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Inledning
Delar av fångstmarksgravfältet på den smala udden i Busjön, Äppelbo socken,
fornlämning 101:1, håller på att erodera bort (bilaga 1‐2). Gravfältet ingår i ett
riksintresse för kulturmiljövården, K117. Med anledning detta begärde
Länsstyrelsen i Dalarna en skadeinventering samt arkeologisk kartering av
gravfältet, dnr 431‐10941‐2015. Inventeringen och karteringen genomfördes av
Dalarnas museum under en dag i oktober 2015.

Antikvarisk bakgrund
Fångstmarksgravfält, likt det som finns vid Busjön, är en regional
kulturyttring för skogsregionen i mellersta Skandinavien. Fångstmarksgravar
dateras vanligen till perioden 200 f.Kr.‐600 e.Kr. och kallas ibland även för
insjö‐ eller skogsgravar. Namnen kommer av deras placering i dagens
landskap (Hallström 1945; Serning 1966; Hyenstrand 1974; Zachrisson 2014).
Fångstmarksgravarna ligger vanligen på välexponerade platser vid de större
insjöarna, ofta på ett näs som bildats av en grusås. Gravarna består av relativt
små runda, i något fall triangulära, tätt lagda stensättningar. Insjögravarna i
Dalarna finns främst i de norra och mellersta delarna av länet och exempel på
sådana gravfält finns förutom vid Busjön även vid Vindförbergs udde i
Oresjön, Skejsnäset vid Siljan, Hästnäset vid sjön Horrmunden i Transtrand,
Rullbonäset vid Venjansjön och på Getryggen vid sjön Amungen i Rättvik.
Insjögravar finns dock inte endast vid insjöar och därför kan namnet till viss
del vara missledande. Liknande gravar från samma period påträffas också i
fjällområdena, exempelvis ovanför trädgränsen på Fulufjällets östra sluttning
och på Fjätsjöriets västra sluttning i nordöstra Idre.
I Dalarna är flera av gravfälten arkeologiskt undersökta. I de undersökta
gravarna har man vanligen påträffat en samling brända ben som visar att den
döde kremerats. Tillsammans med de brända benen fanns i vissa fall några
mindre järnföremål i form av pilspetsar, knivar och spännen (Serning 1966).
Busjögravfältet
Det aktuella fångstmarksgravfältet ligger på en smal utskjutande udde
benämnd Harn vid Busjöns norra strand i Äppelbo socken. Gravfältet,
fornlämning 101:1, beskrivs i fornlämningsregistret som 40x10 meter stort och
bestående av tio gravar. Gravarna består av runda stensättningar 1‐4 meter i
diameter och 0,1‐0,3 meter höga. Gravarna är byggda av rullsten vanligen 0,1‐
0,2 meter stora (FMIS) (bilaga 2‐4).
Gravfältet beskrevs redan vid inventeringen 1971 som skadat. Graven
längst ut på uddspetsen var till hälften nederoderad. Utöver detta var den
största graven (sannolikt nummer 6 på kartan bilaga 3), centralt på gravfältet,
ytskadad och vid återläggande av stenen påträffades brända ben och en bit
efter en benkam (FMIS).
En av gravarna undersöktes delvis 1951 då landsantikvarie Ingemar
Tunander grävde en provgrop i en av dessa. Vid grävningen påträffades
brända ben, men något brandlager kunde inte urskiljas (ATA dnr 5741/51).
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I gravfältets direkta närhet finns ytterligare tre registrerade fornlämningar,
nummer 61:1, 117:1 och 144. Fornlämning 61:1 består av en slaggförekomst
med förhistorisk slagg på en yta om 30x3 meter. Fornlämning 117:1 består av
en möjlig boplatslokal med fynd av skärvsten på en sträcka om 100 meter
längs med stranden. Fornlämning 144 består av en ensamliggande oval
stensättning, 1,7x1,4 meter i diameter och 0,1‐0,3 meter hög (FMIS).

Syfte
Syftet var att genomföra en skadeinventering och kartering av gravfältet.
Utöver detta skulle de möjliga erosionsskadornas art och framtida prognos
beskrivas samt att ge ett förslag på åtgärder.

Metod
Gravfältet och udden samt dess omedelbara närhet besiktades okulärt,
inventerades och karterades. Utgångspunkten var tidigare uppgifter i
fornminnesregistret, arkiv och äldre kartmaterial. Gravfältet och udden mättes
in med RTK‐GPS. Resultatet jämfördes sedan med tidigare genomförda
karteringar.
Mikael Berglund, kvartärgeolog vid Högskolan Dalarna, har genomfört en
jordartsgeologisk bedömning (bilaga 19). Underlaget för bedömningen är
Sveriges geologiska undersökningars (SGU) jordartskarta, kartmaterial från
Riksantikvarieämbetet (FMIS) och Lantmäteriets (LMV) hemsidor. Utöver
detta har Berglund studerat bildmaterialet från fältbesöket i oktober 2015.

Resultat
Inventeringen och karteringen av gravfältet stämde överens med det som
tidigare fanns beskrivet i fornminnesregistret eller av äldre karteringar (bilaga
2‐3). Gravarna längst i nordväst var dock kraftig övervuxna och svårare att
avgränsa. Den grav som givits nummer 2 på den äldre karteringen (bilaga 3)
tycks ligga något längre norrut än vad som tidigare antagits.
Omkring 100 meter nordväst om gravfältet påträffades en möjlig ny
fornlämning i form av en mindre grop med vall. Gropen hade en yttre
diameter på 4 meter och liknade en fångstgrop, men sannolikt rör det sig om
en kolningsgrop. Detta inte minst beroende på närheten till tidigare kända
järnframställningsplatser. Ingen provstickning genomfördes i gropen vid
fältbesöket. Gropen var omgiven av en vall, upp till 1,5 meter bred och 0,2
meter hög. Djupet på gropen var 1 meter från toppen på vallen räknat.
Rörande gravfältet kunde det konstateras att det fanns betydliga
erosionsskador i dess ytterkant. De yttersta två gravarna (nummer 9‐10 på
kartan bilaga 3) var kraftigt påverkade och möjligen kan det också vara så att
den yttersta graven, som redan 1971 beskrivits som skadad, idag är helt
borteroderad.
Vattennivån vid fältbesöket var lägre än normalt (bilaga 2) och skadorna på
gravfältet tycks främst komma genom fottramp och annan vårdslöshet hos
besökare som medfört en erosion i rasbranterna ned mot vattnet (bilaga 8‐15).
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Det har inte minst gjort att rötterna på de mindre tallarna som växer på udden
blottlagts och vissa har även skador från yxa och/eller kniv (bilaga 8, 10, 12‐
13).
På uddens båda sidor fanns det tecken på att markvegetationen, förnan,
flyttats (bilaga 17‐18). Detta beror sannolikt på att isen vintertid tryckts upp
där, vilket naturligtvis är en möjlg framtida skadefaktor tillsammans med
vågerosion sommartid.
Åtgärdsförslag
När den dokumenterade erosionen skett och i vilken takt den äger rum är
svårt att avgöra. Förändringen mellan dagens kartläggning och karteringen
från 1944 är ganska måttlig (bilaga 2‐3). Udden har samma huvudsakliga
utsträckning och gravarna tycks ligga i stort sett i samma läge i förhållande till
”strandbranten”. Detta, tillsammans med bildningen av en stenskoning vid
strandlinjen, talar för att riskerna med den naturliga erosionen är begränsad.
Den yttersta delen av udden, där mineraljorden blottats och tallarnas rötter
blottlagts, är den mest utsatta. Sannolikt är vinderosion och slitage genom
fotvandrare större påverkande faktorer än vågerosionen. De båda sydligaste
gravarna (nummer 9‐10 på kartan bilaga 3) kan komma att blottläggas
ytterligare genom dessa processer och löper efter hand större risk att skadas
genom ras. Åtgärder som förhindrar fortsatt skada skulle kunna vara
tillförande av mulljord och plantering av skyddande växtlighet på uddens
exponerade delar ex. (grässlag och buskar). Denna typ av planteringsåtgärder
har testas för att exempelvis hindra jorderosion på andra håll i landet (MSB
2016).
Det vore önskvärt att arkeologiskt undersöka uddens sydligaste spets
innan en eventuell planteringsåtgärd. De två yttersta gravarna är i det
närmaste förstörda och en undersökning skulle därför innefatta dessa och den
intilliggande rasbranten. Efter undersökningen förslår vi att dessa gravar
återställs vilket då skulle få en markerande effekt på besökarna. Idag är det
svårt att uppfatta att det finns gravar på uddens sydligaste del. För att
ytterligare uppmärksamma gravarna föreslår vi att en ny och mer informativ
skylt iordningsställs på platsen. Denna borde också innehålla en hänsynstext.

Sammanfattning
Delar av fångstmarksgravfältet på den smala udden Harn i Busjön håller på
att erodera bort. Med anledning av detta har Dalarnas museum genomfört en
skadeinventering och kartering. Utöver detta var syftet att utreda
erosionsskadornas art, göra en framtida prognos och beskriva förslag på
åtgärder.
Fångstmarksgravfälten är en regional kulturyttring för skogsregionen i
mellersta Skandinavien. Fångstmarksgravar består vanligen av små runda tätt
lagda stensättningar och dateras till perioden 200 f.Kr.‐600 e.Kr.
Busjögravfältet består av tio gravar och beskrevs redan vid inventeringen 1971
som skadat.
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Vid fältbesöket i oktober 2015 kunde det konstateras att det fanns betydliga
erosionsskador i gravfältets ytterkant. De yttersta två gravarna var kraftigt
påverkade och skadorna tycks främst komma av fotvandring och annan
vårdslöshet hos besökare som medfört en erosion i rasbranterna ned mot
vattnet. Det har inte minst gjort att rötterna på de mindre tallarna som växer
på udden blottlagts och vissa har även skador.
När erosionen skett och i vilken takt den äger rum är svårt att avgöra. De
båda sydligaste stensättningarna kan komma att blottläggas ytterligare genom
dessa processer. Åtgärder som förhindrar fortsatt skada kan vara plantering
av skyddande växtlighet på uddens exponerade delar. Önskvärt vore också en
arkeologisk undersökning av de två yttersta stensättningarna. Efter
undersökningen förslår vi att dessa stensättningar återställs vilket då skulle få
en markerande effekt på besökarna. Vidare föreslår vi att en ny skylt
iordningsställs på platsen.
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Tekniska och administrativa uppgifter
Länsstyrelsens diarienummer:
Socken:
Fornlämning, RAÄ‐nr:
Fastighet:
Koordinater, mitten:
(SWEREF99 TM)
Höjd (RH 2000):

Inmätning:
Utförandetid:
DM projektnummer:
DM diarienummer:
DM foto accessionsnr:
Arkeologisk personal:
Projektansvarig:

431‐10941‐2015
Äppelbo
101:1
Nordibyn 4:3
N: 6709738
E: 443085
270‐273 möh
RTK‐GPS
2015‐10‐29
1595
122/15
2015/38 (14 foton)
Joakim Wehlin
Joakim Wehlin

Dokumentationsmaterialet bestående av 14 digitala bilder, 1 blad med fältplan
samt 1 shapefil förvaras på Dalarnas museum. Inga fynd tillvaratogs.
Bilagor
3 Kartor/planer (nr 1‐3)
15 Foton (nr 4‐18)
Jordartsgeologisk bedömning (nr 19)
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Bilaga 2. Utdrag ur terrängkartan över Äppelbo och Busjön. Inventeringsområdet är
markerat med blå ring. Skala 1:50 000.
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Bilaga 2. Utdrag ur fastighetskartan med det karterade gravfältet, Äppelbo 101:1. Skala 1:400.

7

Bilaga 3. Äldre karta över gravfältet. Uppmätt 1944‐07‐16 av Enar Eriksson och senare
kompletterad av Åke Hyenstrand 1971. Kartan är vriden mot norr och omarbetad efter
Hyenstrand 1974:154.
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Bilaga 4. Udden Harn i Busjön sätt från ovan. Flygfoto av K‐G Svensson 1989, Dalarnas
museums arkiv.

Bilaga 5. Den aktuella udden Harn i Busjön med gravfältet med fornlämningsnummer Äppelbo
101:1. Foto från NV, Joakim Wehlin.
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Bilaga 6. Spetsen av udden och gravfältet. Foto från NV, Joakim Wehlin.

Bilaga 7. Den aktuella udden från sjösidan. Foto från SÖ, Joakim Wehlin.
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Bilaga 8. Den sydvästra delen av uddens spets. Foto från S, Joakim Wehlin.

Bilaga 9. Den sydvästra delen av udden utom spetsen. Foto från S, Joakim Wehlin.
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Bilaga 10. Den sydvästra och skadade delen av uddens spets. Foto från NV, Joakim Wehlin.

Bilaga 11. Den sydvästra och skadade delen av uddens spets. Foto från SV, Joakim Wehlin.
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Bilaga 12. Den sydvästra och skadade delen av uddens spets. Foto från SÖ, Joakim Wehlin.

Bilaga 13. Den sydvästra och skadade delen av uddens spets. Foto från NV, Joakim Wehlin.
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Bilaga 14. Den nordöstra och skadade delen av uddens spets. Foto från N, Joakim Wehlin.

Bilaga 15. Den nordöstra och skadade delen av uddens spets. Foto från SÖ, Joakim Wehlin.
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Bilaga 16. Den nordöstra och skadade delen av uddens spets. Foto från SÖ, Joakim Wehlin.

Bilaga 17. Den sydvästra delen av udden med den av isen upptryckta förnan. Foto från SÖ,
Joakim Wehlin.
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Bilaga 18. Den nordöstra delen av udden med den av isen upptryckta förnan. Foto från NV,
Joakim Wehlin.
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Bilaga 19. Jordartsgeologisk bedömning
Mikael Berglund
Naturgeografiska förhållanden vid Busjön
Halvön Haren (eller Harn) som från norr sticker ut i Busjön är en egenartad
naturgeografisk bildning. Den är den del av ett omfattande stråk av
isälvssediment norr om Äppelbo. Isälvssedimentens läge avspeglar
smältvattendräneringen vid den senaste inlandsisens avsmältning. Två stråk
möts vid Äppelbo, ett från höglandet söder om Västerdalälven och ett som
följt Västerdalälvens lopp öster om Äppelbo. Dessa sammanstrålar och
sträcker sig sedan i stort sett mot nordnordväst, förbi Busjön, parallellt med
Västerdalälvens lopp nedströms Malung. Det är troligt att isälvssand och –
grus även utgör Busjöns bottensediment.
Busjön och isälvssedimenten norr om sjön ligger 270‐280 m.ö.h. och högt
över högsta kustlinjen. De ganska plana, terrassliknande sedimentytorna för
tankarna till deltabildning, och det är möjligt att Busjön vid inlandsisens
avsmältning under ett kort skede varit dämd av kvarliggande ismassor som
möjliggjort en isälvsdeltauppbyggnad några meter över Busjöns nuvarande
passpunktsnivå.
Busjöns norra stränder är flikiga. Udden Långnäset är framträdande: den
består av isälvssediment som är förankrat i mindre moränholmar, och sträcker
sig från sydväst in i Busjöns norra vik Lillsjön. Mindre sjöar i
sedimentområdena norr om Busjön är sannolikt dödisgropar (bildade genom
att isblock inbäddade i isälvssediment vid deglaciationsskedet efter hand
smält bort). En smal, låg åsrygg löper från Harens nordvästra del åt norr och
bildar en ganska skarp västlig avgränsning för tre sådana småsjöar (Lomtjärn
närmast Haren och norr därom Södra och Norra Skålltjärnen).
Isälvssedimenten vid Busjöns norra ända bildar sammantaget en speciell
naturgeografisk miljö. Dess attraktionskraft omvittnas av fornminnena men
även av dagens ganska täta fritidshusbebyggelse.
Halvön haren och dess gravfält
Avlagringarna närmast norr om Busjön inklusive halvön Haren är enligt
SGU:s jordartskartering uppbyggda huvudsakligen av isälvssand. Vid ett
fältbesök framgick emellertid att den utstickande udden även har ett avsevärt
sten‐ och grusinslag (bilaga 7‐17). Det är troligt att även materialet som
gravfältet vilar på har ett inslag av sten. Likaså går det att anta att materialet
till gravarna (bilaga 2‐3) är hämtat direkt från platsen.
Halvön Haren består av en bredare del och en smal, åt sydost utstickande
udde. Udden övergår i spetsen till en smal, låg sträng eller revel som sträcker
sig i stort sett rakt åt söder ut i sjön (bilaga 1, 2, 4). Längden på denna revel
kan skattas till omkring 80 meter; dess framträdande styrs av vattennivåerna i
sjön och tidvis torde den vara vattentäckt i sin helhet. Materialet här är stenigt
och kantavrundat. Denna stenrevel i vattnet, som är delvis vasskantad och
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möjlig att vandra ut på, bidrar till den särpräglade naturgeografin på platsen.
Liknande smala grus‐ och stensträngar syns även i delar av Busjöns norra vik
Lillsjön nordväst om udden Haren. Revelns utsträckning och sammansättning
gör det sannolikt att den utgör en förlängning av den ovan nämnda låga
åsryggen norr om halvön Haren. Den är då alltså inte ursprungligen en
strandbildning, även om vågerosion och ispåverkan bidragit till dess
nuvarande utseende.
På udden finns ett tiotal mindre gravar i form av stensättningar, vilka hotas
av markslitage och erosion på platsen (bilaga 2‐3). De två sydligaste gravarna
ligger i direkt anslutning till branten. Naturprocesser som kan antas skada
udden och därmed fornminnena är isskjutning och medfrysning av
stenmaterial vintertid samt vågerosion sommartid. Några tallar längst ut på
udden lutar utåt och har frameroderade rötter: när dessa faller kan
mineraljord blottas och erosion ske genom ras och vind och kanske
vågbearbetning, även om läget är ett stycke upp från strandlinjen. Därtill
kommer slitage genom fotvandring och annan vårdslöshet hos besökare. De
blottade markytor som syns fr.a. på uddens sydvästsida i bildmaterialet
(bilaga 8‐13) utgör en ca meter hög brant vari tallrötter frilagts och med en
stenansamling i nederkanten. Detta har troligen uppstått genom
vågbearbetning och ytlig utrasning vid högvatten, med en viss bortsköljning
av sandigt material, varvid det grövsta materialet blivit liggande kvar vid
brantens fot. Stenmaterialet bildar därigenom en skoning i vågsvallzonen som
begränsar fortsatt naturlig erosion. Det kan noteras att denna skoning ligger
ett stycke ovanför vattenlinjen vid tidpunkten då bilderna togs. Ytterligare en
stenbård ligger i själva strandlinjen, synligt i t.ex. bilaga 9, och stenmaterialets
utseende och sortering här vittnar om att vattennivån var relativt lågt vid
besökstillfället.
När erosionen skett och i vilken takt den äger rum är svårt att avgöra.
Återbeväxning av tidvis vågpåverkad, lutande, grovkornig mineraljord är
begränsad, och synliga erosionsmärken idag kan ha bildats åtskilliga år
tillbaka. Förändringen av terräng som ses vid jämförelse mellan dagens
kartläggning och kartan från 1944 är ganska måttlig (bilaga 2‐3). Udden och
stenreveln ut i sjön har samma huvudsakliga utsträckning och gravarna tycks
ligga i stort sett i samma läge i förhållande till ”strandbranten”. Detta,
tillsammans med bildningen av en stenskoning vid strandlinjen, talar för att
riskerna med den naturliga erosionen är begränsad. Den yttersta delen av
udden, där mineraljorden blottats och tallar efterhand förlorat rotfästet, är den
mest utsatta, och troligen är vinderosion och slitage genom fotvandring
viktigare faktorer här än vågerosion. De båda sydligaste gravarna kan komma
att framprepareras något genom dessa processer men löper efter hand risk att
skadas genom ras. Åtgärder som förhindrar fortsatt skada kan vara tillförande
av mulljord och plantering av skyddande växtlighet på uddkrönets
exponerade delar (grässlag och buskar kan vara lämpligare än tall, som
troligen tillväxer långsamt här).
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Underlaget till denna presentation är SGU:s jordartskarta K 335 (Malung 13D
SO), SGU:s Kartvisare (www.sgu.se), den fornminnesinformation och
terrängskuggad höjdmodell som tillhandahålls av RAÄ:s webtjänst Fornsök
(http://www.fmis.raa.se), Lantmäteriets Kartsök och ortnamn
(https://kso.etjanster.lantmateriet.se/) samt bildmaterial från ett fältbesök i
oktober 2015.
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