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Sammanfattning
Arkeologer från Dalarnas museum undersökte i augusti 2017 resterna efter 
en gravhög i Yttermo, Leksands kommun. Det som återstod av gravhögen 
var den kantränna som varit runt själva högen och två små nedgrävningar. 
Kantrännan var 10–11 meter i diameter, ca 0,5 meter djup och 2 meter bred i 
markytan. Rännan hade en 2 meter bred öppning i sydväst. Fyllningen i rännan 
bestod av åtminstone sju mer eller mindre tydliga sandlager. Lagren innehöll 
också en varierande mängd kol. Vissa lager fanns i hela rännan medan andra 
bara fanns i en viss del. Flera lager visade spår efter eldning av ris. 

Det påträffades endast ett fåtal fynd. Det största järnföremålet var en 
doppsko till ett spjutskaft. I övrigt var det mest små obestämbara järnfrag-
ment. Spritt i rännans fyllning fanns fragment av brända ben och även några 
obrända ben. Datering av olika lager tyder på att rännan stått öppen under 
tiden graven användes och att gravens brukningstid var från 900-talet till 
början av 1200-talet. Gravhögen har sannolikt ingått i ett gårdsgravfält tillsam-
mans med de tidigare undersökta skelettgravarna. I Dalarna och Mälardalen 
är det vanligt att både förkristna och kristna gravar ligger tillsammans på 
gårdsgravfält under 1000- och 1100-talen. Själva gården bör ha legat i närheten 
av gravarna, men det är oklart var.

Inledning
I augusti 2017 undersökte Dalarnas museum resterna efter en gravhög, RAÄ-
nr Leksand 2713, vid Yttermo utanför Leksand (figur 1). Lämningen hade 
kommit fram vid en schaktningsövervakning senhösten 2016 (Bennström 
2018) och Länsstyrelsen i Dalarnas län tog då beslutet att lämningen tillfälligt 
skulle täckas över och VA-ledningen borras under gravanläggningen. Graven 
skulle sedan undersökas vid ett senare tillfälle, så att den inte skadades om 
framtida grävarbeten skulle behöva göras invid ledningen, dnr 431-1979-2017. 
Beställare av arbetet var Dala Vatten och Avfall AB.
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Kunskapsläge

Landskapsbild
Undersökningsområdet låg i åkermarken i Österdalälvens dalgång. Hela 
Häradsbygdsområdet har legat under den högsta nivå som havet nådde se-
dan inlandsisen smält. Siljan verkar ha blivit en insjö relativt snart efter isens 
tillbakagång, ca 8000–7900 f.Kr. Ett kort tag var Siljan del av en havsvik som 
sträckte sig mot kusten i sydost (Wehlin 2014). Marken består således av sedi-
mentjordar som lämpar sig väl för odling. Landskapet är flackt med flera små 
tjärnar, lokor och vattensamlingar. Marken är relativt lätteroderad och utmed 
stranden mot Österdalälven finns flera djupt inskurna raviner. Idag utgörs 
större delen av området av odlingsmark, vilken skärs av järnvägen, byggd 
1914, och nuvarande riksväg 70. Trädvegetation finns utmed älvstranden och 
kring raviner, tjärnar och lokor.

Tidigare undersökningar
Inför byggandet av nya riksväg 70 genom Häradsbygden och Leksand ge-
nomförde Riksantikvarieämbetet omfattande arkeologiska undersökningar. År 
1983 slutundersöktes de södra delarna vid Häradsbygden och 1984 de norra 
delarna vid Limsjön och Krökbacken. Redan innan spaden sattes i marken 
hade dock fynd från stenåldern fram till sen medeltid/nyare tid gjorts i de 
plöjda åkrarna i hela Häradsbygden. Den undersökning som genomfördes 
i Häradsbygden under knappt sex månader år 1983 var en av de största 
som gjorts i Dalarna och omfattade 50 000 kvadratmeter fördelat på 13 olika 
undersökningsplatser. Undersökningarna resulterade bland annat i att flera 

Österdalälven

Österviken

Yttermo

Noret Limsjön

Övermo

Häradsbygden

Leksand

70

70

Åkerö

Tibble
F

0 1 20,5
Kilometer

Ullvi

Figur 1. Utsnitt från terrängkartan med undersökningsområdet inom den blå cirkeln. Skala 1:50 000.
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olika bebyggelselämningar från olika tider påträffades (Ersgård & Syse 1984; 
Syse 1996). 

Direkt nordost om det aktuella undersökningsområdet påträffades ett 
vikingatida gårdsgravfält och boplatsområde, Leksand 985:1 (figur 2). Bo-
platsområdet utgjordes av stolphål och gravfältet bestod av sex skelettgravar, 
varav fem vuxna och ett barn. Åtminstone några av individerna var begravda 
i kistor och hade gravgåvor. I mansgravarna fanns yxa, eldstål och flinta samt 
i ett fall en kniv. I den enda kvinnograven fanns ett halsband med glaspärlor 
och två bronshängen. I övrigt utgjordes gravgåvorna bland annat av kammar, 
ett mynt och björnklor. Det kanske mest spännande fyndet var ett bronsbleck 
med ristade runor som låg på den begravdes panna, i en annars nästa fyndtom 
grav (Syse 1996). På den ena sidan fanns fem runtecken ristade, varav de fyra 
första kan utläsas som k u i a. Det femte tecknet kan ha varit ett n. Tecknen på 
den andra sidan kan inte med säkerhet tolkas (Gustavsson & Snaedal Brink 
1984). En nyligen gjord tolkning föreslår att runorna ska utläsas som namnet 
Gunnar (Pereswetoff-Morath 2017). Intressant är att notera att runristade bly-
bleck också har hittats i materialet från den relativt närbelägna Västannorstjärn. 
På det ena går det inte att få fram någon språklig mening men på det andra 
finns den kända bönen Ave Maria avfattad på latin (Gustavsson & Snaedal 
Brink 1979 och 1980). Dateringen av gravarna är något problematisk. Utifrån 
fynden bedömdes gravarna höra hemma i tiden kring sent 900-tal–1000-talet 
medan 14C-analyser på två av skeletten gav dateringar till 660–930-tal. Sanno-
likt hör gravarna hemma i 900-tal (Ersgård 1997). Pereswetoff-Morath (2017) 
föreslår dock en möjlig datering av runblecket till 1100-tal.

Strax söder om undersökningsområdet har bebyggelselämningar från järn-
ålder fram till och med 1700-tal påträffats, Leksand 619:1 och 619:4, se figur 2.

0 100 20050 Meter

985:1

619:4619:1

619:3

2713

70
Ö

sterdalälven

F

Figur 2. Utsnitt från fastighetskartan med omnämnda lämningar markerade med rött och respektive 
nummer. Skala 1:5 000.
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Förutom undersökningarna i samband med riksvägsbygget har det, som 
redan nämnts, också gjorts fynd vid Västannorstjärn, Leksand 368:1. Vid 
grävarbeten utmed den östra stranden 1975 framkom en stor mängd föremål. 
Vid undersökningar 1975 och 1977 kunde många bevarade träföremål från 
1100–1300-talen tillsammans med en del läder- och metallföremål tas tillvara. 
En tolkning av den stora mängden föremål i strandkanten av den lilla tjärnen 
är att de placerats där i samband med rituella handlingar (Carlsson 2016b; 
Ersgård 1997).

2016–2017 genomförde Dalarnas museum en schaktningsövervakning 
utmed en ca 5 kilometer lång sträcka mellan Övermo och Tunsta i samband 
med att en ny VA-ledning lades ned. Det var vid dessa grävarbeten som den 
här undersökta lämningen påträffades (Bennström 2018).

Bebyggelseutvecklingen i Häradsbygden
Området vid Siljan, Österdalälven och Limsjön befolkades redan under äldsta 
stenålder för omkring 9500–10 000 år sedan. Området utgjordes då av ett 
tundralikt kustlandskap (Wehlin 2016). Den stora boplatsen vid Limsjön har 
undersökts vid flera olika tillfällen och resultaten visar att den utnyttjats under 
flera olika faser under både äldre och yngre stenålder. Vid undersökningen 
för riksväg 70 år 1984 påträffades vad som tolkades om ovala hyddbottnar, 
25 kvadratmeter stora (Wehlin 2014).

Det är dock först flera tusen år senare som man kan börja tala om någon fast 
bebyggelse. Pollendiagram från prover i Västannorstjärn ger en allmän bild av 
hur marken nyttjades i äldre tid. Enligt diagrammet tog röjning av mark och 
odling fart vid tiden omkring Kristi födelse och man kan anta att det då också 
fanns en etablerad bebyggelse. Cirka tusen år senare, under vikingatid – tidig 
medeltid, ägde en agrar expansion rum, då odlades marken upp i större skala. 
Denna expansion kan ses på flera ställen i Sverige. Under 1300–1400-talen sker 
den medeltida jordbrukskrisen med minskning och igenväxning av odlings-
marken. En tendens som kan påvisas i hela Västeuropa. Pollen visade att en 

Figur 3. Det avbanade och rensade undersökningsområdet fotograferat från väster. Kantrännan A1 
synlig som en mörk ring i den annars ljusa marken. Foto: Eva Carlsson.
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ny agrar uppgång skedde under 1500–1600-talen och det är då odlingsland-
skapet får den utformning och utbredning som vi till stora delar fortfarande 
kan se. Det är också under denna tid som en flyttning av bebyggelsen sker. 
Historiskt källmaterial visar att byarna i Häradsbygden tidigare legat i nära 
anslutning till och vinkelrätt mot älven. Men i slutet av 1600-talet/början av 
1700-talet flyttas bebyggelsen till sina nuvarande lägen närmare skogskanten 
(Ersgård & Syse 1984, Syse 1996). Ytteråkerö ligger dock kvar i sitt äldre läge. 
Byn har till stora delar fortfarande samma struktur som vid storskiftet 1819 
(U24-77:1). En struktur som alltså kan vara mycket gammal. 

Syfte
Syftet med undersökningen var att undersöka, dokumentera och datera 
gravanläggningen i sin helhet. Frågeställningarna inför undersökningen 
var att ta reda på hur gammal gravanläggningen var och hur den hade kon-
struerats och använts. 

•	 Vilken var anläggningens tillkomsttid och användningstid och när 
övergavs den? 

•	 Fanns det någon intakt gravläggning bevarad och vad hade den 
gravlagda personen i så fall för ålder, kön, status m.m.? 

•	 Gick det att se spår efter kulthandlingar i anslutning till graven? 
•	 Gick det att utrönas om något och i så fall vilket samband gravan-

läggningen hade med de tidigare påträffade boplats- och gravområ-
det Leksand 985:1? 

•	 Gick det att tolka graven i en vidare kontext t.ex. övriga järnålders-
lämningar i Häradsbygden och gravarna på Kyrkudden i Leksand?

0 2 41 Meter

Schaktkant F
A1

A4

A2

A3

Figur 4. Planritning över det avbanade området med påträffade anläggningar. Skala 1:200.
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Metod och genomförande
Undersökningen inleddes med att den tidigare framschaktade ytan som 
täckts med markduk och jord togs fram med hjälp av grävmaskin och att 
ytterligare matjord togs bort skiktvis för att få fram hela anläggningens yta. 
Därefter rensades hela ytan för hand (figur 3). Den frilagda ytan var 205 kva-
dratmeter. Lager och konstruktioner undersöktes skiktvis för hand ned till 
opåverkad mark. Lagren dokumenterades och beskrevs på kontextblanketter 
samt fotograferades med digitalkamera och mättes in med RTK-GPS. Alla 
lager provsållades och många lager sållades i sin helhet. Vattensållning med 
maskstorlek 2x2 mm användes. Prover från de olika lagren togs för datering 
och makroanalys.

Fältarbetet genomfördes under nio dagar i augusti 2017 av 2–3 arkeologer. 
Hela anläggningen undersöktes och förhållandena var mestadels bra med 
varmt och torrt väder.

Resultat

Anläggningar
Totalt påträffades fyra anläggningar, själva kantrännan A1, två nedgrävningar 
A2 och A4 samt en anläggning A3, som var tydlig i plan, men sedan kom att 
utgå (figur 4).

A1 kantränna
Kantrännan var 10–11 meter i diameter med en ca 2 meter bred öppning i 
sydväst. Rännan var ca 0,5 meter djup och oregelbundet U-formad. I ytan 
var rännan intill 2 meter bred och i botten 0,3–0,7 meter bred. Fyllningen be-
stod av sju mer eller mindre tydligt åtskilda lager av sand med ett ringa till 
dominerade inslag av kol och sot. Några lager gick att följa runt om i i stort 
sett hela anläggningen medan andra bara fanns i delar av rännan (figur 5).

Lagerbeskrivning A1
L1 var ett beige ca 0,08 meter tjockt lager synligt i den norra delen av rännan 
och överlagrat av matjorden (figur 6). Det bestod av beige sand med inslag av 
kol och sot. Detta lager var också synligt vid utredningen 2016 då den östra 
delen av lagret grävdes bort (Bennström 2018). Lagret begränsades abrupt i 
väst av en plogfåra. Sannolikt är L20 i söder rester av samma lager.

N delen S delen Ö delen

Matjord Matjord Matjord
I I I I I

L1 L20 I I L1
I I I I I

L2 I I I L2 Bent-
I I I I I

L3 - L4 L21 I I I onit-
I I I I I

L22 L22 I I L22 lera
I I I I I

L25 L25 L23 - L24 L25
I I I

L26 L26 L26
Figur 5. Matris gravrännans olika lager i norra, södra och östra delen.
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L20 var ljust gråbrunt och 0,04–0,05 meter tjockt och överlagrat av matjorden 
(figur 6). Lagret bestod av sand med inslag av kol, sot och bränd lera. Endast 
synligt som en mindre fläck i söder. 

Figur 6. Planritning över A1 med L1, L3, L20 och L21 samt L1 från utredningen 2016–2017 med röd 
kant tillagt. Skala1:200.

Figur 7. Den norra delen av kantrännan fotograferad från väster med L2 framrensat. Lägg märke till 
den mörkbruna plogfåran med kolfläckar som begränsar L2 i nedre delen av bilden. Foto: Eva Carlsson. 

0 2 41 Meter

Teckenförklaring
L1 utredning

L1

L3

L20

L21

Schaktkant

Profilschakt
utredning

F
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L3 var gulbeige till färgen och var 0,02–0,06 meter tjockt och överlagrat av 
L2 (figur 6). Det bestod av sand med en hel del kol samt lite sot och träflis. 
Lagret var endast synligt i nordväst och begränsades av den ovan nämnda 
plogfåran. Sannolikt samma lager som L21 i söder.

L21 bestod av gulbeige sand med inslag av kol och var 0,04–0,06 meter 
tjockt med skålformad profil (figur 6). Överlagrat av L20 och endast synligt 
som en ca 1,6x0,5 meter stor fläck i söder.

L2 överlagrades av L1 och var endast synligt i den norra delen samt begrän-
sades av samma plogfåra som L1 (figur 7 och 8). L2 var svartbrunt, 0,05–0,10 
meter tjock och bestod av sand med en riklig förekomst av kol, en del sot och 
även träflis/obränt trä.

L4 fanns endast i västra delen av rännan och överlagrades inte av ovan-
stående lager (figur 8). Det var brunt, kompakt, 0,15 meter tjockt och hade 
inslag av silt. I nordöst begränsades det av samma plogfåra som nämnts i 
beskrivningen för ovanstående lager.

L22 var synligt i nästan hela rännan (figur 9). Det överlagrades av L2, L3 
och L4 i norra delen och L20 och 21 i söder. Lagret bestod av 0,01–0,20 meter 
tjock brun strimmig sand med ett mindre inslag av kol och sot. L22 var ore-
gelbundet både i plan och profil och därmed något svåravgränsat. Troligen 
bestod L22 av många tunna likartade lager.

L25 kunde iakttas i hela rännan och överlagrades av L22, utom ca 1,5 meter 
närmast öppningen i väster (figur 9 och 10). Lagret bestod av en tunn men 
tydlig kol- och sothorisont, 0,005 meter tjock.

L26 fanns i hela rännan och överlagrades av L25 (figur 10). Lagret bestod av 
brun-, gul- och beigeflammig sand med ett litet inslag av kol och var 0,15–0,25 
meter tjockt. L26 var oregelbundet och svårt att avgränsa både i plan och profil. 

Figur 8. Planritning med L2 och L4. Lägg märke till den skarpa gränsen mellan lagren där plogfåran 
går. Skala 1:200.
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0 2 41 Meter

Teckenförklaring
L25

L26

L23

L24
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Schaktkant

Profil

Profil

Profilschakt
utredning

F

Figur 9. Planritning med L22 och L25 som båda var synliga i nästan hela kantrännan. Skala 1:200.

Figur 10. Planritning med de undre lagren i kantrännan samt L23 och L24 i söder. I öster syns 
bentonitlerans största utbredning i plan. Skala 1:200.
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L23 och L24 låg innanför inre kanten på rännan vid öppningen i söder 
(figur 10). L23 bestod av gulbeige sand och överlagrades av matjord samt 
L22 i södra kanten. Lagret låg delvis på den naturliga marken. L24 bestod av 
brun sand och överlagrades av matjord samt L23 i södra kanten. Lagret låg 
på den naturliga marken.

I den östra delen hade bentonitlera trängt upp från borrningen under an-
läggningen. Leran låg som en kaka diagonalt genom alla lager och var synlig 
som en liten fläck redan vid den inledande rensningen av undersökningsytan. 
Som mest täckte bentonitleran en yta på ca 3,5x3,0 meter.

A2 Nedgrävning
Nedgrävning, oval, 0,52x0,34 meter (NV-SO) och 0,11 meter djup med skål-
formad profil. I södra kanten och halva botten en ca 0,05 meter tjock fyllning 

av beige silt med 
visst kolinslag. I 
övrigt ljusbrun 
si l t  med kol-
inslag. Snittad 
i N-S riktning 
(figur 12).

A4 Nedgräv -
ning
Nedgrävning, 
oval, 0,40x0,37 
meter (NV-SO) 
och 0,13 meter 
djup med något 
skålformad pro-
fil. Plogfåra rakt 
igenom i NV-Figur 12. Nedgrävningen A2 snittad i nord-sydlig riktning och fotograferad 

från väster. Foto: Greger Bennström.

Figur 11. Profilen i södra delen av kantrännan A1 från öst. Foto: Eva Carlsson.



15Arkeologisk undersökning – Yttermo

SO riktning. I 
mitten var en 
fyllning av ljus-
brun silt med 
inslag av kol, 
ca 0,06 meter 
tjock, tunnare 
ut mot kanterna. 
Sedan kom en 
tunn oregelbun-
den kolhorisont 
och i botten/yt-
terkant var en 
ca 0,06 meter 
tjock fyllning av 
beige silt med 
kol ins lag,  ca 
0,06 meter tjock. 
Snittad i NV-SO 
riktning (figur 13).

Fynd
Antalet påträffade fynd var relativt litet. I nästan alla lager förekom millime-
tersmå fragment av brända ben. Flest var det i L26 med ca 20 fragment. Även 
fragmenterade obrända ben fanns i L22, i L25 samt i övergången mellan L25 
och L26. I många av lagren fanns också 5–20 millimeter stora järn-/slaggfrag-
ment. Enstaka 30–70 millimeter stora slagg-/ugnsväggsbitar påträffades i L22 
samt i L25 och L26. I flera av lagren förekom också enstaka skarpkantade 
stenar och enstaka små bitar bränd lera. I L3 hittades en liten järnten (F1) och 
i L4 ett eventuellt beslag (F2). I L22 hittades förutom ovan nämnda ben och 
slagg även en järnten (F6) och ett spik-/nithuvud (F4). En doppsko av järn 

Figur 13. Nedgrävningen A4 snittad nordväst-sydöstlig riktning och 
fotograferad från nordost. Foto: Greger Bennström.

Figur 14. Södra delen av kantrännan med de inmätta fynden med respektive nummer samt inmätta ben 
och slagg markerade med röda punkter. Skala 1:100.

0 1 20,5 Meter
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slagg
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slagg
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hittades i västra delen av L25 (F5). I samma lager hittades även en ten (F3). 
Se även bilaga 2, fyndtabell.

Analyser

Makroskopisk analys
I fält samlades tolv jordprover in, sju av dessa skickades senare för makro-
skopisk analys till Jens Heimdahl, Arkeologerna SHM. De prover som analy-
serades var PM 144 (L1), 291 (L2), 372 (L3), 465 (L4), 745 (L22), 991 (L25) och 
819 (L26) (figur 15).

Sammanfattningsvis kunde den makroskopiska analysen konstatera att 
innehållet i de olika lagren skilde sig åt. Detta bör i sin tur betyda att rännan 
stått öppen under den tid som gravhögen varit i bruk och att de olika lagren 
speglar olika aktiviteter vid graven. Om rännan fyllts igen vid ett tillfälle eller 
sakta under lång tid skulle innehållet i lagren eller lagret vara mer homogent. 
Utifrån innehållet kan lagren delas in i tre kategorier: L2–L4 och L25 är kolrika 
lager med spår av risbränder. L22 och L26 är kolfattiga med huvudsakligen 
sand. L1 har visst kolinnehåll och spår efter matlagning. L1 var det översta 
lagret. För en närmare beskrivning av analysen och resultatet, se bilaga 1 
makroskopisk analys.

Datering
Från den makroskopiska analysen togs material från två prover ut för 14C-
analys. Ett sädeskorn från PM144 (L1) och ett enbär från PM991 (L25). Sädes-
kornet fick en datering till yngre vikingatid 970–1050 e.Kr. och enbäret till 
tidig medeltid 1150–1270 e.Kr. (figur 16).

Figur 16. Tabell över resultatet från 14C -dateringen.

Anl. nr Kontext 14C BP Kalibrerat 1 σ analysnummer
A1 L1 (PM144) 1 018±29 970AD (90,9%) 1050AD Ua-59326
A1 L25 (PM991) 844±29 1150AD (94,4%) 1270AD Ua-59327
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Figur 15. Planritning över kantrännan med samtliga lager och makro-prover med respektive nummer. 
De analyserade proven i fet stil. Skala 1:200.
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Tolkning och utvärdering 
Anläggning A1 tolkades redan under utredningen 2016–2017 som en kan-
tränna till en gravhög. Denna tolkning kan nu bekräftas. Ingenting av själva 
gravhögen återstod. Den har grävts och/eller plöjts bort genom århundradena. 
Plogspår kunde också iakttas i den naturliga marken och i de översta lagren i 
rännan när ytan hade rensats. I nivå med den naturliga marken var rännans 
kanter flacka och övergången mot naturlig mark var mjuk. Intrycket var därför 
att rännan var i stort sett intakt, förutom att några av de översta lagren delvis 
hade plöjts bort (figur 17). 

Om gravhögen har legat innanför kantrännan bör den ha varit maximalt 
7 meter i diameter, vilket får ses som en normal storlek. Undersökta högar 
med kantrännor i Dalarna har varit ca 4–15 meter i diameter, se tabell figur 
21 (Bennström & Helgesson 2010; Carlsson 2016a; Carlsson 2018; Lögdqvist 
2009; Pagoldh & Carlsson 1996).

Tolkning av lagren i kantrännan
L22, L25 och L26 fanns i hela rännans längd. Om antagandet att L1 och L20 
samt L3 och L21 är samma lager har även dessa två funnits i hela rännan.

Det kolbemängda L2 fanns bara i den norra delen, mellan L1 och L3. 
Det kunde inte iakttas mellan L20 och L21 och tolkningen är därför att det 
ursprungligen bara funnits i den norra delen. L4 fanns bara i västra delen, i 
plan beläget mellan öppningen och L1–L3. Stratigrafiskt var det svårt att exakt 
avgöra förhållandet till L1–L3 då de skildes åt av en plogfåra, men intrycket 
var att åtminstone L3 delvis hade överlagrat L4. Innehållsmässigt skiljer sig 
L4 från de övriga. Det är det enda lager som har granbarr som dominerande 
material. Tolkningen är att innehållet i L2, L3, L4 och L25 bär spår efter olika 
aktiviteter som försiggåtts vid gravanläggningen. Kol, sot och skörbränd 
sten är ganska vanligt förekommande i kantrännor. En tolkning är att man 
har eldat i själva rännan i samband med rituella handlingar (Carlsson 2016a). 

Mellan A4 och kantrännan fanns spår efter brand i form av rödbränd silt 
med kol- och sotinslag (figur 18). Detta lager var dock nästan helt bortplöjt 

Figur 17. Översiktsbild från öster med den nästan helt utgrävda kantrännan. Foto: Greger Bennström. 
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och det är svårt att göra någon närmare tolkning av det. Det kan ha med gra-
ven att göra, t.ex. rester efter ett gravbål, men det kan också vara spår efter 
en rotbrand. 

Sädeskärnan av korn i L1 skulle kunna komma från någon måltid invid 
gravhögen, men också från en närbelägen gård. Sädeskornet fick en äldre da-
tering än enbäret från det underliggande L25. Det tolkas som att rännan blivit 
igenfylld med ett äldre intilliggande marklager först i samband med senare 
tiders jordbruksaktiviteter på platsen. Kanske i samband med den agrara upp-
gången på 1500–1600-talet? L25 som var ett av de undre lagren och bar spår 
efter eldning, kanske i rituellt syfte, och fick en datering till 1150–1270 e.Kr. 
Det skulle tyda på att gravfältet varit i bruk åtminstone från 900-tal till en bit 
in på 1200-talet. Detta ligger inom spannet för de undersökta höggravfälten 
i Borlänge och Stora Tuna som har dateringar från mitten av 500-talet till och 
med 1200-talet (Bennström & Helgesson 2010; Carlsson 2016a; Carlsson 2018; 
Lögdqvist 2009; Pagoldh & Carlsson 1996).

Tolkning av fynden
Det enda tydliga föremålet som påträffades var en metallskoning till bakän-

den på ett spjutskaft, en så 
kallad pikformig doppsko 
(F5) (figur 19). Föremålet 
påträffades i L25 i kan-
trännans västra del. I Da-
larnas järnålder (1966) tar 
Serning upp sju liknande 
doppskor, samtliga från 
gravkontexter och de flesta 
med en tydlig datering till 
vikingatid (figur 20).

Någon ytterligare tolk-
ning av fynden är svår att Figur 19. Doppskon F5 efter konservering. Foto: Greger 

Bennström.

Figur 18. Området med rödbränd silt mellan A4 och den utgrävda kantrännan. Foto: Greger Bennström.
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göra då doppskon var det enda tydliga föremålet som hittades. De fragment 
av brända ben som hittades spridda i de lager som fyllde kantrännan får antas 
komma från en centralgrav eller gravgömmor som legat i de övre lagren och 
som nu var bortplöjda. De skulle också kunna komma från rituella måltider 
invid graven, men då de var kraftigt fragmenterade är det troligare att de 
härrör från ett eller flera gravbål.

Tolkning av rännan i större kontext
Öppningen i cirkelns sydvästra del tolkas i allmänhet som en symbolisk, och 
kanske också reell, port till eller passage mellan de levandes och de dödas 
världar. Dessa portaler är ett relativt vanligt fenomen på denna typ av grav-
anläggningar. Men orienteringen med en ingång orienterad åt söder och 
gravkammare mot norr finns också på andra typer av gravar och under andra 
tider. Att orienteringen inte är i rak nord-sydlig riktning kan bero på att man 
hade en annan uppfattning om huvudväderstreckens lägen under forntiden 
(Lindström 1997; Nordberg 2004). Öppningar eller bryggor åt sydväst har 
även kunnat iakttas på undersökta kantrännor i t.ex. i Syrholen, Dala-Floda 
samt i Romme, Islingby och Hönsarvet runt Borlänge, men det förkommer 
också att öppningar helt saknas eller att de ligger i andra väderstreck (Carls-
son 2016a) (figur 21). 

Det kunde inte iakttas några spår efter en eventuell gravläggning i högens 
centrala delar. I de undersökta gravarna i Borlänge och Stora Tuna har man inte 
heller kunnat se några tydliga spår av centralgravar. Det verkar som eventu-
ella centralgravar har legat uppe på den naturliga markytan och att de sedan 
har förstörts när högarna jämnats ut för att bli odlingsmark (Carlsson 2016a, 
Pagoldh & Carlsson 1996). I och intill kantrännorna på Tunaslätten har det 
varit vanligt med gravgömmor, ibland ganska fyndrika. Gravgömmorna kan 

Figur 20. Tabell över de doppskor som tas upp i Dalarnas järnålder (Serning 1966) samt fyndet från 
Yttermo.

Figur 21. Tabell över undersökta gravhögar med kantränna i Dalarna. 

Plats Socken Längd Diameter Kommentar
Bengtsarvet grav 2 Sollerön 86 mm 22 mm 
Rothagen 254:1 Sollerön 110 mm 24 mm Rektangulär spets
Rothagen 254:2 Sollerön 115 mm 20 mm 
Kråkberg Mora 78 mm 22 mm Fyrsidig spets
Kråkberg Mora 79 mm 22 mm Fyrsidig spets
Torsnäset Järna 81 mm 22 mm 
Vindförberg Ore 67 mm 30 mm 
Yttermo Leksand 67 mm 22 mm Fyrsidig? spets

Lokal, socken Antal Diameter Datering Öppning Lämningnr (RAÄ-nr)
    väderstreck 
Forsa, Borlänge 1 15-16 880-970 ? L2001:939 (32:1)
Islingby, Borlänge ca 10 4–14 635–1250 1 SV L2001:2067 (22:1)
Kälarvet, Borlänge 6 11–15 550–1250 2 SV? L2001:1326 (104:2)
Yttre Hönsarvet, Borlänge 2 9–11 vt-1200-tal 2 SV L2001:2220–2222
     (226:1–3)
Övre Hönsarvet, Borlänge 2 6-12 660-990 ? L2001:723 (105:1)
Rommeholen, Stora Tuna 5 5–12 650–1200 2 SV L1999:1065 (431:1)
Sör Romme, Stora Tuna 1 6–7 900–1200 SV ? L1999:890 (372:2)
Yttre Svärdsjö, Borlänge 3 7-11 y järnålder
Yttermo, Leksand 1 6–7 970–1270 SV L1998:7046 (2713)
Uppsälje, Järna 1 3 vendeltid ? L2000:74 (16:2)
Syrholen, Floda 1 9 900-tal SSV L2001:4415 (25:1)
Övre Heden, Ål 1 ca 10 780–890 ? L1998:105 (370)
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vara sekundärgravar som tillkommit efter högens färdigställande men de kan 
också vara spår efter begravningsritualer i samband med högens uppförande 
(Carlsson 2016a.) I Yttermo kunde inte några tydliga sådana gravgömmor 
iakttas, men de fynd som påträffades fanns i gravrännan. Möjligtvis skulle 
L23 och L24 kunna vara diffusa spår efter en gravgömma.

Kantrännor i förhållande till skelettgravar
Bara ca 25 meter nordost om kantrännan påträffades, som redan nämnts, 1983 
sex stycken skelettgravar med en sannolik datering till sent 900-tal–1000-tal 
(figur 22). Det betyder att skelettgravarna har ungefär samma datering som 
L1 i kantrännan. Troligen har både gravhögen och skelettgravarna legat på ett 
mindre gårdsgravfält med både hedniska och kristna gravar. Att höggravfält 
kan rymma gravar av både hednisk och kristen karaktär under vikingatid och 
tidig medeltid är inte något unikt för Yttermo. Vid Leksands kyrka undersökte 
man på 1970-talet ett stort antal skelettgravar från sen vikingatid och tidig 
medeltid, men man fann även spår efter brandgravar (Carlsson 2016b, Serning 
1982). En parallell finns också i Sör Romme där två skelettgravar påträffades 
knappt 20 meter söder om kantrännan från en gravhög. Både skelettgravarna 
och kantrännan daterades till 900–1200-tal (Bennström & Helgesson 2010, 
Wedberg 1996). Även de andra undersökta höggravfälten i Stora Tuna verkar 
ha haft en lång brukningstid, från 550-talet till en bra bit in på 1200-talet (Carls-
son 2016a, Pagoldh & Carlsson 1996). På de flesta platser i Skandinavien har 
man senast under 1000-talet övergivit de förkristna gravfälten för att istället 
använda de nyanlagda kyrkogårdarna. I Mälardalen verkar man dock under 
1000- och 1100-talen ha fortsatt att begrava sina döda på gravfält i anslutning 
till gårdarna. Det samma verkar gälla även för Dalarna. Denna blandning av 
hedniskt och kristet beror sannolikt på olika lokala förutsättningar och tra-
ditioner och inte nödvändigtvis på att man har hållit fast vid den gamla tron 
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Figur 22. Gravhögens, grå cirkel, förhållande till skelettgravarna, ljusgröna rektanglar. Skala 1:500.
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(Tesch 2017, Hed Jacobsson & Runer 2017). 
Det bör ha legat en gård relativt nära gravfältet. Var den kan ha legat är 

dock oklart utan ytterligare utredning eller undersökning.

Måluppfyllelse
Undersökningen har utförts enligt den av länsstyrelsen godkända undersök-
ningsplanen. Kantrännan har undersökts och dokumenterats i sin helhet och 
den har daterats. De olika lagrens skilda innehåll tyder på att kantrännan stått 
öppen under gravhögens användningstid och att rituella handlingar kan ha 
utförts intill gravhögen vid flera olika tillfällen under längre tid. 

Någon gravläggning fanns inte bevarad. Små mängder brända ben påträf-
fades men dessa var spridda i hela anläggningen, även om det fanns fler i 
vissa lager än i andra. Någon ytterligare analys av benen har inte gjorts då 
de saknade närmare kontext. Tiden för gravhögens anläggande och använ-
dande verkar sammanfalla med de närliggande skelettgravar som tidigare 
undersökts. Dateringen till 900–1200-tal stämmer också överens med flera 
andra undersökta gravhögar och kantrännor i Dalarna och även med de ske-
lettgravar som undersökts vid Leksands kyrka. Kombinationen med förkristna 
brandgravar och kristna skelettgravar på samma gravfält har flera paralleller 
i Dalarna och är också vanligt i Mälardalen. 

Förmedling
Förutom att intresserad lokalbefolkning kom förbi och tittade och ställde 
frågor hölls också en visning för allmänheten på undersökningsplatsen. 
30 personer besökte visningen. Undersökningen uppmärksammades med 
artiklar och inslag i såväl lokalpress som lokalradio. Året efter förmedlades 
resultaten från undersökningen vid ett föredrag i Leksand på temat ”Liv och 
död i Leksandsbygden” för 65 intresserade personer.
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Bilaga 1 Makroskopisk analys

Teknisk rapport

Jens Heimdahl, Arkeologerna SHM 
2018-02-17

Bakgrund och syfte
Under den arkeologiska undersökningen av 
gravlämningar vid Yttermo, RAÄ Leksand 
2713 (projnr. 1643), augusti 2017, insamlades sju 
jordprover för analys av makroskopiskt innehåll 
med fokus på växtrester. Den undersökta läm-
ningen består av en så kallad kantränna (A1) 
runt en gravhög som försvunnit till följd av 
odling. Proverna insamlades från denna rännas 
fyllning som delvis består av omlagrat material 
relaterat till gravhögen och anläggningar i/på 
och runt denna.

Frågeställningarna inför analysen berör hur 
lagren i rännan tillkommit, det vill säga på vilket 
sätt har den fyllts igen – har den till exempel 
legat öppen under en tid innan igenfyllandet? 
Går det att i rännan se spår av vilka aktiviteter 
som försiggått runt rännan?

Metod och källkritik
Provtagningen genomfördes av arkeologerna 
under utgrävningen och innehöll torrvolymer 
på omkring 2 liter jord per prov. Proverna 
floterades enligt metod beskriven av Wasyli-
kowa (1986) i en minsta siktstorlek om 0,25 mm 
maskvidd. Identifieringen av det floterade 
materialet skedde under ett stereomikroskop 
med 7-100 gångers förstoring. I samband med 
bestämningarna utnyttjades litteratur (främst 
Von Jacomet 2006 och Cappers m. fl. 2009) 
samt referenssamlingar av recenta fröer. Den 
makroskopiska analysen har främst behandlat 
växtmakrofossil (som inte är ved eller träkol), 
men även puppor, smältor, ben m.m. har efter-
sökts och kvantifierats. 

Samtliga prover innehöll rikliga spår av nu-
tida förnamaterial i form av levande rottrådar, 
växt- och djurdelar, daggmaskkokonger. Även 
en moderna fröbank, främst av svinmålla, fanns 
där som antagligen härrör från den överlig-
gande odlingshorisonten. Det är tydligt att 
den provtagna jorden utgör en del av en ännu 
aktiva biologisk horisont där organiskt material 
kontinuerligt har omlagrats till nutid. Endast 
det förkolnade materialet kan med någon säker-
het sägas utgöra tillhöra spår efter det tidigare 
bruket av platsen, och därför har endast detta 
medtagits i analysen.

Analysresultat
I bifogade resultattabell har material som 
kvantifierats enligt en grov relativ skala om 
1-3 punkter, där 1 punkt innebär förekomst 
av enstaka (ca 1-5) fragment i hela provet. 2 
punkter innebär att materialet är vanligt – att 
det i stort sett hittas i alla genomletningar av 
de subsamplingar som görs. 3 punkter innebär 
att materialet är så vanligt att de tillhör de do-
minerande materialen i provet och man hittar 
det var man än tittar.

Diskussion
Fyllnadens natur och vad den säger om rän-
nans exponering
Det är tydligt, både genom observationer vid 
fältarbetet och vid denna analys, att fyllningen 
i rännan är heterogen och består av flera lager 
med olika innehåll och därmed sannolikt olika 
ursprung. Av beskrivningarna från fält framgår 
att de olika stratigrafiska komponenterna i rän-
nan var lätta att urskilja från varandra genom 
karaktär, men att de också till viss del förefaller 
sammanblandade med varandra, t.ex. beskrivs 
L2 ha infiltrerat L3 och L4. 

Heterogena utfyllnader där skiljen mellan 
lagren är relativt skarpa är ofta tecken på att 
själva igenfyllnaden gått fort och ägt rum vid 
ett tillfälle, men att själva fyllnadsmassorna är 
av olika ursprung. Om utfyllnaden sker succes-
sivt under lång tid utvecklas biologiska aktivi-
tetshorisonter i den översta exponerade jorden 
(genom vegetation och grävande organismer) 
som leder till att kontakter mellan stratigrafiska 
enheter suddas ut ”döljs” bakom en fördjupad 
horisont av brunjord. Så verkar inte skett i detta 
fall. Detta innebär också att innehållet i de olika 
lagren i rännan inte nödvändigtvis speglar en 
kronologisk följd nerifrån och upp. Eftersom 
ifyllnaden har ägt rum undre relativt kort tid 
kan mycket väl innehållet i övre lager vara äldre 
än underliggande.

Utifrån innehållet i fyllnaden går det inte att 
avgöra om själva rännan stått öppen en längre 
tid, för att denna fråga ska kunna angripas 
krävs jämförande analyser av den horisont 
som utvecklats under rännan, men eftersom 
tidsrymden är så stor i detta fall (anläggningen 
är minst 1000 år gammal) är utsikterna att kunna 
angripa dessa problem under dessa bevarande-
förhållanden små. 

Däremot förefaller det troligt att rännan 
verkligen stått öppen medan högen fortfarande 
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varit i bruk (d.v.s. under den tid man ägnade 
sig åt kultiska aktiviteter runt högen). Detta 
eftersom fyllnaden i rännan innehåller spår av 
dessa aktiviteter, och att tid måste ha förlupit för 
sådana aktivitetsspår att först avsättas i jorden 
på och omkring högen, och därefter omlagrats i 
rännan. Vore rännan bara en tillfällig konstruk-
tion under högens uppfarande så borde det ha 
lett till att igenfyllnaden varit mer homogen, 
eftersom man i så fall inte hunnit ägna sig åt 
några aktiviteter på platsen. (Detta resonemang 
faller dock om platsen t.ex. innehåller spår av en 
äldre boplats, och att de är dessa spår vi hittar 
i fyllningen.

Det makroskopiska innehållet och vad detta 
säger om aktiviteterna på platsen
Ser vi så till det makroskopiska innehållet för-
stärks bilden av den heterogena fyllnaden. För 
enkelhetens skull kan vi dela in fyllnaderna i tre 
kategorier utifrån innehållet:

1. Kolrika lager som innehåller spår av ris-
bränder: L2, 3, 4 och 25

2. Kolfattiga lager med nästan bara sand: L22 
och 26

3. Moderat kolrika lager med spår av matlag-
ning: L1

Förutom rika mängder kol karaktäriseras inne-
hållet av kategori 1 även av rika spår av kvistar, 
knoppar, granbarr samt enbärskärnor, vilket 
visar att gran- och enris utgjort en viktig kom-

ponent i bränderna som gett upphov till kolet. 
Längre söderut i Sverige har det ofta visat sig 
att spår av risbränder av denna typ som påträf-
fas på förhistoriska gravfält ofta hittas uppepå 
gravhögar och genom dateringar kan kopplas 
till senare röjningshändelser på platsen, och 
sällan kan knytas till själva gravkulten (jmf. 
Heimdahl 2013). Dock är det ingen omöjlighet 
att liknande risbränder även skulle kunna vara 
äldre och ha med kulten att göra, i synnerhet 
längre norrut i landet där granen i äldre tid 
varit mer förekommande. För att utreda detta 
behöver dock till exempelvis granbarr eller en-
bärskärnor dateras. Är dessa yngre än graven 
är de rimligast att knyta deras förekomst till 
senare röjningsbränder. Om det visar sig att 
granriset och enbärskärnorna är av yngre datum 
än graven så är dessa även ett starkt argument 
för att rännan stått öppen i sen tid och fyllts igen 
först i samband med senare tiders röjnings-/
jordbruksaktiviteter. 

När det gäller fyllnadsjorden med spår efter 
risbränder skall också noteras att detta sinse-
mellan är mycket olikartade, L2 innehåller till 
exempelvis inga spår efter barr, medan L4 domi-
neras av detta material. Denna olikhet bekräftar 
intrycket att fyllningen är heterogen och av olika 
ursprung, till exempelvis olika delar av högen.

De kolfattiga lager som förekommer i 
fyllningen går inte säkert att härleda till dess 
ursprung, men det är inte omöjligt att det t.ex. 
är fråga om fyllning som tagits från högen. Vi 
kan i sammanhanget också notera förekomsten 
av enstaka glasade mineralsmältor som både 

Yttermo, Leksand
PM 144 291 372 465 745 991 819
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Volym/l 3 2,5 2,7 3 3 2,9 2,5
Träkol ●● ●●● ●●● ●● ●● ●●● ●

Kvistar och knoppar ● ●● ● ●●
Granbarr ●● ●●● ●

Grankottefjäll ● ●
Strån och örtdelar ● ● ● ●● ●● ●● ●

Rottrådar ●●
Övrigt Glasad mineralsmälta ● ●

Förkolnade frukter/fröer
Enbär Juniperus communis 1 6 10
Korn (opec.) Hordeum vulgare 1

A1: Fyll i kantränna runt bortodlad gravhög

Vedartade växter

Örtartade växter
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förekommer i de kolfattiga (L22) och kolrika 
(L4) lagren. Liknande smältor indikerar syre-
satta högtemperaturbränder av ett slag som 
normalt inte karaktäriserar röjningsbränder, 
och som i sammanhanget skulle kunna förklaras 
på två sätt: genom en kremeringsbrand eller 
genom matlagning i en föruppvärmd ugn el-
ler kokgrop. Under utgrävningen påträffades 
också slaggklumpar i L22 vilket kan ha samma 
ursprung som smältorna. Antingen är detta spår 
efter närliggande metallhantverk, eller så har 
slaggen kommit med jord från en boplats som 
använts i högen av en kultisk anledning.

Slutligen finns fyllnad med material med 
rester efter matlagning (L1) som kommer från 
den översta delen av fyllningen och endast del-
vis är bevarat under odlingshorisonten. Fyndet 
utgörs av en sädeskärna av korn (det har inte 
gått att avgöra vilket kornslag, men vanligast är 
skalkorn). Denna kan komma från graven eller 
en anläggning invid graven. Matlagningsrester 
på och invid gravar är vanliga och vittnar om 
kommunionshandlingar, det vill säga rituella 
måltider som intagits tillsammans med eller ser-
verats åt de döda eller kultiska entiteter. Önskas 
en datering från själva gravkonstruktionen så är 
detta sädeskorn den bästa kandidaten för detta. 
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Bilaga Fynd 
 
 
 
 

Nr Sakord Anl. Lager Mate-
rial 

Vikt 
g 

Längd 
mm 

Bredd 
mm 

Tjocklek 
mm 

Kommentar 

1 Ten A1 L3, NÖ-
delen 

järn 0,5  23  3  2  nålliknande, avsmalnande. 
konserverad 

2 Beslag? A1 L4 järn 16,2  44  32  2  del av knivblad? samt 1 
järnfragment. konserverad 

3 Ten A1 L25, V-
delen 

järn 7,2  46  4  3  samt 3 järnfragment. 
konserverad 

4 Nit-
huvud 

A1 L22 järn 1,1  8  diam 
14  

  

5 Doppsko A1 L25 järn 22  67  diam 
22  

 med nithål. konserverad 

6 Ten A1 L22 järn 1,3  75  3  1  2 delar, platt band. 
konserverad 

7 Bränt 
ben 

A1 L22, L26 ben 5,8     19 fragment 

 

Bilaga 2 Fyndlista
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