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Sammanfattning
Med anledning av att ett bostadshus samt garage, avloppsanläggning och anslutande el planeras att anläggas inom fornlämningen L2019:6431 har Dalarnas
museum genomfört en arkeologisk förundersökning. Förundersökningsområdet sammanfaller i stort sett med den aktuella fornlämningen och uppgår
till 2,1 ha. I uppdragen ingick att genomföra en kartering av de lämningar
som var synliga ovan mark samt sökschaktning inom de ytor där bebyggelse eller schaktning planerades. Syftet var att fastställa och dokumentera
fornlämningens karaktär, datering, utbredning och komplexitet. Resultatet
skulle även kunna användas som besluts- och planeringsunderlag. Vid karteringen dokumenterades 15 röjningsrösen, 5 hägnader, 3 diken och vallar,
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Figur 1. Terrängkartan med förundersökningsområdet inom den blå markeringen. Skala 1:50 000.
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samt 3 recenta stentippar inom förundersökningsområdet. Sammanlagt fyra
sökschakt togs upp inom undersökningsområdet. Två rösen och en hägnad
undersöktes. Hägnaden daterades till början av 1500-talet. Ett av rösena visade
sig vara en modern stentipp. Den södra delen av förundersökningsområdet
bedömdes ha en mer ålderdomlig karaktär. Inga spår efter odlingslager eller
anläggningar påträffades vid sökschaktningen. Inga odlingslager påträffades
heller vid undersökningen av lämningarna.

Inledning
På uppdrag av Länsstyrelsen i Dalarnas län har Dalarnas museum genomfört en förundersökning i Morbygden inom del av fastigheten Morbygden
11:1, Stora Kopparbergs socken, Falu kommun, lst dnr 431-12277-2019 (figur
1). Förundersökningsområdet utgör 2,1 hektar och sammanfaller i stort sett
med fornlämningsytan L2019:6431, område med fossil åkermark. Vid en
specialinventering utförd av länsstyrelsen i samband med bygglovsansökan
registrerades de fossila åkrarna, stenmurar och ett flertal röjningsrösen. En
gårdstomt (L2019:6422), belägen strax utanför förundersökningsområdet
registrerades vid samma tillfälle.
Anledningen till förundersökningen var att en privatperson planerar att
uppföra ett bostadshus samt garage, avloppsanläggning och anslutande el
inom fornlämningen. Fältarbetet skedde under april 2020.

Kunskapsläge
Förundersökningsområdet är beläget strax väster om länsväg 293 mellan
Mörtsjön och Lilla Vällan ca fem kilometer väster om Falun (figur 1). Fornlämningsmiljön består till största del av agrara lämningar och hägnader. Området
har tidigare varit bevuxet med barrskog som idag är avverkad. Enligt uppgift
har det tidigare funnits ett snickeri i den magasinsbyggnad som är belägen
mellan undersökningsområdet och länsvägen. Inom undersökningsområdet
ska det även tidigare funnits en bil-/eller däckverkstad.
Ett flertal by/gårdstomter är registrerade i närområdet (figur 2), bland annat gårdstomten tillhörande Kolarbo (L1999:8880) samt en gårdstomt ca 100
meter ÖSÖ om denna (L2000:9342). Öster om länsvägen finns också en hägnad,
två röjningsrösen samt två färdvägar registrerade (L1999:8897, L1999:8859,
L1999:8879, L1999:8792, L1999:8807). Området runt röjningsrösena och
hägnaden nyttjas fortfarande som jordbruksmark. Ytterligare två färdvägar
är registrerade väster om länsvägen (L1999:8817, L1999:8830). Strax sydost
om undersökningsområdet finns även en fossil åker (L1999:8841). Cirka 300
meter nordöst om undersökningsområdet finns ett vägmärke och en hägnad
(L2000:8913, L1999:8829).
Dalarnas museum genförde 2006 en utredning för planerad breddning av
väg 293, bland annat för sträckorna Stråtenbo – Morbygden och Morbygden
– Önsbacken (Carlsson & Sandberg 2007) där bland annat några av de ovan
nämnda lämningarna påträffades. Något som noterades vid inventeringen var
att ett flertal av stenmurarna var av så kallad Falutyp, d.v.s. en låg mur som
varit försedd med en trägärsgård. Denna typ av hägnad beskrevs av Linné
på hans Dalaresa 1734. Han beskriver att gärdesgårdarna i Falutrakten ser ut
som de skånska, men att de är byggda i en låg stenmur (Bennström & Carlsson 2012 och där anförd litteratur).
6
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Figur 2. Fornlämningsmiljön runt förundersökningsområdet. Fornlämning markerat med rött och övrig
kulturhistorisk lämning markerat med lila. Skala 1:10 000.

Den aktuella lämningen utgörs av ett område med fossil åkermark
(L2019:6431). Förundersökningsområdet angränsar även till en gårdstomt
(L2019:6422). Lämningen (L2019:6431) är registrerad som två fossila åkrar,
tre stenmurar och ett 30-tal röjningsrösen.
Lämningar av fossil åker kan vara svårundersökta då de inte alltid lämnar
några tydliga fysiska spår. Den gängse metoden för att undersökta dessa
brukar vara att upprätta en långprofil för att identifiera olika lager för provtagning. Ett viktigt verktyg är också studier av historiska kartor för att spåra
markanvändningen och få en uppfattning om vilken eller vilka tidsperioder
lämningen hör till.
Röjningsrösena är däremot en tydlig fysisk lämning, som precis som det
låter, uppstår när man röjer ett område på sten för att tillgängliggöra odlingsbar mark. Att datera ålderdomliga röjningsrösen utifrån utseende har visat
sig vara svårt om de inte ingår i större kontexter eller återfinns på historiska
kartor. Däremot finns en generell typologi där man skiljer flacka, nedsjunkna,
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övertorvade rösen bestående mindre stenmaterial (s.k. hackerör) och mer
välvda rösen bestående av större stenmaterial (s.k. torparrösen) samt större
röjningsrösen och stentippar intill odlingsmark som tagits upp under den
agrara expansionen på 1800- och 1900-talen. Vad det gäller 14C-datering av
röjningsrösen är den vedertagna metoden att samla in material under röset,
som då antas komma från svedjning av vegetation inför stenröjning och
uppodling. En viktig aspekt att ta hänsyn till här är att kolet kan ha uppstått
av andra aktiviteter som skogsbränder. Även om kolet kommer från svedjning är det svårt att avgöra om det faktiskt sammanfaller med anläggandet
av röjningsröset (Björklund 2017). En annan aspekt är att röjningsrösen kan
ha byggts upp under en längre period.
Inför det aktuella uppdraget genomförde länsstyrelsen en specialinventeringen, vilket redogörs för i förfrågningsunderlaget. Vid inventeringen registrerades två fossila åkrar, tre stenmurar och ett 30-tal röjningsrösen. I nordöst
noterades en mindre, rektangulär fossil åker med plan yta som avgränsades
av diken, stenmurar, stenmursliknande röjningsrösen/vallar, diken, åkerhak
samt utslängd röjningssten.
Stenmurarna förekom främst i områdets östra och sydöstra ytterkant. Minst
två bedömdes vara av Falutyp. Röjningsrösena förekom inom det större fossila åkerområdet och utmed de fossila åkrarnas ytterkant. Rösenas utseende
gav intrycket av att man kan ha fört på sten i senare tid.
Några åkrar kunde inte identifieras på någon äldre karta, men däremot
ligger de inom en gårdstäkt namngiven Ingarsbotägt som redovisas på en
karta från 1753 (RAÄ Fornreg) (figur 3).
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Figur 3. Utsnitt från Morbygden utskog 1753 (LMV U22-56:3). Förundersökningsområdet markerat
med blått. Skala 1:8000.
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Syfte
Förundersökningens resultat ska kunna användas i länsstyrelsens beslut- och
planeringsunderlag genom att närmare identifiera och beskriva fornlämningarna. Förundersökningen skulle också fastställa och dokumentera fornlämningens karaktär, datering, utbredning och komplexitet.

Metod
En översiktlig kartstudie har genomförts. I första hand har de kartor som
nämndes i uppdragets förfrågningsunderlaget använts. Utöver det har Lantmäteriets digitala arkiv för historiska kartor genomsökts samt Eniros funktion
för historiska flygfoton 1955–1967.

Kartering
I fältarbetet ingick en kartering av undersökningsområdet där lämningarna
skulle mätas in med GPS och beskrivas. Det rörde sig framför allt om röjningsrösen och hägnader i form av stenmurar, men även diken och vallar
efter dikesgrävning.
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Figur 4. Utsnitt från Geometrisk avmätning 1728 ( LMV 20-sko-23). Skala 1:20 000.
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Figur 5. Ingarvsbo kulturlandskap med täkter, skogsmark, ängsmark, stenrösen och diken utifrån laga
skifte 1936–1939 (LMV 20-sko-855) samt förundersökningens resultat. Skala 1:2000.

Sökschaktning
För att uppnå uppdragets syfte och ambitionsnivå skulle sökschaktning ingå i
fältarbetet. Det skulle i första hand ske inom ytor där bebyggelse eller schaktning planerades av exploatören. Ytorna för bebyggelsen är sammanlagt 400
m2. Utöver detta skulle en elkabel grävas ned i befintlig väg. Sökschaktningen
skedde med grävmaskin utrustad med planskopa.
Schakten grävdes skiktvis ned till anläggningsnivå eller orörd nivå och
handrensades kontinuerligt. Schakten mättes in med RTK-GPS, fotograferas
och beskrevs. Då länsstyrelsen gjort bedömningen att det inte finns några
djupare kulturlager eller tydliga stratigrafier samt att matjorden från åkern
enligt uppgift var bortschaktad, skulle profilritning endast upprättas om
tydliga kultureller odlingslager påträffas.

Undersökning av odlingslämningar
För att kunna ge en generell bedömning av odlingslämningarnas karaktär
10
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Figur 6. Utsnitt från ekonomiska kartan Aspeboda 1966 (J113-13f3g68). Förundersökningsområdet
markerat med blått. Skala 1:10 000.

och ålder och eventuellt samla in daterbart material skulle några av dessa
undersökas. Odlingsrösena undersöktes med ett provschakt, stenen togs
successivt bort och botten handrensades. Stenmuren undersöktes på samma
vis, där placerades schaktet i en del av muren som uppfattades så intakt som
möjligt. Schakten dokumenterades med RTK-GPS, foto och en beskrivning.
Stenmuren dokumenterades även med en handritad profil.

Resultat
Vid förundersökningen noterades att stora markskador uppstått vid skogsavverkning. Skadorna mättes in så gott det gick, men de är troligen mer omfattande än vad inmätningarna visar.

Kartanalys
En översiktlig genomgång av Lantmäteriets e-tjänst för historiska kartor har
gjorts. De kartor som använts är dels samma som nämns i uppdragets förfrågningsunderlag, det vill säga en karta för delning av utskog från 1753 samt
laga skifte från 1941. Även ekonomiska kartan från 1966 och den geometrisk
avmätning från 1728 har tagits med.
Den aktuella lämningen ligger inom en gårdstäkt, namngiven som IngArkeologisk förundersökning – Morbygden
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Figur 7. Södra delen av förundersökningsområdet med röjningsrösena L269 och L270 i förgrunden.
Från norr. Foto: Emelie Svenman.

arsbotägt, redovisad på kartorna från 1728 och 1753 (figur 3 och 4). På dessa
kartor syns även gårdstomten L2019:6422.
På laga skifteskartan från 1941 finns en större åker samt två mindre utritade
inom ”Ingarvsbo”. En ligger strax öster om undersökningsområdet, inom
lämningen L2000:6422. De övriga ligger inom förundersökningsområdet.
Förutom åkrarna finns fyra ytor med ängsmark, åtta ytor med stenrösen samt
fyra diken och tre områden med skogsmark (figur 5). Stenmurarna verkar
stämma överens med kartans gränser. Detsamma gäller de diken som mättes
in vid karteringen.
På ekonomiska kartan från 1966 finns ingen åkermark utritad inom fastigheten. På flygfoto från 50–60-talet (Historiska flygfoton, Eniro) syns området
som öppen mark med mindre skogsdungar. En byggnad, belägen inom
gårdstomten L2019:6422, är utritad på ekonomiska kartan och även synlig
på flygfotot (figur 6).
Utifrån kartmaterialet kan man se att utbredningen för Ingarsbotäkt har
varit ungefär densamma från 1700-talet och sammanfaller med dagens utbredning för fastigheten Morbygden 11:1.

Kartering
Vid karteringen dokumenterades sammanlagt 15 röjningsrösen, 5 hägnader,
3 diken och vallar, samt 3 recenta stentippar (figur 8; bilaga 2). Strax utanför
undersökningsområdets nordöstra gräns, inom L2019:6422 dokumenterades
ytterligare en hägnad (L276). Eftersom det skett en del aktiviteter i modern tid
var det delvis svårt att avgöra vad som var moderna stentippar och vad som
var hägnader och odlingsrösen av äldre karaktär. Den generella bedömningen
är att rösena som är placerade söder om grusvägen är äldre odlingsrösen
(figur 7). Vissa är skadade eller påbyggda i modern tid. Norr om vägen finns
ett antal sten- och schakttippar. Hägnaderna norr om grusvägen (L200, L214)
var kraftigt övertorvade och därför relativt svårbedömda.
Den sydligaste delen var svårkarterad då terrängen var mer låglänt och
12
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Figur 8. Resultat efter kartering och schaktning. Skala 1:1500.

därmed vattenbemängd. Dessutom har stora körskador uppstått vid avverkning, vilket gjorde det svårt att urskilja både den ursprungliga marknivån
och eventuella diken.
Röjningsrösena varierar i storlek från 4 till 13 meter i diameter. Ett är upp
emot 20 meter i diameter (L218), men det är troligtvis flera rösen eller ett
äldre som byggts på i senare tid. Höjden varierar mellan 0,6 och 1,7 meter och
stenstorleken är huvudsakligen mellan 0,2 och 0,5 meter.
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Schaktning
Tre sökschakt togs upp i den norra delen av undersökningsområdet (S286,
S290, S311) där exploatören avser att placera bostads- och garagebyggnader
(figur 8). Samtliga schakt var 0,3 meter djupa och hade samma typ av stratigrafi: 0,05 meter tjock förna, följt av 0,15–0,25 meter tjockt lager brun sand
och i botten morän (bilaga 1). Det blev här tydligt att matjorden har schaktats
bort vid något tillfälle. Inga spår av äldre odlingshorisonter, kulturlager eller
andra typer av arkeologiska lämningar kunde identifieras.
Det fjärde schaktet (S325b) placerades inom en plan yta mellan två odlingsrösen (L269, L270). Schaktet var ca 0,5 meter djupt och bestod av ca 0,1
meter tjock förna innehållande mycket rötter följt av ca 0,25 meter tjockt lager
gråbrun lera innehållande enstaka kolfragment och förmultnade rötter. Botten
av schaktet innehöll ljusgrå lera. Vatten trängde upp i schaktbotten.

Undersökning av odlingslämningar
Två rösen och en hägnad undersöktes (figur 8). Ett av rösena visade sig vara
en modern stentipp.
L211, stentipp/röjningsröse. Oregelbunden, ca 13 meter i diameter, 2,2 meter
hög. Kraftigt övertorvad. Undersöktes med ett 5,4x1,9 meter stort schakt (S311)
i anläggningens nordöstra del. Anläggningen var uppbyggd av stenmaterial
som bestod av stenar i storleken 0,05–0,75 meter blandat med matjord. Botten
av schaktet bestod av morän. Bedömdes innehålla sentida material och har
förmodligen uppstått i samband med att matjorden har schaktats bort (figur
9). På laga skifte från 1941 finns ett område markerat som stenröse på samma
plats. Troligtvis har ett äldre röse blivit övertäckt av moderna schaktmassor.
L270, röjningsröse, oregelbundet (figur 10). 10 meter i diameter, 1,1 meter
högt, övertorvat. Undersöktes med ett 7,4x2,1 meter stort schakt (S325a) i
anläggningens norra del (figur 11). Röset var uppbyggt av stenar i storleken
0,05–0,5 meter. Då röset var beläget i den låglänta delen av undersökningsområdet blev schakt snabbt vattenfyllt, vilket försvårade handrensningen av

Figur 9. Södra profilväggen i L211. Från norr. Foto: Emelie Svenman.
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Figur 10. Röjningsröse L270 innan undersökning. Från norr. Foto: Emelie Svenman.

Figur 11. Sydöstra profilväggen i L270. Från nordväst. Foto: Emelie Svenman.

schaktets botten. Botten bestod av sandig silt, inget kulturlager eller odlingshorisont kunde iakttas. Inte heller något daterbart material kunde identifieras.
Vid laga skifte från 1941 finns ett område markerat som stenröse delvis på
samma plats.
L255, hägnad, nord-syd, ca 70 meter lång, 1,5–2,3 meter bred, 0,75 meter
hög. Kallmurad. Delvis hoprasad. Övertrovad. Undersökt med ett 3,6x2,8 meter stort schakt. Hägnaden är uppbyggd med 0,15–0,5 meter stora stenar (figur
12 och 13). I den övre delen fanns ett lager av förna och torv mellan stenarna,
ca 0,05–0,35 meter tjockt, lager 4. Därefter ett matjordsaktigt sandlager, ca
0,10–0,30 meter tjockt, med inslag av grus och småsten samt enstaka kolbitar,
Arkeologisk förundersökning – Morbygden
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lager 1. I botten påträffades ett ca 0,1
meter tjockt urlakningslager, lager 2, i
den östra delen som
övergick i morän,
lager 3. Träkol samlades in från botten
av lager 1 (figur 12).
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Ett prov skickades 1 Sandig matjord med inslag av grus, småsten, kol och sot.
för vedarts- och 14C- 2 Urlakningslager
analys. Provet sam- 3 Morän med röd urlakning
4 Förna och torv
lades in från lager
1 i hägnaden L255. Figur 12. Sektionsritning mot söder över lagerföljden i hägnad L255.
Lagret har ingen Skala 1:40.
klar funktion i själva anläggningen,
men för att få en så säker kontext som möjligt så togs provet i botten av lagret.
Vid vedartsbestämningen plockades ett prov av björk ut för 14C-analys (bilaga
3). Björk har en egenålder på max 300 år.
14
C-analysen (Ua 67450) gav en datering till tidigast början av 1500-talet
(bilaga 4). Det behöver dock inte innebära att hägnaden är uppförd på 1500-talet. Däremot är det möjligt att dateringen representerar en etableringsfas på
platsen.

Figur 13. Södra profilväggen i hägnad L255. Från nordväst Foto: Emelie Svenman.
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Slutsatser
Av de undersökta konstruktionerna kunde endast prov för datering samlas in
från hägnaden (L255). Analysen gav en datering till början av 1500-talet. Provet togs i botten av lager 1. Det är mest troligt att dateringen representerar en
etableringsfas där man genom svedjebruk avverkat träd och bränt av platsen.
Undersökningsområdet är starkt påverkat av sentida aktiviteter vilket försvårade uppdraget något, men resultatet av karteringen visade att det finns ett
relativt välbevarat område med röjningsrösen framför allt i den södra delen av
undersökningsområdet. På laga skifteskartan från 1941 finns det även några
rösen markerade i områdets norra del.
Det är svårt att säga något om röjningsrösenas datering utifrån utseende,
även om det finns en generell typologi. Inom undersökningsområdet kan man
säga att det finns två typer av rösen. En typ som består av sten och schaktmassor och har troligen uppstått i mitten av 1900-talet i samband med att man
schaktat bort matjord och ägnat sig åt andra aktiviteter. Den andra typen är
av mer ålderdomlig karaktär och är mer regelrätta röjningsrösen som uppstått
för att frigöra odlingsbar mark. Hägnaderna ligger i gränsen mellan åkermark
och utmark/skogsmark.
Det är däremot inte möjligt att se några spår av åkrar, då terrängen är så
pass förstörd. Utifrån historiska kartor kan man dock se att det på 1700-talet
funnits en täkt vid namn Ingarsbotägt som sammanfaller med ungefär två
tredjedelar av undersökningsområdet. På kartan syns även en gård som är
belägen i östra kanten av täkten, registrerad som L2019:6422. Vid schaktningen kunde inga spår av kultur- eller odlingslager identifieras. Troligtvis
har bortschaktandet av matjorden i modern tid haft en inverkan på detta. På
laga skifteskartan från 1941 finns flera åkrar utritade inom ”Ingarvsbo” och
är delvis belägna inom samma ytor som markskadorna.
Någon gång i mitten av 1900-talet har området övergått från jordbruksmark
till utmark, på flygfoto från 1950–60-talet syns området som en öppen yta med
några mindre skogsdungar och på ekonomiska kartan från 1966 är området
en öppen yta, men inte markerat som åkermark.
Det är med andra ord troligt att vi ser en etableringsfas i början av 1500-talet och att området använts som jordbruksmark från åtminstone 1700-talet
och övergått till utmark i mitten av 1900-talet för att sedan bli planterad med
tall/gran.

Utvärdering av undersökningsplanen
Utvärdering av undersökningsplanen har gjorts i förhållande till den av länsstyrelsen godkända undersökningsplanen. Dalarnas museum anser sig ha
uppfyllt syftet med förundersökningen i och med fältarbetet och föreliggande
basrapport. Förundersökningens syfte var att fastställa och dokumentera
fornlämningens karaktär, datering, utbredning och komplexitet. Förundersökningens resultat skulle även kunna användas som besluts- och planeringsunderlag för länsstyrelsen i det aktuella ärendet. Den metod som angivits i
undersökningsplanen har också använts i fält. Analyserna har utförts enligt
undersökningsplanen. Inga fynd samlades in.
I samband med avverkning hade stora markskador uppstått på platsen,
framförallt i de områden där man kunde vänta sig eventuella odlingslager
eller spår av till exempel åkerhak. Lämningarna, framför allt röjningsrösen,
som framkom i den södra delen av undersökningsområdet var av mer ålderdomlig karaktär. Fornämningens utbredning har reviderats och utgör nu om-
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Figur 14. Fastighetskartan med fornlämning L2019:6431 nya utbredning, reviderad efter
förundersökningen. Skala 1:10 000.

rådet söder om den grusväg som löper genom undersökningsområdet (figur
14). Det består framför allt av röjningsrösen, men även hägnader och diken.
Eventuella åkrar är förstörda. Vid framtida exploatering eller markarbete
inom lämningen bör arbetet föranledas av arkeologiska åtgärder, då det ändå
är möjligt att det finns bevarade lager under röjningsrösena och hägnaderna.
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Tekniska och administrativa uppgifter
Länsstyrelsens diarienummer:
Fornreg, uppdragsnummer:
Socken:
Fornreg, lämningsnummer:
Fastighet:
Koordinater, SV:
(SWEREF99 TM)

Höjd (RH 2000):
Inmätning:
Vedartsanalys:
14
C-analys:
Utförandetid:
Total yta:
Undersökt yta:
DM projektnummer:
DM diarienummer:
DM fyndaccesion:
Arkeologisk personal:
Fältarbetsledare:
Projektansvarig:

431-12277-2019
202000391
Stora Kopparberg		
L2019:6431
Morbygden 11:1
N 6717240
E 527704
192 – 200 m ö h
RTK
Vedlab AB
Ångströmslaboratoriet,
Uppsala Universitet
2020-04-20 – 2020-04-21
23 500 m2
65 m2		
1727
20/20		
Inga fynd tillvaratagna
Emelie Svenman, David Fahlberg
Emelie Svenman
Eva Carlsson

Dokumentationsmaterialet förvaras på Dalarnas museum och består av en
profilritning, shapefiler, digitala foton m.m.
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Bilaga 1

Schaktbeskrivning

Schakt.nr Längd (m)

Bredd (m) Djup (m)

Lagerföljd

Kommentar

278

2,6

0,05 m: förna

Sökschakt

6,1

0,3

0,15 - 0,25 m: sandjord
botten: morän
286

8,9

2,4

0,3

0,05 m: förna

Sökschakt

0,15 - 0,25 m: sandjord
botten: morän
290

5,4

1,8

311

5,4

1,9

325a

6

1,4

0,3

0,5

0,05 m: förna
0,15 - 0,25 m: sandjord
botten: morän
2,0 m: blandat stenmaterial
botten: morän
0,1 m: förna/rötter

325b

7,5

2,1

0,25 m: grå lera
botten: ljus lera
1,0 m: sten i strl 0,05 - 0,5 m

369

3,6

2,8

Botten: sandig silt. Vattenbemängt
0,02 - 0,32 m: förna/torv
0,1 - 0,3 m: sandig matjord m inslag av
grus, småsten, sot/kol

Sökschakt

Undersökningsschakt
L211
Sökschakt

Undersökningsschakt
L270
Undersökningsschakt
L255

0,06 m: urlakningslager
0,02 - 0,06 m: morän m röd urlakning
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Bilaga 2

Lämningar

Nr
200

Typ
Hägnad

Storlek (m)
48 x 2

Höjd/djup (m)
0,8 - 1,2

Beskrivning
Stenmur, kallmurad 26 meter lång norr om körväg, 22 meter lång söder
om körväg. Täcktgrop ca 3 meter från SV. Kraftigt övertorvad. 0,2 – 0,6
meter stora stenar. Skadad i SV, avklippat av körväg. Söder om vägen
fortsätter muren, där belamrad med bildäck och skrot.

210

Röjningsröse

4

0,85

211

Stentipp

212

Röjningsröse

12

0,9

213

Röjningsröse

7

0,8

Oregelbunden. Kapad av körväg i norr. 0,10 – 0,75 meter stora stenar.
Kraftigt övertorvad.
Delundersökt. Oregelbunden. Kraftigt övertorvad. 0,10 – 0,75 meter
stora stenar.
Oregelbunden. Kraftigt övertorvad. Skadat i mitten, utrasat mot norr.
0,2 – 0,7 meter stora stenar.
Kraftigt övertrovad. Oregelbunden. 0,15 – 0,4 meter stora stenar.

214

Hägnad

22 x 3

1

217

Röjningsröse

10

0,9

218

Röjningsröse

20

1

232

Vall/dikningssten

244
245
247
250

Röjningsröse
Dike
Dike
Hägnad

4
9 x 1,5
41 x 1
22 x 1,5

0,6
0,7
0,7
0,75

252

Hägnad

31 x 1,5

0,6

254

Röjningsröse/stentipp

255

Hägnad

70 x 1,5

0,6

262

Röjningsröse

12

1

263

Röjningsröse

9

1,2

264
265
266
267

Röjningsröse
Röjningsröse
Röjningsröse
Röjningsröse

3
4
12
13

0,7
1,2
1,2
1,7

268
269

Röjningsröse
Röjningsröse

7
9

1
0,6

270

Röjningsröse

10

1,1

276

Hägnad

22 x 1,6

0,6

Stenmur, kallmurad. Stenstorlek 0,2 – 0,5 meter. Kapad av körväg i norr.
Kraftigt övertorvad.
Oregelbunden. Kraftigt övertorvad. 0,2 – 0,4 meter stora stenar.
Oregelbunden. Eventeullt flera rösen. Flackare i öster. Försänkning i
mitten. Kraftigt övertorvad. Sprängsten(?) på toppen. Olika karaktär på
stenen.
Vall av uppgrävd sten blandat med jordmassor längs dike. 60 meter
lång. Ca 4 -5 meter bred. 0,7 meter hög. 0,15 – 1 meter stora stenar.
Diket går läng vallens östra sida. Diket är ca 0,8 meter brett och 0,3 –
0,4 meter djupt.
Övertorvat. 0,4 – 0,5 meter stora stenar.

Stenmur, kallmurad. Kraftigt övertrovad. 0,2 – 0,5 meter stora stenar.
Stenmur, kallmurad. 0,2 – 0,5 meter stora stenar. Kraftigt övertrovad.
Oregelbunden. Ca 8 x 3 meter. Ca 0,2 meter hög. Skuren av körväg i
norr. Övertrovad. Gles. 0,2 – 0, 6 meter stora stenar.
Stenmur, kallmuard. Delundersökt. Övertrovad. 0,15 – 0, 5 meter stora
stenar.
Kraftigt övertorvad. 0,2 – 0, 8 meter stora stenar. NO om röset är ett
område med schaktmassor m inslag av större stenar.
Oregelbunden. Kraftigt övertorvat. 0,2 – 0, 5 meter stora stenar.
Oregelbunden Övertorvat. 0,2 – 0,6 meter stora stenar.
Oregelbunden. Övertorvat. Ca 0,2 – 0,6 meter stora stenar.
Oregelbunden. Övertorvat. 0,2 – 0,6 meter stora stenar.
Oregelbunden. Övertorvat. 0,2 – 0,6 meter stora stenar. ”Småsten” i
toppen.
Oregelbunden. Övertorvat. 0,2 – 0,5 meter stora stenar.
Oregelbunden. Utrasat i norr. Övertorvat. 0,2 – 0,6 meter stora stenar.
Delundersökt. Oregelbunden. Övertorvat. 0,05 – 0,5 meter stora stenar.
Stenmur, kallmurad. Belägen strax utanför FU. Övertorvad. 0,2 - 0,7
meter stora stenar.
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Bilaga 3

Vedartsanalys
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Bilaga 4

C-analys
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Uppsala 2020-09-18
Emelie Svenman
Dalarnas Museum
Box 22
791 21 FALUN

Ångströmlaboratoriet
Tandemlaboratoriet
Kol-14 gruppen
Besöksadress:
Ångström Laboratory
Lägerhyddsvägen 1

Resultat av 14 C datering av träkol från Morbygden FU, Morbygden, Dalarna. (p 3074)
Förbehandling av träkol:

Postadress:
Box 529
751 20 Uppsala
Telefon:
018 – 471 3124
Telefax:
018 – 55 5736
Hemsida:
http://www.tandemlab.uu.se
E-post:

1. Synliga rottrådar borttages.
2. 1 % HCl tillsätts (10 h, under kokpunkten) (karbonat bort).
3. 1 % NaOH tillsätts (10 h, under kokpunkten). Löslig fraktion fälls genom tillsättning av
konc. HCl. Fällningen som till största delen består av humusmaterial, tvättas, torkas och
benämns fraktion SOL. Olöslig del, som benämns INS, består främst av det ursprungliga organiska materialet. Denna fraktion ger därför den mest relevanta åldern. Fraktionen
SOL däremot ger information om eventuella föroreningars inverkan.
Före acceleratorbestämningen av 14 C-innehållet förbränns det tvättade och intorkade materialet, surgjort till pH 4, till CO2 -gas som i sin tur grafiteras genom en Fe-katalytisk reaktion. I den
aktuella undersökningen har fraktionen INS daterats.

radiocarbon@physics.uu.se

RESULTAT
Labbnummer
Ua-67450

Prov
Morbygden FU, P1

δ 13 C‰ V-PDB
−25,7

14

C ålder BP
429 ± 30

Med vänliga hälsningar

Karl Håkansson / Lars Beckel
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Kalibreringskurvor

IOSACal v0.4.1; Atmospheric data from Reimer et al (2020)
700

Ua-67450: 429 ± 30 BP
68.2% probability
AD 1439 - AD 1471 (66.7%)

Radiocarbon determination (BP)

600

95.4% probability
AD 1425 - AD 1501 (90.5%)
AD 1600 - AD 1616 (4.5%)

500
400
300
200
100
0
1400

1450

1500
1550
Calibrated age (AD)

1600

2/2
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