. Schaktet grävdes 
genom mellersta delen av vad som antogs vara 
en färdväg. I sektionen påträffades stora stenar 
i brun, humös sand samt omgrävd morän. Efter 
genomgrävning vid ett flertal ställen (se även 
schakt 4 och 6) kunde konstateras att ”färdvä-
gen” var ett äldre ledningsschakt för jordkabel 
tillhörande kraftledning. I schaktet hittades en 
bit av en kopparledning.

Schakt 6
Schaktet grävdes 3,0 m långt, 0,7 m brett och 
0,4-0,6 m djupt, NV-SÖ. Schaktet grävdes ge-
nom mellersta delen av vad som antogs vara 
en färdväg. I sektionen påträffades stora stenar 
i brun, humös sand samt omgrävd morän. Efter 

genomgrävning vid ett flertal ställen (se även 
schakt 4 och 5) kunde konstateras att ”färdvä-
gen” var ett äldre ledningsschakt för jordkabel 
tillhörande kraftledning.

Schakt 7
Schaktet grävdes 3,4 m långt, 0,8 m brett och 
0,5-0,65 m djup, NNÖ-SSV. Schaktet grävdes 
genom en stenvall i östra delen av odlingsyta 
A6. I sektionen syntes 0,1-0,55 m stora stenar 
tillhörande stenvallen. Stenarna låg delvis i 
brun, myllblandad sand med mycket rötter. 
Därunder fanns naturlig morän. Stenvallen var 
ca 0,3 m hög.

Schakt 8
Schaktet grävdes 4,8 m långt, 0,65 m brett och 
0,15 m djupt, NNV-SSÖ. Schaktet grävdes 
genom stenmur A4, in i odlingsyta A5 samt 
odlingsyta A6. Stenmuren var upp till 1,0 m hög. 
I sektionen kunde konstateras att stenmuren på 
den NV sidan var byggd som en skalmur med 
stora stenar ytterst och mindre stenar SÖ därom. 
Mot odlingsyta A6 i SÖ var muren snarare mer 
vallformad. Under stenmuren fanns ett 0,2-0,4 
m tjockt sandlager med sot/kolinslag. Inom 
odlingsytan A5 fanns endast ett tunt lager förna 
ovan den naturliga moränen. Mot odlingsyta 
A6 däremot fanns ett ca 0,2 m tjockt humöst 
sandlager, möjligtvis äldre odlingsjord.

Schakt 9
Schaktet grävdes 3,0 m långt, 0,7 m brett och 
0,2-0,6 m djupt, ÖNÖ-VSV. Schaktet grävdes 
genom en stenvall i den V delen av odlingsytan 
A6. Stenarna i vallen va ca 0,15-0,5 m stora och 
låg i brun, humös sand direkt på den naturliga 
moränen.

Schakt 10
Schaktet grävdes 4,0 m långt, 0,8 m brett och 0,5-
1 m djupt, NÖ-SV. Schaktet grävdes genom en 
stevall i den NV delen av odlingsytan A8. Sten-
vallen var ca 0,75 m hög och bestod av 0,1-0,4 m 
stora stenar. Stenarna låg i huvudsak direkt på 
den naturliga moränen men låst under 2 större 
stenar fanns ett område med ljusgrå sand med 
inslag av kol och sot samt blekjord. Möjligen 
motsvarar detta lager en äldre markyta. Mellan 
stenarna fanns brun, myllig sand med rötter.

Schaktbeskrivningar  Bilaga 1
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Schakt 11
Schaktet grävdes 4,5 m långt, 0,7 m brett och 
0,6-1,5 m djupt, ÖNÖ-VSV. Schaktet grävdes 
genom en stenvall i den SV delen av odlingsytan 
A8. Sektionen visade att stenarna här var något 
större än längre norrut i vallen (se schakt 10). 
Stenvallen var här ca 1,3 m hög och stenarna var 
mellan 0,2 och 1,0 m stora. Även de meterstora 
stenarna var lagda på vallen, d.v.s. de låg inte 
på den naturliga moränen. I botten av schaktet 
syntes ett fuktigt och humöst sandlager låst un-
der ett stort block. Från detta lager samlades ett 
jordprov in för miljöarkeologiska analyser. Den 
naturliga marken bestod av morän, men var här 
med moig och ljus i färgen än i övriga delen av 
området. Marken var här också något sank. Mot 
odlingsyta A8 fanns ett 0,1-0,2 m tjockt humöst 
sandlager, möjligtvis äldre odlingsjord.

Schakt 12
Schaktet grävdes 4,0 m långt, 0,7 m brett och 
0,25-0,45 m djupt, NÖ-SV. Schaktet grävdes 
genom södra delen av husgrund A22. Sektionen 
visade ett ca 0,04-0,1 m tjockt lager med myllig 
sand/förna. Därunder fanns naturlig morän. I 
schaktet iakttogs en skärva vit- och blåmönstrad 
fajans från ett fat.

Schakt 13
Schaktet grävdes 3,0 m långt, 0,8 m brett och 
0,14-0,7 m djupt, NÖ-SV. Schaktet grävdes 
genom vad som antogs vara ett spismursröse 
i husgrund A22. I ytan var röset kvadratiskt 
med 0,4 m stora stenar i kanterna samt mindre 
stenar i mitten. Sektionen visade emellertid att 
stenlagret fortsatte ner till ca 1,4 m djup. Tro-
ligen ligger stenarna i en grävd grop. Gropen 
hade sneda sidor och plan botten. På var sida 
om gropen fanns endast ett 0,05 m tjockt lager 
med humös sand/förna direkt på den naturliga 
moränen. Möjligen kan gropen representera en 
igenfylld källare.

Schakt 14
Schaktet grävdes 10,0 m långt, 0,7 m brett och 
0,6-0,7 m djupt, ÖNÖ-VSV. Schaktet grävdes 
genom (hus-)terrass A9. Själva terrasskanten 
var ca 0,5 m hög. Sektionen visade att ett 0,2-
0,4 m tjockt, grått och lite humöst sandlager 
fanns under förnan. I lagret fanns även 0,2-0,4 
m stora stenar, i den västra kanten fanns även 
enstaka större stenar. I lagret iakttogs en skärva 
grönt, pressat fönsterglas. I den västra halvan 
av schaktet fanns också ett tunt lager med sot 
och kol under det humösa sandlagret. Därunder 
fanns naturlig morän.

Schakt 15
Schaktet grävdes 3,5 m långt, 0,7 m brett och 
0,4-0,6 m djupt, NÖ-SV. Schaktet grävdes genom 
(hus-)terrass A9 och upp på platån. I sektionen 
iakttogs 0,1-0,4 m stora stenar direkt på den 
naturliga moränen. Bitvis fanns en tendens till 
sot- och kollager i botten av stenlagret. 

Schakt 16
Schaktet grävdes 4,4 m långt, 0,8 m brett och 
0,5-1,0 djupt, NNV-SSÖ. Schaktet grävdes ge-
nom västra delen av stenmur A11 och en bit in 
i odlingsytan A12. Norr om stenmuren stiger 
marken kraftigt och där iakttogs ett ca 0,2 m 
tjockt matjordslager under förnan. Ett liknande 
matjordslager fanns även under förnan söder 
om stenmuren. Själva stenmuren var ca 1,3 m 
hög och byggd som en skalmur med 1,0-1,5 m 
stora stenar i ytterkanterna och 0,1-0,5 m stora 
stenar däremellan. Under stenmuren fanns ett 
tunt sot- och kollager. Söder om muren fanns 
även ett upplag med sten tillsammans med mo-
dernt byggavfall som tegel och betongplattor. 
Upplaget syntes som en ca 2,0x1,5 m stor förhöj-
ning intill muren. Mellan stenarna i muren fanns 
myllig sand samt skräp som tegel och buteljglas. 

Schakt 17
Schaktet grävdes 4,3 m långt, 0,8 m brett och 
0,4-0,6 m djupt, NV-SÖ. Schaktet grävdes ge-
nom östra delen av stenmur A11 och delvis in i 
odlingsytan A12. På den norra sidan av stenmu-
ren fanns här ett ca 0,15 m tjockt matjordslager 
(se schakt 16). Mellan odlingsytan A12 och 
stenmuren A11 syntes ett humöst sandlager 
vilket tolkades som fyllningen i ett dike, I detta 
lager iakttogs skärvor av fönsterglas, glas och 
fajans samt järnskrot. Söder om A11 var marken 
stenigare och där fanns endast ett 0,05 m tjockt 
förnalager direkt på den naturliga moränen. 
Muren var här ca 1,75 m bred och uppbyggd 
som en skalmur (se schakt 16).

Schakt 18
Schaktet grävdes 4,0 m långt, 0,7 m brett och 
0,35-0,85 m djupt, NNV-SSÖ. Schaktet grävdes 
genom vad som föreföll vara en terrass upp på 
odlingsyta A13. I ”terrasskanten” fanns 0,35-
0,6 m stora stenar. Sektionen visade emellertid 
att matjordlagret och stenarna verkade ligga i 
en naturlig svacka som sluttar åt Ö. Matjorden 
innehöll mycket sten vilken troligen rensats från 
odlingsytan A13. I ”terrasskanten” var matjord-
slagret upp till 0,7 m tjockt. Därunder fanns ett 
0,05 m tjockt lager med mörkare grå matjord, 
möjligtvis fossil odlingsjord. I den norra delen 
fanns en tendens till fördjupning vilket skulle 
kunna motsvara ett dike eller hak. Detta är dock 
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osäker då fördjupningen endast var synlig i den 
västra schaktväggen. Norr därom var matjord-
slagret endast 0,1 m tjockt. I matjorden iakttogs 
även skärvor av vit fajans samt krukskärvor. 

Schakt 19
Schaktet grävdes 4,8 m långt, 0,7 m brett och 0,3-
0,8 m djupt, NNV-SSÖ. Schaktet grävdes genom 
terrass och upp på odlingsyta A17 samt genom 
färdväg A2. I den södra halvan av schaktet fanns 
ett 1,8 m stort block i schaktbotten. Däröver 
fanns ett ca 0,3 m tjockt matjordslager. I detta 
lager iakttogs skärvor av rödgods, fönsterglas 
och porslin. Norr om blocket och därmed norr 
om terrasskanten tunnade matjordslagret ut. 
Under matjordslagret fanns ett ca 0,2 m tjockt 
sandlager med inslag av mylla och sand. I lagret 
iakttogs enstaka skärvor rödgods. Från detta 
lager samlades prov in för 14C-analys. Troligen 
hör lagret samman med färdvägen A2 som 
anlagts på odlingsytan A17. Under bärlagret 
till vägen fanns ett lager med sotblandad sand, 
mylla och sten. I lagret iakttogs även obrända 
djurben. Under lagret fanns tendens till urlak-
ningsskikt. Sotlagret kan vara äldre odlingsjord 
eller annat slags kulturlager. Under sotlagret 
fanns naturlig morän.

Schakt 20
Schaktet grävdes 5,0 m långt, 0,7 m brett och 
0,25-0,5 m djupt, N-S. Schaktet grävdes genom 
terrass och upp på odlingsyta A18. I den norra 
halvan av schaktet, uppe på odlingsytan, fanns 
ett 0,2-0,3 m tjockt matjordslager direkt på den 
naturliga moränen. I den södra halvan var lag-
ren i sektionen störda av rötter och möjligen 
har terrasskanten grävts av för färdvägen A2.

Schakt 21
Schaktet grävdes 6,0 m långt, 0,7 m brett och 
0,35-0,6 m djupt, NV-SÖ. Schaktet grävdes 
genom terrass och upp på odlingsyta A18. 
Matjordslagret var ca 0,3 m tjockt och därunder 
fanns naturlig morän. Bitvis fanns ett diffust, 
tunt lager med äldre odlingsjord mellan mat-
jorden och moränen.

Schakt 22
Schaktet grävdes 3,5 m långt, 0,7 m brett och 
0,75-0,8 m djupt, NNÖ-SSV. Schaktet grävdes 
genom södra delen av färdväg A1. Sektionen 
visade ett 0,1 m tjockt lager med humös sand. 
Därunder fanns den naturliga moränen, med 
upp till 0,7 m stora stenar. På några ställen 
fanns en antydan till ett tunt kollager mellan det 
humösa sandlagret och den naturliga moränen. 

Schakt 23
Schaktet grävdes 4,5 m långt, 0,7 m brett och 
0,3-0,5 m djupt, N-S. Schaktet grävdes genom 
terrass och upp på odlingsyta A19. I den södra 
delen av schaktet fanns mycket sentida skräp 
inblandat i matjorden. Själva terrasskanten 
innehöll upp till 0,35 m stora stenar och intill ste-
narna fanns matjord med äldre karaktär. Norr 
om terrasskanten fanns ett tunt lager med förna, 
mest innehållande löv, rötter och förmultnade 
pinnar. Lagret var ca 0,1-0,3 m tjockt. 

Schakt 24
Schaktet grävdes 4,0 m långt, 0,7 m brett och 
0,35-0,45 m djupt, NNV-SSÖ. Schaktet grävdes 
genom terrass och upp på odlingsyta A19, i östra 
kanten av ”husgrund” A20. Sektionen visade ett 
ca 0,1 m tjockt förna/matjordslager direkt på den 
naturliga moränen. 

Schakt 25
Schaktet grävdes 6,5 m långt, 0,7 m brett och 
0,25-0,3 m djupt, NNV-SSÖ. Schaktet grävdes i 
kanten av ”husgrund” A20 och på odlingsytan 
A19. Överst fanns ett ca 0,2-0,25 m tjockt lager 
bestående av humös sand med småsten och 
varpsten, 0,05-0,1 m stora. Troligen var lagret 
påfört i modern tid. I lagret iakttogs även en 
skärva orangefärgat fönsterglas. Därunder 
fanns sandig morän.

Schakt 26
Schaktet grävdes 4,5 m långt, 0,7 m brett och 
0,45-0,5 m djupt, ÖSÖ-VSV. Schaktet grävdes 
genom odlingsyta A19, söder om husgrund A21. 
Överst fanns ett ca 0,2 m tjockt, påfört lager med 
humös lera blandad med steril lera. Därunder 
fanns ett 0,25 m tjockt lager med brun, lite hu-
mös sand med inblandning av mjäla och kol. 
Därunder fanns den naturliga moränen. I den 
norra schaktväggen fanns ett diffust lager med 
grå sand på moränen. Möjligen var detta rester 
efter en äldre markyta, med detta är osäkert.

Schakt 27
Schaktet grävdes 3,5 m långt, 0,8-1,0 m brett 
och 0,8-0,9 m djupt, NÖ-SV. Schaktet grävdes 
genom skärpning/stenbrott A28. I schaktet 
blottlades ett stort spräckt och sprängt stenblock 
i den sydvästra delen av schaktet. I den norra 
och östra delen av schaktet fanns rikligt med 
skärvad sten nedslängd i gropen. Själva gropen 
var minst 3,0 m i diameter och 1,0 m djup. Mot 
gropens botten kunde ett borrhål konstateras i 
stenblocket. Borrhålet var cylindriskt format, 
0,62 m djupt och 0,02 m i diameter. Troligen 
handlar det om ett stenbrott med ett tillhörande 
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bearbetningsområde, vilket kan förklara skärp-
ningen A29 samt den skärvsten som iakttogs i 
den nordvästra änden av schakt 32.

Schakt 28
Schaktet grävdes 6,0 m långt, 0,8 m brett och 0,2 
m djupt, NV-SÖ. Schaktet grävdes genom den 
stenröjda ytan A33. Sektionen visade ett tunt 
förnalager, ca 0,1 m tjockt, bestående av löv och 
pinnar. Därunder fanns den naturliga moränen. 

Schakt 29
Schaktet grävdes 6,0 m långt, 0,9-1,2 m brett och 
0,4-0,9 m djupt, ÖNÖ-VSV. Schaktet grävdes 
genom den nordöstra stenvallen vid odlingsyta 
A32. Stenvallen var ca 0,5-0,7 m hög och bestod 
av 0,1-0,5 m stora stenar. De största stenarna 
låg på den västra sidan, men den övervägande 
delen av stenarna var kring 0,1-0,25 m stora. I 
botten av och precis under stenvallen fanns ett 
0,2-0,3 m tjockt lager med humös sand samt lite 
kol och sot. Lagret tolkades som äldre odlings-
jord. Därunder fanns naturlig morän. Väster om 
vallen fanns ett ca 0,2 m tjockt matjordslager un-
der förnan och direkt på den naturliga moränen.

Schakt 30
Schaktet grävdes 7,5 m långt, 0,8-1,1 m brett och 
0,2-0,9 m djupt, NV-SÖ. Schaktet grävdes ge-
nom stenmur i den sydöstra delen av odlingsyta 
A32. Stenmuren var 0,6- 0,75 m hög, stenarna 
var 0,1-1,0 m stora, många av stenarna var om-
kring 0,4 m stora. Muren var uppbyggd som en 
skalmur med stora stenar ytterst och mindre 
stenar innanför. Under muren fanns ett 0,02-0,1 
m tjockt lager med grå, humös sand. Därunder 
fanns naturlig morän. Norr om muren, d.v.s. på 
själva odlingsytan, fanns ett 0,2-0,25 m tjockt hu-
möst sandlagerdirekt på den naturliga moränen.

Schakt 31
Schaktet grävdes 5,5 m långt, 0,9 m brett och 
0,35-0,65 m djupt, NÖ-SV. Schaktet grävdes 
genom stenvall i den sydvästra delen av od-
lingsyta A32. Här var stenvallen relativt flack 
och uppbyggd av stora stenar. Inom själva od-
lingsytan, nordöst om vallen, fanns ett ca 0,2 m 
tjockt lager med humös sand. Därunder fanns 
naturlig morän. Sydväst om vallen var marken 
mycket stenig.

Schakt 32
Schaktet grävdes 6,0 m långt, 0,9 m brett och 0,7-
0,7 m djupt, NNV-SSÖ. Schaktet grävdes genom 
stenvall i den nordvästra delen av odlingsyta 

A32. Stenvallen var 0,65 m hög och stenarna 
var 0,15-0,5 m stora. Just här hade stenvallen en 
närmast röseliknande karaktär och var 4,5-5,0 
m bred. På odlingsytan, sydöst om stenvallen, 
fanns ett 0,04 m tjockt förnalager. Därunder 
fanns ett 0,4 m tjockt lager med humös sand 
samt lite kol direkt på den naturliga moränen. 
Nordväst om stenvallen fanns rikligt med skär-
vig sten, varav enstaka även hade mejselspår. 
Troligen hör dessa samman med stenbrottet 
A28 (se schakt 27).

Schakt 33
Schaktet grävdes 7,0 m långt, 0,8 m brett och 
0,3-0,5 m djupt, NÖ-SV. Schaktet grävdes genom 
stenvall i den nordöstra delen av odlingsyta 
A30. Stenvallen var flack, ca 0,3 m hög och ste-
narna 0,25-1,0 m stora. På odlingsytan sydväst 
om stenvallen fanns ett ca 0,3 m tjockt lager med 
humös sand. Under vallen fanns ett lager med 
mörkgrå sand, mylla och sot. Därunder fanns 
ett tunt urlakningsskikt innan den naturliga 
moränen tog vid. Troligen representerar det 
sotiga lagret den initiala odlingsfasen.

Schakt 34
Schaktet grävdes 7,0 m långt, 0,8 m brett och 
0,4-0,45 m djupt. Schaktet grävdes genom 
stenvall i den sydöstra sidan av odlingsyta A30. 
Stenvallen var här 0,3 m hög och stenarna var 
0,15-0,45 m stora. Under vallen fanns ett 0,12 m 
tjockt lager med humös sand och sot, troligen 
en äldre markyta. Därunder fanns ett tunt urlak-
ningsskikt innan den naturliga moränen tog vid. 
Sydöst om vallen, utanför själva odlingsytan 
låg, under den naturliga förnan, ett 0,1-0,12 m 
tjockt lager med brun humös sand liknande den 
odlingsjord inom A30. Möjligtvis är även detta 
ett odlingslager.

Schakt 35
Schaktet grävdes 6,0 m långt, 0,8 m brett och 
0,35-0,8 m djupt, NNÖ-SSV. Schaktet grävdes 
genom stenvall i norra delen av odlingsyta 
A31. Stenvallen var 0,55 m hög och stenarna 
0,1-0,5 m stora. Under stenvallen fanns ett lager 
med humös sand, sot och kol. Lagret hade ett 
tydligt urlakningsskikt, 0,05 m tjockt, i botten. 
Möjligtvis kan detta vara ett äldre odlingslager. 
Därunder fanns den naturliga moränen. Söder 
om vallen, d.v.s. på odlingsytan, fanns ett 0,3 
m tjockt lager med brun, myllig sand/matjord.
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A1 Färdväg
Anläggningen var 79 m lång och 2,3-3,0 m bred, 
ÖNÖ-VSV. Vägens kanter bestod av röjnings-
sten, själva vägbanan var plan och bestod av 
småsten. I sydöst var den något terrasserad och 
i nordväst var den aningen förstärkt. Nordväst 
om stenmuren A4 var vägen mycket diffus och 
delvis söndergrävd av A7. I sydöst var den 
skadad av en slänt till värmeverket.

Schakt 22

A2 Färdväg
Anläggningen var 35 m lång och 2,5-3,5 m 
bred, ÖNÖ-VSV. Vägen var stenröjd och något 
förstärkt i öster. Vägen låg på en f.d. åkerter-
rass i väster.

Schakt 19 (profil 5, figur 19)

A3 
Anläggningen antogs först vara en färdväg 
men visade sig vid schaktning vara ett äldre 
ledningsschakt (figur 6).

Schakt 4–6.

A4 Mur
Anläggningen var ca 17,0 m lång och 1,0 m hög, 
ÖNÖ-VSV. Ett av sökschakten grävdes delvis 
genom muren. I sektionen kunde konstateras 
att stenmuren på den NV sidan var byggd som 
en skalmur med stora stenar ytterst och mindre 
stenar SÖ därom (figur 13). Mot odlingsyta A6 
i SÖ var muren snarare mer vallformad. Under 
stenmuren fanns ett 0,2-0,4 m tjockt sandlager 
med sot/kolinslag. Från detta lager samlades 

prov in för 14C-analys.
Schakt 8 (profil 1, figur 13)
Datering: P6, äldre marknivå

A5 Odlingsyta
Ytan var 25,0 m lång och 14,0 m bred, VNV-
ÖSÖ. Ytan var till stora delar röjd på sten och 
hade i västra kanten ett dike, ca 1,0 m brett och 
0,3 m djupt.

Schakt 8 (profil 1, figur 13)

A6 Odlingsyta
Ytan var 6 m lång och 5 m bred och hade en ore-
gelbunden, kvadratisk form, ÖNÖ-VSV (figur 
14). Ytan var röjd på sten och omgiven av sten-
vallar, 0,2-0,5 m höga. Med vallarna inräknade 
var ytan 12x8 m stor. I schakt 7 dokumenterades 
en sektion (figur 15).
Schakt 7–9 (profil 1, figur 13; profil 2, figur 15)

Anläggningsbeskrivningar  Bilaga 2
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A5 
A6 
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P 6

1 Förna, löv, rötter och 
förmultnat material.

2 Brun, humös sand/
matjord.

3 Sand och stenar. 
Sanden låg mellan 
stenmurens stenar.

4 Ljusgrå sand, något 
sotig. Blekjord mot 
botten. Från detta 
lager samlades ett 
prov in för 14C-ana-
lys, P6.Troligen  be-
varad äldre markyta.

5 Brunorange, naturlig 
morän.  

Figur 13. Profil 1, A4, A5 och A6, schakt 8. Skala 1:40. Renritning Anna Lögdqvist

Figur 14. Odlingsytan A6 med tillhörande stenvallar. Foto 
från väster, Fredrik Sandberg
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A7 Färdväg
Anläggningen var ca 5,0 m bred (längdangivelse 
saknas), NNÖ-SSV (figur 16). Själva vägbanan 
var ca 3,0-3,5 m bred och bestod främst av grus. 
Vägen kantades av ett dike, ca 0,5 m brett och 
0,1-0,4 m djupt.

A8 Odlingsyta
Ytan var 23,5 m lång och 20,2 m bred, NNV-SSÖ. 
Ytan bestod av en försänkt odlingsyta omgiven 
av stenvallar, diken och hak. Själva odlingsytan 
var 20,5x15,5 m stor. Den kraftiga stenvallen i 
väster var 3–5 m bred och 0,40–0,75 m hög. Den 
lägre i söder var 1–2 m bred och 0,1–0,3 m hög.

Två schakt grävdes genom den västra val-
len och ut på odlingsytan. En sektion i schakt 
11 dokumenterades, profil 3 (figur 17). Ett 
jordprov, 1314:1, togs ur ett grått urlakat skikt 
under stenvallen i schakt 10. Det tolkades som 
en äldre markyta före odlingen. Prov 1314:2 togs 
i en sänka under stenvallen profil 3, L4. Vi tror 
att lagret avsatts i odlingens första skede. Prov 
1314:3 togs ur ett litet grunt dike intill stenvallen, 
profil 3, L6. Dikesfyllningen hade skyddats av 
utfallen sten från vallen. Jorden bör representera 
ett sent skede av odlingen.

Schakt 10 och 11 (profil 3, figur 17)
Miljö: JP 1314:1, 1314:2 och 1314:3 
Datering: P2 och P3

A9 Husterrass
Anläggningen var 11,2 m lång och 9,5 m bred, 
NV-SÖ. Terrassen var 0,2-0,4 m hög och byggd 
av stenar, 0,1-0,7 m stora. Terrassen skars i öster 
av diket till färdväg A7.

Schakt 14 och 15

A10 Dike
Anläggningen var ca 38,0 m lång, endast 10,0-
11,0 m berörs av exploateringen, 0,8 m brett och 
0,6 m djupt, VNV-ÖSÖ. I botten var diket 0,3 m 
brett. I väster svängde diket mot sydväst, mot ett 
vattenhål. I öster svängde diket lite mot söder. 
Längs med vardera sida av diket gick en vall.

A11 Stenmur
Muren var 43,0 m lång, 0,9-1,7 m bred och 0,6-
1,1 m hög, ÖNÖ-VSV. Tolkas som en skalmur 
med större stenar i kanten och sedan fylld 
med mindre stenar i mitten, profil 4 (figur 18). 
Murens sidor var raka. Muren var luftig, löv 
och skräp hade ramlat ner. L2 och L6 var lika 
varandra. Huvuddelen av muren låg utanför 
undersökningsområdet. Den var troligen anlagd 
i sen tid.

Schakt 16 och 17 (profil 4, figur 18)

A12 Odlingsyta
Ytan var 32,0 m lång och 2,0-6,9 m bred, ÖNÖ-
VSV. Ytan begränsades i söder av stenmur A11, 
i norr av en terrass samt i öster av färdväg A7. 
Har även varit trädgårdsmark i senare tid. 

Schakt 16 och 17 (profil 4, figur 18)

A13 Odlingsyta
Ytan var 17,2 m lång och 7,8 m bred och hade en 
något rundad form, NNÖ-SSV. I den sydöstra 
kanten av ytan fanns en terraskant uppbyggd 
med stenar, 0,1-0,6 m stora. Ytan var relativt 
plan, dock sluttade den något år söder. Verkade 
genomgrävd av husgrunden A15.

Schakt 18

Figur 16. Översiktsbild med färdvägen A7 centralt i bild. 
Foto från nornordväst, Fredrik Sandberg.
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1 Förna med löv, ris, kvistar och 
mossa i toppen som succesivt 
övergick till ett humöst , luckert 
myllager med stenar.

2 Sand, mylla och sten. Grått och 
lätt urlakat lager. Inslag av kol 
och sot. I västra kanten troligtvis 
ett litet åkerhak.

3 Urlakningsskikt.
4 Sandig, naturlig morän med grus 

och sten.
Figur 15. Profil 2, A6 odlingsyta, schakt 7. Skala 1:40. Renritning Anna Lögdqvist
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A16 Husgrund, modern
Sentida husgrund, ca 9x9 m stor, ÖNÖ-VSV. 
Grunden var byggd av betong. Skorstenen har 
stått i mitten mot den västra sidan.

A17 Odlingsyta
Odlingsyta med terraskant, 37,3 m lång och 4,9-
6,6 m bred, Ö-V. Sannolikt svänger den av mot 
väster. Troligtvis har A17 och A13 gått ihop i 
väster. Färdväg A2 har dragits över odlingsytan 
i närmast Ö-V riktning mot husgrund A16. Från 
A17 samlades ett prov in för 14C-analys. En sek-
tion dokumenterades i schakt 19.

Schakt 19 (profil 5, figur 19)
Datering: P7

1 Stenvall med lite förna, rötter, mossa och löv. 
Humöst.

2 Förnalager, organiskt humuslager med lite 
stenar. 

3 Stenar och sandig mylla. Stenarna var mindre 
och inte lika dominarande som i ovanliggande 
lager.

1 Löv, pinnar och mossa ovan muren.
2 Humös, sandig matjord.
3 Brun, humös sand. I lagret iakttogs järnföremål, 

glasskärvor och tegel, samtliga relativt moder-
na. Fyllning i dike.
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4 Sandig och lerig mylla med grus och småsten. 
Småstrimmigt – svämmat? Från detta lager 
analyserades ett jordprov, 1314:2, från vilket det 
sedan valdes ut ett prov för 14C-analys, P2.

5 Morän och silt med grus och sten.
6 Sandig mylla med stenar, påminner om 3 fast 

mycket sparsamt med stenar. Från detta lager 
analyserades ett jordprov, 1314:3, från vilket det 
sedan valdes ut ett prov för 14C-analys, P3.

Figur 17. Profil 3, A8 odlingsyta, schakt 11. Skala 1:40. 
Renritning Anna Lögdqvist

F igur  18 .  Pro f i l  4 , 
A11 stenmur och A12 
odlingsyta  schakt 17. 
Skala 1:40. Renritning 
Anna Lögdqvist

A14 Garageinfart
Garageinfart med stenar i västra änden, ca 0,2-
0,5 m stora, utgörs i övrigt av en plan stenfri yta. 
Infarten var 11,0 m lång och 9,6 m bred, ÖNÖ-
VSV. Något rundad i den sydvästra kanten, mot 
mur A11. Är uppbyggd över diket till färdväg 
A7. Troligen infart till garage A15.

A15 Garage/husgrund
Nedsänkt yta, ca 6,4 m lång och 4,6 m bred, 
ÖNÖ-VSV. Ytan verkade vara urgrävd och röjd 
på sten. Vid undersökningstillfället låg mycket 
sly och träd på ytan. Ytan var omgiven av diken 
i öster och söder och av terrass i norr och väster. 

4 Mörkbrun, mycket humös sand. I lagret iakttogs 
skärvor av fajans och glas. Fyllning i dike.

5 Naturlig morän.
6 Förna med löv, pinnar och förmultnat material.
7 Grå sand, äldre markyta eller nedrasat material
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A18 Odlingsyta
Odlingsyta med terrass i söder. Ytan var 25x25 
m stor, ÖNÖ-VSV. Terrasskanten var 0,2-0,6 m 
hög och uppbyggd med stenar.

Schakt 20 och 21

A19 Odlingsyta
Odlingsyta med terrasskant, ca 34,3 m lång och 
23,7 m bred, NNV-SSÖ. I söder angränsar den 
till A18, i väster till A20 och i norr till A21.

Schakt 23–26

A20 Odlingsyta/husgrund
Det gick inte i fält att säker tolka anläggningen 
och det var svårt att ordentligt avgöra dess 
storlek. Anläggningen låg i NNV-SSÖ riktning 
och var ca 6 m lång och 5 m bred. NÖ om den 
fanns mycket småsten i marken vilken kändes 
när man gick över ytan. SV om anläggningen 
fanns fyra terrasskanter i sluttningen, denna del 
låg egentligen utanför undersökningsområdet.

A21 Husgrund (uthus?)
Husgrunden var 6,9 m lång och 2,7 m bred, 
ÖNÖ-VSV. Kantstenarna var 0,4 m breda och 
0,15 m höga. I den sydvästra änden av hus-
grunden fanns en stencirkel, ev. ett stenskott 
stolphål, som var 0,5 m i diameter och bestod av 
0,15-0,3 m stora stenar. På husgrundens norra 
sida sluttade marken något.

A22 Husgrund
Rektangulär husgrund med spisröse, ca 6,2 m 
lång och 4,8 m bred, NV-SÖ. Spisröset låg i det 
sydvästra hörnet av husgrunden och var ca 
2,2x2,2 m stort. Spisröset syntes tydligt, dock 
var själva husgrunden något diffus. Ingen te-
gel fanns synligt i ytan. Möjligen var grunden 

skadad av väg A7 och ett dike i öst.
Schakt 12 och 13.

A23 Husgrund
Husgrunden var 15,0 m lång och 6,2 m bred, 
ÖNÖ-VSV. Terrass för husgrund, som var ca 
2,0 m hög i väster, var kallmurad och fylld med 
sten och jord. Förmodligen var den anlagd i en 
naturlig sluttning. I mitten av husgrunden var 
den byggd av betong. Den västra delen av kon-
struktionen låg utanför exploateringsområdet. 

A24 Husgrund
Konstruktionen var 3,7 m lång och 1,5 m bred, 
NÖ-SV. Muren var ca 0,3 m hög och var upp-
byggd av 0,4-0,55 m stora stenar. Låg norr om 
A15 och direkt söder om A17.

A25 Stensamling
Stensamlingen var 4,3x3,4 m stor och hade en 
rundad form (figur 10). Stenarna var ca 0,1-0,4 m 
stora, det fanns även ett större block i den västra 
delen av stensamlingen, ca 0,7x0,8 m stort. Sten-
samlingen var belägen på en naturlig terrass-
kant, eventuellt kan det vara ett röjningsröse.

Schakt 3.

A26 Stensamling
Stensamlingen var 4,9x3,2 m stor, 0,5 m hög och 
rund till formen. Det fanns en yttre kantkedja 
bestående av 0,15-0,25 m stora stenar och en 
inre kantkedja med 0,3-0,4 m stora stenar. Kan 
eventuellt vara ett röjningsröse. 

Schakt 1 och 2.

A28 Stenbrott
Anläggningen var 4,0x3,5 m stor, närmast rek-
tangulär i formen. Brutet ur berghäll i sydväst 

1 Förnalager med grästorv, mossa och humus.
2 Mylla och sand med inslag av småsten, I lagret 

iakttogs skärvor av rödgods och porslin. Mat-
jordslager.

3 Grus och sand. Lite lila kisbränd sand. Vägbank 
A2
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4 Sand med inslag av småsten och skärvor av 
rödgods. Bärlager till A2.

5 Sandig mylla med småsten.
6 Ljusgrå silt med småsten.
7 Sotig sand med stenar och inslag av mylla. I 

lagret iakttogs ett obränt revben. Äldre odlings- 
eller kulturlager. Från detta lager samlades ett 
prov in för 14C-analys, P7.  

8 Urlakningsskikt.
9 Morän, sand och sten.

Figur 19. Profil 5, A2 väg och A17 odlingsyta,  schakt 19. 
Skala 1:40. Renritning Anna Lögdqvist
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A31 Odlingsyta
Ytan var 9,8 m lång och 8,4 m bred, NNV-SSÖ 
(figur 20). Hela ytan var kantad av röjningssten 
och i nordöstra kanten fanns ett mindre odlings-
röse. Stenarnas storlek varierade, 0,05-0,5 m. 
Själva odlingsytan var relativt stenfri. Genom 
A31 drogs schakt 35 och sektionen dokumen-
terades, profil 6 (figur 21). Från sektionen sam-
lades ett prov in för 14C-analys.

Schakt 35 (profil 6, figur 21)
Miljö: JP 1314:4 och 1314:5
Datering: P4 och P5

A32 Odlingsyta
Ytan var 25,3 m lång och 15,7 m bred, NÖ-SV (fi-
gur 22). Ytan var omgiven av stenvallar som var 
0,5-0,8 m höga och 1,5-3,0 m breda. I den sydväs-
tra delen hade vallen snarare en röseliknande 
karaktär. I nordväst fanns en öppning i vallen, ca 
3,0 m bred, som ev. kan vara en grindöppning. 
Stenarna i vallen var 0,1-0,8 m stora. I norr var 
stenarna mer utspridda snarare än upplagda 
till en vall. Innanför vallen syntes tendenser till 
diken längs dess kanter, ca 0,5-0,6 m breda och 
0,1-0,25 m djupa. Detta var tydligast i östra och 

och sydöst. I nordöstra delen låg skrotsten, 
skärviga/kantiga, ca 0,2-0,3 m stora. I sydväst 
låg ett brutet stenblock med spår efter mejsel-
hugg. Hela anläggningen var övertorvad med 
löv och mossa.

Schakt 27.

A29 Stenbrott
Stenbrott bestående av en mindre grop, ca 0,4 m 
djup och 1,0 m i diameter. Brottet låg ca 6,0 m 
nordöst om A28. Både i söder och i väster låg 
stenblock med tydliga spår efter mejselhugg. 
Mejselspåren var ca 0,05-0,06 m breda och satt 
med ca 0,13-0,15 m avstånd. Det fanns också 
flera flata/huggna skärvor vid stenbrottet, totalt 
12 stycken, ca 0,6-0,95 m stora.

A30 Odlingsyta
Ytan var 15,0 m lång och 3,2 m bred, ÖNÖ-
VSV. Ytan var omgiven av diken, i norr fanns 
stenvallen till A32. Dikena var 0,1-0,3 m djupa 
och 0,6-0,7 m breda. Relativt plan och stenfri 
yta dock något förstärkt. Sluttade något åt öster 
där det också fanns en mindre samling sten, ev. 
röjningssten, ca 0,1-0,5 m stora.

Schakt 33 och 34.
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m.ö.h. 
NNÖ SSV 
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stenvall 

odlingsyta 

JP 4 JP 5 

2 
3

4 5

6 

1 
1 

1 Förna
2 Mörkgrå, humös sand. Fossil åkermark. Från 

detta lager analyserades ett jordprov,1314:4, 
från vilket det sedan valdes ut ett prov för 14C-
analys, P4. 

3 Liknar L2 dock något ljusare i färgen.

Figur 21. Profil 6, A31 
odlingsyta, schakt 35. 
Skala 1:40. Renritning 
Anna Lögdqvist

Figur 20. Odlingsytan A31 med tillhörande stenvallar. 
Foto från väster, Anna Lögdqvist.

Figur 22. Odlingsytan A32 med tillhörande stenvallar. 
Foto från norr, Anna Lögdqvist.

4 Urlakningsskikt med grå sand.
5 Brunbeige, humös sand- odlingsjord. Från detta 

lager analyserades ett jordprov, 1314:5, från vil-
ket det sedan valdes ut ett prov för 14C-analys, 
P5.

6 Naturlig morän.
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västra kanten. I väster var ytan något försänkt 
och öster istället terrasserad. Jordprov 6 togs i 
schakt 29 L4 och prov 7 i schakt 32 L3.

Schakt 29–32 (profil 7, figur 23)
Miljö: JP 1314:6 och 1314:7
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Figur 23. Profil 7, A32 odlingsyta, schakt 32. Skala 1:40. 
Renritning Anna Lögdqvist

1 Förna, rötter, blad, mossa
2a Sand, mylla och enstaka kolbitar.
2b mörkare färg och mer mylla
3 Sand, mylla, kol – odlingsjord
4 Urlakningsskikt
5 Morän

A33 Odlingsyta/husgrund
Ytan var 6,1 m lång och 4,4 m bred, NV-SÖ. En 
relativt rektangulär, plan yta som dock inte var 
helt stenfri. Det syntes inga större uppstickande 
stenar. Tolkningen är något osäker.

Schakt 28.
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Inledning
Jordprover från markhorisonter i anslutning 
till stenrösen har analyserats, med avseende på 
markkemi, makrofossil och pollen. Jordproven 
är insamlade av personal vid Dalarnas museum. 
Alla analyser är utförda vid Miljöarkeologiska 
Laboratoriet (MAL), Umeå universitet.

Metoder

Arkeobotanisk analys
Makroproverna är flotterade och minsta mask-
vidd på använda såll är 0,5 mm

Kemisk analys
Vid provförbehandlingen för kemisk analys 
torkas, mortlas och sållas jordproven genom 
siktar med 1,25 mm maskvidd.

Organisk halt är bestämd genom glödförlust 
(GF-glödförlust alt LOI-”loss on ignition”) efter 
förbränning vid 550°C.

Fosfatbestämning: Enl. O Arrhenius och Mil-
jöarkeologiska laboratoriets citronsyrametod. 
Fosfathalten anges som mg P2O5/100 g torrvikt 
extraherad med citronsyra (2 %), av jordprov 
före och efter oxidativ förbränning, dvs. oorga-
nisk (P°, fosfatgrader) respektive total fosfathalt 
(Ptot), (Engelmark och Linderholm 1996).

Magnetisk susceptibilitet (MS) mättes med 
en Bartington MS2 med en MS2B mätcell och 
susceptibiliteten anges som en SI-enhet (dimen-
sionslös) per 10 g jord, (före och efter oxidativ 
förbränning vid 550°C, (MS550)) 

Pollenanalys
Provet homogeniserades innan ett delprov togs 
ut för pollenanrikning. Prover behandlades 
enligt standardmetoden för pollenanrikning be-
skriven i t.ex. Moore et al. (1991). Återstoden, det 
koncentrerade pollenmaterialet, färgades med 
saffraninfärgad glycerin. På preparatet räknades 
ca 900 pollen och procentvärden beräknades 
på basen av totalsumman för alla pollen från 
de landlevande kärlväxterna. Vid identifiering 
av pollentyperna användes bestämningsnyck-
lar av Beug (1961) och Moore et al. (1991). Vid 
pollenanalys av jordprover från murar/vallar 
finns en viss risk för att vissa växtarter med 
tjockskaliga pollenkorn får en överrepresenta-
tion i analyserna (t. ex korgblommiga växter och 
lind). Att pollenkornet har ett tjockt skal minskar 
risken för nedbrytning jämfört med tunnskaliga 
pollenkorn. I rösen/terrass finns det även en 
överhängande risk för att pollen transporteras 
genom ihåligheter ned i murar/vallar. Transpor-
ten sker i första hand med vatten. 

Resultat

Arkeobotanisk analys
Analysen visade att de flesta prover var rika 
på träkol utom prov 3 och 5. Träkolet domine-
rades helt av tall, i ett par prover fanns björk 
och gran. I samtliga prover fanns också kot-
tefjäll av tall. Kottefjällen har utplockats för 
datering då de har en låg egenålder. Kol från 
ris var förekommande i tre prover (5, 6 och 7). 
Kråkbär och ljung kunde identifieras. Frön från 

Miljöarkeologisk analys Bilaga 3

Roger Engelmark, Johan Linderholm och Jan-Erik Wallin
Miljöarkeologiska Laboratoriet, Umeå universitet Rapport nr 2006-005

Anläggning Träkol Kottefjäll Risväxter Kråkbärsfrön Gräsfrön Kommentar
1314:1 Tall, lite björk Tall    
1314:2 Tall, gran Tall    
1314:3 Gran Tall    Lite kol
1314:4 Tall Tall    
1314:5 Tall Tall Kråkbär 2  Lite kol
1314:6 Tall Tall Kråkbär, ljung 35 1 
1314:7 Tall, gran Tall Kråkbär, ljung 10 1 granbarr

Tabell 1. Arkebotanisk analys
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kråkbär fanns också i dessa prover. Ljungfrön 
är så små och lättförstörda så de går sällan att 
finna. Inga indikationer på odling har noterats 
i makromaterialet.

Markkemi
Alla proverna har relativt höga MS-värden och 
särskilt i A31 och A32 vilket måste bero på upp-
repad bränning av marken. Glödförlustvärden 
är likaså höga vilket till en del beror på mycket 
träkol i jorden. Fosfatvärdena är relativt låga 
och A8 har värden närmast som skogsjord. A31 
och A32 har något högre värden men kan inte 
klassas som matjord.

Pollenanalys
I projektets första skede togs ut 6 stycken prover 
för kontroll av polleninnehållet. Det är ofta att 
i jordprover har nedbrytningsprocessen gått så 
långt att pollenkornen är så nedbrutna att de i 
samband med anrikningen förstörs.

Alla 6 prover innehöll rikligt med pollen-
korn. Tre stycken valdes ut för vidare analys 
(se tabell 4).

Pollenproverna 1314:2, 4 och 7
Genomgående för alla tre prover är att träd-
vegetationen på lokalen domineras av tall och 
björk (tabell 4). Gran förekommer men inte alls 
i samma utsträckning som tall och björk. Al 
förekommer också på lokalen. Andelen pollen 
från ljung och andra risväxter är högt, mellan 
3-5 procent (respektive). Detta indikerar att 
dessa växter med största sannolikhet växte i 
stor omfattning på själva provtagningslokalen. 
Bottenvegetationen bestod till stora delar av 
ris- och ljungvegetation.

Andelen pollen från jordbruksindikerande 
växter är lågt. Vilket tyder på att under den 

tidsperiod som proverna representerar så fanns 
det inga större betes eller odlingsmarker i den 
omedelbara närheten. Åkrar var man odlade 
råg och korn fanns i regionen.

Diskussion
Det finns i det analyserade materialet inga 
indikationer på att jordproverna kommer 
från åkermark eller trädgårdar. I stället är det 
skogsmark med mycket träkol från främst tall 
och risväxter. Upprepade bränningar måste ha 
företagits. Om det varit svedjebruk borde mer 
av sädesslag och ogräs ha visat sig i både makro 
och pollenanalyserna eller betesväxter om det 
varit betesbränningar. Om det varit mycket 
kortvariga odlingar kan indikationerna ligga 
i stratigrafiska nivåer som vi inte analyserat. 
Analyser av stratigrafisekvenser med täta ana-
lysnivåer kunde sannolikt visa om kortvarig 
odling förekommit.
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MALnr Horisont kontext Labnot MS MS550 LOI(%) P° Ptot Ptot/P°
05_0038:001 1314:1 A8  57 335 7.8 13 29 2.2
05_0038:002 1314:2 A8  32 247 8.3 28 76 2.7
05_0038:003 1314:3 A8  57 247 3.3 12 45 3.8
05_0038:004 1314:4 A31 Kol 167 864 14.4 41 74 1.8
05_0038:005 1314:5 A31  107 83 3.3 40 75 1.9
05_0038:006 1314:6 A32  289 589 6.8 44 73 1.7
05_0038:007 1314:7 A32 Kol 80 332 4.8 36 75 2.1

 Resultat polleninnehåll Uttag för komplett pollenanalys
1314:1 Rikligt med pollen, Tall, Gran, Björk, och örter 
1314:2 Rikligt med pollen, Tall, Gran, Björk, Råg, och örter A8, schakt 11, L4
1314:3 Rikligt med pollen, Tall, Gran, Björk, Råg och örter 
1314:4 Rikligt med pollen, Tall, Gran, Björk, och örter A31, schakt 35, L2
1314:5 Rikligt med pollen, Tall, Gran, Björk, och örter 
1314:7 Rikligt med pollen, Tall, Gran, Björk, Korn och örter A32, schakt 32, L3

Tabell 2. Markkemiska data.

Tabell 3. Initialt pollentest
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Art/prov nummer 1314:2 1314:4 1314:7
Al 6.6 6.4 5.9
Björk 34.5 40.4 40.3
Tall 32.6 34.7 39.3
Gran 9.1 7.0 5.5
Avenbok  0.1 0.1
   
En 0.1 0.1 
Risväxter 5.2 3.8 2.6
Ljung 3.1 5.3 3.7
Gräs 5.6 1.3 1.2
   
Korgblommiga växter (Tungf.) 0.2  
Smörblommor 0.1 0.4 0.1
Korgblommiga växter (Rörf.)   
Nejlikväxter 0.1  
Gråbo 0.2 0.1 
Ärtväxter 0.2  
Syska 0.1  
Syror 0.7  
Summa jorbruksgynnade 
växter (exkl. gräs) 1.7 0.5 0.1

Korn 0.2 0.1 0.6
Råg 0.2  0.4
Summa odlade växter 0.4 0.1 1.0

Älgört   0.1
Flockblomstriga växter  0.1 
Rosväxter 0.1  
Halvgräs 0.9 0.1 0.1
Summa räknade pollen 911 905 903

Lummer 0.2  0.4
Ormbunkar 0.6 0.3 0.2
   
 Kol Kol Kol

Tabell 4. Resultat av pollenanalys, Ingarvet, Falu kommun, Dalarna. 
MAL nr. 05-0038.
 Andelen pollen/sporer i %. Analys Jan-Erik Wallin
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